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A Luther-Társaság kiadásában megjelent 
olcsó, szép olvasmányok a nép számára. 

3. Szózat a jó magyar néphez. 
Ára 2 fillér. 

5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta 
Fidesz. Ára 10 fillér. 

6. Hitet szerelemért. Elbeszélés, 
írta ifi·Porkoláb Gyula. Ára 6 fill. 

8. Az „Élet" családja. Irta s az 
ifjúságnak ajánlja Dorner Soma. 
Ára 4 fill. 

9. A válaszúton. (Példázat az életbe 
kilépő ifjak számára.) írta Paulik 
János. Ára 2 fill. 

10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés, 
írta dr. Moravcsik Gyuláné. — 
Ára 8 fill. 

13. Tudomány és hit. Rajz. írta i f j . 
Porkoláb Gyula. Ára 8 fill. 

14. Képek az életből. Elbeszéli 
Királv Mátyás és Kovács Andor. 
Ára 8 fill. 

16. Emlékezzetek! Búcsúszó a kon-
firrnandusokhoz. Gerok után : 
Ladányi. Ára 2 fill. 

17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta 
Torkos László. Ára 10 fill. 

19 A testvérek. Elbeszélés. írta 
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér. 

20. Széchy Györgyné, Homonnay 
Drugeth Mária. írta Frenyó La-

jos. Ára 10 fillér. 
21. Rajzok és elbeszélések. Külön-

féle szerzőktől. Ára 10 fillér. 
22. Az apa bűne és A testvérek. 

Két elbeszélés. írta Király Má-
tyás és Kovács Andor. Ára 10 f. 

23. „A mi Istenünk beszéde meg-
marad mindörökké." Történeti 
rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 f. 

24. Irgalom. Irta Moravcsik Gy.-né. 
Ára 10 fillér. 

25. A két S z é c h y . Életrajz. írta 
Frenyó Lajos és A Szentlélek 
útja. Elbeszélés. Irta Pelry Gyu-
láné. Ára 10 fillér. 

26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet-
rajz. írta Frenyó L. és A király 
és a szegény anyóka. Történeti 
rajz. Francziából Györy E. Ára 
10 filk 

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés, 
írta Béri Gyuláné és Az ezer-
mester. Elbeszélés. írta Györy 
Elemér. Ára 10 fillér. 

28. Gabonaszemek az életnek ke-
nyeréhez. írta Sass J. Ára 10 fill. 

29. Három elbeszélés. írta Horváth 
Lajos. Ára 10 fillér. 

30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta 
Petry Gyuláné. _ Ifjú hitvallók. 
Történeti rajz. írta Frenyó La-
jos. Ára 10 fillér. 

31. Bízzunk Istenben Elbeszélés. 
Irta Olyntha. Ára 10 fillér. 

32. A szép Forgách Zsuzsánna.Tör-
téneti elbeszélés. Irta Horváth 
Lajos. Ára 10 fillér. 

34. Apró történetek. Paulik J. 10 f. 
35. A vallásos édes anya. Irta. Hor-

váth Lajosné — Böngérfi Ilona. 
— A galgóczi húsvét. Irta Hor-
váth Lajos. Ára 10 fillér. 

36. Kis káté a váltanokról. írta: 
Dr. Lechler Κ. Fordította: Kapi 
Béla. Ára 4 fillér. 

37. Karácsonyi ajándék. Elbeszélés, 
írta: Gcduly Laios. — Karácsonyi 
vendég. Hedenstjerna után for-
dította Parrag. 

38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. 
Irta: Paulik János. 

39. A mi nekünk fáj ! Irta Geduly 
Henrik. Ára 10 fillér. 

41. A bánat tisztít. Elbeszélés írta 
Torkos László'. Ára 10 fillér, 

42. Kovács Balázs esete. Elbeszé-
lés. Irta Kapi Béla. Ára 10 fillér. 
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Előszó. 

Egyházunk igazi nagyját akarja e könyvecske be-
mutatni. Oly férfiú életrajzát tartalmazza, akiről egy jeles 
pedagógusunk azt mondotta, hogy korát legalább egy 
negyedszázaddal megelőzte. S ez, tekintve, hogy a XIX. 
században, a gőz és villany századában élt alakról van 
szó, igen nagy dicséret. Dicséret, de nem bók, mert 
nincs igazság híján. Az a férfiú, ki a múlt század 40-es 
éveiben négy évfolyamú tanítóképző intézetet alapit és 
községében rendszeresen beoltja himlő ellen a gyerme-
keket. oltási igazolványt osztva ki köztük, csakugyan 
meghaladta a maga korát. 

Különösen akkor kel csodálat lelkünkben egyénisége 
iránt, ha azt a rendkívül sokoldalú munkásságot szem-
léljük, amelyet kifejt. Kiváló pap, ki a krisztusi szellem-
től áthatva, igazán az. minek az Ur rendelése szerint 
lennie kell: hü pásztor; nagy pedagógus, kinek a tan-
ügy terén való érdemeit ércuél maradandóbban hirdetik 
az általa alapított felsőlövői tanintézetek; idegen szár-
mazása dacára önfeláldozó hazafi, aki dicső szabadság-
harcunkban teljesített buzgó szolgálataiért a száműzöttek 
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keserű kenyerét kénytelen enni. Elég érdem-e ennyi? 
Mondjam-e még, hogy ugyaneza férfi egyúttal kitűnő 
kertész, mezőgazda, kereskedő, községe, sőt az egész 
környék népének orvosa és ügyvéde volt s a siker min-
denben, amihez hozzáfogott, talentumát bizonyította ? 
Ilyen férfiú életét megismerni érdemes és tanulságos 
lehet mindenkire nézve, nekünk magyarországi evangé-
likusoknak pedig szinte kötelességünk. 

Mielőtt azonban közelebb lépnénk alakjához, pár 
szóban számoljunk be e kiváló egyéniség életrajzának 
forrásairól. 

Magyarul eddig csak egész rövid életrajzi vázlatok 
jelentek meg róla Ebenspanger Jánosnak, a felsőlövői 
tanintézetek egykori tanárának, tollából több helyen, 
mint intézetének értesítőiben és a Paedag. Plutarchban. 
Sokkal részletesebben írta meg életrajzát Kurz Sámuel 
német nyelven. Bár vannak tévedései, nélkülözhetetlen, 
mert szerzője sok adatot nyert magától Wimmer egyik 
leányától és buzgó utánjárással egyéb oly adatokra is 
szert tett. melyek sehol másutt nem találhatók. 

Lövőn való hivatalba lépésekor maga Wimmer is irt 
az egyház jegyzőkönyvébe egy rövid életrajzot, melynek 
adatai természetesen megbecsülhetetlenek, bár az ember 
nagyon sajnálja szűkszavúságukat. 

Kiterjeszkedik Lövő nagy papjának életrajzára Stett-
ner Gyula esperes a gyülekezet történetét tárgyaló német 
nyelvű munkájában. Ugyanőneki nagy hálával tartozik e 
dolgozat szerzője is Wimmer több levelének, a család-
jára vonatkozó anyakönyvi bejegyzéseknek és szóbeli 
szíves közléseinek felhasználhatásáért. 

Feljegyzéseket találunk még Wimmer életéből Kis 
János szuperintendensnek, az Olcsó Könyvtárban meg-



5 

jelent Emlékezéseiben, Payr Sándornak a Protestáns 
Szemlében Bauhofer naplójáról megjelent cikkében és 
regényes alakban a Keményné Czékus Emiliának „A mi 
Otthonunk" hasábjain Wimmernek meneküléséről írott 
dolgozatában. Végül megemlítendő e sorok írójának a 
felsőlövői tanintézetek 1908/9. évi értesítőjében mag-
jelent tanulmánya: Wimmer a szabadságharcban, mely-
hez az adatokat jórészt Felsőlövőn és környékén a nagy 
idők tanúinak szóbeli közlése nyújtotta. 



I. 

Gyermekkor és diákévek. 

Wimmer gyermekkoráról nagyon kevés adat maradt 
reánk. Mily homályos e kor, arra legjobb bizonyság, 
hogy még ő maga is tévedésben volt születési éve és a 
szent keresztségben nyert neve felől. 

Születése évét az előszóban említett feljegyzése 1793 
augusztus 20-ára teszi, nevét pedig állandóan Gottlieb 
Ágostnak írja. A bécsi ág. h. ev. egyház születési anya-
könyve ellenben kétségtelenné teszi, hogy nem 1793, 
hanem 1791 István király napján látta meg a napvilágot 
s Albrecht Gottlieb Dániel névre keresztelték. Az ember 
e lényeges eltérések alapján szinte hajlandó volna fel-
tételezni, hogy ez a bejegyzés nem is ő reá vonatkozik, 
hogyha a nap oly pontosan nem egyeznék meg. Külön-
ben később, úgy látszik, maga is rájött tévedésére, mert 
halálakor, 1863-ban általában 72 évesnek mondják a 
tudósítások és sírkövén az 1791-es szám jelöli születése 
esztendejét. Egyébként, ha tekintjük korai árvaságát, 
hányatott gyermek- és ifjúkorát, semmi csodálkozni valót 
sem találhatunk tévedésében. Kossuth apánk müveit 
környezetben, boldog családi otthonban nőtt fel, mégis 
elfelejtette, mely napon született. 



Még annyit emlit Wimmer születése körülményeiről, 
hogy Bécsben szegény szülőktől származott. Kereszt-
leveléből megtudjuk, hogy atyja Wimmer Mátyás, anyja 
Roth Marianna Magdolna volt. Atyja valami Zadeler 
nevű osztrák bárónál szolgá t mint inas. Felsőausztriai 
származású volt, míg az anyját Regensburgból valónak 
mondták. Abból a körülményből, hogy fiukat evangélikus 
lelkész, Held Károly Traugott keresztelte, arra követ-
keztethetünk, hogy mindketten evangélikusok voltak. 

Bizony a kis Gottlieb Ágost — használjuk csak e 
nevet, ha nem is erre keresztelték, hisz egész életén át 
így hívták — bölcsejénél nem a jólét és boldogság, 
hanem a nyomor és megpróbáltatás nemtői álltak. Alig 
érte el ötödik életévét s máris elvesztette apját. A kenyér-
kereső családfő halála nyomorba döntötte övéit. A bete-
ges, gyönge nő fiáért felvette a küzdelmet a sors viha-
rával. Napestig dolgozott, leginkább varrt, hogy a kis 
Gottlieb ne szenvedjen semmiben szükséget. 

A kis fiú bizonyára észre sem vette, mily nehezen 
tartja őt el szegény édesanyja. Feljárt az iskolába s 
ha hazajött, az anyai szív melege fogadta. Valósággal 
szíve vérével táplálta anyja. De a gyönge test nem bírta 
sokáig. Agynak esett s ágyából nem is kelt fel többé. 

Mikor halálát közeledni érezte, ágyához hívta fiát és 
elbúcsúzott tőle. Lelkére kötötte, hogy legyen jó, bízzék 
az Istenben és tanuljon papnak. A haldokló anya lelki 
szemei mintha már látnák a jövőt, melyet a Gondviselés 
fia számára tartogat és amelyen annyi áldást fog egy-
koron terjeszteni. 

Arcán az anyai csók tüzével, fején az anyai kéz 
áldásával kilenc éves korában árván maradt a kis fiú. 
1800 auguszius 12-én zúdult reá az a szörnyű csapás. 
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mely attól fosztotta meg, kit lehetetlen pótolni a földön, 
az édesanyától. Reá nézve annál nagyobb volt a vesz-
teség, mert még rokona sem akadt, aki. gondjaiba vette 
volna. Egészen egyedül állott a nagy világvárosban a 
százezrek között. 

A bánat és nélkülözés beteggé tették. Ideglázba esett 
és kórházba került. De Isten kegyelme vele volt és fel-
gyógyult. 

Kikerülve a kórházból, szolgálatba kellett állnia. 
Nehéz napok virradtak a szegény, gyönge fiúra. Durva 
mesterembereknél ette a panaszos kenyeret s bizony-
bizony több jutott neki a verésből, mint az ételből. 
Pedig a tehetséges gyermek több akart lenni, mint 
mesterember. Nem felejtette el anyja intését s valami 
belső hang egyre azt súgta: légy pap. A vágy mind 
erősebben sarkalta, úgyhogy végre már nem tudott 
ellenállni neki. Mint később írta, már ekkor is Istenbe 
vetette bizodalmát s ki Istenben bízik, nem csalatkozik. 

Megemlékezett róla, hogy zsenge gyermekkorában 
— talán négy éves lehetett — szülei magukkal vitték 
egyszer Magyarországba és Selmecbányán tartózkodtak 
valami rokonuknál. Elhatározta, hogy szabadul gyűlölt 
környezetétől és elmegy Selmecbányára tanulni. 

1804-ben 12 éves korában nekivágott a nagyvilág-
nak, hogy felkeresse rokonát. íme a későbbi akaraterő 
első nyoma. Pedig mikorra elhatározása megérlelődött 
benne, már jobb dolga volt. Valami Hauke nevű mes-
terhez jutott, aki szinte családtagnak tekintette az árvát 
s fiai is jó barátságban éltek vele. De hiába, a benne 
szunnyadó hivatásérzet nem hagyta nyugodni. A műhely-
ből az iskolába vágyott. 

Tervét ki is vitte. Egy vasárnapi napon engedélyt 
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kért, hogy templomba mehessen. Ünneplő ruhájában, 
zsebében pár megtakarított fillérrel az istenházában az 
Úrhoz fohászkodik s aztán megy a nagy, az ismeretlen 
útra. Elhagyja Bécset, el Ausztriát, hogy új hazát talál-
jon édes hazánkban, melynek hívebb fia már nem is 
lehet, mint amilyen belőle vált. 

Kalandos útjáról gyakran mesélt később családjának 
s így annak több részlete ismeretes. 

Ment, mendegélt, míg lábai bírták Akkor ledőlt egy 
mértföldmutató mellett. Feje fáradtan hanyatlott a kőre 
s a bágyadtság hamar elnyomta. Almából kocsizörgés 
verte fel. Körülötte az éj sötétsége. Az elhagyatottság 
szorongó érzelméhez az éhség kínjai járulnak s zoko-
gásban tör ki. Sírását meghallja kocsiján egy moson-
megyei német paraszt, megállítja szekerét, kikérdezi útja 
felől a gyermeket s felveszi magához. A fáradság újra 
álomba meríti Mikor újra felébred, ágyban, puha pár-
nák közt találja magát; a derék földmives hazavitte s 
felesége lefektette a magáról mit sem tudó Wimmert. 
A jószívű párnak úgy megtetszett az élénk eszű, kedves 
fiú, hogy gyermekük nem lévén, örökbe akarják fogadni. 

De az nem tágít elhatározásától. Forró köszönetet 
mond a szíves látásért s folytatja útját. Egyszer egy 
kolostor esett útjába. A barátok szállást adtak neki, sőt, 
mikor értesültek, mi járatban van, biztosították, hogyha 
náluk marad, ki is tanítják. De Wimmer már felérte 
ésszel, mi lenne ennek ára. Nem kérnek érte semmit, 
csak a legszentebbet, hitét. S ezt nem akarta árúba 
bocsátani. 

Folytatta megint tovább a fáradságos útat. Napok 
során át járt még sokat nélkülözve, koplalva, míg végre 
feltűntek előtte a kies fekvésű bányaváros ósdi házai. 
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Mily barátságos színben tűnhettek fel a sok gyaloglás 
és egyedüllét után a házak hivogató kapni s az utcákon 
sürgő járókelők. Csak úgy feszülhetett keble a szép 
reményektől. 

De vájjon nem várt-e keserves csalódás reá az 
epedve várt célnál? Bizony a kegyetlen való hamar fel-
rázta álmodozásából A keresett rokonnak híre-hamva 
sem volt s a líceum, melyben tanulmányait folyt; tili 
akarta, nem is volt nyitva, mert éppen a nagy szünidőt 
élvezték a diákok. 

Mi mást, tehetett az ifjú vándor, minthogy megint 
beállt szolgálatba. Egy kovácsműhelyben inaskodott a 
vakáció tartamára. 

Mihelyt a beiratások megkezdődtek, azonnal otthagyta 
mesterét s jelentkezett a líceumban. De ott tandijat 
kértek tőle s mert íizetni nem tudott, elutasították. 

Csakhogy aki Bécstől Selmecig gyalogolt, hogy be-
jusson a gimnáziumba, azt nem lehetett csak úgy könnye-
dén lerázni. Makacsul megmaradt szándéka mellett. 
Végre akadt, aki megszánta. Egy egyszerű pékasszony 
vette pártfogásába ós anyagi segítségével bejutott az 
iskolába és az alumneumba is, ahol lakást és ellátást 
nyert. A selmeci evangélikus liceum anyakönyve ma is 
tanúskodik róla, hogy az 1803/4. tanévben ott tanult, 
mint az első osztály, a donátus tanulója. Mily eredmény-
nyel, annak nincs nyoma. De hogy nem eredménytele-
nül, azt vasszorgalnián kívül további tanulói pályája is 
kétségtelenné teszi. 

Már itt némi keresethez is jutott. Mint később sok-
szor említette tréfálkozva, itt lépett első egyházi hiva-
talába, orgonanyomó lett heti 15 krajcár bérért. 

Selmecbányáról 1805-ben Osgyánba került- Egy ke-
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gyes református nemes ember, nagyrévi Vajda János 
támogatta itt továbbtanulásában. Valószínűleg fia mellé 
fogadta meg a széptehetségű szegény ifjút. 

A magyar nemes házában való tartózkodás minden-
esetre nagy hatással lehetett Wimmer megmagyarosodá-
sára. Már a selmeci líceum hazafias szelleme is meg-
ragadta a fogékony lelkű ifjút, de hogy a magyar nyel-
vet tökéletesen elsajátította, abban az osgyáni magyar 
levegőé az oroszlánrész. Itt lett nyelvben és érzelemben 
egyaránt igazi magyarrá. 

Négy évet töltött itt s bizonyára meg is takarított 
valamit Vajda házánál. 1809-ben az ősrégi híres eperjesi 
kollégium növendéke lett s itt fejezte be 1811-ben közép-
iskolai tanulmányait. 

1811-ben Besztercebányán megkezdte theologiai ta-
nulmányait. De a besztercebányai intézet theologiai tan-
folyama nem volt teljes s azért a következő tanévben 
már egy másik hírneves tanintézeten találjuk, a sopronin. 

Közelebbi részletek ez évekből nincsenek. De elég 
világot vet reájuk rövid nyilatkozata: „Szoinorií évei a 
megpróbáltatásnak, a megtisztulásnak'1. 

A sors vihara verte, lökdöste ide-oda a szegény árva 
ifjút. De nem csüggedt. Volt világító szövétneke a nyo-
morúság éjszakájában, törhetetlen hite Istenében, bizalma 
jövőjében. S az évek egyre multak. Sopronba az 1812/3. 
tanév elején kerül mint másodéves theológus. Az iskola 
anyakönyve neve után megjegyzi, hogy a bécsi ág. és 
helv. liitv. evangélikusok iskolájának segédtanítója. Oly 
dolog, miről sem a bécsi evang. egyház nem tud, sem 
Wimrner soha meg nem emlékezik. Csak megválasztot-
ták-e, vagy rövid ideig tényleg segédkezett-e Bécsben, 
többé nem tisztázható. 
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A soproni theologián többek között együtt tanult 
Haubner Mátéval, Dunántúl később nagyhírű szuper-
intendensével, ki a szabadságharc bukása után a hazáért 
való szenvedésben is bajtársa lett, iskolatársának. Mind 
a ketten nagyon szorgalmas diákok voltak. Haubner 
többre vitte, eminens, azaz kitűnő lett, míg Wimmer a 
következő legjobb osztályzatot nyerte el, a primae 
classist, azaz jelest. De nem csoda, ha Wimmer nem lett 
eminens, hisz mint szegény ifjúnak ideje nagy részét 
magánórák adására kellett fordítania. Szorgalmát és 
tudását azért elismerték és méltányolták tanárai és segély-
adományok osztásával gyámolították. 

Komor egy ifjúság volt ez. A tanév folyamán a kollé-
gák társasága és a munka némileg feledtette még árva-
ságát, de a szünidő beálltával, mikor a többiek elszé-
ledtek haza ölelő karok közé, kegyetlen fájdalom mar-
cangolhatta szivét. 

Az 1813/4. tanévben még szintén be volt írva 
Sopronban, mint harmadéves theológus. De az évet nem 
töltötte ott. Engedélyt nyert, hogy segédtanári állást 
foglaljon el a gyönki református algimnáziumban. Hi\a-
talba lépését ott a következő bejegyzés örökíti me,u-: 
„1813 pünköst havának 4—5-én exainenek tartattak s 
Vétsei László corrector elmenvén, helyébe hozatott Sop-
ronyból Wimmer Theophilus Augustusi 

A gyönki gimnáziumnak akkor hat osztálya volt. De 
a hat osztályban csak két tanerő működött: egy pro-
fesszor, vagyis rendes tanár és egy korrektor, segéd-
tanár. Wimmer ez utóbbi állást töltötte be évi 300 frt 
(váltópénz) fizetés mellett. Mily megfeszített munkát kel-
lett itt végeznie, elképzelhetjük, ha meggondoljuk, hogy 
a tanítás mellett, ami a kezdő tanárnak elég dolgot 
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adott, tanulnia is kellett, hogy a papi oklevelet meg-
szerezze. 

Le is tette vizsgáját már 1814-ben. A következő 
tanévet már nem töltötte Gyönkön. Egy ottani feljegyzés 
szerint ugyan „Wimmer Ágoston úr a soproni evang. 
főiskola növendéke 1813—1817-ig" működött ott, de ez 
tévedés. 

1814 őszén mint nevelő egy régi, híres felvidéki 
evangélikus családhoz, a Szontagh-családhoz kerül. Két 
évig tartózkodott Szontagh Istvánnak, hr. Koburg-Koliáry 
jószágigazgatójának házában. Ε két esztendőt „ifjúsága 
legszebb éveinek" mondja életrajzában. A művelt csa-
lád körében tehát kellemes otthonra lelt a sorstól eddig 
oly kevéssé kényeztetett ifjú. 

Majd az evangélikus papjelöltek régi szokása szerint 
külföldre megy, hogy németországi egyetemen öregbítse 
tudományát. A nevelői pályáján gyűjtött kis tőkéjével 
Jénába akar utazni azon reményben, hogy majd sikerül 
még valami ösztöndíjat is kapnia. 

Mint egykoron Selmecre, úgy most Jénába is gyalog 
megy. Hány hétig utazott, nem tudhatni, de útirányát 
feljegyezte. A felvidékről Lengyelországon, azaz Galícián 
s az akkor még önálló Krakón, Ausztrián, Salzburgon, 
Bajorországon át utazik. Azután a két Reuss-fejedelem-
ségen át útja céljához ér. Nagy kerülőn át haladt, ami 
mutatja, hogy gyönyörűségét lelte az utazgatásban. 

1816 október 8-án ért Jénába. A szász-weimári nagy-
hercegség e városkája akkor is, mint ma, egyetemének 
köszönhette hírnevét, amely egyik gócpontja volt a tudo-
mányosságnak. Különösen a hazai evangélikus theoló-
gusok nagy szeretettel keresték fel· Volt is magyar ifjak 
számára bőven ösztöndíja. 
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De Wimmer hiába számított erre. Nyolc hónapig nyo-
morgott, hogy tudományszomját csillapítsa s hallgassa 
az egyetem hírneves tanárait. De végre teljesen kifogyott 
az anyagiakból. Elhatározta tehát, hogy visszatér Sop-
ronba s állást foglal el. 1817 április havában csakugyan 
elhagyta Jénát. 

II. 

Káplánkodása, majd első papsága 
Felsőlövőn. 

Az 1818. évi január 18-án nyerte Sopronban a meg-
hívást a vasmegyei Felsőlövőre segédlelkészi állás elfog-
lalására. Raits Pál ev. lelkész hívta maga mellé, mert 
betegeskedése miatt már nem volt képes állását kellő-
kép betölteni. A meghívást el is fogadta s Kis János 
szuperintendens, a jeles költő, avatta fel január 27-én; 
azután útra kelt. 

Hivatalba február 3-án lépett. Beköszöntő beszédét 
e szavakkal kezdette: „Szép üdvözletet hozok nektek a 
mi Urunktól, a Jézus Krisztustól". Ε napon szövődtek első 
szálai annak a frigynek, amely Wimmrr egész életén át 
oly bensőséges maradt. 

Segédlelkész volt, de mondhatni, önállóan vezette 
egyháza ügyeit. Főnökét kínzó betegsége, tüdővizenyő, 
ágyhoz szegezte, mígnem megváltotta szenvedéseitől a 
halál. Már öt teljes éve betegeskedett akkor. 

Meg is látszott a gyülekezet állapotán. Az anyaegyház 
iskolájában több mint 300 iskolásgyermeket talált Wimmer 
összezsúfolva egy tanító kezén. S még hozzá milyen 
tanító volt ez. Egy stájer favágó, ki, hogy, hogy nem, 
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megtanult valamit orgonálni s felcsapott kántortanítónak. 
Még siralmasabb állapotokat talált a leánygyülekezetek 
iskoláiban. Alsőlövőn egy tanulatlan öreg paraszt, Villa-
moson egy juhász volt a „mester". A nagyobbak még 
Felsőlövőn is csak egy pár téli hónapon át jártak isko-
lába, mert egyébként a gazdaság körül foglalkoztak. 

Ily állapotok ébresztették fel a vágyat a mindent nyi-
tott szemmel megfigyelő ifjú papban a népnevelés magasz-
tos, de elhanyagolt ügyének felkarolására. 

S a felnőttek közt is sok visszatetszőt talált. „A 
gyülekezet — írja maga — az erkölcspusztitó házaló-
kereskedés, a közeli határon át való csempészet, az ura-
dalmi hivatalnokok iránti jobbágyi viszony s az egymás 
és a szomszédos helységek ellen folytatott perlekedés 
folytán, a nyomor, vallástalanság· és romlottság oly fokára 
siilyedt, hogy azt csak az ítélheti meg, aki hivatva volt 
ez Augias istállójának levegőjét némikép megtisztítani." 

Mily rosszul esett ez neki, aki telve ideálizmussal 
foglalta el hivatalát s át volt hatva azon hittől, hogy a 
romlatlan, egyszerű nép fiai közt evangéliumi hitbuzgó-
ságot és szigorú erkölcsösséget fog találni. De bár fáj-
hatott csalódása, nem riadt vissza. Ellenkezőleg, a reá 
váró munka nagyságának tudata csak növelte erélyét és 
munkakedvét. A széles látókörű ifjú pap, reformátori lélek 
volt s megfogadta, hogy nem nyugszik, míg népét ki 
nem emeli abból a fertőből, amelyben találta s fel nem 
emeli őket az Isten országa polgárságára hivatott lelkek 
erkölcsi magaslatára. 

Erre sarkallta szeretete Istenéhez, kinek jó munkása 
akart lenni szőllőjében serre emberszeretete. „Megesett 
a szivem, úgymond, a népen, melyet szerettem és egész 
ábrándos melegséggel szivemen hordoztam." „A gyüle-
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kezetbe lépésem első napjától erőszakos eltávolíttatásom 
utolsójáig egy nap sem mult el, melyen nem e nép java 
hatotta volna át szívemet és nem érte dolgoztam volna". 

Csakhamar egészen a vállába szakadt a nagy munka. 
Főnöke hosszú szenvedés után 1818 október 13-án meg-
halt. „Szelíd, csendes, példátlanul türelmes férfi — írja 
róla Wimmer — ki a gyülekezetet 29 éven át lelkiis-
meretesen szolgálta". Közrészvét kisérte a sírba, mely 
előtt Wimmer mondott megható búcsúztatót. 

A gyülekezett e pár hó alatt annyira megszerette a 
buzgó, lelkes káplánt, hogy alig temették el Rajtsot, 
már is betöltötték vele helyét. Október 18-án választot-
ták meg s ádvent első vasárnapján igtatták hivatalába. 

Ekkor jegyezte be a jegyzőkönyvbe rövid életrajzát. 
„Uram — végzi sorait — amint Te akarod, ameddig 
Te akarod; a Te tanításod csodálatos, de Te mindent 
felségesen végzel el. Te fogsz engem is erősíteni, vezetni, 
irányítani, Te, Te vagy az én szuperintendensein — 
Amen". 

27 éves volt ekkor. Ifjúi, heves temperamentumának 
egész türelmetlenségével fogott a gyülekezeti élet refor-
málásálioz. 

Legelső teendőnek tartotta az iskolaügy javítását, 
hogy a jobb jövő alapját vesse meg. Hivataloskodásának 
második évében, már két teremben két tanító vezette a 
nevelés munkáját. Zeberer János főtanitó a nagyobbakat, 
Hacker Károly altanító a kisebbeket. Wimmer mnga is 
gyakran bejárt az iskolába s befolyt a tanításba. Külö-
nösen a vallástanítás munkáját szigorúan ellenőrizte s 
gyakran maga katliekizált. Tanítóváltozások idején több-
ször előfordult, hogy huzamosabb időn át tanított is. 
Bizony a gyönge és hanyag gyermekek félelemmel lát-

2 
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ták mindig megjelenni az iskola ajtajában, mert amily 
szeretetteljes bánásmódot tanúsított a szorgalmasok iránt, 
oly vasszigort alkalmazott a hanyagokkal szemben. 

Egyebekben is tömérdek újítást látott szükségesnek 
és reformátori tevékenységét a gyülekezeti és községi 
élet egész mezejére kiterjesztette. Újításait, alkotásait 
majd később fogjuk ismertetni teljes egésztikben élete 
delének, legtermékenyebb korának tárgyalásánál, amikor 
leküzdve minden útjában álló akadályt, korlátlan hata-
lommal intézte községe ügyeit. 

Most még távolról sem aratott sikert minden törek-
vése. Sőt úgy látszott, kudarc és bukás vár reá s nem-
csak megváltoztatni nem fog sikerülnie népe erkölcseit, 
szokásait, de még állását sem tarthatja meg. Ellenségei 
akadtak a községben, meghasonlott a gyülekezet gond-
nokával s az egyházi felsőbbséggel, esperessel és szuper-
intendenssel is tömérdek összeütközése volt. 

Híveivel és elöljáróival való viszályainak kulcsa jel-
lemében rejlik. Mint minden emberi jellem, az övé is 
erények és gyarlóságok keveréke volt. Azon tisztelet és 
kegyelet dacára, mit e zseniális ember tettei keltenek 
bennünk, semmi ok sincs rá, hogy gyengéit palástolni 
akarjuk. 

A benne lévő sok fényes jellemvonás közül emeljük 
ki először is mély vallásosságát; ebből fakadt az az 
Isten akaratában való feltétlen megnyugvás, mit a sors 
semmi ostorcsapása, bánat, üldöztetés, testi kín, szóval 
semmi, de semmi próba egy pillanatra sem volt képes 
soha megingatni. Lelki élete egének másik ragyogó csil-
laga tüzes hazafisága, mely nemcsak szavakban, hanem 
tettekben is nyilvánult, s amely, ha valakinél, nála az 
idegenből átszármazott egyénnél érdemszámba mehet. 
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Lehetetlen elismeréssel nem adózni iránta továbbá azért 
a szintén tettekben nyilvánuló meleg emberbaráti szere-
tetért, mely nagy szivét eltöltötte a gondjaira bízott sze-
gény nép iránt. Mint az Úr szerint való jó pásztor, kész 
életét adni juhaiért s nem volt munka, szolgálat, mit 
érettük sajnált volna: mondhatni éjjel-nappal minden 
ügyükben-bajukban rendelkezésükre állott. De legjobban 
érezhették persze ennek a meleg szívnek dobogását 
azok, akik legközelebb állottak hozzá, forrón szeretett 
neje és gyermekei Felemelő benne erkölcsi bátorsága, 
egyenes, határozott, erélyes természete Nem volt hata-
lom a földön, amely őt meggyőződésétől el tudta volna 
tántorítani, nem volt az a kincshalom, amiért ő ideál-
jairól lemondott volna. Kemény ember volt, ki mint a 
büszke tölgy, törhetett, de hajolni nem tudott. 

S itt ahhoz a ponthoz érünk jellemében, ahol annak 
gyengéje kezdődik. Erélye sokszor a makacsság, kímé-
letlenség és zsarnokiasság túlzásait öltötte fel. Jelleme 
a világtörténet nagyságai közül Kálvinéhoz áll legköze-
lebb, akivel —- mint látni fogjuk — életkörülményei is 
sok hasonlatosságot mutatnak. Amilyen szerepet játszott 
a nagy svájci reformátor Genf történetében, épp olyat 
töltött be Wimmer Felsőlövőében. Mindkettő egyrészt 
apja. másrészt zsarnoka volt községének. Meggyőződése 
igazságától mindkettő annyira át volt hatva, hogy más 
meggyőződést tisztelni nem tudott s kíméletlen szigorú-
sággal követelt engedelmességet. Ebből aztán sok össze-
ütközése származott Wimmernek. A nép tiai rendesen 
ragaszkodnak a régihez, nehezen tágítanak tőle, s ha 
éppen erőszakolják is az újat, többnyire makacsul ellen-
állnak. így volt ez eleinte Lövőn is s kemény ellenzék 
alakult az ifjú pap heves újításai ellen. 

9* 
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De még több összeütközésbe keveredett Wimmer 
tiszttársaival és egyházi felsőbbségével. Kollégái nagyob-
bára a kor uralkodó irányához, a racionalizmushoz von-
zódtak, amely az egyházi kérdéseket nagyon szabadelvű 
szellemben tárgyalta. Wimmer ezt a keresztyénség szel-
lemével ellenkezőnek találta és kegyetlenül ostorozta, 
míg a racionalista papok őt — természetesen jogtalanul 
— álszenteskedőnek tekintették. A felsőbbség: az esperes 
és szuperintendens, szintén az uralkodó irányzathoz tar-
tozott. Ezért Wimmer az egyházi gyűléseken és iroda-
dalomban kíméletlenül támadta őket s ahol csak tehette, 
nyíltan pálcát tört a kormányzat felett. 

Bauliofer budai lelkész bizalmas barátja volt, de azért 
azt írja róla, hogy a szomszéd papok nem szeretik, per-
lekednek vele, erőszakosnak, kíméletlennek, sőt kép-
mutatónak tartják. Mária Dorottya, József nádor hitbuzgó 
evang. felesége, rendkívül nagy tisztelője volt a nagy 
embernek, de egy alkalommal ö is panaszkodott Bau-
hofernek Wimmer kíméletlensége miatt. 

Tehát mint a legtöbb nagy ember, ő is érezte ere-
jét s érvényesítette is. Erejét, lesz elég alkalmunk tapasz-
talni, úgysem önző célok elérésére fordította, hanem 
mindig a köznek, gyülekezetének, egyházának és hazá-
jának akart és tudott is vele használni. 

Községében különösen az egyházi gondnokkal, Polster 
Györgygyei hasonlott meg. S a viszály egyre jobban 
elmérgesedett. Már 1821-ben csaknem lemondott Wimmer 
méltó elkeseredésében. 

A gondnok és pár híve látván, hogy papjuk minden 
akaratát keresztülviszi ellenzésük dacára, feljelentést 
tettek ellene önkénykedés címén az esperesnél, Toepler 
Sámuelnél. 
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Az esperes meg is jelent Lövőn s megvizsgálta az 
ügyet. Bár a feljelentés alaptalansága kiderült, a gyüle-
kezet békéje érdekében ki akarta békíteni az ellenfele-
ket. De Wimmer nem volt hajlandó továbbműködni 
vádaskodó kurátorával. S minthogy a hívek zöme vele tar-
tott, a dolog vége csakugyan az lett, hogy a gondnoknak 
le kellett mondania. Utóda — Polster János Gy. — Wim-
mer embere volt, ki lelkészével teljes összhangban mű-
ködve, ismét meg ismét elnyerte tisztét. 

Egy ideig megint csend honolt a lövői paróchián. Azaz 
még sem volt oly nagy a csend. Édes gyermekhangok, 
hol sírva, hol nevetve, csengtek ki onnan. A nyugodt, 
boldog családi élet, mely után annyit sóvárgott az árva 
ifjú, végre neki is osztályrésze lett. 

Alighogy elnyerte lelkészi állását, hozzáfogott a fészek-
rakáshoz. Egy évvel hivatalba lépése után 1819 őszén 
— november 25-én — tartotta meg esküvőjét a 22 éves 
művelt Schmidt Magdolnával. Neje németországi szárma-
zású volt, a Nürnberg melletti Fürthből származott. Mint 
nevelőnő került Bécsbe Lauerbach kereskedő házába s 
itt ismerkedhetett meg vele Lövő papja valamely bécsi 
útja alkalmával. 

A boldog frigyre hamar jött az istenáldás. 1820 aug. 
28-án született első gyermekük, Kornélia Leopoldina. Két 
év múlva született a második gyermekük, megint leány, 
Adél Mária Terézia, de már 10 napos korában meghalt. 
Ezt követte 1823 júl. 27-én Viktor Emánuel, Wimmer 
egyetlen fiúgyermeke, de az szintén még azon év dec. 
13-án elhunyt. Wimmer ifjúkori barátja, ekkor szalónaki 
lelkész, a későbbi híres szuperintendens, Haubner Máté 
temette. Képzelhető is, mennyire rászorult a vigasz bal-
zsamára a megtört szívű apa. 
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De aztán megint jobb idők jöttek. Még két leánya 
született s a Gondviselés megelégelve már a próbát, 
megtartotta őket szüleik örömére. Az egyik Adél Katalin 
1828 febr. 22-én, a másik Auguszta Magdolna 1829 júl. 
13-án született. 

A gondos családapa természetesen a legnagyobb figyel-
met fordította három leánya nevelésére. Nemcsak hogy 
otthon minden szépre és jóra igyekezett megtanítani 
őket, hanem nevelésük méltó befejezése végett később 
Győrbe is elküldte őket. Ennek különösen a magyar 
nyelv teljes elsajátítására volt nagy jelentősége. 

De a levert ellenzék nem pusztult ki egészen. Idővel 
újra összeszedte magát s megint egyre több kellemet-
lenséget okozott Wimmernek. S ez haragjában oly tettre 
ragadtatta magát, amivel csak olajat öntött a tűzre. 
Egyik haragosának temetésén gyászbeszédében ellen-
ségekép bélyegezte meg az elhunytat. „Itt állok ellen-
ségem koporsója előtt!" — e kemény szavakban öntötte 
ki szive keserűségét. 

A gyülekezet nyugalmának vége lett s ellenségei mái-
egész tűrhetetlenné tették számára a helyzetet. S amint 
a genfi reformátor az ellene zúdult zivatar elől Strass-
burgbu vonult, úgy távozott Wimmer a pozsonymegyei 
Modorba 1833 őszén. Az év nyarán még együtt ülte meg 
fényes ünnepségben gyülekezetével annak fennállása 50 
éves jubileumát. A templom feldíszítésére 700 frtot adtak 
össze a hívek s az ünnepély emlékére többek közt egy 
400 frt értékű nagy kehellyel gazdagították templo-
mukat. 



A felsőlövői evang·. templom. 
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III. 

Modorba megy, de visszahívják. 

Elhagyta a megszokott helyet, melyhez életének 
annyi öröme és bánata csatolta. Nehéz szívvel, de fel-
emelt fővel ment. Nem kényszerítésre, hanem önként 
távozott. A hozzá ragaszkodók sokasága kérve-kérte, hogy 
maradjon. De ő nem engedett. Látta, hogy úgy nem 
mehet minden, mint ő akarja, inkább félreállt az útból, 
mint meghajoljon. Hogy csakugyan önként határozta 
erre magát, kezeskedik róla nagy ellenfelének, Kis szu-
perintendensnek tanúskodása, ki maga is marasztalta. 

De Winimernek kapóra jött a modori német egyház-
község meghívása. Október 6-án vonult ki családjával 
együtt a szívéhez nőtt községből, ahol sok szem könybe 
borulva nézett utánuk. 

Wimmerék is komor hangulatban tehették meg a 
hosszú utat. Ott hagyták a biztos otthont a bizonytalan-
ért, ismeretlenért. Mert az új állás sokkal szerényebb 
volt a réginél. A Kis-Kárpátok aljában fekvő csinos 
városka lakosainak zöme tót; a német ajkúak nagyon 
kevesen voltak s így új gyülekezete kicsiny, a papi 
javadalom kevés volt. Mindössze pár száz lélek feletti 
pásztorkodás várt itt reá, míg Lövőn több ezer hívőt 
hagyott el. 

De a komor hangulat csak addig tartott, míg meg-
érkeztek Modorba. A művelt városi közönség lelkese-
déssel fogadta a már akkor híres férfiút s csakhamar 
oly szeretetnek és közkedveltségnek örvendett családjá-
val együtt, hogy boldognak érezte magát új otthonában. 
„Igaz — írja nemsokára Lövőre — hogy itt csak kis 



gyülekezetem van, de nincs ellenségem — s e szavakat 
alá is húzza — sem távol, sem közel." 

De ha ő meg is nyugodott benne, hogy elszakadt 
Lövőtől, annál kevésbbé tudtak beletörődni abba lövői 
hívei. Sőt nem is akartak beletörődni. Távozása után 
érezték csak igazán, mennyire összeforrtak vele másfél 
évtizedes működése alatt. Elemi erővel tört ki a vágy 
a hívek aprajából, nagyjából, hogy a szeretett lelki-
pásztort bármi áron vissza kell kapniok. Az ellenpárt 
félve lapult meg. 

Alig múlt el egy-két hét távozása után, már is sür-
getni kezdik az esperest, hogy annak rendje és módja 
szerint intézkedjék a papválasztás iránt, mert ők megint 
meg akarják hívni régi papjukat. Minthogy pedig az 
esperes húzta, halasztotta a dolgot, összeültek maguk, 
egyhangúlag megválasztották s az egyháztanács határo-
zatából minden tag aláírásával ellátott levélben kérték 
állásának újból való elfoglalására. Egyúttal a számára 
kiállított hívánnyal egy küldöttséget menesztettek Sop-
ronba a szuperintendenshez, hogy azt erősítse meg. 

Witnmer 1834 jan. 22-én válaszolt a lövőieknek. A nagy 
szeretet és ragaszkodás rendkívül meghatotta. De Modorb m 
is elhalmozzák őt hívei szeretetük jeleivel, s azért nem egy 
könnyen hagyja el őket. Visszatérését feltételekhez köti. 
Ezek egy része anyagi volt, mikre itt nem terjeszkedünk ki. 
De érdekesek a következők, melyeket az erkölcsi élet javu-
lása szempontjából tart szükségeseknek. A gyülekezet iskola-
pénzt szedet az elöljáróság által és a szegény gyer-
mekekért megfizeti a tandíjat. A gyermekeket télen-
nyáron rendesen járatja az iskolába s az ezt átlépő 
szülőket büntetéssel kényszeríti engedelmeskedésre. El-
küldeti a gyermekeket a vasárnap délutáni templomi 
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oktatásra is. A helység és a gyülekezet elöljárósága 
megfogadja, hogy éjszakai dorbézolásokat nem tűr s 
10 órakor bezáratja a korcsmákat. A temetéseknél és 
lakodalmaknál kerülni fognak minden lármát és feles-
leges költekezést. Végül kijelenti, hogy a mult kelle-
metlenségeit teljesen eltemetetteknek kívánja tekinteni 
s kiköti, hogy amint ő senkinek sem fog érettük szem-
rehányást tenni, vele szemben se hozza szóba senki. 

A gyülekezet szívesen ráállt mindenre s azért márc. 
10-én már intézkedett is Wimmer, hogy majd a kellő 
időben küldjenek családja számára egy hintót, bútorai 
számára pedig öt szekeret. Mint e levele mutatja, meg-
villant ugyan agyában a gondolat, hogy hátha az egy-
házi felsőbbség ellenezné a dolgot, de megnyugtatja 
magát és híveit, hogy ez lehetetlen, hisz minden gyüle-
kezet szabad választási joggal bír. 

Pedig bizony a dolog nem ment simán. Kis János 
nem erősítette meg a híványt s a febr. 5-ki szuperin-
tendenst kis gyűlés igazat adott neki. Ezt a határozatot 
ápr 16-án újabb gyűlés is megerősítette. 

De a dolog nem maradt annyiban. A lövőiek minden 
követ megmozgattak papjuk érdekében. Jártak az egy-
házkerületi felügyelőnél, az egyetemes felügyelőnél, 
József nádornál, sőt még Bécsben a kancellárnál is 
közbenjárásért könyörögve. Wimmer is szorgalmazni 
kezdte most már a dolgot és ő is sokat járt Pozsonyba 
a nádori udvarba, ahol egészen bizalmasa lett a fő-
herceg nejének. Egyik levelében, 1835 jan. 31-én így 
ír róla: „Pár nap előtt megint beszéltem a drága 
keresztyén nővel, a főhercegnővel és pedig 3 óra hosz-
szat. Oly végtelenül kegyes, de amellett aggodalomban 
is van az egyházi dolgok miatt". 



27 

Úgy látszik, ő készítette a lövőiek számára azon 
folyamodványokat is, amelyeket azok Matkovich István 
kerületi felügyelőhöz és József nádorhoz ismét, meg 
ismét intéztek. 

A sok herce-lmrca és izgalom nagyon kimerítette. 
„A dolog — írja szept. 9-én — már igazán egészsé-
gemet is megtámadja s a rossz helyzet, melyben vagyok 
és a sok csalódás, hogy napról-napra várok és semmit 
sem tudok elérni, egész erőmtől, egészségemtől és min-
dentől megfoszt s végül még életembe fog kerülni". 
Látnivaló, mennyire el volt keseredve. Maga is járt 
Bécsben, hogy a kancellárral beszéljen, de nem találta 
otthon. 

Az óv nyarán hívei az egyházkerületi gyűlésre adták 
be kérésüket. De ez a kei·, törvényszékre bízta a dol-
got, ez pedig csak novemberben ült össze. Wimmer 
tehát felhívja híveit, hogy vigyék a szeptember elején 
összeülő egyetemes gyűlés elé a dolgot, különben még 
egy egész évig várniok kell. 

De az egyházegyetem a kerületre bízta a dolgot. 
Ennek törvényszéke nov. 6-án kimondotta, hogy, miután 
Wimmert az esperes „jeles bizonyító levéllel bocsátotta 
el", a szuperintendens „megkülönböztető kifejezésekkel 
a jelesebb lelki tanítók közé számolta" és marasztotta, 
s a dunáninneni szuperintendens és több jeles férfiú 
ajánlják, kandidálható Felsőlövőre, ha a legközelebbi 
közgyűlésen a kerületet, szuperintendenst és esperest 
megköveti, jövőre az egyházi törvények megtartására 
kötelezi magát, tiszttársaival megbékül, ugyanúgy cse-
lekszik gyülekezetében lévő haragosaival is. 

A kerületi törvényszék tehát lehetővé tette vissza-
térését, de azt elodázta az 1835-i ker. közgyűlésig. 



Hiába remélték tehát a lövőiek, hogy 1834 első advent 
vasárnapján vele együtt ülhetik meg templomuk épülé-
sének 50 ik évfordulóját. Eljött a szt. karácsony és újév 
is, s Wimmer csak Modorból kívánhatott boldog ünne-
peket és új esztendőt kedves híveinek. Ε levelében 
olvassuk következő kijelentését: „Az előbbi évben azt 
mondtam, hogy csak akkor hagynálak el ismét benneteket, 
ha talán Bécsbe vagy Pestre hívnának meg. De most 
szavamat adom nektek, hogy amíg élek, a tietek vagyok 
és soha el nem hagylak titeket, hanem veletek akarok 
élni és halni. Csak az Isten kétségbevonhatatlan akarata 
változtathatná meg ez Ígéretet". 

Az 1835 év júl. 15-én Győrött tartott kerületi gyű-
lésen tényleg alávetette magát az ítéletben foglalt fel-
tételeknek. A kerület erre utasította a szuperintendenst, 
hogy „Wimmer Ágoston lelkész urat kandidálja, meg-
hívó levelét megerősítse és annak idejében illető espe-
res urat annak beiktatása végett kiküldje." 

A gyűlésen megjelentek ellene vádaskodó régi lövői 
haragosai is, Unger Mátyás és Polster János s Wimmer 
nemes szívvel békejobbot ajánlott nekik, de ők „mind 
tőle, mind a velek kibékülni kívánó számos felsőlövői 
elöljáróktól is, magokat nyakasan és megátolkodva 
visszavonták," mondja a gyűlés jegyzőkönyve. 

így ért véget a hosszú pörösködés, mely valami 
harmadfél ezer forintjukba került a lövőieknek. Most 
már ment a dolog, mint a karikacsapás. Két évi távol-
lét után október elején látta viszont a kies lövői völ-
gyet. Oh, de mily máskép festett ez a bevonulás, mint a 
kivonulás. Ott tolongott körülötte a hívek apraja-nagyja; 
örömkönnyeik, forró csókjaik, az utakat borító virágok 
megható bizonyítékai voltak rajongó szeretetüknek. 
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Most, most valósíthatta meg az egész vonalon azt a 
sok reformgondolatot, melyek ott rajzottak folyton népe 
javán elmélkedő agyában. A most beköszöntő másfél 
évtizedes zavartalan munka eredménye az a mintagyü-
lekezet, amelynek képét röviden így festi egy későbbi 
levelében: „Aki a vidéket, amelyen én Felsőlövőn 
működtem és az embereket, kiket én neveltem, akkor 
tanulta megismerni, amikor nekem ott kellett hagynom, 
nehezen hinné el, milyen volt odajöttöm előtt. A szép, 
jól megművelt szántóföldek, jó utak, pompás gyümölcs-
ültetvények, jó lakások és oly nép, amely fogékony a 
jó iránt, — kedvező erkölcsi, vallási és művelődési át-
alakulás képét nyújtották." 

Lássuk azt a hatalmas munkásságot, mely ily csodás 
eredményre vezetett. 

IV. 

W i m m e r munkássága. 

Legfőbb gondját hívei hitéletére fordította. Azt 
akarta, hogy ugyanaz a vallásos érzés hassa át őket is, 
amely az ő lelkét hevítette. S tudta, hogy e téren a 
legtöbbet a pap példája tesz. S úgy is élt. Nemcsak 
prédikálta a hitet, hanem mondhatni egész lénye sugá-
rozta azt. 

Nemcsak élén állt híveinek, hanem közöttük élt, 
oktatva, vezetve, buzdítva és vigasztalva őket, sőt, ha 
a szükség úgy hozta magával, korholva és fenyítve is. 
Mert rendkívül szigorú fegyelmet gyakorolt gyülekeze-
tében s hívei erkölcsi eltévelyedéseire kemény egyházi 
fenyítékeket alkalmazott. Sőt bizony hébe-korba az is 
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megesett, ha nagyon megharagították, hogy testileg is 
megfenyítette a félrelépőket. S azok oly hódolattal 
viseltettek iránta, hogy a büntetést bűnük természetes 
folyományaként fogadták tőle. Kurz Sámuel megemlé-
kezik könyvében egy asszonyról, akit Wimmer, miért, 
miért nem, egy alkalommal arcul ütött. Ez az asszony 
valakinek arra a kérdésre, nem tett-e ezért ellene fel-
jelentést, ily választ adott: „Eszembe sem jutott, hisz 
jobban esik a papunktól egy pofon, mint mástól egy 
csók." 

Kiváló hitszónok volt, aki a nép egyszerű fiait és a 
környék intelligenciáját egyaránt el tudta ragadni tüne-
ményes ékesszólásával. Mikor megzendült érces hangja, 
amely nagy szelleme mély gondolatait, nemes szíve áhí-
tatos érzelmeit szólaltatta meg, minden szem rajta pihent 
s hatása alól nem vonhatta ki magát senki. A lelkese-
dés tüzétől átszellemülten himlőhelyes arca is megszé-
pülni látszott. 

Nagy gondot fordított gyülekezetében az énekre is, 
mert tudta, mily nemesítő, felemelő hatással van ez a 
lélekre. Gondoskodott róla, hogy már az iskolában minél 
több egyházi éneket tanuljanak s minél szebben adják 
is azt elő. így készítette elő a templomi éneklés reform-
ját. Később, mikor már tanítóképzőt alapított, többliangú 
énekkar is szerepelt az ünnepeken. Még trombitás zene-
kar is alakult, mely a legszebb egyházi dallamokat adta 
elő a hívek lelki gyönyörűségére vasárnap délutánonkint 
a templom tornyából. 

Új énekeskönyvet is vezetett be az esperesség és 
a kerület ellenkezése dacára gyülekezetében. A berlini 
énekeskönyv alapján ő maga adta ki ezt. Mint a felső-
lövői egyházközség tulajdona Lövőn és még egy pár 
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helyen mai napig használatban van, s azóta hét kiadást 
ért. Gondoskodott- róla, hogy ez az énekeskönyv' minden 
családban meglegyen s belőle nec-ak a templomban, 
hanem otthon is énekeljenek és imádkozzanak. 

De nem kisebb mértékben terjedt ki figyelme a 
bibliára is. „Meg vagyok győződve — írja egy helyütt — 
s élek-halok ezzel a meggyőződéssel, hogy a biblia és 
csak a biblia az, amelytől a világ és az emberiség 
jövőben is üdvét várhatja." 

Ezt is már az iskolában odaadta a gyermek kezébe 
s vigyázott rá, hogy azt később is, inig csak kezét 
emelni tudja, forgassa. 

Mint az énekeskönyvet, úgy a bibliát is maga nyo-
matta és árusította; Angliából is rengeteg példányt hoza-
tott be. Fenmaradtak számadásai az 1848 előtti 10 évről. 
Ezekből kiderül, hogy ez idő alatt teljes bibliát közel 
61), újtestamentumot 70 ezret adott el, a legtöbbet magyar 
nyelven, azután cseh, német, szerb és héber nyelven ter-
jesztette őket. 

Érdekes apróságot mesélt el egyszer Karsay szuper-
intendens Wimmerről. Pápáról, a kerületi gyűlésről haza-
térőben Nemesdömölkön pihent meg. Onnan egy odavaló 
gazda vitfe haza kocsiján. Egy egész láda biblia és egyéb 
vallásos iratok voltük vele. Mikor a fuvar kifizetésére 
került a sor, Wimnier pénz helyett ezekből ajánlott fel 
többet a parasztnak. Ez bele is ment az alkuba s falu-
jában büszkén mit ogatta a kapott könyveket. 

Egyéb vallásos iratok szerzésére, kiadására és ter-
jesztésére is vállalkozott. Maga is sokat írt. Jeles írói 
tehetség is volt, kinek vallásos ihlettel írott müveiből 
ezrek meg ezrek merítettek hitet és gyönyörűséget. Papok 
számára írta német nyelvű Agendiáját, azaz szertartás-
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könyvét. Sokkal nagyobb hatást keltettek a nép és ifjú-
ság számára irott munkái: Bibliatörténetei, Egyháztörté-
nete és Imakönyve. Egyháztörténetéből több mint 2300 
német, 4000 magyar és 3500 szláv példány kelt el. Pedig 
az egyházkerület a világi hatóság felszólítására kényte-
len volt az iskolában használható tankönyvek közül ki-
tiltani, minthogy a vallási üldözések erős festése a hely-
tartótanács szerint a katholikusok ellen gyűlölséget kelthet. 
Pedig nem kisebb ember, mint Haubner ajánlotta. Ima-
könyve is reudkívül széles körben elterjedt. Kurz műve 
egy nagymíveltségű kath. bárónét említ, ki azt legked-
vesebb könyvei közé sorozta. 

Mily nagy arányban folytatta a könyvek terjesztését, 
arra elég felemlíteni, hogy a fentebb emiitett 10 év alatt 
valami 160,000 frt folyt be az általa terjesztett munkák 
árában. Ö maga 500 frt évi jutalmat kapott e munkás-
ságáért. Évről évre nagy utazásokat tett ennek érdeké-
ben nemcsak hazánk legtávolabbi részeiben, hanem Ausz-
triában és Németországban, sőt két ízben — 1840-ben 
és 1848-ban —- Angliában is. 

Sokat irt egyházi lapokba is, első sorban természe-
tesen német lapokba, de amikor megindult 1842-ben 
Pesten az evangélikusok és reformátusok egyesülése 
érdekében küzdő: „Prot. Egyházi és Iskolai Lap", annak 
is buzgó munkatársa lett és különösen saját kerületének 
vezetői ellen sok kemény támadást intézett. 

Kiváló emléket állított magának az ő korában oly 
szegény magyar pedagógiai irodalomban is. 1846-ban 
Kőszegen adta ki „Legújabb olvasókönyvét", mely szer-
zőjének úgy kiváló pedagógiai érzékéről, mint hazafias 
érzelmeiről szép bizonyságot tesz. 

Azt sem lehetetlen említés nélkül hagyni, hogy e 



A felsőlövői tanintézetek Wimmer korában épült része. 
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nagytudományú férfiú a földrajzi irodalomban is szak-
tekintély volt s egy nagy bécsi vállalatban egész köte-
teket írt távoli világrészekről, egy másikban pedig Sop-
ron- és Abaujvármegyét mutatta be. 

Hogy még egyszer visszatérjünk az egyházi téren 
eszközölt reformjaihoz, még különösen kettőt kell ki-
emelni; 1841 ben eltörölve az addigi jórészt önkéntes 
adományokon alapuló jövedelmi forrásokat, behozta a 
rendszeres egyházi adót, mi a gyülekezet anyagi álla-
potát nagyszerű virágzásba hozta, majd 1845-ben a fele-
baráti szeretet gyakorlására gyülekezeti segélyegyletet 
alapított. 

S most szóljunk arról az alkotásáról, amely a leg-
dúsabban fűzte homloka köré a babért, a felsőlövői tan-
intézeteknek, a tanitóképezdének, a középiskolának és 
a nevelőintézetnek vagy internátusnak alapításáról. Ez 
volt Wimmer főműve. 

Az egyház veteményes kertjét, az iskolát, már mint 
egész ifjú pap nagy figyelemre méltatta. Ennek fejlesz-
tésében fáradhatatlan volt. Úgy az anyagyülekezetben, 
mint a filiákban folyton szervezte az új állásokat, emelte 
az új iskolaépületeket. Határfői leánygyülekezetében 
pl. egy nagy templom- és iskolaépület alapját vetette 
meg, amely a környék egyik legkiemelkedőbb pontján 
máig messzeláthatólag hirdeti a hitbuzgóság hatalmát. 
Az anyagyülekezetben később már a két tanítós iskolá-
val sem volt megelégedve s 1845-ben kivitte, hogy az 
egyház harmadik tanítói állást is szervezett. 

Ez a termékeny esztendő valósította meg azt a nagy-
szerű tervet, mely saját vallomása szerint két évtizeden 
át foglalkoztatta reformgondolatoktól hevülő agyát, a 
felsőlövői tanítóképző intézetet. Egy nem is másfélezernyi 
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lakosú helység életre hivja azt, mire addig az ország 
legnagyobb evangélikus gyülekezetei nem mertek vagy 
nem tudtak gondolni. Kivihetetlennek látszó merész terv, 
de Wimmer vasakarata kivitte. 

1842 áprilisában kezdődött meg a földmunka az épü-
let alapozásához s máj. 13-án, pünkösd harmadnapján 
lefektették az alapkövet. Az építés költségeinek elő-
teremtésére fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki. Híveit 
saját példájával buzdította áldozatkészségre s nem res-
telt kérni sehonnan, a honnan várhatott valamit. S szava 
nem volt kiáltó szó a pusztában. Még külföldről is támo-
gatták a szép célt nemes emberbarátok. Ott állt, az ado-
mányozók élén az áldott emlékű Mária Dorottya is 500 
forinttal. • 

1845 tavaszán készen állt az épület s fényes ünnep-
ség keretében adta át azt Wimmer és Kühne Ferdinánd 
az új igazgató az egyház, a haza és a tudomány szol-
gálatának május 12-én. 

De a munka java csak most következett. A szám-
adások szerint az épület 33 ezer frt.-ba került, holott a 
fedezet csak 6900 frt. volt. Ezt előteremteni nem lehe-
tett kicsinység. Hát még az intézet felszerelése és fen-
tartása! A kerületi gyűlésen meg is kérdezték, hogy 
tartja fenn iskoláját. Az erős lélek válasza ez volt: „Remé-
lem, az Úr Jézus még nem mondott csődött". 

Még abban az évben kiutazott Németországba s ott 
megnyitotta a Gusztáv Adolf-egyesület hatalmas segély-
forrását, mely azóta annyi hálára kötelezte Lövőt és a 
magyar evang. egyházat. Befolyásos összeköttetései révén 
még IV. Frigyes Vilmos porosz királytól is 10,000 frt-
nyi adományt eszközölt ki. Itthon is sokat gyűjtött. 
A főhercegnő megint küldött 2000 frt-ot. 

3* 
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Szegény tanítók szemináriumának nevezte el intéze-
tét, mely első sorban Lövőt és környékét kivánta ellátni 
jó tanerőkkel s négy éven át képezte őket, holott a kir. 
kath., mondhatni, állami képzők is csak két évfolyamúak 
voltak. 

A képző fenmaradásának biztosítására megalkotta a 
„tan- és nevelőintézef-et, azaz internátust. Ebben a 
középiskola alsóbb osztályainak megfelelő tanításban, 
egyúttal ellátásban részesültek az ország különböző részé-
ből, sőt még Ausztriából is idekiildött ifjak, kiknek tan-
és ellátási díjából fenmaradó haszon a képző javára 
volt fordítható! 

Az intézetek osztályai fokozatosan nyíltak meg. A képző 
első évfolyamába 12 jótehetségű lövői parasztfiút vett 
fel, kik a népiskola hat osztályát elvégezték. Tanár kez-
detben három volt, Kiihne igazgató, Lahne Frigyes, ki 
később Sopronban alapított lövői mintára internátusos 
tanintézetet és Somorjay Mihály, később a pozsonyi 
főreáliskola tanára, csupa kiváló tanerő, kiknek kiválasz-
tása Wimmer éles szemét dicséri. 

így ültette el e nagy ember a kicsiny mustármagot, 
mely azóta terebélyes fává izmosult. Mert a tanítóképző 
ma is virágzik, a tan- és nevelőintézetből pedig később 
gimnázium és reáliskola fejlődött ki s bár az utóbbi már 
nem létezik, az előbbi nyolcosztályú teljes főgimná-
ziummá vált. 

Ez főműve, mely őt a hallei árvaházból kifejlődött 
iskolaváros alapítójának szellemi testvérévé, a magyar 
Frarické\iá avatja. 

De még egyéb érdeme is volt s nemcsak egy. 
Első sorban községe népének élt, annak volt apja 

és testvére, ura és szolgája, egyszóval mindene^ Ezért 



A felsölövöPtanintézetek később emelt épülete. 
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sóvárogtak úgy utána, mikor Modorba távozott. S hogy 
megint az lesz, ha visszatér ezt igéri, mikor így ír: „Hogy 
én, mint ezelőtt, himlő ellen oltani, segíteni fogok, ahol 
tudok, tanáccsal és tettel benneteket gyámolítani fog-
lak, s az enyéimmel együtt barát és segítő leszek min-
den Ínségben, azt úgy is tudjátok". 

S amit igért, becsületesen megtartotta. Könnyeket 
letörölt, sebeket orvosolt, visszaéléseket megszüntetett s 
tömérdek áldást terjesztett. Maga említi, hogy „a halotti 
torokat, lakodalmakat, keresztelőket, mulatozásokat szelí-
dítette szigorú őrködése és pihenést nem ismerő fárado-
zása; némelyiküket, mint a halotti torokat egészen meg-
szűntette. A családi élet javításán is buzgólkodott. A női 
nem elleni durvaságnak vasszigorral vetett véget". Bizony, 
ha valaki nagyon próbára tette türelmét, megkeserül-
hette. Úgy tekintette ily hívét, mint az apa rossz útra 
tért gyermekét, kit büntet, hogy megjavítsa. Viszont 
a szegényekkel, szerencsétlenekkel és szenvedőkkel szem-
ben szelíd, résztvevő lelkiorvos volt. 

De nemcsak a lelkibetegségek orvosa volt, hanem a 
testieké is. Házi patikájából gyógyítgatta a község bete-
geit s a szegények, közt ingyen osztogatta az orvosságot. 
Ha kellett még fogat is húzott. De leginkább csodálatot 
érdemel, hogy valósággal korát megelőzve, még himlő 
ellen is beoltotta a gyermekeket s az oltás megtörténtét 
oltási igazolvánnyal bizonyította. Saját állítása szerint 
valami 15,000 gyermeket oltott be. Bauhofer, budai 
lelkész, írja naplójában, hogy egy vasárnap délután szeme 
láttára több betegnek orvosi rendelvényt írt s 140 gyer-
meket oltott be. 

Nagy érdeme volt, hogy népét kiszabadította abból 
a megalázó helyzetből, melyben addig politikailag tartót-
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ták. Mihelyt a törvény lehetővé tette, 1840-ben, karöltve 
az akkori derék biróval. Polster János Györgygyei, meg-
váltotta községét a földesúri szolgálatoktól, melyet a 
Batthyány-uradalom iránt tartozott teljesíteni. Az egész 
országban Felsőlövő lett a második „szabad község". 

Még az észszerű gazdálkodásban is tanítómestere volt 
e rendkívüli egyéniség népének. Különösen a gyümölcsfa-
tenyésztést karolta fel. „Pompás gyümölcsfajokat honosí-
tottam meg, — írja ő maga — megtanítottam a faiskola 
alapításának módját s tervem volt Felsőlövőt egy nagy 
gyümölcstenyésztő társasággá egyesíteni". Úgy tervezte, 
hogy a társaság minden tagja vagy húszféle nemes gyü-
mölcsöt termeljen s a társaság vezetősége, mely felelős-
séget vállal a fák és gyümölcsök nemességéért, össze-
köttetést biztosít számunkra nemcsak a belfölddel, de 
még a külfölddel is. Milliókat várt e terve kivitelétől, 
de abban sorsa szerencsétlen fordulata megakadályozta. 
De azért érzi· Lövő e téren is áldásos hatását s a község 
ma is úgy fekszik a sok gyümölcsfa közt, mintha az 
egész egy kert volna. 

V. 

Családi élete, összeköttetései és szereplése 
a szabadságharcban. 

Modorból való visszatérése után tizenhárom éven át 
élt a kényelmes lövői paplakban boldogságban, megelé-
gedésben a nagy lelkipásztor. Szive nemes érzéseit mu-
tatja az a nagy gond és szeretet, mellyel kertje virágait 
és gyümölcseit ápolta. „Kertjében virítottak — mondja 
róla Lähne — a legszebb rózsák, a legpompásabb geor-
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ginák, a, legritkább liliomok és a gyümölcsfák meg voltak 
rakva a legnemesebb gyümölcsökkel". Messze földről 
drága pénzen hozatta őket a virágok iránti nagy szere-
tetében. 

Itt a virágok és gyümölcsök közt élt szerettei édes 
körében. A megfeszített napi munka után szerető hitves, 
kedves gyermekek űzték el a gondok redőit arcáról. 
Mintaszerű családi életet élt. Isten megáldotta a sok 
jóért, amit terjesztett. Leányai felserdültek s szépség és 
műveltség sugárzott lényükből. Mint ő maga, úgy csa-
ládja is páratlan népszerűségnek örvendett. Szerette, 
tisztelte őket a nép, melyet tőle tanultak meg szeretni, 
de otthon voltak a környék úri házaiban is. Még főurak 
családjai is bejáratosak voltak hozzájuk. 

S amint múlt az idő, fogj ni kezdett a boldog ház 
lakóinak száma. A paplak legszebb virágait, egyiket a 
másik után vitték el. A legidősebb, Kornélia, 1840-ben 
a rügyfakasztó május hóban ment férjhez, egy fiatal 
lelkészhez, Mücke Eduárdhoz, 20 éves korában. Az 
esküvő fényét Batthyány Ferenc gróf is emelte, mint 
tanú, megjelenésével. Maga a boldog örömapa adta 
össze az új párt. De a Gondviselés rövidre szabta az 
új pár boldogságát. Kornéliát alig 22 éves korában 
elragadta az anyák ellensége, a gyermekágyi láz. 

1846 elején volt esküvője legifjabb leányának, az 
alig 16 éves Augusztának Kühne Ferdinánddal. Alig fél 
éve ismerték egymást, mert Kühne egyenesen Berlinből 
jött az 1845-ben megnyílt tanintézet élére. Wimmer még 
szerette is volna későbbre halasztani a dolgot, de végre 
engedett az egymást szerető szívek forró esdekléseinek. 
S nem is volt oka megbánni, mert a párra hosszú, 
zavartalan boldogság várt. 



A felsőlövői internátus. 
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Wimmer nagy közéleti tevékenységet is fejtett ki s 
rendkívül széleskörű összeköttetései voltak. Mint egyhá-
zának egyik oszlopos tagja részt vett a kerületi és egye-
temes gyűléseken s dörgő szónoklataival, ékesszólásával 
mindenütt magára vonta a közfigyelmet; a tudós Ballagi 
szerint nem egyszer könnyekig megindította hallgató-
ságát. Majd lelkes híve lett a reformátusokkal való egye-
sülés ügyének s eziránt szintén nagy tevékenységet fej-
tett ki. így mindkét protestáns egyház legelőkelőbb 
köreivel bizalmas viszonyban állt. Hogy nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi egyházi és tudományos élet sok kitűnő-
ségével lehettek összeköttetései, azt sűrű külföldi uta-
zásai mellett természetesnek találhatjuk. Nagy ismeret-
ségét kiterjedt levelezése mutatja, melyben kora annyi 
jelesével állott. 

Különösen bizalmas viszony fűzte a nagy József 
nádorhoz és családjához, de főleg a kegyes lelkű fő-
hercegasszonyhoz. Ez gyermekeit is a nagy pap iránti 
tiszteletben nevelte s Wimmer egyik modori leveléből 
tudjuk, hogy még a főhercegifjak, István és József, is 
fel szokták keresni leveleikkel. Bauhofer is említi napló-
jában, hogy Wimmer gyakran megfordul a nádori csa-
ládnál Budán, Pozsonyban és Alcsúthon. Milos szerb 
fejedelem szintén többször felkereste őt soraival. 

Mondhatni, csak egy tere volt a közéletnek, hol nem 
szerepelt 1848-ig, a politika. Nagy híve volt ugyan a 
Széchenyi megindította és Kossuth folytatta szabadelvű 
irányzatnak, de már származásánál fogva is, mint nem 
nemes, távol állott úgy a megyei, mint az országos poli-
tikától. De nagy érdemei még a megyei közvélemény 
figyelmét is magára vonták s az akkori szokás szerint, 
hogy megtiszteljék, megtették táblabírónak. 
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így élt Wimmer Lövőn, áldásos tevékenység köze-
pett, mindenkitől tisztelve. 

S ekkor megérkezett az örök emlékezetű: 1848. 
Páris felől új eszmék keltek szárnyra. Enyhe tavaszi 

szellő vitte, hordta szét őket mindenfelé. De csakhamar 
elült a szellő s zúgó-búgó zivatar kerekedett helyébe, 
melynek útját pusztulás, halálhörgés és vér jelezte. Ez 
a zivatar elért Lövőre is s villámát épp a békés paplakra 
sújtotta. Mire elült a zivatar, üres volt a paplak. Wimmer-
nek menekülnie kellett s békés otthonát, rajongó híveit 
nem látta többé soha. 

Hogy milyen kultusza volt Wimmer családjában a 
magyar haza szeretetének, arra elég bizonyság leányai-
nak példája, kik bár idegenbe származtak el, mindig 
kegyelettel gondoltak hazájukra, rajongó lelkesedéssel 
csüngtek a szabadságharc nagy alakjain és boldogok 
voltak, ha magyarul beszélhettek. 

De csak most, 1848-ban, tűnt ki, mily tüzes magyar 
lett az egykori bécsi gyerekből, amikor a haza szent 
ügyének az ő nagy szónoki tehetségére, befolyására és 
tetterejére is szüksége lett. S alig vetette be ningát a 
politikai élet hullámaiba, máris, az első sorok közé került. 
Megyéjének első tekintélye lett s hamarosan magára 
vonta a kormánynak és a rokonlelkű, lángszavú vezér-
nek, Kossuthnak figyelmét s mikor az kiadta a jelszót: 
„A haza veszélyben van!", reá szintén fontos missziót bízott. 

Persze eleinte senki sem gondolt ily komoly fordu-
latra. Mindenki azt hitte, hogy a tavaszi nagy átalaku-
lással vér nélkül diadalt arattak a szabadság, testvériség 
és egyenlőség nagy eszméi. Wimmer is így gondolko-
zott s mikor az év nyarán meghívja a szülőket a július 
10—12-ig tartandó vizsgákra, örömének ad kifejezést, 
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hogy a lövői tanintézetnek a legújabb idő viharai közt 
is sikerült csendesen és békésen folytatni hivatását. Egy-
úttal hazafias büszkeséggel írja, hogy az intézetre bízott 
összes gyermekek közt egy sincs, ki reményt ne kel-
tene, hogy majdan be fogja helyét tölteni a hazában. 

De csakhamar sötét fellegek tornyosultak a haza 
egén. A Délvidéken már patakokban folyt a vér. Csak-
hamar átcsapott a háború iiszke a Dunántúlra is. Jella-
sich, az áruló horvát bán, a kamarilla vak eszköze, 
szeptember 11-én átlépte a Drávát. Két nap nmlva meg-
jelent a magyar kormány felhívása, mely a dunántúli 
megyéknek, így Vasnak polgárságát is fegyverkezésre 
szólítja fel. 

Most vált el, ki az igazi hazafi. Wimmer megmutatta, 
micsoda lélek lakozik benne. Lázas hév szállja meg, 
hogy hazája ügyét szolgálja. Egészen megtelt annak a 
nagy léleknek szellemével, akivel szeptember 4-én Pesten 
órákon át tanácskozott. Bauhofer írja róla, hogy e napon 
sok paptársa késő estig hiába várt reá az Angol-királynő 
szállodában levő lakásán, mert Kossuthnál volt. 

Mialatt Jellasics seregével a Balaton felé vonul, le-
fordítja szabadon „célszerű bővítésekkel a németek lel-
kületéhez szóllólag" Kossuth kiáltványát, — melyben a 
hon védelmére hívja fel a polgárokat — német nyelvre. 
Szeptember 28-ának, Lamberg halála napjának keltét 
viseli a kiáltvány, melyet az október 3-iki megyebizott-
sági ülés határozatából tízezer példányban nyomatnak ki. 

Sőt még többet is tesz. Népfölkelő biztosságot vállal, 
szervezi a nemzetőrséget s maga is kardot köt. Pap 
letére még fegyverforgatásban is gyakorolta embereit 
és angliai összeköttetéseit felhasználva, állítólag láda-
számra hozatta biblia címén onnan a fegyvereket. 
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Rövid időre úgy látszott, hogy a fegyveres készü-
lődés felesleges volt. Jellasich, mint ismeretes, a szep-
tember 29-iki pákozdi csata után Ausztriába menekült. 
Október 3-án, mikor az emiitett kiáltványt közzétették, 
már Győrt járt, harmadnap pedig átlépte az osztrák határt. 

A hazafiak megkönnyebbülten lélekzettek fel. Wimmer 
szintén. Azt kellett hinnie. Vasmegye teljesen megmene-
kül a horvát hordák pusztításától. 

De hamarosan kiderült, hogy az öröm korai volt. 
A megye nyugati szélét mégis csak elárasztotta Jellasich 
táborának legvadabb söpredéke, a horvát népfölkelő 
had. Ugyanis Jellasich, mikor osztrák területre lépett, 
a népfölkelőket hazabocsátotta. Belátta, hogy ezek a 
rosszul felszerelt rablócsapatok csak szégyent hoznak 
reá. Mintegy 10,000 főnyi zsákmányra éhes tömeg hagyta 
el Theodorovich tábornok vezetése alatt a bán táborát, 
hogy hazánk nyugati szélén délfelé haladva, dúlva-rabolva 
hazavergődjék. 

Sopronmegyének már nagy részét elpusztították, mikor 
Karger alezredesnek és Vidos vasmegyei nemzetőrparancs-
noknak sikerült őket Horpácsnál leverniök. A magyar 
sereg vezérei azt tervezték, hogy a horvátokat bekerí-
tik és lefegyverzik. De tervük nem sikerült. Az ellenség 
az éj sötétségében a peresznyei erdőn át Vasmegyébe 
menekült. 

Theodorovich útja Kőszeg városán vitt keresztül. 
Sietve beizent tehát a városba, hogyha szabad átvonu-
lást engednek neki, kezeskedik a polgárok személyének 
és vagyonának bántatlanságáról. A kőszegiek nem tudva, 
hogy áll a dolog, örömmel megadták a szabad elvonu-
lást, sőt az érkezőket meg is vendégelték. 

Theodorovich a lakoma végeztével sietett takarodót 
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fúvatni s Léka felé vette útját, hogy mielőbb átjusson 
a határon. 

Midőn Theodorovich Léka tájára érkezett, azon terü-
letre lépett, hol Wimmer volt a népfölkelő-kormánybiztos. 
Természetes tehát, hogy a horvátok megjelenését, mi 
az egész környéken nagy rémületet keltett, azonnal hírül 
vitték neki. 

A veszedelemről értesülve, az erélyes férfiú azonnal 
megteszi a szükséges intézkedéseket. A környék minden 
helységébe parancsot küld a felkelő-csapatok kiállítására 
s kitűzi a helyet és időt, ahol az egyes csapatoknak 
csatlakozniok kell. Természetesen maga sem késlekedik 
sokat, hanem azonnal megindul a horvátok ellen. Mikor 
történt, nem bizonyos; valószínű, hogy október 14-én. 

Távozása előtt az Isten házába vonul népével, hogy 
az Úr segedelmét kérje ki vállalatára. Új;y jelent meg 
az oltár előtt kardosan s hatalmas szónoklatban lelkesí-
tette csapatait. Majd buzgó fohászt mond s ennek végez-
tével elragadtatva a hazafiság tüzétől, kirántja kardját 
s úgy kiáltja: 

„Előre Istenért ós hazáért !K 

Azután megindultak. Az ifjúság ujjongása, az öregek 
áldása és a nők könnyei kisérték útjukra. Útközben 
mindenfelől csapatostúl csatlakoztak hozzájuk Wimmer 
rendelete szerint a felkelők. Csak Alsólövőn nem találta 
felkészülve a felkelőket, miért is az egyik esküdtet, aki 
hibás volt a dologban, kötéllel fenyegette. 

Léka felé tartva, az útba eső Városszalónakon érde-
kes fogadtatásban részesültek. A városkának még álltak 
falai és kapui. Mikor polgárai megpillantották a köze-
ledő fegyveres tömeget, a rémület hatása alatt bezárták 
a kapukat. A rettegett horvátoknak tartották fölkelőinket. 
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De persze a tévedés mihamarabb kiderült s az átvonulok 
vendégszerető fogadtatásban részesültek. 

Közben megérkezett a biztos hír, hogy a horvátok 
elhagyták Lékát és stájer földre menekültek az üldöző 
vasmegyei nemzetőrhadak elől. Wim mer elhatározza, 
hogy a határ őrizetére vonul csapataival. 

Mint teljes hatalmú kormánybiztos keresztül is viszi 
elhatározását és Felsőlövőn át a határszélre nyomult. 
A már stájerországi területen fekvő Sinnersdorf mellett 
ütött tábort és a környező dombokat is megszállotta, 
mert természetesen megint az egész környék fegyver-
fogható népe ki volt rendelve. 

A horvátok csakugyan e tájon táboroztak. Hadi-
szállásuk a nem messze fekvő Pinggau volt. 

Napokon át néztek farkasszemet az ellenséges felek, 
anélkül, hogy komoly összeütközésre került volna a dolog. 
Némi golyóváltás folyt csak -messziről a hadak közt, 
mi azonban egyik félben sem tett kárt. Ágyúk, mik árt-
hattak volna az ellenségnek, sem nálunk, sem náluk 
nem voltak. 

A mi részünkről egy buzgó pinkafői ácsmester segí-
teni akart a hiányon. Fából készített ágyút és vasabron-
csokkal vette azt körül. De bizony az első lövésre szét-
pukkadt. 

így aztán nem sok dolguk akadt felkelőinknek. Egy-
két elmaradozott horvátot azonban mégis sikerült elfog-
niok, kiket Wimmer fogságba vitetett. 

Legtöbb gondot okozott neki a felkelőhad élelmezése. 
El is rendelte, hogy a községek élelmezni tartoznak 
embereit. A pinkafői uradalomra is kirótt bizonyos mennyi-
séget, de tulajdonosnője, özv. Batthyány Miklósné, meg-
tagadta a parancs teljesítését. Az erélyes férfiú erre 
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ridegen üzent hozzá, hogy már fonva a kötél számára, 
ha azonnal nem küldi a kivánt dolgokat. Persze erre 
küldött a grófné mindent, ami csak kellett. 

Időközben egyre érkeztek a csapaterősítések a ha-
tárra. Vidos főparancsnok, mint a honvédelmi bizott-
mányhoz küldött jelentése mondja, „az ellenség mozdu-
latainak figyelemmel kisérésére lovas- és gyalogcsapatokat 
küldött a határszélre". 

A horvátok most már belátták, hogy Vasmegyén át 
semmikép se juthatnak otthonukba és elhagyván Pinggaut, 
stájer földön folytatták útjukat. Csapataink élve a gyanú-
perrel, hogy másutt megismételhetnék betörésüket, jó 
darabig nyomukban jártak, majd visszatértek övéikhez. 

Nyugodtan, a teljesített kötelesség felemelő érzetével 
térhettek haza. Mily veszedelmet hárítottak el, bizonyítja 
Vidos jelentése, mely szerint a horvátok Vasmegye északi 
szegélyén való átvonulásuk rövid ideje alatt is raboltak, 
gyilkoltak, gyújtogattak és szörnyű erkölcstelenségeket 
míveltek. 

Kié a veszedelem elhárításának főérdeme, arra is 
megfelel a honvédelmi bizottmányhoz intézett jelentés, 
mikor kinyilatkoztatja, hogy a határszélen „a fölkelt bátor 
németajkú lakosság Wimmer lelkész úrnak bátor és lelkes 
vezetése alatt csapatainknak hasznos szolgálatot tett". 

Wimmer maga is büszke önérzettel vallotta később: 
„Megmentettem Vasvármegyét Sopron sorsától". 

Okt. 20-án vagy 21-én tért vissza Wimmer emberei-
vel Lövőre, hol örömújongás fogadta hívei, forró ölelés 
aggódó hitvese részéről. Azon hiszemben tért pihenőre, 
hogy Jellasich kiverésével a haza, Theodorovich vissza-
verésével a vidék nyugalmát biztosították. Sajnosan 
kellett tapasztalnia megint, mennyire csalódott. 
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VI. 

Bujdosása az osztrákok bosszúja elől. 

Wimmer hazafias szolgálata a magyar hatóságok el-
ismerését és háláját vívta ki. Csakhogy a magyar kor-
mány hatalmának napjai Vasmegyében meg voltak szám-
lálva. Az ország nyugati vidékei csakhamar más hatalom 
kezébe kerültek, olyanéba, mely minden egyebet érzett 
Wimmer iránt, csak elismerést és hálát nem. Az új 
császár, 1. Ferenc József, teljhatalmú alter egoja, Win-
dischgrätz Alfréd lig. lett itt a helyzet ura. 

A magyar országgyűlés az ország összes hatóságait, 
így az egyháziakat is felhívta, hogy ennek hatóságát el 
ne ismerjék és beavatkozását jogtalan bitorlásnak tekint-
sék. Wimmer, mint hazafiságától várni lehetett, inkább 
akart engedelmeskedni az országgyűlésnek, mint a csá-
szárnak és Mária Dorottya főhercegnőnek határozottan 
megírta, hogy Windischgrätz herceget törvényes ható-
ságnak el nem ismeri. 

Kétséget nem szenved, hogy megint kész lett volna 
fegyveresen támogatni a honvédséget Vasmegye meg-
tartásában. De újabb népfelkelésre nem került sor. A 
magyar seregek gyengeségük érzetében visszavonultak 
az osztrákok elől és Vasmegye kardcsapás nélkül került 
az ellenség kezére. A karácsonyi ünnepek beköszönte 
a megye nyugati részét az osztrák hadak kezében 
találta. 

Az osztrák uralom bekövetkezése Lövő nagy pap-
jának nemcsak szabadságát, hanem még életét is vesze-
delembe sodorta. Családja és hívei remegtek érte. Esdve 
kérték, rejtőzzék el egy időre. De ő nem akarja tenni. 
Mint később egy iratában vallja, nem követett el semmi 
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bűnt, hisz egyebet sem tett, mint a koronás király ren-
deletének engedelmeskedett, ki jún. 10-én Jellasichot 
pártütőnek nyilvánította. 

Mint hű pásztor, ki akar tartani helyé a az utolsó 
pillanatig. Csak annyit tesz meg, hogy végső esetre 
útlevelet szerez magának. Az útlevél házaló paraszt szá-
mára volt kiállítva. 

Az útlevélnek hamarább hasznát vette, mint gon-
dolta. A karácsonyi ünnepeket még boldogan töltötte el 
családja és hivei körében, de már dec. 27-én hirtelen 
távoznia kellett megtört hitvesétől és leányaitól. A 
gyimótfalvi Batthyányak horvát származású, de hazafias 
érzületű derék házikáplánjától, egy Blasovits Jeremiás 
nevű ferencrendi szerzetestől értesült a veszedelemről. 
Egyesek szerint még nem is távozhatott, mikor már 
megjelentek a császáriak, ágy hogy hamarosan a kertje 
üvegházának földalatti részében rejtőzött el. 

Egyik híve kocsin vitte ki a helységből. Házaló-
parasztnak volt öltözködve, hátán bátyú, arca kendővel 
bekötve, mintha foga fájna, fején nagykarimájú kalap. 
Kukmérre, a megye németújvári járásában fekvő kis 
községbe készült, hogy ott Huber András nevű kartársa 
és barátja házánál várja meg a vihar elvonultát. 

Felsőőrön túl szállt le a kocsiról, hogy hívét haza-
bocsátva, gyalog folytassa útját. Mikor fizetni akart a 
fuvarért, a jó ember nem fogadta el. 

„A tisztelendő úrnak magának is szüksége lesz rá" 
— mondta szeretett lelkipásztorának. 

Aztán gyalog folytatta útját a dermesztő december-
végi hidegben. Pedig a köszvény már addig is sok bajt 
okozott neki. Mostani és további bnjdosása nagyon 
hozzájárult baja fokozásához, mert lábai elfagytak. 
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Végre megérkezett útja célpontjára. Paptársa szíve-
sen fogadta, felesége gyöngéden ápolta is. De a jóté-
kony hatású pihenést hamar megzavarták kérlelhetetlen 
üldözői. 

A Felsőlövőn megjelent császári katonaság az egész 
helységet tűvé tette Wimmer után. Annyi eredménnyel 
— úgy látszik — járt is kutatásuk, hogy neszét vették, 
hová menekült. Egyszer csak ott termettek hát Kuk-
méren. 

Mihelyt hire jött ide a paplakra, hogy katonák köze-
lednek, azonnal tisztában volt vele mindenki, mi járat-
ban vannak. Gyorsan el kellett rejteni az üldözöttet. 
Közel a lelkészlakhoz egy fészerbe vitték és zsupszal-
mával lefedték. De bizony ide is eljutottak a kutató 
katonák. Mondják, hogy a katonák parancsára magának 
Hubernénak kellett sorra széthánynia a szalmazsupokat. 
Már csak az az egy volt hátra, mely Wimmert takarta, 
mikor a katonák elunva a dolgot, elálltak a további 
kutatástól. 

Ez az eset mutatta, hogy élete Kukméren sincs biz-
tonságban ; meg félt, hogy azokat a jó lelkeket is bajba 
sodorja, akik rejtegetik. Elhatározta tehát, hogy távozik. 
Minthogy azonban beteg lett, egyelőre csak a paplakról 
vitték el egy másik házba. 

Itt a folytonos izgalom következtében oly rosszul 
lett, hogy már a halál gondolatával foglalkozott és kérte 
ápolóit, hogyha megtalálna halni, holttestét vigyék ki 
az erdőbe és ott ássák el, nehogy bajba keveredjenek 
miatta. 

De az Úr nem hagyta el az ő hű szolgáját. A gon-
dos ápolás alatt egészsége' annyira helyreállt, hogy 
távozhatott. 

3* 
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Nem volt vesztegetni való ideje. Belátta, hogy most 
már menekülnie kell nemcsak a vidékről, hanem az 
országból is. Itt kell hagynia családot, községet, hazát 
s menni a keserű bujdosásba, idegenbe. 

De elhatározza, hogy előbb hazamegy, hogy elbú-
csúzzék családjától és a legszükségesebbel ellássa magát. 

Posch Tóbiás korábbi és Polster János György ak-
kori lövői egyházi gondnok vitték haza kocsin, titokban, 
ahogy távozott, még hozzá éjnek idején, valószínűleg 
óév éjjelén. 

Poschék házában szállt le a kocsiról. Miután meg-
győződést szerzett róla, hogy a papiakon semmi vesze-
delem sem fenyegeti, hazament. Micsoda fogadtatás várt 
itt az epedve várt családfőre, képzelhető. 

Hajnalhasadtával elbúcsúzott szeretteitől, s vissza-
tért a Posch-féle házba. Itt puttonyos házaló-paraszt 
álruhájába öltözött s távozott. 

Mily veszedelem fenyegette újra, mutatja, hogy e 
napon, újév napján, délután megint megjelentek az 
osztrákok Lövőn. A délutáni istentiszteletet tartotta éppen 
Wimmer helyettese, Kühne a templomban, mikor egy-
szerre szuronyos katonák tűntek fel az ajtóban. 

De Wimmer már akkor nem volt Lövőn. Elhagyta 
községét, hogy egyike legyen a magyar szabadságharc 
legelső emigránsainak. 

Vájjon sejtette-e, hogy távozása örökre szól? Bizo-
nyára nem. De azért képzelhető, hogy komor gondolatok 
töltötték el. 

A szomszédos Pinkafő felé vette útját, hogy ott a 
hívei által előre értesített Hatvan Ferenc nevű tekinté-
lyes polgár házában vonja meg magát, míg annak segít-
ségével alkalma nem kínálkozik a külföldre való mene-
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kiilésre. Ennek ugyanis lókereskedés révén Ausztriában 
is széleskörű összeköttetései voltak. 

Útközben — a hagyomány szerint — találkozott 
Wimmer az elfogatására küldött lovascsapattal. Mi több, 
a vezető tiszt még meg is szólította. Több jelentéktelen 
kérdés után egyszerre csak ily kérdéssel fordult hozzá: 

,Ismeri-e kend Wimmert?" 
Minden erejét össze kellett szednie, hogy el ne 

árulja magát. De még szempillája sem rezdül meg, 
mikor válaszol: 

„Már hogyne ismerném, ha odavaló vagyok!" 
A tiszt a zsebébe nyúl. Egy képet vesz elő; Wim-

mer arcképe. Odanyújtja és kérdi: 
„Ez-e az?" 
Határozott „Igen" a felelet. 
De a tiszt még mindig kíváncsiskodik. 
„Otthon van-e most Wimmer?" 
„Még az előbb otthon láttam", hangzik a kétségkí-

vül igazat mondó válasz. 
Végre távozik a csapat, ő pedig gyors léptekkel 

folytatja útját. 
Pinkafőn Hatvan házában csakugyan menedéket 

talált. Egy fürdőszobában rejtették el, melyben a kád 
a padló alatt lévő üregben volt elhelyezve ; ezt az üre-
get a padlóba illesztett csapódeszka fedte. Ebben a 
szobában tartózkodott a szegény bujdosó, s ha valami 
gyanús neszt hallott, a mélybe bocsátkozott és a csapó-
ajtót magára húzta. 

Mikor Hatvan elérkezettnek látta az időt a Wimmer 
megmentésére kieszelt terv kivitelére, előhívta rejteké-
ből s állítólag ládába fektetve, egy trágyás kocsi fene-
kére tétette. így vitette ki Pinkafőről. 
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A stájerországi Hartberg felé vezető úton az erdő 
mellett Hatvannak szántóföldje volt. Itt állt meg a trá-
gyás szekér s szabadult ki Wimmer kényelmetlen hely-
zetéből. Hamarosan ott termett Hatvan is egy másik, 
könnyű kocsin és felvette Wimmert a bakra. Aztán 
száguldott a könnyű kocsiba fogott két paripa a hatá-
ron át Hartberg felé. Kriglachba akarta vinni Wimmert, 
hogy onnan vonaton folytassa útját. 

A célt el is érték, de csak több kaland után. így 
egyszerre vágtató lovascsapat tűnt fel mögöttük. Jó pari-
páik segítségével sikerült eltűnniök üldözőik szeme elől. 

Útjuk egy korcsma mellett vezetett el. Hamarosan 
betértek oda. Hatvan előadta, hogy a vele levő „parasz-
tot" óriási gyomorfájás lepte meg. A jószívű háziasz-
szony azonnal gyógykezelés alá vette a jajveszékelő embert. 

Nemsokára odaértek a katonák is. Persze össze-
vissza kutattak mindent, de hiába. Halvány sejtelmük 
sem volt róla, hogy az a keserves arcú vén paraszt a 
keresett magyar „rebellis". Semmi gyanúsat nem találva, 
lóra kaptak és elvágtattak. Az isteni kegyelem újra 
megmentette Wimmert! 

Majd újabb baj érte. A lovak nem bírták tovább az 
őrült hajszát, s ezért Wenigzell nevű helységben meg 
kellett állapodniok. Szerencsére a plébános jó ismerőse 
volt Hatvannak és kérésére saját lovaival vitette őket 
Kriglachba. 

Itt elváltak útaik. Hatvan visszafordult s Wenig-
zellben visszaadta a lovakat a plébánosnak. Ez, ha igaz, 
szemrehányásokkal fogadta, mert időközben híre futott 
a faluban, hogy Wimmert vitték lovai. Tény, hogy a 
kormánynak fülébe jutott Hatvan derék tette, s mint 
annyi más, ő is börtönnel lakolt hazafiasságáért. 
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Wimmer vasútra iilt s úgy folytatta egy darabig 
útját. Majd részint gyalog, részint kocsin haladt nyu-
gati irányban. Szívét szüntelen keserű fájdalom szag-
gatta. De legalább az elfogatástól való félelem nyo-
masztó érzetétől mindjobban szabadult. Útlevele rendben 
volt, ismerni pedig erre senki sem ismerte. 

Stájerországból Salzburgba, innen Tirolba jutott. 
Végre elérkezett az a sóvárogva várt perc, melyben 
maga mögött hagyta a fekete-sárga sorompós határt. 

A szabadság szűz talaján, svájci földön állt. Bágyadt 
tagjait jól eső meleg járhatta át, táguló tüdeje élénken 
szívhatta be a friss alpesi levegőt. Mentve volt! Mitől 
szabadult, arra megadja a választ boldogtalan kartár-
sának, Rázga Pál pozsonyi evang. lelkésznek sorsa, kit 
bitóhalálra ítéltek. 

Ha nem őrzi is adat, biztosra vehető a hívő, kegyes 
lélekről, hogy a szabadság honában első tette volt, 
hogy térdre rogyott és úgy adott hálát a kegyelem 
Urának, Istenének, ki eddig megsegítette. És ha még 
nagyon sötét, bizonytalan volt is jövője, Istenébe vetett 
hite és bizalma tovább is vezérlő csillaga maradt. 0 . 
ki eddig annyi lélek sebére csepegtette a hit vigasztaló 
balzsamát, maga szintén megnyugvást talált abban, mert 
tudta és vallotta: 

,,Mind jó, amit Isten tészen, 
0 az én reménységem, 
Minden ínségemben készen 
Van nála reménységem. 
Megvigasztal, 
Felmagasztal 
Alkalmatos órában : 
Bízom nagy jóvoltában". 
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Csak rövid ideig tartózkodott Svájc szabad földjén. 
Hazafias buzgalma máshova szólította el. A városok 
közül, melyeket itt meglátogatott, nem is ismeretes más, 
mint a nagyforgalmú Basel, hol valószínűleg némi 
pihenőt tartott. 

VII. 

Vándorlásai a külföldön, letelepedése 
Brémában és halála. 

Wimmer Németországba készült, mert itt is szolgálni 
akarta hazáját. Kossuthtól megbízatást fogadott el a 
porosz kormányhoz. Tőle, ki egyházi téren sokszoros 
összeköttetésben állt Poroszországgal s még IV. Frigyes 
Vilmos udvarában is volt bő ismeretsége, sikert várt a 
magyar kormány a diplomácia terén Sajnos hiába. 

Valami hat hétre meg kellett állapodnia München-
ben, mert kínzó betegség ágyhoz szegezte. Aztán foly-
tatta útját a porosz fővárosba. Fogadta-e a király s 
hogyan, azt semmi emlék nem őrzi. Csak a rideg tény 
ismeretes, hogy hazája érdekében mit sem érhetett el. 

Itthon pedig lejátszódott azalatt a nemzeti tragédia. 
Nagy temető lett az ország s hogy még több sir dom-
boruljon benne, volt dolga a bakónak. A sok mártír közt 
ott volt Rázga is. Wimmernek be kell látnia, hogy visz-
szatérése hosszú időre lehetetlenné vált. Céltalanul bolyong 
egy ideig ide-oda. Megfordul Párisban, Londonban, min-
denütt előkelő szerepet játszva a magyar emigránsok 
között. így Pulszky és Klapka is barátságukra mél-
tatták. 

Majd elhatározta, hogy átvitorlázik a szabad Ameri-
kába s ott alapit új otthont. Elhatározásáról értesítette 
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családját is. Úgy állapodtak meg, hogy egyelőre haja-
don leánya megy vele, Adél, míg felesége majd Kühné-
ékkel együtt fogja követni őket, ha jó hirt küldenek az 
Egyesült-Államokból. Kiihne most a lövői gyülekezet 
adminisztrátora volt, Wimmer helyett, kinek helyét még 
mindig nem akarta betölteni a hü nép. 

December közepén hagyta el Adéllal Angliát s 1850 
január 20-a körül ért az új-világ partjára, a nagy New-
Yorkba. Pár hónapot töltöttek itt. A hires, tudós pap 
és szellemes leánya itt csakhamar a magyar társaság 
legkedveltebb tagjai közé emelkednek. Mint hitszónok is 
szerepelni kezd a német evangélikus templomokban. 
Szónoklatai nagy feltűnést keltenek s oly keresett prédi-
kátor lesz, hogy egy-egy beszédéért 50 dollárt fizettek 
és tódult a nép oda, hol ő tartotta a prédikációt. Mint 
leánya beszélte később, szombat esténként, ha hazatér-
tek szállóbeli lakásukra, egész sereg szolgát és cseléd-
leányt találtak a kapu előtt, akik mind Wiminerre vár-
tak, hogy uruk vagy úrnőjük nevében megkérdezzék, 
mely templomban tartja másnap a szent beszédet. 

Közbe hosszabb időre, több hétre a vidékre távozott 
Tennessee államba, az Ohiónak hasonlónevű balparti 
mellékvize mellett fekvő termékeny, egészséges alföldi 
vidékre. Azon szándékkal jött ide, hogyha megtetszik 
a hely, állandóan megtelepedik. Volt már földije is itt, 
Mücke, a volt felsőlövői tanító, ki elhagyva Lövőt és az 
óvilágot, itt farmereskedett. De úgy látszik, csalódott 
Wimmer reményeiben, melyeket az új-világhoz fűzött, nem 
tudta beletalálni magát annak viszonyaiba s elhatározta, 
hogy hazatér Európába Megerősítette elhatározásában az 
a hír is, hogy Kiihnéék letettek a tervről s így feleségé-
nek egyedül kellett volna megtennie utánuk az óriási utat. 
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Visszatér tehát New-Yorkba s innen nemsokára az 
óvilágba. Szt.-Máté templomában tartotta aug. 4-én utolsó 
new-yorki prédikációját. Az egyház presbitériuma hálája 
és elismerése jeléül szép ezüst kehellyel lepte meg e 
felírással: „Az utolsó prédikáció a Szt.-Máté templomban 
1850 aug. 4-én". 

S aztán jött megint a hosszú, keserves tengeri út 
Ismét egy jó hónapba telik, míg végre feltűnik a száraz-
föld. A Weser melletti kikötőváros, Bréma körvonalai 
bontakoztak ki a messzeség ködéből a visszatért vándor 
előtt. Úgy tűnhetett fel az előtte, mint valami kapu. 
melyen át otthonába, hazájába léphet. Hogy most már 
itt fog maradni állandóan, 12 hosszú éven át, hogy imá-
dott hazáját testi szemei meg nem pillantják többé soha, 
hogy csak meghalni fog innen egykor távozni: álmában 
sem fordult meg agyában. 

Pedig úgy lett. A híres hitszónokot ott tartották a 
brémaiak, hogy egy beteg papot helyettesítsen. Az ú. n. 
Liebfrauen-templomban tartotta prédikációit. Itt szintén 
hamarosan megszeretik s maga is jól érzi magát. A beteg 
lelkész felgyógyult s még sem távozott. Rendes lelkészi 
állást nem töltött ugyan be, de mint hitszónok és fog-
házi pap biztos megélhetésre talált. Lassankint belenyu-
godott a változhatatlanba, hogy hazáját és kedves lövői 
gyülekezetét nem láthatja viszont. Eleinte sok fájdalmat 
okozhatott neki e gondolat, de sokkal mélyebb volt hite, 
semhogy pörbe akart volna szállni Istenével. 

Magához hívta feleségét is s a hosszú elválás után 
ismét egymáson pihenhetett a két szerető kebel. Új 
otthon épült a nemes férfiú számára s jólétben, meg-
elégedésben töltötte napjait hü hitvese oldalán. Egy lövői 
asszonyhoz 1857-ben írott levelében olvassuk: „Az em-
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berek sokszor akarnak rosszat tenni velünk, de az Isten 
jóra fordítja. Az én példámból láthatod azt. Mily rosszat 
terveztek az emberek ellenem s mily jól végezte el mégis 
velem az Úr, hogy gondtalan, csendes és kényelmes 
öregséget adott." „Nehéz idő vonult el — olvassuk e gyö-
nyörű levélben tovább — felettünk és sok fájdalmat s 
nyomort hozott az emberekre. De azért legyünk meg-
nyugodva, kedves gyermekem, az özvegyek bírája és 
árvák apja él még." 

Az az asszony, kihez e sorokat intézte, férje halála 
után fordult hozzá anyagi ügyeinek rendezése végett 
tanácsért. Mert a lövőiek még mindig papjuknak tekin-
tették. Fájó szívvel s csak akkor töltötték be helyét, 
amikor a felsőbbség már nem engedte tovább halasz-
tani a dolgot, 1851-ben. Vejét, Kühnét választották meg, 
aki 1856-ban szintén elhagyta Felsőlövőt s a felső-
ausztriai Elferdingben vállalt állást. 

Nem volt már tehát senki Wimmer családjából Lövőn. 
A kiilső szálak, melyek eddig gyülekezetéhez fűzték, 
mind elszakadtak, csak a belsők, a szeretet szálai marad-
tak meg s ezek tovább is, a sírig összekapcsolták a 
hivek és a szeretett lelkipásztor szivét. 

Az évek egyre teltek. Ott éltek kettecskén feleségé-
vel Brémában. Adél is elhagyta őket. Férjhez ment Zetter 
Mátyáshoz, egy alsólövői származású bécsi kereskedőhöz, 
kivel hosszú, boldog házaséletet élt. 

Wimmer Brémában legtöbbször a Márton-templomban 
hallatta dörgő szavát. A város lakosainak zöme őszinte 
tisztelettel viseltetett iránta, sőt voltak rajongó hívei itt 
is, kik áhítattal csüngtek szózatos ajka minden egyes 
szaván. 

De azért voltak — s vájjon kinek nincsenek a föl-
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dön? — keserű órái is. Sokszor elővette régi betegsége 
s óriási testi fájdalmakat okozott neki. Máskor meg 
szigorú pietista elvei miatt került összeütközésbe, akár-
csak egykor otthon, pályatársaival, kiknek egyrésze való-
sággal ellensége lett Mert ő még most is, öregen, bete-
gesen, a régi energikus férfi maradt, ki elveivel állt 
vagy esett, de meggyőződéséből nem engedett. 

A fáradhatatlan öreg, irodalmi téren szintén nagy 
tevékenységet fejtett ki Még hírlapokba is dolgozott, 
politikai cikkeket irt, de elsősorban természetesen most 
is az egyházi irodalmat művelte így alig érkezett vissza 
Amerikából, már 1851-ben megjelent egy irata „A vasár-
nap ünnepe" címen németül. Majdnem évről-évre jelent 
meg tőle könyv valamely brémai kiadónál, mindannyia 
visszatükrözője hívő lelkének, következetes erkölcsi- és 
hitvilágának. 

Mily frissességben maradt szelleme az utolsó pillana-
tokig, mutatja, hogy közvetlenül halála előtt, 71 éves 
korában fogott egy nagyobb vallásos munkába .,Bibliai 
órák" címen, melyben végig akarta vezetni olvasóközön-
ségét az egész szt. íráson, lelkükbe vésve annak magasz-
tos igazságait. 1862 nov.-ben írta az első kötet előszavát, 
mely egyúttal az utolsó is lett. A könyv megjelenése 
évéül az 1863-at hirdeti, azt az évet, amelyben aggság-
tól reszkető kézéből kihullt a toll, mert már az év tava-
szán pihenni tért a fáradt vándor. 

Ugyanez időtájban, 1862 nov. 16-án, lövői híveihez 
is megírja utolsó levelét, mely úgy hangzik, mintha vég-
rendelete volna. A még most is híveiért verő szív dob-
banása, a halálra kész, Istenében megnyugvó aggastyán 
lelki harmóniája csendül ki soraiból. 

„Gyakran gondolok rátok, gyermekeim, nektek áldoz-
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tani életerőmet, öregen, betegen s gyakran nehéz kínok-
tól gyötörve, a szülőföld után sóhajtozom. Imádkozzatok 
ti is értem, kedves gyermekeim, a kegyelem trónjához, 
hogy az Úr könyörüljön meg rajtam, kegyelmével bűnei-
met elengedje, szenvedéseimet megrövidítse és elvisel-
hetővé tegye s az ő ártatlan szenvedéséért és haláláért 
szelíd és boldog halált adjon. Gyermekeim ragaszkodja-
tok az evangéliumhoz, térjetek meg bűneitekből, vetkőz 
zétek le a keresztyénellenes életet, szeressétek egymást, 
éljetek egyetértésben, keressétek a békét, neveljétek 
gyermekeiteket imával, istenfélelemben." — Majd miután 
lelkipásztoraik és tanítóik tiszteletére buzdítja őket s 
felhívja, hogy a községben jó fegyelmet tartsanak, így 
végzi: 

,,Εζ valószínűleg utolsó szavam, mit hozzátok inté-
zek, mert úgy remélem, hogy nemsokára elhivatom és e 
kor nyomorúságától megváltatom. 31 évig voltam lelki-
pásztorotok. Buzgalmam és jóakaratom dacára vétkek 
nélkül nem folyhatott ez le. Bocsássátok és engedjétek 
meg hibáimat és bűneimet, miket gyöngeségem okoz-
hatott. Békével távozom tőletek, áldásommal. Bár talál-
kozhatnánk az Úr trónjánál üdvözülve, kegyelmet lelve, 
bűnöktől megtisztultan örök szeretetben és boldog öröm-
ben". 

így búcsúzott az agg pásztor nyájától. 
De neki szűkebb családja is van. Gyermekeit és uno-

káit is meg akarja még egyszer látni. Elhatározza, hogy 
engedélyt kér az osztrák kormánytól gyermekei meg-
látogatására. Az engedély meg is jött. Négy hétre szólt. 
Elbúcsúzott tehát nejétől, el brémai híveitől. Búcsúja 
örökös lett. Nem látta meg őket többé soha. 

Betegen érkezett Bécsbe Zetterékhez, Adél család-
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jához. Ágyba kellett fektetni. Rajner főherceg, a nemes 
emberbarát szívében részvét kel iránta s értesíti, hogy 
ne aggódjék, mert ő ki fogja eszközölni a teljes kegyelmet. 

S a kegyelem megérkezett. De ez nem emberi kegye-
lem volt, hanem attól jött, akivel szemben eltörpül min-
den földi hatalom. Május 12-én hetvenkettedik életévé-
ben meghalt, a boncolási jegyzőkönyv szerint tüdőgyulla-
dásban, mit a beteges öreg a hosszú útban kaphatott. 
Meghalni ment szülővárosába, mint nagy Lutherunk Eis-
lebenbe. 

A matzleinsdorfi temetőben helyezték örök nyuga-
lomra máj. 14-én. Veje, Kühne tartotta a gyászbeszédet 
az evangélikus templomban, Gunesch lelkész pedig a 
temetői kápolnában. 

Külön gyászünnepélyen ülte meg emlékét a hű felső-
lövői egyházközség s a gyülekezet jeles papjának, Bloch-
mann Ernőnek, szép beszédét meg-megszaggatta a hívek 
hangos zokogása. 

Földi porai ott nyugszanak a bécsi temetőben szép 
gránit sírkő alatt, feleségének oldalán, ki csak 1881-ben 
követte az üdvözültek hónába. 

Teste az osztrákoké lehet, de lelke nem az övék Az 
ő nagy, nemes lelke a mienk egészen, akik közt élte le 
java korát, akikért munkálkodott és szenvedett. A magyar 
hazáé, melynek szabadságáért oly fiatalos hévvel fogott 
fegyvert a koros, beteges ember, a magyar evangélikus 
egyházé, melynek apostoli buzgalmú, keresztyénies lel-
kületű papja volt s mindenek felett azé a felsőlövői 
gyülekezeté, melyhez oly megható viszony fűzte és tan-
intézeté, mely ápolja emlékét, s Wimmer-önképzőkör, 
Wimmer-alapítvány révén gondoskodik róla, hogy neve 
feledésbe ne merüljön. S ha nem is áll ott ércszobra a 
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nagy papnak, áll még a hajlék, melyet ő emelt az egy-
háznak, hazának és tudománynak. Ebben él Wimmer, 
mert ez az ő teste magyar földön, mely mint eddig, 
ezután is hirdetni fogja a hálát és kegyeletet az iránt 
a nagy alak iránt, ki nevét örök emlékezetre tette érde-
messé. 



43. Bibliás Máté. Elbeszélés. Irta f 48. Aböles asszony építi a z ő házát 
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46. Légy hű mind . halálig! Irta: Sztehlo Kornél. Ára 10 lillér. 
Raffay Sándor. Ára 10 fillér. 51 Dr. Székács József evang. püs-

47. A műveltségről. írta Kapi Béla. pök 1809—1876. írta .Zsilinszky 
Ára 10 fillér. Mihály. Ára 40 fillér. 
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1. Gyurdtz Ferencz: „Hit oltára" 

czímü imakönyv. 3. kiadás. Egy-
szerű vászonkötésben 1 korona 
60 fill., bőrkötésben 6 kor., boíjú-
bőrkötésben 8 korona. 

2. Sántha Károly : „Buzgóság 
könyve" czímü imakönyv. Fekete 
bőrkötésben 6 kor. 

3. SzeberényiLajos: Luther Márton 
életrajza. II. kiadás. Ára 40 fill. 

6. Zathureczky Adolf·. „Evanjelicky 
rozpravnik",tojest:Nábozcnstwo 
wprikladoch zo ziwota. Swazok. I. 
Ára 40 fillér. 

7. Dr. MasznyikE.: „Bahil Mátyás". 
Életkép a magyarh. ev. prot. egy-
ház üldöztetésének idejéből. 50fill. 

8. Famler G. Α.: „Christian Trau-
gott, Leidens- und Lebensge-
schichte eines ev. Predigers in 
Ungarn«. 60 fill. 

9. Keviczky László: „Elbeszélések 
a magyar reformáczió történeté-
ből"; Ára 24 fill. 

10. Pálmay Lajos: „Az Isten meg-, 
segít". Ára 20 fill. 

11. Famler Gusztáv Adolf: „Gott 
verlässt dieSeinen nicht". 60fill. 

12. Hörk József: A nagysárosi vár 
ura. Ára 20 fill. 

13. Famler G. Adolf: „Hochmuth 
kommt vor dem Fall". 60 fill. 

14. Payr S.: Fábri Gergely. 60 fill. 
15. Sartorius Cserregi: Virágok a 

szentírás kertjéből. 60 fill. 

16. Bierbrunner G.: Matthäi am 
Letzten. 40 fill. 

17. Böngerfi János·. Az árva. 40 fill. 
18. Paulik János: Az ágostai hit-

vallás. II. kiadás, 6 képpel. 50 fill. 
19. Keresztyén házi áldás. Szép 

nagy színnyomatú díszkép. Ára 
csomagolással 2 kor. 60 fill. 

20. Hörk József: Farkasok a juhok 
között. 60 fill. 

21. Kri'zko Pál: Melanchton Fülöp 
levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent 
német és tót nyelven is.) 

22. Pethes János: Melanchton Fü-
löp élete. 80 fill. 

23. Schrödl József: A magyarhoni 
protestantizmus hatása a ma-
gyar nemzeti szellem fejlődé-
sére. 12 ív. Ara 1 kor. 

24. Moravcsik Gyuldne: Gróf Teleki 
Józsefné, Róth Johanna. 4 kép-
pel. Ára 30 fill. 

25. Paulik János: Luther 9 5 tétele 
II. kiad. Magvarázatokkal és 6 kép-
pel. Ára 20* fill. 

26. Emlékezés a konfirmáczió ün-
nepére. Szép színnyomatú kép (42 
cm. magas és 32 cm. széles.) Ara 30 
fill. Kapható német és tót szöveggelis. 

27. Konfirmácziói áldások. (Versek 
és Szentírási idézetek.) A verse-
ket írta San lka Károly. 30 fill. 

28. Zsilinszky Mihály·. Kerman Dá-
niel püspök élete. Élet- és kor-
rajz. Ára 80 fill. 



29. Paulik János: Az álpróféták, 
vagy miért nem lesz az evan-
gélikus ember baptistává ? 60 fillér. 

31. Sántha Károly: Zsivora György, 
a nagy emberbarát. Ara 20 fill. 

32. Bierbrunner Gusztáv: Christli-
cher Hausaltar. Német imádsá-
gos könyv. Ára kötve 1.60 fill., 
fűzve 1 kor. 20 fill. v 

33. Bachdt Dániel: Cim jest a co-
chce Lutheruv spolek? Ára 10fill. 

34. Mayer: Melanchton apologiája. 
Ára 3 korona. 

35. Dr. Zsilinszky Mihály: Áchim 
Ádám élete. Ára 30 fillér. 

36. Sántha Károly: Olajfalevelek. 
Ára 30 fillér. 

37. Mayer Endre: Pál apostol élete. 
Ára 20 fillér. 

38. Sass János: Az evangéliumi 
egyház feladata az új század-
ban. Ára 25 fillér. 

39 Béri Gyula: Hit, remény, sze-
retet. Ára 40 fillér. 

40. Mi tetszik néktek ama Krisztus 
felől ? írta Bettex F. Németből 
ford. Strdner V. Ára 70 fillér. 

41. és 48. Dr. Masznyik E. Luther 
aranymondásai. (Tischraden). 2 
füzet; Ára 1.60 fillér. 

42. Lévay József, Torkos László és 
i f j . Porkoláb Gyula.Vallásos lant. 
Ara 24 fill. 

43. Kozma Andor. Vallásos költe-
mények. Ára 20 fill. 

44. Torkos László. Áldás és szeren-
cse. Ára 40 fill. 

45. Kovács Sándor. Zay Amália 
bárónő. Ára 20 fill. 

46. Kadlecsik János. Karaffa Antal. 
Ára ,80. fill. 

47. Paulik János : Konfirmácziói 
Em lékkönyv. Ára kötve 3"50 kor. 

49. AntalßyEndre-.Peiröczy Katalin. 
Szidónia élete és munkái. Ára 
80 fillér. 

50. Weber R.: Historischer Ge-
schlechtsbericht ν. G. Buchholz. 
Ára 3 kor. 

51. Ifjak Kalauza. I. Irta: Dekoppet 
Ágoston. Francziából átdolgozta: 
Adorján Ferencz nyíregyházai ev. 
főgymnasiumi vallástanár. Ára 1 Κ 
40 fillér. 

52. A Perlakiak négyszázados Áron i 
háza. Egyháztörténeti monografía. 
Irta: Payr S.t theológiai tanár. —• 
Ára 70 fillér. 

53. Vallásos nevelés a családban. 
Irta : Paulik János nyíregyházi ev. 
lelkész. Ára 20 fillér. 

54. Der treue Pastor. Von Josef Hörk, 
ord. Prof. der Theologie an dei 
ev. Theol. Akademie zu Pressburg. 
Ára 60 fillér. 

55. Az evangelium a jelen kornak 
hirdetve. Irta Klaveness Thv. 
Ára 1.20. 

56. Die evang. Märtyrer - Familie. 
Von Josef Hörk, Professor an der 
Theol. zu Pressburg. Ára 60 fillér. 

57. A reverzális. Irta: Raffay Sándor. 
Ára 50 fillér. 

58. Hárfahangok. Szerkesztette Payr 
Sándor teol. tanár. Ára 4 korona. 

59. Hitért, Hazáért. Irta: Gagyhy 
Dénes. Ára 1 korona. 

60. A keresztény egyház történetének 
vezérfonala. Irta Dr. Nielsen Fr. 2 k. 

61. Lelkipásztorkodástan. (Theo-
logia pastoralis.) írta: Csiky L. 6 K. 

62. Jézus Krisztus és a szoczia-
lizmus. í r ta : Mayer Endre 1'50. 

63. Házi oltár. I r ta : Raffay Sándor. 
64. Lelki vezér. Irta: Gyurátz Ferencz. 
65. Hitünk igazsága. Irta.: Kapi Béla. 

^ Megrendelésnél elegendő a szám megnevezése. J* 

Ε könyvek és népies k iadványok megrendelhetők: A LUTHER TAR-
SASÁG Ev. könyvkereskedése Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a. 

Hornyánszky V. cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 
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