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VA L Ó S Z Í N Ű N E K tartom, hogy aránylag kevés 
azon honfitársaink és hitrokonaink száma, a kik 
meg tudnák mondani: ki volt Áchim Ádám ? ! 

A mai kor jelleméhez tartozik, hogy hamar elkoptatja 
embereit; s bármily jelesek voltak is életükben, ha letűn
tek a cselekvés színpadáról, hamar el is felejti őket. 
Pedig sokan a divatos reklám minden fogásait felhasz
nálják, hogy nevük a nyilvánosság közlönyeiben minél 
gyakrabban emlegettessék s a feledéstől megóvassék. 
A pillanatnyi hírnév dicsősége utáni vágy sok embert 
megtévesztett; és nem egyszer tapasztaljuk, hogy még 
a jótékonyság gyakorlása is, sok esetben nem a jó szív 
könyörületességéből, hanem a hiúság forrásából származik. 

Áchim Ádám nem ilyen emberek közé tartozott. 0 nem 
akart ragyogni, hanem embertársainak használni; ő nem 
követte a szájhősök példáját, nem áhította a híresség 
kétes dicsőségét; hanem követte az apostol szavát: Tégy 
jót mindenekkel, kiváltképen pedig hitednek cselédeivel 
és pedig úgy, hogy a te balkezed ne tudja, mit cselek
szik a jobb; mert a készséges adakozót szereti az Isten. 

Élete nem volt zajos, de tanulságos; nem volt fényes, 
de áldásos. Sokan csak szerény külsejét ismerték és 



csak keveseknek volt tudomásuk hívei iránt lángoló 
szivének nemességéről. Némelyek fösvénységgel és önzés
sel vádolták; mások önfejű embernek és megbízhatatlan 
hazafinak tartották; mert visszavonultan élt és mert 
legyőzhetetlen ellenszenvvel viseltetett minden kérkedő 
és önző ámítók iránt, a kik a ^szent hazá"-t csak nyel
vükön hordották, de az igaz hazafiság önfeláldozó tetteit 
soha nem gyakorolták. 

Ő tetteivel akarta megczáfolni elleneseit; némán tűrte 
a bántalmakat és mint Krisztusnak hű szolgája kenyérrel 
fizetett azoknak, a kik őt kemény kővel dobálták meg. 

Akarjátok tudni k i volt Áchim Ádám? Olvassátok el 
végrendeletét és meg fogjátok látni, miért látszott fösvény
nek, miért vonult vissza minden mulatságtól, miért áldozta 
fel életének minden örömét hazája és egyháza népéért. 

A bátor és szilárd római jellemek ma a legnagyobb 
ritkaságok közé tartoznak. A hajlongás, hízelgés és alkal
mazkodás korát éljük. Áchim a közélet terén mindenkor 
az erős meggyőződés, a férfias bátorság és önfeláldozó 
munkásság embere volt. Szinte büszke volt arra, hogy a 
népszerűség biztató és ragyogó mosolyának ellent tudott 
állani. 0 nem akart úszni az árral, mely minden könnyű 
szálfát magával ragad. Azon kevesek közé tartozott, a 
kik az ár ellen is tudnak és merészelnek úszni. 

Ezen ritka tulajdonait bámulták mindazok, a kik őt 
közelről ismerték. 

Azt hiszem, hasznos szolgálatot teszek a közélet embe
reinek és az egész evangélikus egyháznak, ha néhány 
szóval elbeszélem, ki volt hát Áchim Ádám ? Hol, mikor 
és miként lett ő az ev. egyház díszévé és egyik leg
nagyobb jótevőjévé? 



1. 

Békés-Csabán született 1830. évi szeptember hó else
jén; azon alföldi nagy községben, mely még akkor csak 
arról volt nevezetes, bogy egész Európának legnagyobb 
faluja volt. Népe, mely a felvidékről a mult század ele
jén vallásüldözés következtében vándorolt le, vallásossága 
és szorgalma által a jólétnek magas fokára emelkedett. 

Ebből a népből származott Áchim Ádám, a kinek 
atyja, György, jómódú földmíves gazda volt. A család 
vagyona, bármily szép volt, nem látszott elegendőnek 
azon tizenkét gyermek számára, a kikkel az ég meg
áldotta. Azért a gondos apa egyik fiát szűrszabónak, 
másikát rézművesnek; a legifjabbat pedig, t. i . Ádámot, 
papnak neveltette. 

Ezzel elérte azt, hogy valamennyi gyermeke tisztes
séges nevelés mellett anyagilag is boldogult. 

A mezőgazdasággal foglalkozók szorgalmuk s jó házas
ságok által biztosították jövőjüket; az iparos testvérek 
becsületet szereztek nevüknek az iparosok körében. De 
a család főbüszkeségét a leendő paptestvér — Ádám 
képezte. 

Már a népiskolában feltűnt vas-szorgalmával, rend
szeretetével és vallásos kedélyével. Első tanítója Vozárik 
Pál azon tanítók közé tartozott, a kik a tanítás mellett 
nagy gondot fordítottak a nevelői hatásra. Akkor még 
nem volt országos törvény, mely a legnagyobb részle
tességgel körülírta volna a tanítás által elérendő czélt, 
meghatározta volna a tantárgyak számát és terjedelmét, 
szervezte volna az iskolai felügyeletet. De az evangé-



likus egyetemes egyház mindenkor gondoskodott arról, 
bogy iskolái és tanítói, akár tanrendszer, akár paedago-
giai képzettség tekintetében a kor színvonalán álljanak. 

Vozárik Pál kiváló mértékben bírt azon ritka tulaj
donsággal, mely képes volt tanítványaiban a tanulási 
kedvet felébreszteni és állandóan fentartani. Örök ifjű 
kedély és a gyermekek iránti szeretet jellemezték ó't. 
Nyilvános vizsgálatai valóságos ünnepélyek voltak, hol 
a szülék nagy seregén kívül a város intelligentiája is 
szívesen megjelent. 

Áchim Ádám kedvencze volt tanítójának, a ki szeretett 
vele külön is foglalkozni, — sőt nyilvános vizsgálaton 
dicsekedni is. Talán ez adott az akkori lelkésznek, a jó 
kedélyű Haán Jánosnak alkalmat arra, hogy néha, csupa 
tréfából olyan kérdéseket is intézett a gyermekekhez, 
melyekkel őket zavarba lehetett hozni. Ilyenkor rendesen 
a kis Ádám mentette meg az iskola becsületét. 

A szüléknek és tanítóknak reménye nem csökkent meg 
akkor sem, mikor Ádám 1840-ben a szarvasi főgym-
nasiumba kerülvén, egymásután megnyerte tanárainak 
szeretetét. 

Négy kiváló tanára volt ekkor Szarvasnak. Alsóbb 
osztályokban Benka György és Molitórisz Adolf, a fel
sőbbekben Vajda Péter és Ballagi Mór. A tanárok cse
kély számát ezek szorgalma és lelkesedése pótolta. Az 
egyes osztályokra nem lévén külön tanár, két-két 
osztályt kellett combinálniok és oly rendszert alkalmaz-
niok, melytől a mai szaktanárok kétségen kívül vissza
riadnának. De ha az ekként elért eredményt összehason
lítanák a mostani eredménynyel, bizonyára csak elisme
réssel adóznának elődeiknek. 



A tanulók kevesebb órában többet tanultak. A latin
ból és németből többet is tudtak, mert az illető tanárok 
előadás közben latinul és németül beszéltek tanítványaik
kal. Az erkölcsi tartalmú példabeszédeknek és klasszikus 
latin mondásoknak egész halmazát tudták az ifjak emlé
kébe vésni, a nélkül, hogy azok megerőltették volna 
magokat. Molitórisz Adolf, ez a római jellemű tanár, 
oda tudta, varázsolni tanítványait a római korba. A római 
hadvezérek dicső tetteit lelkesedéssel; a hitványságot és 
árulást kárhoztatással, a családi és országos szerencsét
lenséget pedig könyezve ecsetelte. 

Az ily lelkes előadás feledhetetlen benyomást tett a 
tanítványok lelkére ; különösen Áchim jellemére. 

Molitórisz még azzal is kitüntette őt, hogy saját.gyer
mekeinek házi barátjává, tanítójává tette. Ott látta Áchim 
az egyszerű evang. tanár házi életét, atyai szigorát, követ
kezetes hajthatatlan jellemét és — szívjóságát. Bámulta 
azt az őszinte lelkületet, mely a saját tanulókorának 
gyengéit, sőt saját ifjúkori tudatlanságát is ösztönzésül 
tudta elbeszélni gyermekeinek és tanítványainak, csak
hogy meggyőzze őket arról az igazságról, hogy kitartó 
szorgalommal minden nehézség legyőzhető. Ott látta a 
a jellemfejlesztés öntudatos példáját, mikor a jó Molitó
risz történelemből vett példákkal mutogatta gyermekeinek 
nek az igazmondás és őszinte bevallás erényeit s a hazug
ság, alattomosság és alakoskodás bűneit. Áchim tanulva 
tanított — és tanítva tanult Molitórisz házánál, a hol a 
tanítói hivatás félreismerhetetlen sikereivel vezette tanít
ványait az öntudatos foglalkozás nehéz útján. 

A költészeti és szónoklati osztályokban Vajda Péter 
a szabad természet tüneményeinek hivatott költője s a 



hazafias érzés és cselekvés élő példája, ragadta meg 
Áchimnak lelkét. Vajdáért és eleven előadásáért rajon
gott az ifjúság. Modorában a nyájas bizalom ; tanulók
kal való érintkezésében az őszinte egyszerűség és ter
mészetesség ; előadásában emelkedettség és komolyság 
volt a fő jellemvonás. Sokaknak úgy tűnt fel, mintha 
az ifjúságnak inkább barátja, mint tanára volna. 

Áchim Ádám, a ki alapjában visszavonult természetű 
szerény magaviseletű ifjú volt, Vajda iránt fiúi szeretet
tel viseltetett; s ez a szeretete akkor sem csökkent, mikor 
Vajdát némelyek istentagadással vádolták. Pedig csak az 
volt a baj, hogy némely lelkész Vajdának a természet iránti 
szeretetét félreértette, nem ismervén lelkének vallásos 
érzelmeit és prózában irott szép hymnusait, melyek a 
jeles tanárnak nemcsak költői, hanem vallásos kedélyé
ről is fényes tanúbizonyságot tettek.1 

Tény, hogy Áchim Vajda előadásai folytan kezdte 
megérteni az Isten és a természet közötti összefüggést, 
És mikor a felsőbb osztályokba, leginkább bölcsészeti 
gondolkodású Vandrák András kedvéért Eperjesre ment, 
már akkor tiszta fogalommal bírt a magasabb tudomá
nyok feladatáról. Vandrák Andrásnak minden előadása 
után érezte, hogy értelme világosabbá és szive mele
gebbé lett. De jó hatással voltak reá a többi tanárok 
is, a kik a haza sorsának jobbrafordulását lázasan váró 
kor szelleméhez képest határtalan lelkesedésre tudták 
buzdítani tanítványaikat. 

Áchim 18 éves volt, mikor a pesti márcziusi ifjúság 

1 Vajdáról szép és alapos életrajzot irt Szécsy Károly kolozs
vári egyetemi tanár. 



mozgalmának híre Eperjesre érkezett. Az Alföldet már 
a ráczok lázadása tartotta izgalomban. A nyári szün
napokra hazasiető diáksereg égett a vágytól, hogy ere
jét a haza védelmének szentelhesse. Természetes, hogy 
Áchim Ádám sem maradhatott otthon, hanem sietett 
vissza Eperjesre, hogy lelkes társaival együtt ő is részt 
vegyen a szabadságharcz viszontagságaiban. 

Az 184$. év őszén azon szándékkal búcsúzott el szülő
városától, hogy addig nem tér vissza, míg a harcz kocz-
kája vagy jobbra, vagy balra el nem dől. Nov. 23-án érke
zett Eperjesre, a hol mint az eperjesi 30 tagú diák
légiónak tagja, teljes katonai felszerelést kapott és már 
néhány nap múlva, decz. 8-án Kassa felé indult az 
osztrák hadak ellen. Táborozásáról vezetett naplójából 
megtudjuk, hogy Kassa alatt részt vett az első csatában, 
mely azonban a magyar honvédség vereségével vég
ződött.1 

1 Érdekesnek találjuk Naplójának egyes részeit itt közzétenni: 
. . . „Már a inult (nov.) hónap második felében szállongott a hir 
— úgymond — hogy egy Hammerstein nevű lengyel vezér alatt 
egy csapat be akar törni Sárosmegyébe, mely azonban nem való
sult meg . . . e hírre már ágyú- és embersegítség után is látott a 
beveendő Sáros vármegye. Nemsokára hat ágyút vittek Eperjesen 
keresztül a helybeli polgárok védelme alatt a határokra. Ezeket 
követé a kassai polgárság; végre az abauji, gömöri és tornai 
számos nemzetőrség s abauji lovasság, magokkal hozván öt ágyút. 
Ezek között két régi, hét láb hosszú, i ly felirattal: Franciscus 
Bebele in Pelsevicz 1547. Igen tetszett nekem e két ágyú régisége 
s különösen öntése miatt, bár más részről sajnáltam, hogy ily 
hatalmas eszköz talán szinte embertelen czélok elérésére használ
tatott rosszhírű kohólójától. Oh, szentebb czél felé hozattak azok 
most ide. 

Decz. 8. Mindnyájan Kassa felé retiráltak Bártfáról, mert 



Az 1849-iki eseményeknek is tanuja volt, míg a harczi 
szerencsének balrafordultával a közfigyelem Szeged, 
Temesvár és Arad felé fordult. Achimot csakis fiatalsága 
és az a körülmény mentette meg az osztrák hadseregbe 
való besoroztatástól, hogy theologussá lett. Mint ilyen, 
Pozsonyba sietett, hogy a papi pályára előkészülhessen. 
Ez látszott ekkor a legbiztosabb és legnyugalmasabb 
pályának. Azonban csakhamar kiábrándult álmából, mi
kor Pozsonyba érve látta, miként bántak az úgynevezett 

már az ellenség beütött volt, — a mieink pedig ellentállásra erö-
telenek voltak. E napon, 9 órakor ment el az eperjesi nemzetőrség 
is Kassa felé; vele az eperjesi deák-legio (mintegy 30), melyben 
én is foglaltam helyet, vadászpuskával, katonaesákóval, bakancs
csal, köpenynyel, bornyúval és patrontáskával ellátva. így s ekkor 
menve, éjfélutáni lVa órakor érkeztünk Lemesre — a hol a hidat 
a mieink fölégették — mi pedig reggelig megpihentünk. Ez volt 
két mérföld. Reggel egy mérfölddel tovább Budamérre mentünk, 
hol csak a mi légiónk maradt a nyolcz ágyú és municzió örizetére, 
mit mi csaknem éhen-szomj an meg is tevénk, amúgy becsületesen, 
katonásan — kényszerítve. Az ágyúk között két kicsi volt vasból 
öntve, melyek Rákóczytól maradtak Bártfán s felszereltetve ho
zattak ide. 

Deczember 10. Vasárnap, hallván, hogy az ellenség sietve követ, 
kocsikon odább mentünk; aztán a kassai hegy innenső oldalán 
készülőfélben levő sánczok mögött leugráltunk s le is telepedtünk. 
Ősziesen friss levegő lóvén, tüzet raktunk, a még Budamórről 
magunkkal czipelt húst megsütögettük és megettük, némelyikünk 
kenyér nélkül is. így hevertük el a napot. Erre gr. Kaller parancs
nokunk szavára a hegytetőre mentünk, a köztábor helyére, erdőbe. 
I t t fát nem kapván, idegen tűzhelyeket körül feküvén, vagy állván, 
— fáztuk el a hosszú éjszakát . . . Reggelre oly tiszta napot értünk, 
mintha maga az természet szemtanúja akart volna lenni a törté-
nendőknek. Oda hagytuk a tábor helyet s külön-külön helyre állí
tattunk fel. Minket egy bokrosba állított vezérünk; hátunk megett 



„rebellisekkel", midőn a lelkesebb tanárokat üldözőbe 
vették, Rázga Pál pozsonyi ev. lelkészt pedig, mivel a 
honvédeket tüzes beszédeivel lelkesítette, 1849 jún 18-án 
kivégezték ! 

Áchim lelkére mély benyomást tettek ezek az esemé
nyek. Látta, tapasztalta, hogy az erőszakkal szemben 
a jog és igazság, a hazaszeretet és lelkesedés lángja 
hiábavaló. De tanárai, a jeles Michnay, a szigorú Lich-
ner, a bölcs Bolemann és az eleven Simkó fel tudták 

a magyar nemzetörök s lent polgárok állottak. Már unni kezeltük 
terhünk alatt az állást, midőn egy ágyúszó ébresztett fel bennün
ket szórakozásunkból. Ezt követé egy másik, harmadik és akár
mennyi a mi ágyunkból, melyek az ellenség útjába vitettek. Emel
kedett helyünkből mindent láthattunk. Most rohantak k i Buda-
mérről a lengyel nemzetőröknek vélt katonák. Az ágyúk egyre 
szóltak, a lengyelekéi előre menve, — és az ezerszeres visszhan-
hangok rettentő ropogása s a golyók sivítása alatt — ujonczaink 
hátráltak a sűrű puskagolyók elől. Az ellenség akadálytalanul ment 
előre, felénk. A nemzetőrség s a polgárság nagyobb része futott. 
A kisebb részszel magunk álltunk a közel erdőbe jött ellenség 
csöveinek czélul. Folyvást visszadurrogatva mi is hátráltunk s 
midőn az országútra értünk, már ágyúink s honvédeink lóhalálá
ban futottak Kassa felé ! Én és Szt. . . barátom együtt futottunk egy 
társzekérbe fogózva, . . . s vizeken, hegyeken, völgyeken futottunk ; 
annyira elfáradtunk, hogy hornyainkat s patrontáskáinkat — elhány
tuk. Az emberek nagyobb része Kassának tartott; mi is. Két óra 
volt, mikor a városba értünk délután. Katonáink, ágyúink már 
útban voltak Barcza felé. Én bajtársaimmal, mivel semmi ennivalót 
nem kaptunk . . . mentünk nyugot felé, . . . míg a császár katonái 
ágyúzni kezdték Kassá t . . ." (Itt aztán folytatja Áchim a mene
külés leírását, míg sok falun keresztül, parasztok által veszélyes 
helyeken és utakon át Eperjesre érkezett, hol elfogták, de 45 órai 
fogság után eleresztették, mert közeledett Görgey. Feljegyzéseit 
folytatja 1849-ben egész június 21-ikéig.) 



benne tartani a jobb jövő iránti hitet. Az igazságnak 
— úgymond — bár ideiglen elnyomathatik, elébb-utóbb 
mégis győzedelmeskednie kell. 

Ilyen meggyőződéssel tanulta a theölogiát. Belemélyedt 
a szentírás tanulmáyozásába ; nagy lelkesedéssel olvasta 
az egyház történelmének csodálatos fordulatait és küz
delmeit — és öntudatos lélekkel vizsgálván a dogmák
ban és az erkölcstanban lerakott elveket, már Pozsony
ban bebizonyította, hogy képes lesz azokat az életben 
is megvalósítani. 

A tudásvágy ezután a reformáczió hazájába, Német
országba vezette, hol a hires tanárokkal bővelkedő tudo
mány-egyetemeken, különösen Halléban látóköre lénye
gesen tágult. Boldognak érezte magát, hogy közvetetlen 
tapasztalásból tanulhatta megismerni a német népnek 
gazdasági, irodalmi és tudományos életrevalóságát; hogy 
láthatta a történelemnek azon megszentelt helyeit, a hol 
a nagy Luther és reformátor-társai éltek és küzdöttek 
az evangélium igazságaiért. 

Mikor haza jött, egész kis reformátornak érezte magát. 
Nem volt megelégedve a hazai egyházi viszonyokkal; 
mindenütt hiányt, lehangoltságot és tespedést látott. De 
éreznie kellett azt is, hogy e viszonyokon lehetetlen vál
toztatnia. A merre nézett, mindenütt az 1848-iki szabad-
ságharcz romjain akadt meg a szeme. A romok felett 
diadalmasan felemelkedett önkényuralom nemcsak a poli
tikai, hanem az ev. egyházi életre is súlyosan ránehe
zedett. Nem csoda, hogy Áchim egy időre elvesztette 
lelkének nyugodt irányát és a papi pálya iránti lelke
sedését. 

Egy ideig Gyulán tartózkodott, hol a törvényszéknél 



Írnoki állást kapott. A közönségesnél szélesebb ismeret
körét és kitartó szorgalmát felismerő főnökei már-már 
a világi pályának nyerték meg, mikor az osztrák ön
kényuralom rossz szelleme és az ebből következett ember
telen politikai üldözések gyakori esetei visszariasztották 
a világi pályától. 

Nem helyeselte a kormánynak azon eljárását sem, 
mely a hazai evang. protestáns egyház elnyomására volt 
irányozva. Fölébredt benne a hithűség és hazafiság érzelme, 
mely azon elhatározásra bírta, hogy visszatérjen a lelkészi 
pályához és mint pap, kötelességszerűen megküzdjön a 
nehéz viszonyokkal. 

ÍI. 

Messze vezetne el tárgyunktól, ha azt akarnók elbe
szélni, minő sorsa volt az evang. lelkésznek és az evang. 
egyháznak a Bach-korszak alatt. 

Legyen elég csak érinteni, hogy azokat a lelkésze
ket, a kik a szabadságharcz mellett akár szónoklattal, 
akár tettel közreműködtek, csak úgy üldözték, mint 
a volt honvédeket. Egyházi gyűléseket tartani nem volt 
szabad; ha itt-ott külön engedély mellett összejöttek is 
a hívek, csak kormánybiztos ellenőrzése mellett beszél
hettek. 

Ilyen körülmények között jött Áchim segédlelkésznek 
Tót-Komlósra Horváth Sámuel mellé, a kit az önkény
uralom üldözött szabadelvű hajlamai és hazafias tettei 
miatt. Horváth, mint esperes, nagy tevékenységet fejtett 
k i ; ennek következtében sokszor kellett egyházi teendőit 



segédjére, Áchimra bíznia, a kit fia gyanánt szeretett. 
A bizalom, melylyel főnöke megajándékozta, az élet
tapasztalás nagy kieséhez juttatta, minek hasznát vette 
akkor is, mikor szülővárosának jeles papjai mellé került 
segédnek. 

Szeberényi Gusztáv és Haan Lajos lelkészek, a kik 
előkelő szerepet játszottak az egyházi közélet terén, bő 
alkalmat nyújtottak Áchimnak a gyakorlati lelkészet 
minden ágainak megismerésére. Nem volt nap, melyen 
egy vagy több egyházi functiót ne kellett volna végeznie. 
Ekként jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel felruhá
zottan 1860-ban a csanádmegyei Albertfalva evang. hit
községe egyhangúlag papjául választotta meg. 

Albertfalva telepes község volt, melynek léte a királyi 
kincstárral kötött szerződéstől függött. Ez a körülmény 
kedvezőtlenül hatott a nép anyagi és erkölcsi életére. 
Mikor Áchim május 6-án elfoglalta első lelkészi állomá
sát, hívei el voltak adósodva, az évi haszonbért nem 
fizették pontosan, úgy hogy e miatt a község fennállása 
is kétségessé vált. Az új lelkész azonban erélyesen hozzá
látott a bajok orvoslásához. A népet tevékenységre és 
potos fizetésre buzdította; intésének jó következménye 
lett, mert a hátralék befolyása után a királyi kincstár 
1863-ban hajlandó volt az új haszonbéri szerződést húsz 
évre ismét megújítani. 

Ezzel a telepes község s vele együtt az evang. egy
ház fenmaradása biztosítva lévén, Áchim apostoli buzgó
sággal hívei anyagi és erkölcsi nyomorának orvoslásához 
fogott. Már az első hetekben észrevette, hogy az ő érdek
lődését és gyakori látogatását a nép bizalmatlansággal 
fogadja; hogy sokan azt a tiszteletlenséget és daezos-



ságot, a melylyel hivatali elődje iránt viseltettek, ő reá 
is hajlandók alkalmazni. De ő tudott az emberekkel 
bánni. Szelídsége bizalomkeltő, türelme lefegyverző tapin
tatossága pedig átalakító hatással bírt. 

Úgy tett, mint az ügyes oroszlánszelidítő, a ki állat
jának jó és rossz tulajdonait kiismervén, azt tetszése 
szerint hajlíthatja és feltétlen engedelmességre kénysze
ríti. A különbség csak az volr, hogy Áchim hívei e sze-
lidítés következtében nemcsak meghódoltak, hanem őszinte 
szeretettel és gyermeki bizalommal is megajándékozták 
őt. Testi, lelki bajaikban tőle vártak tanácsot, tőle kér
tek segítséget. A bizalom közlékenynyé tette őket. A 
presbyterek megismertették vele az egyes hívek családi, 
vagyoni és erkölcsi állapotát. Ekként a legbiztosabb for
rásból tudta meg azt, hogy a nép közt nagyon elterjedt 
a vadházasság és a tolvajság. 

Áchim sorra maga elé idézte a vadházasságban élő 
híveket, figyelmeztette őket a törvénytelen gyermekek 
rendes sorsára, a család becsületére, a béke áldásaira, 
Krisztus parancsaira; és a viszonyokhoz képest, majd 
rábeszéléssel, majd szégyenítéssel, majd fenyegetéssel 
rákényszerítette őket a törvényes házasságra. Az egye-
netlenkedő és elváltán élő házasok békéltetésében bámu
latos türelmet tanúsított. Napokon át foglalkozott a ma
kacsok és gyűlölködők kibékítésével, — és még ma is 
emlegetik sokan, a kik reggel kést dobáltak egymásra, 
miként mentek este már békében lakásukra, kisértetve 
a kibékítő lelkészük által. 

Mint a jó pásztor, nyájának minden tagját ismerte. 
Gyülekezete mintegy 1200 lélekből állott. Ha valamely 
családban szerencsétlenség történt, vagy ha egyesek be-



tegségbe estek, az első látogató mindig Áchim lelkész 
volt. Minthogy a faluban még akkor orvos nem volt, ő 
megtanulta a homeopathiát, és nagy szerencsével gyó
gyította beteg híveit — természetesen ingyen. Midőn 
1866-ban cholera-járvány dúlt egyházában, ő házról
házra járt, intvén híveit a tisztaságra, mértékletes életre 
és az orvosok iránti bizalomra. Áchim Ádám minden 
felsőbb parancs nélkül, egyedül nemes lelkének ösztön
zéséből megmutatta, mint kell és lehet a cura pastoralist, 
az életben gyakorolni. Kiválóan ritka érdeméül kell k i 
emelnünk azt, hogy évenkint legalább egyezer minden 
hívét meglátogatta! 

Bizony, ha minden lelkész így őrizné és így vezetné 
a reá bízott nyájat, a ragadozó farkasok nem tennének 
oly nagy pusztítást hitrokonaink között, mint a minőt 
jelenleg tesznek. Ha az Isten népe ily pásztorokkal lenne 
megáldva, nem esnék áldozatul a mindenfelől mosolygó 
csábításoknak! 

Ámde az ily pásztorkodás sok időbe és fáradságba 
kerül. Nagyobb egyházakban szintén legyőzhetetlen aka
dályokkal jár. De Áchim nem ismert fáradságot, nem 
kímélte az időt; neki, mivel családot nem alapított, ez 
volt a nemes szenvedélye és legfőbb élvezete. 

Természetes, hogy ily önzetlen eljárás mellett, hatalma 
és tekintélye szinte korlátlanná lett; mert a nép, a mely 
kezdetben bizalmatlansággal fogadta, önkényt meghódolt, 
neki, és nem volt oly javaslata és kívánsága, melyet 
szavára nem teljesített volna. S a mily bizalommal kö
zeledtek hozzá a jók és becsületesek, annyira rettegtek 
tőle a gonoszok. A tolvajok jobban féltek tőle, mint a 
csendőröktől. Megtörtént egyszer, hogy egy csirketolvaj, 



nem is sejtve, hogy lelkészének tudomása van életmód
járól, megjelen a parochián és feltűnően sokat beszélt. 
Áchim türelmesen végig hallgatta, s végül azt monda: 
Jól van, megértettem. Te pedig, ha csirkelevest akarsz 
enni, dolgozzál és ne lopj ! A tolvaj lesütött fejjel sietett 
haza — és dolgozott. 

A hívek közt nagy ijedtség támadt, midőn 1865-ben 
a szomszéd pitvarosi egyház, mely nagyobb és gazda
gabb volt az albertfalvinál, bizalmával Áchim felé for
dult, és őt egyhangúlag papjául választotta meg. Az 
albertfalvi nép tömegesen sietett a parochiára, kérve őt 
a maradásra; a presbyterium pedig fizetésének önkény-
tes fölemelésével és a szeretetnek egyéb megható jelei
vel marasztotta meg továbbra is. De a belátóbb egyház
tagok már ekkor tisztában voltak azzal, hogy lelkészüket 
előbb-utóbb valamely előkelő nagy gyülekezet fogja tőlük 
elragadni. Ez meg is történt 1871-ben, a mikor Achimot, 
az albertfalviak nagy fájdalmára, a közel húszezer lelket 
számláló szarvasi evang. egyház választotta meg egyik 
papjául. 

Ez kétségen kívül nagy fordulópontot képez Áchim 
Ádám életében, a ki eddigi csöndes fészkét és boldog 
nyugodalmát elhagyván, olyan viszály dúlta viszonyok 
közé került, a minőkről eddig képzelettel sem bírhatott. 
Nézzük tehát röviden a szarvasi állapotokat, hogy tisztán 
ítélhessük meg Áchimnak további működését. 

Áchim Ádám élete. 2 



I I I . 

Szarvas népe, mely alapjában józan, vallásos és erköl
csös nép, 1848, illetőleg a jobbágyság megszűnte óta az 
anyagi jólét magas fokára emelkedett. 

Ez a jólét magával hozta a közügyek iránti nagyobb 
érdeklődést, a szabad vitatkozási kedvet és az önkor
mányzási feladatok félremagyarázását. A felszabadult 
jobbágynak utódai még nem bírták egészen legyőzni az 
„urak" iránti bizalmatlanságot, mely — fájdalom — sok
szor, különösen választások alkalmával, mély gyűlölet
ben nyilvánult. 

Az 1867-ben visszaállított alkotmányos élet ország
szerte gyakori alkalmat szolgáltatott vitatkozásra és pár-
toskodásra. Talán sehol oly nagy mérvben, mint Szarva
son, a hol országos, megyei és városi választások mindig 
erős mozgásba hozták a kedélyeket. Az egymás ellen 
küzdő urak a nép tömegében kerestek támogatást, még 
pedig többnyire a nép szenvedélyeit felháborító szónok
latokkal, így fajult el a pártoskodás ellenségeskedéssé, 
a nép erkölcseinek megrontójává. 

Eleinte a harcz csak polgári téren dúlt; de 1871-ben 
csakhamar átcsapott az evang. egyházba is. A presbyteri 
gyűlések zajosak és szenvedélyesek voltak. A személyes
kedés odáig ment, hogy az evang. egyháznak idősebb 
lelkésze, Jancsovics István, 1871. július 15-én sértett 
kebellel, szokatlan módon eltűnt a városból és Amerikába 
sietvén, útközben Budapestről küldte meg lelkészi hiva
taláról való lemondását. Ez a titokteljes eltűnés különféle 
mendemondákra, híresztelésekre és újabb párt viszályokra 
adott alkalmat. 



Míg a presbyterium az illető esperessel egyetértőleg 
az új papválasztás előkészítésén működött, addig az eltávo
zott lelkész rokonsága a nép jogaira, szenvedélyeire hivat
kozva, azon volt, hogy a papi állás be ne töltessék; mert 
azt akarta, hogy Jancsovics visszahivassék és parochiá-
jába visszahelyeztessék. 

Hónapokon át tartott a belháború. A gyakran ismét
lődő botrányok rossz hírbe keverték a szarvasi egyházat; 
mert a papválasztást csak kétszer ismételt templomi bot
rányokkal meghiúsított választás után lehetett megejteni, 
az akkori esperesnek, Szeberényi Gusztávnak személyes 
vezetése mellett. 

November 5-én nagy küzdelemmel, 440 szavazattal, 
Áchim Ádámot választották szarvasi lelkészül. Ez ellen 
a választási botrányok rendezése miatt állásától felfüg
gesztett egyházi felügyelő a fellázított néppel tiltakozott 
és úgy az esperességnél, valamint a kerületnél és Székács 
József püspöknél kérte Áchim megválasztatásának meg
semmisítését. De a pártok felett álló püspök, az ügynek 
alapos megvizsgálása után, kénytelen volt kijelenteni, hogy 
„mivel a választás a kerületi Utasítások XI I . része, IV. sza
kasza, 3. sz. betűje és szelleme szerint történt . . . " Áchim 
Ádámot rendesen megválasztott szarvasi lelkésznek tekinti, 
s meghagyta az esperesnek, hogy őt a szarvasi papi 
hivatalba ünnepélyesen vezesse és iktassa be. Emelkedett 
szellemű főpásztori levelében kifejezte a püspök abbeli 
reményét, hogy a szomorú meghasonlás, „mely Isten 
népét nem a szeretet egy táborává egyesíti, hanem 
a gyűlölség táboraira osztja fel", meg fog szűnni; és 
hogy a nép „Áchim Ádámot, ki eddigi működésében az 
Isten seregének tüköré vala, s meggyőződése szerint 
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Szarvason is Isten seregének tüköré marad", az ő mun
kájáért szeretni és becsülni fogják. 

A püspök reménye néhány év múlva teljesült. Mert 
jóllehet a fellázított nép vezérei még egy pár évig erősen 
hangoztatták, hogy az új papot nem ismerik el, sőt fana
tizmusukban még megöletését is tervbe vették: Áchim, 
a ki a pártoskodóknak se szóval, se tettel soha nem 
vétett, a kinek egyedüli vétke az volt, hogy a választást 
elfogadta az ő szelid, apostoli lelkével, kifogástalan papi 
jellemével, emberismeretével, tapintatával, az igehirdetés 
és a krisztusi szeretet hatalmával meggyőzte ellenségeit, 
a kikről valóban el lehetett mondani, hogy „nem tudják, 
mit cselekesznek". 

Az a nép, mely félrevezetve teli torokkal kiáltotta a 
„feszítsd meg!"-et: néhány év múlva szelid báránynyá 
változott. Becsülni, szeretni és bámulni tanulta papját, 
a ki bosszúállás nélkül, bámulatos nyugalommal végezte 
kötelességét. Áchim ugyanis azt a lelkipásztori művé
szetet, melylyel az albertfalvi hívek erkölcseit átalakí
totta, Szarvason is gyakorolni kezdte. Érezve és tudva 
azt, hogy ő a gyűlölködésre okot nem szolgáltatott, láto
gatni kezdte híveit családi köreikben, tekintet nélkül arra, 
melyik párthoz tartoznak. Természetes, hogy olyanokhoz 
is beszólott, a kik oktalanul és öntudatlanul ellene törtek. 
De ő egyetlen szóval sem vonatkozott az ellenségeske
désre, csupán a családi és gazdasági viszonyokról kér
dezősködött. Sokszor elég volt egy látogatás, hogy kel
lőleg tájékozva legyen a helyzetről; de a keményebb 
szívűek, kiket részint az adott szó, részint az ál szégyen, 
részint a tudatlanság tartott távol a templomtól, csak 
későbben léptek a tisztesség útjára. A körülmények vál-



tozása, egy-egy családi esemény, születés vagy halálozás, 
sokszor a lelkiismeret önkénytes fölébredése csodálatos 
őszinteséget szült és titkokat tárt föl előtte. 

Áchimnak nem kellett senkit vallatnia, nyilatkozatokra 
kényszerítenie. Az önkényt megnyilatkozó bizalom beszé
desekké és bátrakká tette az egyszerű, romlatlan szivű 
híveket. Ezáltal oly helyzetbe jutott, hogy mint a jó orvos, 
biztosan megcsinálhatta a diagnosist, és urává lett a beteg
ségnek. A lelkiek ismerete és vezérlése teszi a lelkészi 
állást és hivatást igazán magasztossá. Áchimnak a szarvasi 
zilált viszonyok bő alkalmat adtak, hogy mint hajdan 
Péter apostol, ő is lelkeket halászszon az Isten országá
nak erősítésére. Es valóban néha váratlanul nagy eredmé
nyeket ért el. 

Egyszer szolgálati soron kívül 1 nagy beteghez hívták. 
Egy Darabos nevű presbyter feküdt halálos ágyán; egyike 
azoknak, a kiket a gyűlölet emberei durva eszköznek 
használtak fel a papválasztási küzdelem idején. 

A mint Áchim a szobába lépve az ágyhoz közeledett, 
a betegnek lázas szeme szokatlan fényben fordult feléje. 
Két könycsepp gördült le halavány orczáján; kiaszott 
kezét. Achim felé nyújtván, alig hallható hangon monda: 

— Köszönöm, nagyon köszönöm, nagytiszteletű uram, 
hogy ide fáradott; nem mertem remélleni, hogy eljön. 

— Miért ne jöttem volna el, mikor hivatott? — vála-
szolá Áchim. 

>— Nagyon, nagyon köszönöm — ismétlé a beteg, s 
azzal int övéinek, hogy menjenek ki a szobából, mert ő 
— úgymond — egyedül akar lenni lelkészével. 

1 Nagy gyülekezetekben a lelkészek felváltva végzik a functió-
kat hetenkint. 



Mikor a család tagjai kivonultak a szobából, a beteg 
nagyot sóhajtott és töredezett hangon ezeket monda: 

— Meg tud-e nekem bocsátani, nagy tiszteletű uram? 
— Ha a jó Isten, a ki ellen naponkint annyiszor vétünk, 

meg tud nekünk bocsátani; hogyne tudnék megbocsátani 
én felebarátomnak, a ki bizonyára kevesebbet vétett elle
nem? — válaszolt neki Áchim. 

<-* Igen ám — folytatja tovább a beteg — de én nagyot, 
igen nagyot vétettem nagytiszteletfíséged ellen. Oktalanul 
és ismeretlenül sok gonoszságot követtem el; rágalmaz
tam, sértegettem mások kedvéért. Az urak engem a pap
választás után fölbéreltek volt, hogy valamely este, mikor 
nagytiszteletűséged a templom mellett hazafelé megy, 
üssem le. D e . . . de . . . — mondja szakadozottan tovább — 
de engemet nem vitt rá a lelkem, hogy ezt a bűnt elkö
vessem. Nem tudnék nyugodtan meghalni, ha meg nem 
nevezném azokat, a kik engem ezen gonosztettre föl
béreltek. 

Áchim, meghallván a felbujtó ellenségek nevét, úgy 
tett, mintha e titok fölfedezése nem is őt illette volna. 
Legkisebb felindulás nélkül, nyugodtan és áhítatosan fel
szolgálta a betegnek az Úr szent vacsoráját, melynek 
végeztével az ágynál helyet foglalva, még tovább beszél
getett betegével. 

A lelkiismeret furdalásaitól megszabadult ember szent 
áhítattal hallgatta lelkészének vigasztaló és bátorító sza
vait Áchim pedig, ilymódon megismervén ellenségeit, 
bizonyította be páratlan nagylelkűségét, hogy az illetők
kel sem szóval, sem tettel nem éreztette neheztelését. 
Sőt ellenkezőleg, mint Krisztusnak igaz és hű követője, 
a kedélyek lecsillapodása után, az anyagilag is tönkre 



jutott ellenséggel tényleg jótékonyságot is gyakorolt. Hány 
ember tudna hasonló körülmények között ilyen nagylelkű 
lenni ? 

Áchim az élet minden körülményei között az Urnák 
hű szolgája maradt. Soha nem feledkezett meg a lelkészi 
állás méltóságáról. Sőt ellenkezőleg azt tartotta a leg-
magasztosabbnak és legideálisabbnak valamennyi hiva
talok között. 

Csakis ily felfogás mellett lehetett oly nagy eredmé
nyeket felmutatnia. 

Jellemző, hogy Ő a lelkészi teendők között kicsiny 
vagy jelentéktelen dolgot nem ismert. Egy egyszerű 
anyakönyvi kivonatnak kiadása nála épen olyan pon
tosan végzendő munka volt, mint az egyház kormány
zása, vagy a betegek látogatása. Figyelme a gyülekezet 
legapróbb szellemi és anyagi érdekeire is kiterjedt. Min
dent maga szeretett elvégezni. Segédlelkészt nem kénye
lemszeretetből, hanem csak azért tartott maga mellett, 
hogy munkatorlódás esetén fennakadás ne történhessék. 
Hátralékot nem tűrt; ha sok volt a folyó munka, több 
időt fordított annak elvégzésére. Ily esetben sokszor meg
történt, hogy még a szükséges testmozgást vagy szóra
kozást is megtagadta magától. 

Legnagyobb türelmet tanúsított azonban a perlekedő 
házasfelek békítésénél. Mint Albertfalván, úgy Szarvason 
is napokon át elvesződött egy-egy család házi bajával. 
A házaséletet, ha nem tartotta is a római katholikusok 
felfogása szerint szentségnek; de mindenesetre oly szent 
kötésnek tekintette, mely alapját képezi az egész társa
dalomnak. Tudta, hogy ha beteg és romlott a családi 
élet, beteg és romlott lesz a társadalom is; ha egészsé-



ges, erkölcsös és vallásos a család, — tiszta, erkölcsös 
lesz a társadalom is. Az eskü szentségét Áchim nem 
engedte lelkiismeretlenül lábbal taposni. Jaj volt annak 
a házasfélnek, a kire az esküszegés bebizonyosodott! Nem 
egyszer megtörtént, hogy reggeltől délig foglalkozott az 
erkölcsi javítás nehéz munkájával. Ha nem sikerült: ott 
tartotta az ellenséges feleket magánál ebédre; aztán foly
tatta a puhítást estig. 

Bámulatos türelemmel hallgatta végig a vádlót és a 
vádlottat. Végül, mikor már tisztán látta a helyzetet, 
csak annyit mondott: elég! Aztán néhány másodpercrnyi 
síri csend után ő kezdett beszélni. Ilyenkor az ő szelid 
arczán egy kis pir vonult át, mely lelkének tisztaságát 
tükröztette vissza. Az ő sajátságosan komoly halk hang
ján, eleinte csak szakadozottan, aztán egyre emelkedet
tebben és gyorsabb ütemben beszélt. Rendesen a még 
szüleitől öröklött vastag bibliájára támaszkodott, s abból 
oly találó idézeteket szőtt beszédébe, melyek egy-egy 
kalapácsütés erejével hatottak a perlekedők szivére. 
Könnyen érthető, hogy az ily leczke után a jó eredmény 
majdnem sohasem maradt el. Áchim akkor volt igazán 
boldog, mikor a kibékült felek előtte kezet nyújtottak 
egymásnak és békével mentek lakásukra. 

Temetéseken és a templomi szószéken mondott beszé
dei mindig megtalálták az Utat hallgatóinak szivéhez. 
Két oly hatalmas fegyverrel rendelkezett, mely Őt az első
rendű szónokok sorába emelte: ismerte az. emberi lélek 
gyarlóságait, és ismerte a biblia nagy igazságait, oly 
részletesen és alaposan, mint kevés halandó. Nem a maga 
bölcseségét, hanem a Krisztus evangéliumát hirdette a nép
nek. Ez tette az ő beszédeit jelesekké és hatásosakká. 



Sohasem elégedett meg azzal, hogy kiválasztott tár
gyát csak átgondolja; ő beszédeit mindig oly nagy gond
dal dolgozta ki, mintha minden szava a nyomdába jutna 
és a nyilvános kritika számára Íratnék. Segédjeinek is 
azt a jó tanácsot adta: sohase lépjenek készületlenül a 
szószékre! mert csak úgy szerzik meg azt az ügyessé
get, hogy rögtönözve is képesek lesznek okosan beszélni. 

Az élet viszonyaihoz képest Áchimnak sokszor kellett 
rögtönzött beszédet is mondania. Ilyenkor bámulatra 
ragadta hallgatóit azon emlékezőtehetségével, melynél
fogva a helyzethez mért legalkalmasabb szentírási igéket 
idézni tudta. Meglepő hasonlatai mindenkor hallgatóinak 
szellemi képességeihez voltak mérve. Ötleteit és példáit 
azok ismeretköréből merítette, s minden állítását és okos
kodásának összefoglalását egy-egy találó szentírási mon
dással erősítette meg. Mert főelvnek tekintette, hogy a 
lelkész mindenkor építoleg és nemesítőleg hasson hall
gatóinak lelkére. 

Áchim nem tartozott azon lelkészek közé, a kik csak 
dorgálni és példálózni szeretnek; ő positiv hitű theologus 
volt, a ki a dogmatikai kérdések magyarázatától sem 
ijedt vissza. Szükségét látta annak, hogy a keresztény 
igazságok ne csak a szivet, hanem az értelmet is fog
lalkoztassák és vezéreljék az igaz Isten ismeretére, me
lyet mi Pál apostol szerint (I. Kor. 2, 7.) Isten titkos 
bölcseségének, :amaz elrejtett bölcseségnek nevezünk, melyet 
Isten elrendelt vala e világ előtt a mi dicsőségünkre. 

Rendesen két nyelven kellett beszélnie és szónokolnia. 
Magyar beszédeiben a nyelv szabatossága és komolysága; 
tót beszédeiben pedig a biblia nyelv kezelésének virtuo
zitása lepte meg hallgatóit. Lelkésztársainak általános 



meggyőződése volt, hogy a biblikus tót nyelvet, mely 
tudvalevőleg nagyon eltér a köznapi nyelvezettől, egyikük 
sem bírta oly tökéletesen, mint Achim. De kevésnek is 
adatott az a tehetség, hogy híveinek lelkét annyira el 
tudja bűvölni, a mint ő tette. 

Föllépésében és alakjában tiszteletet parancsoló méltó
ság; beszédeiben tudomány és lelkesedés; tetteiben pedig 
erély és kitartás egyesültek. 

IV. 

A fentebb elmondottak után természetes, hogy Achimot 
nemcsak saját hívei szerették, hanem szélesebb körben, 
más hitközségek vezető férfiai is nagyra becsülték. A 
nagy békési esperesség, mely gyülekezeteinek nagysá
gára és lelkeinek számára nézve egy-egy kerülettel fel
ért, megválasztotta őt először dekánusának, majd espe-
rességi és gyámintézeti pénztárosnak, végre 1878-ban, 
Sárkány János lemondása után, esperesnek. 

Augusztus 28 án iktatták be Békés-Csabán esperesi 
hivatalába, mely szép állásnak elsőségét és díszét igen 
ritkán; terheit és felelősségét azonban mindig érezte; és 
pedig ugyanazon lelkiismeretességgel, mely egész papi 
pályáját jellemezte. Esküjéhez képest a törvénynek igaz 
őre és az esperességnek hű vezére volt. Tanácskozásban 
fontolgató, ítéletben részrehajlatlan, cselekvésben fárad
hatatlan. Egyetlen aggodalmat fejezett ki székfoglalójá
ban, mely az akkor még zsinatilag nem szabályozott 
egyházalkotmányra vonatkozott. Az autonómiát nagyra 
becsülte, de sokalta és kárhoztatta kinövéseit. 

„Nem titkolhatom el — úgymond — magam előtt a 



főnehézséget, melylyel minduntalan szemben találjuk ma
gunkat, mely az egyházi ügyek eleven menetét az itt-ott 
támadt hézagok gyors pótlását, az átalakulások szabályos 
lefolyását, a kinövések kellő letisztítását, az elfajulások 
sürgős orvoslását, a visszaélések parancsoló megsemmi
sítését, az eltérések- és tévelygéseknek a törvényesség 
kerékvágásába való visszavezetését akadályozza; szóval: 
az egyház testének természetével egyező szervi szabad 
fejlődést hovatovább lehetetlenebbé teszi . . . " Ez alatt 
pedig az autonómiának önkényes felfogását és magya
rázatát értette, mely által — úgymond — szeretjük az 
egyházkormányzás gépezetének kerekeit magunk meg
akasztani, az egyháztest tagjaiban helytelen lekötés által az 
élethordozó vérkeringést okszerűtlenül bolygatni, zavarni. 

És Áchim esperes aggodalma nem volt alaptalan. A ki 
ösmeri a mi megbecsülhetetlen autonómiánknak jó és 
rossz tulajdonait, az tudhatja, miként szeretik sokan értel
mezni az egyház szabadságát, jogait és kötelességeit. Mily 
kevesen tudják összeegyeztetni a szabadságot a renddel, 
a jogot a kötelességgel! Pedig régi és kétségbevonhatat
lan igazság, hogy ezek csak együtt gyakorolva hozzák 
létre azt az áldást, melyet az egyházi és világi téren 
várunk. A k i folyton csak a szabadságot és a jogokat 
emlegeti, de megfeledkezik a törvényes rend és köteles
ség követelményeiről, az nem igaz barátja, sőt inkább 
ellensége az autonómiának. 

A nagy békési esperesség nagy gyülekezeteiben az 
esperesnek — fájdalom — sokszor kellett az autonómiá
nak önkényes felfogásával és félremagyarázásával talál
koznia; kivált a hazai alkotmányosság visszaállítása utáni 
korszakban, mikor hosszas elnyomatás után bizonyos poli-



tikai jelszavak az egyházi gyűléseken is visszhangra talál
tak. Természetes, hogy ez az egyházi élet belső ügyei
nek fejlesztésére káros és bomlasztó hatást gyakorolt. 
Lelkészek, tanítók, felügyelők és presbyterek választása, 
fájdalom, sok helyen politikai jelszavak mellett a politikai 
választásoknál szokásos kortesfogásokkal hajtattak végre, 
miből temérdek perpatvar és gyűlölködés keletkezett. 

Az országos viszonyok fejlődésének iránya okozta, hogy 
az egyházi téren, a gyülekezetek beléletével, a nép erköl
csével és vallási buzgalmával, a szegények és betegek 
nyomorával, a könyörületesség erényeivel és az úgyneve
zett „cura pastoralis"-sal kevesen foglalkoztak. Ellenben 
sok bajt okoztak az egyházi adó kulcsainak megváltoz
tatása; az egyházi illetmények pontatlan kiszolgáltatása, 
a pártvezérek személyes torzsalkodása, a néposztályok
nak egymás elleni agyarkodása, építkezések, számadások, 
hátralékok és egyéb követelések eligazítása. 

Áchim esperes az ily bajokat legtöbbnyire személyesen 
igazította el. Sokszor évtizedeken át tartó viszályokat 
szüntetett meg — és így lehetővé tette a további fejlő
dést. Hogy minő temérdek munkát végzett ő mint espe
res, azt csak akkor fogjuk teljes világosságban látni, ha 
méggondoljuk, hogy Áchim esperessége öt-hat várme
gyére terjedt k i ! 

Gyűléseken az alapos és nyugodt tárgyalásnak volt 
embere. Az indulatos és ingerlékeny szónokokat nem 
szerette ; a tüzes szónokokat rendesen azzal hallgattatta 
el, hogy „a ki haragszik, annak soha sincs igaza". Ellen
ben barátja volt, az alapos és jókedvű tárgyalásoknak. 
Sokszor ő maga, mint elnök is, belevegyült a vitába ; 
sőt volt eset, mikor az egész esperesség közvéleményé-



nek ellene szegült — és külön véleményét az ő állás
pontjáról alaposan védelmezte. Ez akkor volt, mikor 
az államsegélyt sürgető fó'isk. tanács javaslatát az esperes-
ség elfogadta. Áchim az államsegély elfogadásában az 
autonómia veszélyeztetését látta. 

Pedig az evang. egyház haladási érdekeit nem az 
államsegély, hanem a hívek közönyössége és az ebből 
eredő áldozatkészség hiánya fenyegette. Az esperesség 
például éveken át tárgyalta a vallásoktatás kérdését, 
szónoklatokban nem volt hiány; de a kérdés megoldat
lanul maradt, mert a vallásoktatók díjának fizetését sem 
a gyülekezetek, sem a kerület nem vállalták el. Áchim 
bosszankodott e tehetetlenség felett ; végre is a tények 
kibékítették az államsegélylyel. 

Az ev. egyház jövője feletti aggodalmai élete fogy
táig gyötörték lelkét. Félt attól, hogy az evang. öntudat 
áldozatául fog esni az egyháziatlan korszellemnek. Nem 
az úgynevezett egyházpolitikai törvények bántották Őt, 
hanem a világi és lelkészi részről tapasztalt közöny 
azon főeszmék iránt, melyek a protestantizmust hazánk
ban eddig, annyi veszély daczára fentartották. Ha valaki, 
úgy bizonyára ő ismerte az ev. egyház, a szegénység 
kősziklájához lánczolt ezen új Prometeus bajainak igazi 
okait. 

Es a mily örömmel jegyezte fel mindig hivatalos espe-
resi jelentéseiben az itt-ott mutatkozó fellendülést; az 
egyesek és gyülekezetek részéről olykor-olykor meg
nyilatkozó áldozatkészséget és vallásosságot : oly leverő 
hangon panaszkodott a felett ; hogy nincs igazi tevé
kenység, hogy gyűléseink határozatai többnyire a jegyző
könyvben maradnak ; hogy tehetetlenek vagyunk min-



den nagyobb egyházi és társadalmi kérdéssel szemben, 
— és csak egy kérdés bírja a kedélyeket mozgásba 
hozni: t. i . a nemzetiségi kérdés. 

Fentebb láttuk, hogy Áchim ifjúságától fogva hű fia 
volt hazájának és egyházának. 

Soha semmi körülmények között, sem szóval, sem 
tettel nem adott okot arra, hogy ó't valaki rossz haza
finak mondhassa. A kik közelebbről ismerték nemes lel
két és igazán hazafias tetteinek hosszú sorát, azok csak 
dicsérettel nyilatkozhattak róla. 

Mégis, mivel határozott ellensége volt minden nyeg
leségnek és erőszaknak ; mivel a népámítók üres, hang
zatos frázisait nem tudta csípős megjegyzések nélkül 
eltűrni — és mivel a nemzetiségi kérdésnek gyakori 
feszegetésében veszélyt látott a három nyelvű evang 
egyházra nézve: akadtak olyanok, a kik őt ezért „meg
bízhatatlan" hazafi hírébe akarták keverni. 

Gyakran megesett, hogy szigorú elvei gyűléseken ellen
tétbe hozták üres és dicsvágyó emberekkel, a kik min
dent csak az egyéni érdek és a népszerűség szempont
jából bíráltak meg. Lelkészek között is akadtak, a kik 
nem szívesen tűrték a puritán életű esperes szigorát; 
a kik csak alkalomra vártak, hogy az Ő becsületes törek
véseit meggyanúsítsák és legalább az idegenek előtt 
népszerűtlenné tegyék. 

Az alkalom megérkezett akkor, midőn a „Protestan
tismus és panslavismus" czímű röpiratnak szerzője, egy 
kath. főpap kedvéért, az evang. lelkészeket általában 
hazafiatlanoknak, panslávoknak jelentette ki — és midőn 
ezzel nevének szokatlan dicsőséget és népszerűséget szer
zett! Azontúl semmivel sem lehetett biztosabban feltűnni, 



mint az által, ha valamely evang. lelkészt akárki „pán-
szlávnak" nevezett. A magánbosszúnak és aljas gyanú
sításnak tág tere nyílott. Még olyanokat is mertek pan-
slavismussal vádolni, a kik tősgyökeres magyarságuk 
mellett tótul nem is tudtak beszélni.1 Természetes, hogy 
Áchim ellenségei felhasználták ezt a közhangulatot s őt 
is, a ki 1848-ban tényleg a magyarság mellett harczolt, 
meggyanúsították. 

Egy vidéki újságíró, a kinek Ő, mint gyámintézeti 
pénztárnok, törvényes biztosíték nélkül nem akart pénzt 
kölcsönözni, a Pesti Naplóban bosszúból „pánszláv" pap
nak nevezte, mivel állítólag ellenzé a magyar iskolák 
felállítását Szarvason. Egy fiatal lelkésztársa megirigyel
vén az illető újságírónak babérait, szintén a fővárosi 
politikai lapokban, — rendesen esp. gyűlések előtti napo
kon — álnevek alatt szintén támadta, nemcsak Achimot, 
hanem az egész békési ev. esperességet is. Szenvedélye 
odáig ragadta, hogy egy Aradon tartott esperességi gyű
lésünket „pánszláv papok gyülekezetének" czímezte! 

A jól értesült közvélemény nagy felháborodással vette 
a méltatlan hírlapi támadásokat. Az esperességnek bát
rabb és önérzetesebb s egyúttal hazafias tagjai erélye
sen visszautasították az alaptalan vádakat. Csak Áchim, 
a méltatlanul meghurczolt férfiú, nem volt rábírható, 
hogy ilyen támadásokra válaszoljon. 

Ismervén a vádak tisztátalan forrását és czélzatát, 
következetesen megvetéssel mellőzte azokat. Mikor jó 

1 Egy tősgyökeres magyar ev. lelkészt, mostan is élő föesperest, 
a magyar parlamentben egyik képviselőtársa azzal akarta nép
szerűtlenné tenni, hogy mint evang. papot pánszláv papnak nevezte! 
Pedig ez tótul sem tudott. 



barátai ezen hallgatását kárhoztatván, kérdezték tó'le, 
mért nem válaszol a lapokban? rendesen ezt felelte: az 
én életem nyitott könyv. Ha tetteim és harminez éves 
közéleti tevékenységem eredményei meg nem védelmez
nek, akkor minden irkafirka haszontalan. írjanak a jól 
ismert névtelen hősök, a mit akarnak, én nyugodtan 
végzem kötelességemet. . . Ti ismertek engem, tudjátok 
hogy azok aljas rágalmak, melyek ellen becsületes ember 
nem védekezhetik. 

Ezekben az önérzetes szavakban tükröződik vissza 
Áchimnak jelleme legtisztábban. így csak olyan férfiú 
beszélhet, a kinek lelkiismerete nyugodt; a ki biztosan 
tudja, hogy „van bíró a felhők felett", a ki igazán és 
részrehajlatlanul fog ítélni felette — és rágalmazói felett. 

Mint pap, követte a kereszténység felséges megalapí
tójának példáját, a kiről meg vagyon írva, hogy sok 
méltatlanságot szenvedett érettünk, példát hagyván, hogy 
az ő nyomdokait követnénk; a ki, mikor szidalmaztat
nék, nem szidalmaz vala és mikor szenvedne, senkit 
nem fenyeget vala, hanem hagyja a bosszúállást annak, 
a ki igazán ítél. (1. Pét. 2., 21—23.) 

Áchim boldognak érezte magát barátainak környeze
tében, a kiknek ítélete abban nyilvánult, hogy minden 
bántalmak daczára ismételten megválasztották őt espe
resüknek — és kétségtelenül megtartották volna őt holta 
napjáig, ha a legnagyobb hazai ev. esperesség a viszo
nyok természetes fejlődése következtében három külön
álló esperességé nem alakult volna ! Ezt az alkalmat 
arra használta fél, hogy az esperesi hivataltól végképen 
visszavonuljon. De az ev. egyház közügyei iránt nem 
szűnt meg érdeklődni utolsó lehelletéig. 



V. 

Egészítsük ki még az eddig vázolt jellemvonásokat 
azokkal, melyek őt mint embert tüntetik föl előttünk. 

A mily szigorú és komoly volt hivatalos teendőiben, 
oly nyájas és kedélyes volt a társas életben. Semmiféle 
kellemetlenségek és alaptalan gyanúsítások nem voltak 
képesek megfosztani őt kedélyének derültségétől és vidám
ságától. Szerette a szellemes társalgást és a csattanós 
adomákat. De ha valaki közönséges trágárságokkal akarta 
mulattatni a társaságot: ő azonnal eltávozott. Leveleiben 
sokszor vonatkozott ellenségeinek furcsa helyzetére és 
nevetséges lelki állapotára. Egy-egy ötlet és jól alkal
mazott történeti példa, önsorsa humoros oldalának fel
tüntetésére hangolta.. Volt egy vígkedély ű és adomázni 
szerető káplánja, a kit egyéb jó tulajdonai miatt is sze
retett. Ezzel későbben, mikor ez tót-komlósi pappá lett,1 

levelezésben állott, főképen azért mert humoros levelei
ben nagy lelki élvezetet talált. Haán Lajos b.-csabai 
lelkész összegyűjtötte a „papi életből merített adomákat". 
Többnyire a kortársak gyengéi, tréfái és szellemes ötletei 
voltak e gyűjteményben összeírva. Áchim nemcsak gyö
nyörrel olvasta ezeket, hanem ő maga is gyarapította 
számukat. Kedélyes társaságban szivesen hallgatta a 
tréfás felköszöntők.et, melyekben ő maga is mester volt. 

De az élet komoly viszonyai között sem vesztette el 
soha lelkének egyensúlyát. Nyilt, őszinte lelke volt, mely 
részvéttel viseltetett másoknak baja és szerencsétlensége 
iránt. Sokakon segített a nélkül, hogy azzal valaha dicse-

1 Gajdács Pál. 

Áchim Ádám éJete. 



kedett volna. Szegény tanulók, tanítók és lelkészek soha
sem mentek el tőle üres kézzel, ha valódi nyomorukban 
hozzája fordultak. Bár takarékosságát sokan fösvénység
nek, elvonultságát önzésnek nevezték; azt ellenségei is 
elösmerték, hogy önérdek szolgálatába sohasem állott. 

Háza, parochiája a barátság és vendégszeretet kedves 
tanyája volt. Szerényen, de kellő kényelemben élt. Gazda
sági elvei közé tartozott, hogy csak addig kell nyújtóz
kodni, a meddig a takaró ér; a fölösleges jövedelmet 
pedig nem szabad elpazarolni, hanem a szűk esztendőkre 
is gondolni kell. Ezt nemcsak híveinek hirdette, hanem 
Ő maga is követte. 

Ezen elv követése mellett Áchim tekintélyes vagyont 
gyűjtött össze. Fizetéséhez tartozó egyházi földjét példás 
ügyességgel kezelte; az ebből befolyó jövedelmet föld
vételbe fektette. Mikor a gr. Mikrovszky-féle kondorosi 
uradalom eladóvá lett, Áchim biztatta híveit, hogy vegyék 
meg. 0 maga jó példával ment elől; 200 holdat vásárol
ván meg a maga számára. 

Mindenki csodálkozott felette: miért vásárol Áchim 
földet, mikor nincs családja? Minek a papnak a föld
birtok ? Nem elég neki az, a mit az egyháztól kap ? 
Ilyen és ehhez hasonló megjegyzések voltak hallhatók. 
Nem maradtak el a rosszakaratú és „zsugoriságát" kár
hoztató ítéletek sem. 

De Áchim szorgalmasan gyűjtött, nem törődve a rövid
látó és rosszlelkű emberek ítéletével. Majd megnyílik a 
szemük akkor, úgymond, ha az enyim örökre becsukódik! 

És valóban úgy volt. A nemeslelkű férfiú, mikor nehéz 
betegségében érezte, hogy többé nem fog meggyógyulni, 
magához hívta meghitt barátait, hogy végső akaratát 



közölje velük. Minthogy már keze nem bírta a tollat, 
élőszóval jelentette ki Haviár Dániel egyházi és esperes-
ségi felügyelő, Placsko István és Zvarinyi János lelkész
társai, Sziráczky János és Benka Pál tanítók jelenlétében 
hogy vagyonát, melyet önszorgalma utján becsületesen 
szerzett, közczélokra akarja szentelni. A jelenvoltak pa
pírra tették a teljesen nyugodt és ép lélekkel kifejezett 
óhajtását. 

Nem lehet meghatottság nélkül olvasni az erős lélek
nek megnyilatkozását; midőn az élettel leszámoló jeles 
férfiú, Istenére, egyházára és vagyonára gondolván, eze
ket mondja: „Életem Isten kezében van. Betegségem int, 
hogy lelkem üdvössége mellett az anyagiakra is gon
doljak. Minden vagyonom saját keresményem. Senkinek 
semmivel nem tartozom; csak örök hálával Istenemnek 
azon kegyelemért, melyet velem gyakorolt szent akarata 
szerint. Lelkészségemet október 1-től befejezettnek tekin
tem". Szarvasi takarékpénztári részvényeit és bútorait 
rokonainak; könyveit lelkésztársainak; földbirtokát pedig, 
melynek értéke a százezer forintot jóval felülhaladta, a 
szarvasi és kondorost egyházaknak hagyományozta. 

Legfőbb gondját az általa alapított új kondorosi evang. 
egyház fenmaradása és felvirágoztatása képezte. Ennek 
jutott a kondorosi 200 hold a beltelekkel együtt. Mikénti 
hasznosítására azt tanácsolta, hogy a falu mellett köz
vetlenül fekvő része a község terjesztésére fordíttassék; 
25 pótlék-holdat az egyház adja el egyes érdemes egyház-
tagoknak és szegény embereknek, a kik ott meg akarnak 
telepedni. A többi föld, melyből 10 holdat ajándékképen 
hű gazdájának adott, szabad használatra, csakis egyházi 
és iskolai czélokra fordítandó. A lelkész fizetését azonnal 

3* 



1600 frtra, a tanítóét pedig 700 frtra kivánta fölemelni. 
A templomot kibővíttetni és toronynyal ellátni rendelte. 
A gyülekezetnek nála levő tartozását megszüntette, hogy 
haladását ezzel is jobban biztosíthassa. 

íme, ilyen örökséget hagyott egyházának egy egyszerű 
evang. lelkész, a ki becsületes munkával szerezte és józan 
takarékossággal szaporította vagyonát. 

Ezen jótékony tettével Áchim Ádám a mi szegény evang. 
egyházunk azon nagy jótevői közé emelkedett, a kiknek 
neve soha nem muló fénynyel fog ragyogni a késő nem
zedékek követendő példája gyanánt! Nemcsak életében, 
hanem halála után is hatni, alkotni és gyarapítani akart; 
tanúbizonyságot tévén Krisztus egyháza iránt való sze
retetéről. 

Az irigyek és rágalmazók nyelve elnémult koporsója 
fölött. A jók tisztelete és kegyelete pedig nőtt és méltó 
dicséretben nyilvánult. Mindenki előtt világos Ion, hogy 
Áchim magasztos eszmék szolgálatában állott; hogy mind
azok, a kik őt fösvénységgel, önzéssel és hazafiatlanság-
gal gyanúsították, nagy tévedésben voltak; mert igaz, hogy 
ő szép vagyont szerzett, de nem önmagának, hanem Isten 
országának gyarapítására gyűjtötte. 

Megérdemli, hogy az elismerés hervadhatatlan koszorú
ját letegyük a nevét hirdető és porait takaró sírhalom 
kőoszlopára. 



6. Zathureczky Adolf: „Evanjel icky 
rozpravnik" , tojest :Nábozenstwk 
\\ prikladoch zo ziwota. Swazok. 
Ara 40 fillér. 

7. Dr. Masznyik Endre: „Bahi l 
Mátyás". Életkép a magyarhoni 
evangyéliumi prot. egyház üldöz
tetésének idejéből. 50 fill. 

8. Famler G. A.: «Christian T r a u -
gott, Leidens- und Lebensge
schichte eines ev. Predigers in 
Ungarn». 60 fill. 

9. Reviczky 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 d i e S e i n e n nicht". 60f i l l . 

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

13. Famler G. Adolf: „Hochmuth 
kommt vor dem F a l l " . 60 fill. 

14. Payr Sándor: Fábri Gergely. 
Ára 60 fill. 

15. Sartorius Csép regi: Virágok a 
szentírás kertjéből. 40 fill. 

16. Bierbrunner G.: Matthäi a m 
Letzten. 40 fill. 

17. Bougérfi János: Az árva. 40 fill. 
18. Panlik János: Az ágostai hit

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

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

20. Evangélikus Családi L a p . Ára 
egy évre 2 kor. 

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

22. Krizko Pál: Melanchton Fülöp 
levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent 
német és tót nyelven is.) 

23. Pethes János: Melanchton Fü
löp élete. 80 fill. 

24. Schrödl József: A magyarhoni 
protestantizmus hatása a ma
gyar nemzeti sze l lem fejlődé
sére. 12 ív. Ára 1 kor. 

25. Jforavcsik Gyuláné: Gróf Teleki 
Józsefné, Róth J o h a n n a . 4 kép
pel. Ára 30 fill. 

26. Pattlik János: Luther 9 5 t é t e l e . 
Magyarázatokkal és 5 képpel. 
Ára "20 fill. 

27. Emlékezés a konfirmáczió ün
nepére. Szép színnyomatú kép 
(42 cm. magas és 32 cm. széles). 
Ára 30 fill., bérmentve 40 fill. 

28. Konfirmácziói áldások. (Versek 
és Szentírási idézetek.) A verse
ket írta Sántha Károly. 30 fill. 

29. Zsilinszky Mihály: Kerman Dá
niel püspök élete. Élet- és kor
rajz. Ára 80 fill! 

30. Paulik János: Az ál próféták, 
vagy miért nem lesz az evan
gélikus ember baptistává ? 60 fill. 

31 . Sántha Károly: Zs ivora György, 
a nagy emberbarát. Ára 20 fill. 

32. Bierbrunner Guszláv: Christ l i 
cher Hausaltar. Német imádsá
gos könyv. Ára kötve 1.60 fill., 
fűzve 1 kor. 20 fill. 

33. Bachát Dániel: C i m jest a co 
chee Lutheruvspolek? ÁralOfill. 

34. Mayer: Melanchton apológiája. 
Ára 3 korona. 

35. Dr. Zsilinszky, Mihályi 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 evangél iumi 
egyház feladata az új század
ban. Ára 25 fillér. 

39. Béri Gvula: Hit, remény, s z e 
retet. Ára 40 fillér. 

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők 
a Luther-Társaság könyvkiadó-hivatalában (Budapest, 
VIL , Rottenbííler-utcza 12.) — Tömeges megrendelé
seknél 20% engedmény. : x c r c = ^ c c c ^ x ^ ^ 



E£y protestáns család asztaláról se hiányozzék az 

„EVANGÉLIKUS ^ 
^ CSALÁDI LAP" 
melyet a magyarhoni Luther-Társaság ad ki s melylyel a keresztyén 

= vallásos szellem s erkölcsi érzület ápolását tűzte ki czélul. = 

^f-^M^ E- lap havonkint kétszer jelenik meg. ^ « p % f k 
% | | u ^ r ' Vallásos tárgyú tanulságos elbeszélése- ^ r | & u ^ r " 

íjfáijcá k e t> szentírási szakaszok és korunk egyes ^ ^ 9 % 
l l l l f l fontosabb kérdései felett való elméiké-

déseket, költeményeket nyuit az olvasó- IÍÍÉÍÍ 
SÍSÍ^Í nak, bemutatja a történelem s jelen egy- pg&ggg 
l ^ ^ f t f házi életünk kimagasló alakjait, azonkívül 
fíiMfi közli az egyházat közelebbről érintő' kül-
W^ffi és belföldi híreket — szóval tájékoztatva P'!7f^ 
.£?r«*%;( az olvasót a világ folyásáról, evangyélmi # 5 W% ( 

*sM*5áSr. szellemű czikkei által eró 's í tvén ó't a '^•Vc?^ 
Krisztus evangyéliomán nyugvó protes- h^!-é pjfê ' táns egyházunk s z e r e t e t é b e n , feltárja p>ßß?& 

0?$^ előtte azokat az erkölcsi elveket, a me- i f | | | | | 
§jÉf&~ lyeknek követése által boldoggá lehet s °£0é% 
rjllÉI Isten előtt kedvessé. Mindezt egyszerű 
$!§|̂ ls népies nyelven teszi, hogv a legegysze- wBfeM 
^Ww, rubb ember is megérthesse. — Azonki- '^mSm. 

j^-á-i^^ vul a lap minden szamát egy-egy vallási 
"^B^t^M-^ jellegű szép kép is díszíti. ' îliM*̂  

E L Ő F I Z E T É S I Á R A - s « i « i « a « 
e g é s z é v r e c s a k . . . 2 k o r o n a . 
Megrendelhető az „ E V A N G É L I K U S CSALÁDI L A P " kiadóhivatalában 

B U D A P E S T E N , 1 v* De^-^ *• " á m . 
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