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Részletek Giergl Henrik naplóiból 
 

1. Mesterségéről, tanulmányairól 

 
„Bécsben az egyik legjobb üveges céghez szegõdtem: J. von Lobmeyr-hez, a Kärtner 
Strassen. Itt eléggé hétköznapi, de jó életem volt, és sokat tanultam az üvegfestés terén, 
valamint megtanultam rokokó csillárokat tervezni és összeállítani.” 

(Életem története, bevezetésül naplómhoz, 1851, 34. old.) 
 
A német eredetiben: 
 
„In Wien conditionirte ich in einer der ersten Glashandlungen in der Kärtnerstraße von J. 
Lobmeyr. Ich führte da ein alltägliches aber gutes Leben, und erwarb mir unter andere auch 
einige Kenntnisse in der Glasmalerei; auch lernte ich verschiedene Rococco Luster zusammen 
zu setzen und zu bilden.” 
 

(Meine Lebens - Biographie, als Einleitung zu meinem Tagebuch, 1851, S. 34.) 
 

 
 
„Tudásom, ízlésem és szokásom szerint csak luxus vagy nagyon finom üvegáruval 
foglalkozhatom.” 

(Napló 4. Könyv, 105. old.) 
A német eredetiben: 
 
„Meinen Kenntnissen, meinem Geschmak, und meiner Gewohnheit zu folge, kann ich mich 
nur mit Luxus oder den feineren Glasgegenständen befassen.” 
 

(Tagebuch 4. Buch, S. 105.) 
 
 
„Mindenhonnan gratulálnak, ez az első eset életemben, hogy sem születés-, sem névnap nem 
szolgáltat rá alkalmat, – van, aki szívélyesen és valódi barátságból, de van, aki bizonyos mély 
alázattal és valami ünnepélyességgel teszi ezt, mintha egyszerre megnőtt volna  tekintélyem 
az emberek előtt, és tiszteletet parancsolnék. Most már / kiálthatom: Elvégeztetett! Az első 
célt, melyre az életben mindenki törekszik, és amelyet a legnagyobb nehézségeken keresztül 
is el akar érni, elértem; – mester lettem, hogy hű maradjak a kifejezéshez, melyet Hans Sachs 
ideje óta minden kézművesség és céh megőrzött, és amelyen urat, főnököt, szakembert kell 
érteni. Amivel szorongó szívvel, aggódva néztem szembe, és amit éveken át szem előtt 
tartottam, íme elkészült a mestermunka, és nagy kő esett le szívemről. Tegnap az egybegyűlt 
céh előtt, régi szokás szerint felvettek mesternek, azóta könnyebben lélegzem! – Mester! nagy 
szó ez, – még magát Krisztust is Uruknak és Mesterüknek szólították tanítványai. 
Hogy mindez ünnepi szertartás, sőt lakoma nélkül nem eshet meg, ezt mondanom sem 

 kell, és a pezsgő sem hiányozhatott, hogy meglegyen a kellő hatás. Régi szokás szerint / a 100 
éves céhládába jelentős pénzösszeget kellett tennem, ezt senki el nem kerülheti, mert ilyen 
alkalmakkor pedánsan ragaszkodnak az ilyen vagy olyan paragrafusokhoz. – Nos, ebből elég 



 2

ennyi, a dolog megtörtént, a mesterek mindnyájan kolléga úrnak szólítottak, és barátságukat 
meleg kézfogással fejezték ki.” 

(Napló, 1. könyv) 
 
 

2. Életfelfogása, nézetei a polgári erényekről 
 
„Atyám akkor nagyon boldog volt, jó oktatást adott az útra, és azok a szavai vésődtek belém 
legmélyebben, amelyekben becsületességre, igazlelkűségre, őszinteségre, erényességre, 
igazságosságra és istenfélelemre intett. Ezek a tanítások oly mélyen belém oltódtak, annyira a 
sajátommá váltak, annyira természetesnek fogadtam el õket, hogy nem is sejtettem, sőt el sem 
tudtam képzelni, hogy léteznek olyan emberek is, akik a fenti erényeknek éppen az ellentétét 
gyakorolják.” 

 

(Napló 4 könyv. 81 old.) 

A német eredetiben: 

„Mein Vater war damals überglücklich, er gab mir gute Lehren auf den Weg, und wenn ja 
seine Worte auf meine Erziehung von tiefen Eindruk waren, so waren es jene, wo er mich zur 
Ehrenhaftigkeit, zu Redlichkeit, Geradsinnigkeit, Tugendhaftigkeit, Gerechtigkeit, und 
Gottesfurcht ermahnte. Solche Lehren predigten sich tief in mein Gemüth ein, ich eignete sie 
mir an, als etwas ganz natürliches, und konnte nicht begreifen und nicht ahnen, dass es auch 
Menschen gäbe, welche gerade das Gegentheil von oben angeführten Tugenden ausübten. „ 

(Tagebuch 4. Buch, S. 81.) 
 
 
„Én ezt a szigorú felfogást az igazság és igazságtalanság, a becsületes emberek és a 
csirkefogók megítélésében a mai napig megõriztem, – alig, vagy még inkább nem ismerek 
mentséget rafinált ravaszkodások és becstelen cselekedetek indokolására, még akkor sem, ha 
a mai világban ezek elfogadott szokásokká is váltak! – Mindig egyenes úton jártam, sohasem 
voltak rejtett mellékes céljaim, amelyeket netán politikai okokból követtem volna (hogy 
mások útját elvágjam, nekik csapdát állítsak, vagy hogy egy riválisnak kellemetlenséget 
szerezzek, –) senkinek a világon nem kellett bevallanom elkövetett tettet, – és éppen ez az, 
amit legfõképpen a szememre vetnek. „Ilyen túlhajtottan becsületes alapelveket a mai 
világban már senki sem követ,” – hallottam már sokaktól, és sajnos, sokszor azt tapasztaltam, 
aki ezt mondta, annak igaza volt!” 

(Napló 4 könyv. 94 old.) 

 

A német eredetiben: 

„Ich habe diese strenge Anschauung von Recht und Unrecht, von einem Ehrenmann und 
einem Spitzbuben, bis auf den heutigen Tag bewahrt, - kenne oder vielmehr achte keinem 
Entsachuldigungsgrund für raffinirte Kniffe und unehrliche Handlungen, und seien sie in der 
heutigen Welt beider noch so „gang und gäbe”! - Ich ging immer meinen geraden Weg, hatte 
nie verdekte Nebenabsichten, die ich aus politischen Gründen (um Anderen den Weg 
abzuschneiden, oder zum Falle zu bringen, oder nur um einen Riwalen Vorlegenheiten zu 
bereiten, -) niemanden in der Welt vor vollbrachter That gestehen durfte, - und dieses ist es 
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hauptsächlich was man mir vorwirft. „Solche übertreibenen ehrliche Grundsätze achtet man in 
der heutigen Welt nicht,” hörte ich öfter sagen, und leider erfahr ich dies nur zu oft; die dies 
sagten, hatten Recht!” 
 

(Tagebuch 4. Buch, S. 94.) 
 
 
“Az ifjúnak, aki a világot rózsaszín fényben látta, és maga is még gyenge nádszálként 
ingadozik, férfiként meg kell ismernie a világ félelmetes komolyságát, meg kell alkotnia 
sajátmaga számára az alapelveket és magasabb cél felé kell törekednie, – hogy helyét az 
emberi társadalomban minden erővel betöltse, – és ez az örömteli, erőteljes felfelé törekvés, 
ez a becsvágy, amely minden embert sarkall, – ez a becsvágy, amely a gyakran csak nehezen 
elérhető cél felé hajtja az emberi szellemet; ez égi fény, ez a törekvő emberi szellem szép 
bizonysága, […]”  

(Napló 4 könyv. 114 old.) 

A német eredetiben: 

 

„Der Jüngling, der die Welt noch in rosenfarb’nen Lichte sieht, und selbst schwach wie ein 
Rohr noch wankt, der muss als Mann den furchtbaren Ernst der Welt erkennen, sich seine 
Grundsätze bilden, und nach einem höheren Ziele streben, - seinen Platz in der menschlichem 
Gesellschaft mit aller Macht auszufüllen trachten, -und dieses freudige, thatkräftige 
Emporstreben ist der Ehrgeiz, der jeden Menschen spornt, - dieser Ehrgeiz, das Trachten und 
Streben nach diesem oft schwer zu erreichenden Ziele, ist ein Licht des Himmels, ein schöner 
Beweis des strebsamen menschlichen Geistes, […]” 

 
(Tagebuch 4. Buch, S. 114.) 

 

3. Magyarországról, az 1848. évi forradalomról 
 
„Az én drága hazám, amelyik oly sokáig tétlenül, ölbe tett kézzel nézte a többi népeket, 
felkelt, – erejének tudatában, mint egy oroszlán, megrázta sörényét és ledobta bilincseit; – az 
én szeretett hazám felett is felkelt a szabadság aranyos, ragyogó napja, amelynél az egész 
nemzet ujjongva melegedett. – Igen, a magyaroknak sem szabad a civilizáció követelésében 
más nemzetek mögött elmaradniuk, s ugyanolyan jogon követelhetik a szabadságot! Csak 
durva és műveletlen népek maradtak ki a szabadság szellemének általános hatása alól, akik a 
saját értékük büszke öntudatától nem voltak áthatva, és a szabadság géniusza elkerülte őket.” 

 

(Életem története, bevezetésül naplómhoz, 47. old) 

 
„Auch mein theures Vaterland, das so lange unthätig anderen Völkern zusah, und die Hände 
im Schoße hielt, war aufgestanden, - schüttelte im Bewußtsein seiner Kraft wie ein Löwe 
seine Mähnen, und warf seine Fesseln ab; - auch über mein geliebtes Vaterland stieg die 
Morgensonne der Freiheit golden und strahlend empor, an der sich die ganze Nation jubelnd 
erwärmte. - Ja, auch die Ungarn, durfen im Anspruche auf Civilisation nicht hinter andern 
Völkern zurükbleiben, und mit eben demselben Rechte Freiheit fordern! Nur rohe und 
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unkultiwirte Völker blieben von dem allgemeinen Freiheitsgeist ausgeschloßen, woran von 
dem stolzen Selbstgefühl ihres Werthes nicht durchdrungen, und blieben von dem Genius der 
Freiheit verschont.” 

 

(Meine Lebens - Biographie, als Einleitung zu meinem Tagebuch, 1851, S. 47.) 
 

 
 
"1848. április 28-án járt le a 3 évem, és elhatároztam, hogy május 1-én elindulok. Még éppen 
4 hét volt addig hátra. – 

A hírek, melyeket akkor Magyarországról kaptam, nagyon megörvendeztettek, szívem 
felujjongott, még sohasem okoztak a szeretett hazámból jövõ hírek ilyen örömteli 
meglepetést. – 

Magyarország, melyet csendben sokszor sajnáltam, hogy sok országhoz képest több 
szempontból jóval elmaradottabb (bár nem saját hibájából,) most végre – így gondoltam – 
elõrehalad, nem maradt ki az általános lelkesedésbõl, nem maradt süket a szabadság hangjára, 
megragadja a mostani idõpontot, és felébred álmából, mint Európa többi civilizált népe. – A 
jövõre gondoltam, és lelkemben nagynak, erõsnek és önállónak láttam drága Hazámat." 

(Utazásom leírása és naplóm  
1845, 46 és 47/48 három esztendejében, 290. old) 

 
A német eredetiben: 

 

„Am 28ten April 1848 waren meine 3 Jahre um, und ich war gesonnen den ersten Mai 
abzureisen. Bis dahin waren noch 4 Wochen. - 

Die Nachrichten die ich damals aus Ungarn erhielt, erfreuten mich ungemein, mein Herz 
jubelte auf, und noch nie haben mich Nachrichten von meinem geliebten Vaterlande so 
freudig überrascht. - 

Ungarn, das ich im Stillen oft bedauerte dass es in mancher Beziehung im Vorgleiche zu 
andere Ländern noch weit zurück ist (voran es zwar nicht Schuld ist,) dachte ich, kommt jetzt 
auch vorwärts, es blieb von der allgemeinen Begeisterung nicht ausgeschlossen, blieb nicht 
taub für die Stimme der Freiheit, begreift den jetztigen Zeitpunkt, und erhebt sich auch aus 
dem Schlafe, wie die anderen zivilisirten Völker Europa’s. - Ich gedachte der Zukunft, und 
sah im Geiste mein theures Vaterland gross, stark und selbstständig.” 

 

(Meine Reisebeschreibung und Tagebuch während der 3 Jahre 1845, 46, und 47/48, S. 290.) 

 


