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ITTZÉS JÁNOS

Payr Sándor széles válla – Ajánlás

Hatalmas életművét túlbecsülni nem lehet, alábecsülni pedig hálátlanság lenne
– ezért a Payr Sándor születésének 150. évfordulójára megjelent kiadvány aján-
lásában szívesen idézem Sartoris Jánosnak, a 18. század jelentős dunántúli lel-
készének bölcs mondatát: Mi mindnyájan elődeink vállán állunk, ezért látunk
tovább náluk. És ha a drámaírókra nézve igaz, hogy bizonyos értelemben mind-
nyájan Gogol köpenyéből bújtak ki, úgy elmondható, hogy a hazai evangélikus
egyháztörténet-írás elmúlt bő száz esztendejében így vagy úgy mindenki Payr
Sándor tanítványa. Igen, az ő széles vállán állunk mindnyájan. 

Lukács evangélistától, az első egyháztörténésztől tudjuk, mit is kell tennie
annak, aki Jézus Krisztus földön küzdő egyházának történetét rögzíteni akarja
(Lk 1,3). A mindennek pontosan utánajáró tanú fáradozása, aprólékos kutató-
munkája szükséges ahhoz, hogy Isten népének története hitelesen és tárgyila-
gosan kirajzolódjék előttünk. Nem kétséges, hogy Payr Sándor ebben az érte-
lemben is a legnagyobbak közé tartozik. Aprólékos kutatómunkájának kin-
csestárából sokan merítettek már eddig is, és életműve még sokak számára lesz
bővizű forrás. 

Illesse köszönet a pápai gyülekezetet és jelenlegi lelkészét, Polgárdi Sándor
esperest, akik Pápa városának jeles szülöttéről ezzel a kiadvánnyal is megemlé-
keznek! Ezzel mindnyájunkat arra indítanak, hogy felismerjük, nemcsak álta-
lában a történelem, de az egyháztörténet is az élet tanítómestere. Belőle sokat
tanulhatunk, és erőt is meríthetünk, hogy tanítványi életünkben az elődöktől
tanult hűséggel állhassunk helyt – és így lehessünk ne csak a múlt örökségéből
élő utódok, hanem a jövő nemzedékek számára örökséget hagyó elődök is. Ezt
remélve kérek áldást e kiadvány szerzőire és olvasóira.

Ittzés János
püspök
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D. PAYR SÁNDOR

Pápai kollégiumi emlékek1

Mint pápai születésű fiú, a református kollégiumban végeztem a középiskolá-
nak mind a nyolc osztályát. A régi jeles professzorok szeretettel fogadtak min-
ket, evangélikusokat is. Mély hálával és kegyelettel újítom fel emléküket.

Előttem negyven évvel nagybátyám, idősebb Payr Sándor volt mint jogász
a pápai kollégium növendéke. Öregapánk, Payr Samu balfi lelkész küldte Pá-
pára ezt a kitűnő tanulót, akit már soproni tanárai is igen szerettek.

Büszke vagyok a nagybátyámra, mert Fabricius Endre soproni polgármes-
ter naplója őt is azok közt a nagyobb diákok közt említi név szerint, akik Pe-
tőfi Sándorban már Sopronban, a katonai zubbony alatt felismerték a nagyra
hivatott férfiút. Vele a hosszúsori diáktanyán (ma a Rákóczi utcában emlék-
tábla jelöli ezt) többször találkoztak, s magyar és német könyveket ők hordtak
neki. Két évvel később, az 1841/42. tanévben nagybátyám ismét összekerült
Petőfivel Pápán. Petőfi a gimnázium felső (VII.) osztályába járt, id. Payr Sán-
dor pedig már jogász volt. 1842. augusztus 19-én kelt bizonyítványát Czibor
Ferenc igazgató és Szíj György főiskolai szénior állította ki, s Stettner György,
Tarczy Lajos, Bocsor István és Széki Béla tanárok írták alá. Magyar jogtörté-
netből, magánjogból, büntető-és váltójogból stb. mind elsőosztályú volt.
Tarczy és Bocsor volt ugyanekkor Petőfi tanára és pártfogója.

Ez a szegény nagybátyám az akkor nehéz viszonyok és a sok magyart meg-
tévesztő amerikai láz hatása alatt (hisz ekkor Széchenyinek is „der Amerikaner”
volt a csúfneve) két diplomával a zsebében – mert a jog mellett az óvári gaz-
dasági akadémiát is elvégezte – 1846-ban kivándorolt. Sok kínos viszontagság
után, a nem neki való munka terhe alatt dőlt ki 1867-ben. Illinois állam High-
land városában temették el, ott áll a sírköve. Még ő volt az, aki leveleiben a csa-
lád figyelmét Pápa városára felhívta. S így történt, hogy Payr Samu, aki mint
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1 Payr Sándor itt közölt írása megjelent: Pápai Kollégiumi Lapok, 1933. VII. évf. 8., 9–10.
sz. Új kiadása: Acta Papensia. A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei, 2007. VII. évf.
1–2. sz. 179–192. o. Lejegyezte: Polgárdi Sándor.



mesterlegény a világot Göttingáig, Hamburgig is bejárta, Pápán telepedett
meg, itt nősült, itt nevelte fel gyermekeit.

A gimnáziumi évek
Apám is, mint papfiú, legalább egy fiát taníttatni akarta, s így adott be 1873-
ban a kol légium első osztályába. A derék Farkas Dezső volt az osztálytanárunk,
s az akkor „új kollégium” udvari földszintjén, bal felől hátul, a szélső kisterem
volt a mi osztályunk. Óra közben Bráder Sámuel tímármester udvarára néze-
gettünk be, hol a tímársegédek dolgoztak. Ezért mondta Szép Gábor, későbbi
tanárunk az iskolaépítő Tarcy Lajosra való haragjában az egész kollégium ud-
vari szárnyát gubacsmagazinnak.

Az első osztályban csak mintegy húszan lehettünk. Két-három pápai, a
többi jól megtermett kávinista fiú pedig vidékről, Ácsról, Kocsról, Szilasbal-
hásról stb. A többieknél kisebb termetű lévén, szerényen húzódtam meg a hát-
sópadban. Öröm volt tanulni, oly lelkes, világos volt a tanár előadása. Akkor
még nem volt szakrendszer, Farkas Dezső tanított minden tantárgyat. Ennek
is volt jó oldala. A második hónapban tanárunk csak kijelenti: „Holnap ki-
hirdetem a sorrendet, aztán érdem szerint így fogtok ülni a padokban.” Nagy
izgalom lett az osztályban. Volt egy szőke, erős, magas, vidéki társunk, Sz. Ká-
roly, aki könnyen letepert bennünket. Ez a nevezetes napon óra előtt összeírta
előre a sorrendet: „Tudjátok, hogyan lesz? Az első én leszek.” Szerénysége nem
tiltotta. Aztán jöttek a barátai: második, harmadik, erő és nagyságrend sze-
rint. Örültem, hogy tizenegyediknek engem is megtettek és nem utolsónak.

Bejön a tanár, komoly, vizsgáló arccal végignéz az osztályon, s azután a jegy-
zőköny vé ből, kellő pauzákat tartva, olvassa: „Első lesz: Payr Sándor.” Szeret-
tem volna kifutni az osztályból, olyan becsmérlő szemekkel néztek rám. Ezt
én nem vártam, és nem is kívántam. Eltűnt a lelkem nyugalma. Felekezeti kér-
dés sohasem volt közöttünk, de most hallanom kellett: „Hogy épp ezt a luthe -
ránust ülteti oda!” Azután jött a sok „provokálás”. Ha valaki jól felelt, akkor
provokálhatott, azaz felhívhatta bármelyik társát. És ha ez kevesebbet tudott,
akkor ennek a helyére ült, „levetette”.

Naponként provokáltak reám, s a becsület is azt parancsolta, hogy Farkas
Dezsőt igazoljam. Tanulnom kellett. Haláláig nagy tisztelője voltam ennek a
kiváló jellemű, bölcs és jószívű pedagógusnak. De nem azért, hogy elsőnek
tett, mert ezzel sok nyugtalanságot okozott.

A II. osztályban Németh István szénior,2 a későbbi püspök volt a kisegítő ta-
nárunk. Féltünk tőle, ha a kissé tompa orrhangján reánk kiáltott. Nem volt
olyan higgadt pedagógus, mint Farkas Dezső. Engem is az osztály elején sok-
szor piszkált fogós kérdésekkel. Ebben az évben jött közénk egy szép piros-
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pozsgás arcú, úriasan öltözött fiú, Kőrösi Lajos, a tekintélyes Kőrösi Sándor
jogtanár unokaöccse. Nálunk lakott a sétatéri emeletes házban. Százszor is el-
mondta a hozzá oly jól illő szögedi vagy kecskeméti dialektusban: a bácsikám,
a nénikém mit mondott, mit csinált. Kedves fiú, kitűnő tanuló volt. A művelt
családi körben sok olyan dolgot hallott, amit mi, rusztikusok nem is sejtet-
tünk. Németh István egyik órán ismét egy találós kérdést adott fel: „Mi a te-
vének egy másik neve a magyarban?” Próbáltuk kínunkban németül és latinul
is mondani a tevét. Nem volt jó. „No, hát nem tudjátok? Aki megmondja, az
lesz köztetek az első.” A kis Kőrösi barátunk ekkor már csillogó szemekkel
dugta fel mutatóujját, hogy ő tudja. Németh intett neki, s a szép fiú kivágta: „A
teve a magyarban másként a sivatag hajója.” No, hát ezzel a hajóval merültem
el én. Kőrösi a helyemre került, s ettől fogva ebben a tanévben második ma-
radtam az értesítőben is. Nem voltam hiú gyerek, jó pajtások maradtunk to-
vábbra is. De nem tartottam igazságosnak, hogy a teve ilyen poétikus neve
miatt kellett nekem az elsőségről lebuknom. Meg is mondtam később Németh
Istvánnak Pesten a Metropolban, mikor már püspök volt: gyermek koromban
nem hittem volna, hogy valaha ilyen sokra viszi.

Vikár Kálmán és Szabó Lajos, ki Lévára ment el lelkésznek, szelíd, finom
lelkű tanáraink voltak.

Hálával gondolunk reájuk. A III. osztályban egy hatalmas, daliás termetű,
erélyes, katonás, szigorú, de mégis minden diák által szeretett és nagyra be-
csült tanárunk volt: Rózsa István. A syntaxist tanította, a lényeget röviden, vi-
lágosan foglalta össze, s példákul olyan szép, bölcs latin mondatokat diktált, s
a rómaiak erényeit és gyakorlati bölcsességét annyira megkedveltette velünk,
annyi megkapó esetet idézett a magyar közéletből is, hogy csupa szem és fül
volt az osztály. Figyeltünk, épültünk.

Kőrösi Sándor jogtanár s vele a szép, eszes Kőrösi fiú erre a tanévre már elköl-
tözött Pápáról. De jött helyette a III. osztályba egy Kocsról való kiváló, jeles fiú,
Szily János. (Ma adonyi közjegyző és tanácsbíró.) Rózsa István nagyon szerette –
és méltán. De engem is megbecsült. Így történt, amint előre bejelentette, hogy a
tanév végén az értesítőbe az első helyre az én nevemet nyomatta, de mindjárt utána
– szintén egyes sorszámmal – Szily nevét, aztán következett a 3. szám alatt Barsy
Zoltán. Szily és én azután úgy ültünk egymás mellett még a VIII. osztályban is. Az
egyenes, katonás járású Rózsa István a gimnasztikát is tanította és könyvtáros is
volt. Az egész város ismerte és szerette Rózsa Pistát. Legényember volt, váratlanul
korán halt meg. Mintha édesapánkat temették volna, úgy sirattuk (†1877).

A IV–VI. osztályban tanította az algebrát, már idős, vastag szemüveget
hordó tanár. Tárgyát nagyon elvontan adta elő. Százával mondtuk fel az ese-
teket: összeghez adatik összeg, szorzathoz szorzat stb. Gyakorlati hasznát nem
láttuk a matematikának. Nem titkolta, hogy haragszik Tarczyra. Ennek fizi-
kája miatt különböztek össze. Sokszor tett célzásokat: „Gubacsmagazin… Majd
ha az emeletre járnak, a nagy úr elé… Szabadon tenyészik…” Ez utóbbit az is-
kola régi pecsétjéről idézte, és sok rakoncátlan úrfira értette, akik a hátsó pad-
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ban unatkoztak és rosszalkodtak: a Sárközy, Kenessey, Noszlopy stb. fiúkra.
Egyszer dióhéjat tettek az öregúr nehéz karszékének lábai alá. Csak úgy recse -
gett, amikor ráült. Villámló szemekkel kelt fel: „Kopókergetők!” – kiáltotta
az úri fiúk elé. Kiment, becsapta az ajtót, otthagyott bennünket. Én nagyon
sajnáltam, engem a lakására is elhívott, nekem diktálta stúdiumkéziratát, s így
adtam tovább. Családi körben kedves, kedélyes ember volt. Névnapján zene-
karunkat vidáman, szívesen fogadta. Volt egy derék szép szál fia, Szép Miklós.
Joggyakornok, majd jegyző a járásbíróságon. Az ügyeket referálva rá szokta
írni az aktára: „Szép M. referálta 1880. márc. 5.” Utóda az izraelita Kr. Adolf
jogász lett, akinek kevés hajlama volt az önálló gondolkodásra. Amint Szép
Miklós aktáit látta, ő is ráírta híven bona fide: „Kr. Adolf izr. 1880. dec. 10.”
Azt hitte, a referens vallását kell jelezni az aktákon.

Az V. osztályban Jády József,3 a jó Jády bácsi vett bennünket a szárnyai alá.
Már a beíratáskor átadta maga csinálta Ékesszólástanát,4 és elmondta, hogy a
benne közölt kriát (szónoki beszédet) óra közben a tanári szobában csinálta.
Mi lett volna ez a kria, ha több időt szentel neki! De írt gazdaságtant is, a mé-
terrendszer ismertetését stb.5 Tanított görögöt, latint, németet, magyart. A jó
kedélyű tanárt azért néha elfutotta a harag. Ilyenkor felugrott a székről, rántott
egyet a nadrágszíjon és rákiáltott a semmiházira: „Ekkora vörös ceruzával írom
be a szekundát, amice!” Egyszer én is megjártam. Alighogy belekóstoltunk,
máris a görög melléknevek eseteit kérdezte tőlem gyorsan, türelmetlenül, alap-,
közép és felsőfokban. Mindegyik más declinatio. S mikor ez nem ment olyan
gyorsan, mint kívánta, rám rivallt: „Amice, eltöröm a hegedűvonóját, a diák-
bandába eljár, a görög meg nem megy? Várjon csak!” Restelltem a dolgot a
grádus előtt. Azt hittem, az első diák több tiszteletet érdemel. De lehetett a
haragjának más oka is. Ifjabbik nagybátyám, Payr Ferenc, aki Világos után szin-
tén kivándorolt a bátyja után, dinnyemagvakat küldött Amerikából. Mi leg-
alábbis annak néztük. Jády bácsinak is, mint nagy kertésznek, örömmel vit-
tem belőle. El is készítette a dinnyeágyakat a jó úr szépen. De az egzotikus nö-
vény gyanúsan fejlődött, s végre is olyan cifra, furcsa, apró dísztök-fajták lettek
belőle. Meg is szidott érte Jády bácsi. De hát ő volt a szakértő, nem én.

P. Szabó Károly6 a VI. osztálytól tanított poétikát, irodalomtörténetet, böl-
csészetet a saját tankönyveiből. Csendes, higgadt, buzgó, munkás tanár volt.
Pápán az első hetilapot is ő indította meg Antal Gáborral.7 Horatius ódáiba nem i-
gen tudtunk az óráin mélyebben behatolni, általános volt a „puska” haszná-
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5 A méterrendszer ismertetése s e mértékkel való számolásmód. Pápa, 1875. Az okszerű gaz-

daságtan rövid vázlata. Pápa, 1831.
6 P. Szabó Károly (1836–1858) magyar irodalomtörténetet és bölcseletet tanított.
7 A Pápai Lapok 1874. május 3-án indult, a lap utolsó száma 1919. július 20-án jelent meg.

Vö. NAGY László: A Veszprém megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1820–1956. Veszp-
rém, 1957. 68–70. o.



lata. A magyar irodalomhoz sok szép költeményt olvasott fel egy írott vastag
könyvéből. Nagy derültséget keltett ezek között egy Nővilág című vers, me-
lyet Kakas Márton ( Jókai Mór) írt még 1870-ben a vatikáni zsinat idején,
midőn a cölibátus eltörlése nálunk is szóba került. Elmés párbeszédekben ko-
sarazzák ki a hölgyek a jegyzőt, szolgabírót, a földesurat, bárót, grófot, herc-
zeget, mert a káplánt, plébánost, esperest, kanonokot, püspököt, sőt a bíbo-
rost várják kérőnek. S a tanulság végül:

„A sok csatározás miatt
eddig a lány otthon maradt;
Már ezután nőt ki sem kap,
Elhordja előlük a pap.”

Rudnayné Veres Szilárda is feljegyzi igen érdekes Emlékei közé (103. o.),
hogy Szerdahelyi Kálmán és Prielle Kornélia ezt a „nagyon szellemes és hu-
moros párbeszédet” a Váci Nőegylet hangversenyén 1872-ben nagy hatással
adta elő. Én ezt a víg verset akkor nyomban elkértem P. Szabó Károlytól, le-
másoltam, s ezzel kezdtem meg „Furcsa versek” című vastag kötet kéziratomat,
amelybe immár több mint fél század óta gyűjtöm a víg verseket.

A Pápai Képzőtársaságban Búlcsu Károly Nyári kép című versét (egy aggle-
génynek a nyári hőségben való keserveit) szavaltam el. Nagy tetszéssel fogad-
ták. A soproni Magyar Társaságban mint teológus, víg szavalattal mind a
három évben elnyertem a pályadíjat. P. Szabó Károly piszkálta fel a kedvemet.
Rákos nimfájához címmel az egyik költészeti órára paródiát írtam, s ezt na-
gyon megdicsérte. Kedves, jó ember volt. Szép háza ott állott az Anna-kápolna
mögött. Víg névnapokat tartott. A diákzenekarral én is voltam ott. Gyurátz Fe-
rencet8 mint fiatal lelkészt itt láttam csizmában, magyar ruhá ban, jó kedvvel
táncolni. Pedig különben Harmos Zoltán a Pápai Lapokban mint fázékony
embert, a fagyosszentek közé sorolta: Szervác, Pongrác, Bonifác – és Gyurátz.

Jókai verséről lévén itt szó, egyik legdrágább emlékem, hogy a nagy regény í-
róval emléktáblájának leleplezésekor Pápán, a Griff szálló nagytermében mint
ingyen jeggyel megtisztelt diák a közebéden egy asztalnál ültem, éspedig hozzá
elég közel. Ma is fülembe cseng, mint valami bűvös zeneszó, lágy, finom hangja.
És valami elragadó volt, amint ajkáról az ő bájos humorának szellemszikrái
pattogtak. Pedig mint diák, nem voltam rajongó.

Mikor Pápán bölcsészek voltunk
A VI. osztály porát lerázva, első utunk a könyvnyomtatóhoz vitt. Névjegyeket
nyomtattunk sietve: „Szily János bölcsész”, „Payr Sándor bölcsész”, „Krancsák
József bölcsész” – ez állt a névjegyen. Nem hiszem, hogy valaki is elmulasz-
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totta volna, annyira szükségét éreztük. Nemrégiben akadt a kezembe egy ilyen
vizitkártya: megmosolyogtam. Így jutottunk fel az emeletre, s lettünk filozó-
fusok, fizikusok, másként: baglyok és vércsék a VII. és VIII. osztályban.

Micsoda más világ! Mintha Plátóval és a többi nagy elmével ittunk volna te-
poharat. Itt sétáltak hevesen vitatkozva az emeleti folyosón Szabó Aladár (a
pesti pap), Beck Manó és Schossberger Dávid. Ezek már zsebükben hordozták
a doktorátust. És itt tanított akkor még a kollégium két nagy büszkesége, Pe-
tőfi egykori tanárai: Bocsor István9 és Tarczy Lajos.10

Bocsor István már a hatodik osztálytól kezdve Hegel történetfilozófiája sze-
rint oktatta a históriát anélkül, hogy sejtettük volna. Nem volt itt a világ fo-
lyásában semmi véletlen, esetleges, hanem mindennek szükségképpen úgy kellett
történnie, amint Bocsor a füzetben megírta. Három vastag kötetbe másoltuk
ezt a stúdiumot. Bocsor engem a Petőfi utcában épült szép kis családi házába
is elhívott, és pótlásokat, javításokat jegyeztetett a régi kéziratába.

Magas volt nekünk ez a tudomány, bölcsész létünkre is nehezen értettük.
Bocsor jeles zenész is volt, zenekarunkat figyelemmel kísérte.11 Szent félelem-
mel tekintettünk a magas, szikár, nagy emberre, a nagy idők tanújára, aki már
Karthágóban is a harangokat szólaltatta,12 és a Bach-korszakban, mikor kaszi-
nót nem lehetett, hát kávéházat nyitott,13 ebbe gyűjté maga köré a polgárokat,
s lett maga is professzorból kávéfőző.

Tarczy Lajos, a Petőfi levelében megörökített patrónus már megtört, fázé-
kony, beteges ember volt. A fizikai szertárt reám bízta, és télen én adtam reá óra
végén a vastag szőrmével bélelt kabátot. Néha bejött apám boltjába, s ott adta
le a parancsot, hogy mikor és hogy mit csináljak. Első óráját a hetedik osz-
tályban ezzel végezte: „Most pedig senki ne szégyellje, hanem aki nem tudja,
menjen ki szépen titokban a Gróf útra, és tanulja meg jól – az egyszeregyet.”
Ennyire ismerte diákjait.

Tarczynak 1880. november 5-én fényes jubileumot is rendezett a főiskola.
A diákság nevében én üdvözöltem. Bizony megijedtem a nagy, fényes társa-
ságtól. Pap Gábor mellett ott ült a pódiumon Karsay Sándor,14 a mi püspö-
künk is. Összezavartam a beszédemet, de kivágtam magam, dűlőre vittem.

PAYR SÁNDOR

14

9 Bocsor István (1807–1885) történész, tanár, 48-as országgyűlési képviselő, a hegeli törté-
netfilozófia magyarországi úttörője.

10 Tarczy Lajos (1807–1881) a fizika, kémia, matematika, természetrajz tanára.
11 Vö. HUDI József: Adalékok Pápa város zenetörténetéhez. II. A pápai református főiskola

Hangászati Egyesülete 1835-ben. Acta Papensia, 2005. V. évf. 3–4. sz. 313–316. o.
12 Utalás Kozma Andor költő, egykori pápai diák A carthagói harangok című költeményére,

amelyben Bocsor István alakját rajzolta meg.
13 1851–1854 között a Kaszinó működését a császári hatóságok felfüggesztették, Bocsor

azonban egy kávékimérés leple alatt – mert ennek üzemeltetésére engedélyt kapott – tovább
működtette az egyletet. Vö. MEZEI Zsolt : 1848 kultusza Pápán (1850–1900). Acta Papensia,
2005. V. évf. 3–4. sz. 316–325. o.

14 Karsay Sándor (1814–1902) 1866–1895-ig a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püs-
pöke.



Tarczy azután hamarosan meg is halt (1881. március 20.). Antal Gábor jogta-
nár,15 későbbi püspök válalkozott a helyettesítésére, ő tanította a fizikát és a
felsőbb számtant. Velünk együtt tanulta be a hosszú, nehéz képleteket és leve-
zetéseket. Együtt örvendeztünk, ha sikerült. Az érettségin előtte vizsgáztunk.

Áldott, jó lelkű, öreg professzorunk volt a két felső osztályban a tiszta fehér
hajú, piros képű Váli Ferenc.16 Jókai nővérének, Jókai Eszternek volt a hitvese.
Nem professzori szigorúság, hanem édesatyai szeretet és bizalom töltötte el
egész valóját. A kamasz korhely diákok vissza is éltek jóságával. Tanított ter-
mészetrajzot, vegytant, még őslénytant is. A bölcsek kövéről beszélve Goethét
idézte: „Was sagt Goethe?” S utóbb már kórusban mondtuk fel: „Gold gibt
die Macht… das lange Leben tritt an die Stelle der Unsterblichkeit.”17 Boldog
volt, aki az érettségin ezt felelte. Az ismeretközlésnél fontosabbnak tartotta a
szív- és jellemképzést. Kifogyhatatlan volt a hazafias emlékek, anekdoták el-
mondásában, egész órák teltek el ezzel. A nagy kópé Pereszlényi Gyula, a győri
lelkész fia értette jól, hogy hízelgő szóval mint lehet a jó öreg urat a vegytan-
tól elvonni, és a 48-as idők, Petőfi-Jókai felé terelni. Óra után aztán dicseke-
dett: „Ezt nekem köszönhetitek.”

Természetrajzból Hanák három kötetnyi színes képeinek rettenetes neveit
kellett felmondanunk. Aki ezt tudta, annak beírta a kitűnőt. Szörnyű nevek
voltak azok: foltos tűzül, hólyaghúzó izgonc, pongyola pitypang stb. De a III.
kötetet már senki nem tudta, mert apró bogarakkal, kukacokkal volt tele. A
VII. hetedik osztály vizsgáján Németh István – most már mint teológiai tanár
– volt a cenzor. Váli bácsi dicsekedve mondta: „Itt van ez a Payr, ez hibátlanul
tudja mind a három kötetet, tessék csak kérdezni.” A censor kajánul mosolygott,
mert jól ismerte Váli bácsi módszerét. Nemrég tanult nála ő is. „Hadd lássuk
hát!” – s ezzel felüti a III. kötetet jól hátul. Csupa apró szúnyogok, hangyák,
férgek voltak a képeslapon. Bevallottam őszintén, ennyi apró tücsköt-bogarat,
ennyi bolondos nevet én nem tudtam betanulni. Váli bácsi arcát elborította a
vér. Ilyen csalódást! Keményen kifakadt, csak Németh István nevetett jóízűen.
Másodszor merített el a sivatag hajójával, és még mindig nevetve mondta: „Ne
vesződjünk a bolhákkal, itt van az I. kötetben a teve, az elefánt, a medve: ezek
elég nagyok, mondja fel ezek neveit.” Ezzel csendesedtek el a hullámok. De
Váli bácsi keble még viharzott. Elhidegült tőlem, de az első helyről nem csapott el.

Csak VIII. osztályban tudtam kibékíteni. Valamelyik órán egy latin diszti-
chont adott fel, hogy fordítsuk magyarra a jövő órára – s egy akkori húszkraj-
cárost tűzött ki pályadíjul. A disztichon ez volt.
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15 Antal Gábor (1843–1914) tanár, 1896-tól haláláig református püspök.
16 Váli Ferenc (1810–1882) tanár, Jókai Mór sógora, a református tanítóképző igazgatója.
17 „Mit mond Goethe?” – „Az arany adja a hatalmat… a hosszú élet elfoglalja a halhatat-

lanság helyét.”



Hungara si tellus, quaqua patet, annulus esset,
Eius Veszpremimum splendida gemma foret.

Nem tudom, fordította-e más is, de a pályadíjat nekem ítélte. Fordításom
(azóta sem írtam le, mégis tudom) ez volt:

„Hogyha Magyarhon földje egészben szép gyűrű volna,
Veszprém tündöklő égkövül állna azon.”

A húszkrajcárost megkaptam. Óra után tíz perecet vettem rajta a kapuszín
alatt a pékinastól, s darabokra törve szétosztottam az osztályban. Lefegyve-
reztem az irigységet és kibékítettem Váli bácsit. Jó napom volt.

Klasszikus műveltségű, köztiszteletben álló, puritán jellemű professzor volt
Szilágyi József,18 aki egészen benne élt a görög-római világban. Előadása csupa
tűz és lélek, a pesti egyetemnek is díszére vált volna. Horatius episztoláit és
szatíráit ő kedveltette meg velem. Sopronban az örökséghajhászatról szóló szatí -
rát az eredeti versformában magyarra fordítottam, és a Deákkúti Vármegyé-
ben pályadíjat nyertem vele. Szilágyi egy gazdag bécsi ifjút magánórákra nem
fogadott el, akit aztán latinra nekem kellett tanítanom. A magyar nyelvet csak
nehezen törte. Edelényi Szabó Lajos tanár úrnál volt szálláson. Egyszer az
„implacabilius” magyar jelentését mondtam neki: „engesztelhetetlenebbül”.
Erre hevesen felugrott: „Ist das ein verfluchtes Vokabel!”19 – és a könyvet föld-
höz vágta. Ennek az atyja Bécsből a vizsgák előtt egy nagy láda elsőrendű pezs-
gőt küldött Szilágyinak, a puritán professzor azonban visszautasította és a fiú-
 hoz vitette. Ő aztán több héten át a barátaival fogyasztotta el, az instruktornak
nemigen jutott belőle.

Szilágyi volt az, aki Hanauer Béla derék vaskereskedőt és takarékpénztári
igazgatót (a váci püspök atyját20) egy banketten szellemes rögtönzésével nagy
zavarából mentette ki. Hanauert jubilálták, s a közebéden neki is beszédet kel-
lett volna mondania, de nem lévén szónok, megakadt. Kínos csendben Szilá-
gyi állott fel: „Mindig a teli szekér süllyed meg, sohasem az üres” – mondta. És
pompás rögtönzéssel tolmácsolta Hanauer érdemeit. Ez a derék jó Hanauer
nagy tiszteletben állott a városban. Egy fél évre a bencések tudtával engem, a
kollégiumi dákot fogadott instruktornak a három fia mellé. A leendő váci püs-
pök, a kis Árpád fiú is ott ült a tanulóasztalnál, és mondta föl a leckéit. De neki
nem volt szüksége instruktorra. Éles eszű, komoly, önérzetes diák volt. Szép
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18 Szilágyi József (1827–1895) görög-latin szakos tanár, 1860-tól többször is igazgató.
19 Ez az átkozott szó!
20 Hanauer Árpád István (1869–1942) Pápán született, a középiskolát a helybeli bencések-

nél kezdte, de Kalocsán a jezsuitáknál érettségizett. 1887-ben a veszprémi papnövendékek közé
került. A teológiát Innsbruckban végezte, 1892-ben szentelték pappá. 1911-től a Szent Imre
Kollégium igazgatója, 1917-től veszprémi kanonok, 1919-től váci megyéspüspök.



pónifogatukon sokszor kocsikáztunk, ezen hajtottunk ki a gyönyörű Somló-
hegyre is, melyen ekkor voltam először.

A felsőbb professzorok közül még csak a finom lelkű, magas műveltségű, az
angol nyelvben is jártas Tóth Dánielt említem meg.21 A VII. osztályban az
evangélikus Pálfy József egyháztörténetét használta tankönyvül.22 Szij János
az óra alatt a padba dugva mindig az én könyvemből tanulta meg a leckéjét.
Megspórolta a könyv árát. Igen jó szívvel volt hozzám Kis János, a dogmatika
tanára is, ki sok ideig a szomszédunkban lakott. Mikor tanárnak választottak
Sopronba, még dogmatikatörténeti füzeteit is megmutatta, különösen Ha-
genbachot ajánlotta, kit ő is követett.

A kollégiumi régi muzsika
Szabolcsi Bence ma már külön tanulmányt írt a XVIII. század kollégiumi zené -
jéről. Szilágyi Dezső is az 1926. évi Árvaházi Naptárban pompás elbeszélést
közöl A pápai csodahegedű címmel. Kedves emlékek kötnek engem is a pápai
kollégiumi muzsikához. A kántusban – melyet a jó Csekő Gusztáv vezetett –
sajnos nem énekeltem, mert nem volt rá időm. Ebben Szily János volt a fő-
énekes. De annál többet hegedültem, csellóztam és brácsáztam a két diákze-
nekarban.

A muzsikát igazán csak akkor szerettem meg, amikor mint III. oszt. gim-
nazistát felvettek a főiskolai nagyzenekarba, melyben jogászok, teológusok,
bölcsészek muzsikáltak együtt. Én voltam benne az egyetlen apró gyerek. De
kétszáz éves jó hegedűm volt, s tisztán fogtam, mint kontrás, a dupla hangokat.
A jó Bódai Zsigmond volt a karmesterünk. Kedves emlékem az 1875-ből való
fénykép, melyen Sebestyén Kálmán a nagybőgős, Honti Nagy Lajos a kisbő-
gős, Noszlopy Sándor a brácsás, Berzsenyi Gerő (a későbbi keszthelyi köz-
jegyző) a fuvolás, Dukovich István a kitűnő prímás, Hidy Ernő, Hannig Gyula,
Baráth Zoltán a prímhegedűsök, Vargha Miklós, Czink Boldizsár, Hannig Fe-
renc és én pedig csak buzgó kontrások valánk.

Az „új kollégium” nagytermében nyitott ablakok mellett tartottuk zeneórá-
 inkat, lent a városi közönség pedig mint valami utcai hangversenyen sétált fel
és alá. Az egyik nyáron a sétatérre is kitelepült zenekarunk. A bábsütőktől köl-
csönkért üvegburás gyertyatartók mellett muzsikáltunk. Sűrű közönséggel volt
tele ekkor is a sétatér és az utca. Egyszer, mikor már nagyobb diák voltam, az
öreg Bocsor István az utcán szólított meg, hogy ne csináljunk olyan nagy ze-
nebonát a városban. Én mást vártam volna a zeneértő Bocsortól. Meg is mond-
tam, hogy ha még ezt a kis szabadságunkat is elveszik, akkor inkább nem mu-
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21 Tóth Dániel (1832–1900) tanár, 48-as honvédtiszt, 1876–1896-ig a főiskolai könyvtár
vezetője.

22 PÁLFY József: A keresztyén anyaszentegyház története a protestáns ifjúság számára. Pest,
1865.



zsikálunk (sztrájkolunk). „Úgy ám, csak fenyegessen – felelt Bocsor haraggal
–, azt gondolja, megijedek?” Ma is bánom, hogy a nemes öregurat, Petőfi pat-
rónusát,23 a karthagói harangok kongatóját ifjúi ostobasággal megbántottam.

De megbocsátott. Családi szép házában továbbra is diktált, és javítgattuk a
világtörténelmet.

Mi, pápai diákok is tapasztaltuk, hogy a muzsika megnyitja nemcsak a szí-
veket, hanem azt ajtókat is. Zenekarunk nemcsak a tanárokat köszöntötte meg
a névnapokon, hanem más előkelő családok is meghívtak bennünket. A pom-
pás vacsora után fele zenekar muzsikált, a másik fele felváltva (jogász, teológus)
táncolt. Jól emlékszem még, Ajkay Imréné fényes házában dr. Fenyvessy Fe-
renc,24 Esterházy gróf instruktora, karján a ház bájos leányával jött közénk, s a
maga szokott vidám, szellemes modorában üdvözölte a diákbandát. Legvígabb
volt az ilyen zenés névnap P. Szabó Károly kedves családjában. Váli Ferencnél
csak félve, a legmélyebb tisztelettel közeledtünk a ház úrnőjéhez, Jókai Mór
nővéréhez. Ünnepélyes nagy csendben muzsikáltunk és vacsoráztunk. A saját
házában igen csendes és hallgatag volt maga a jó Váli bácsi is, aki pedig az is-
kolában szerette és értette is a vidám tréfát.

A nagyzenekar mellett Vágó János uradalmi mérnök, a nevelt fia, Lévay Béla
(brácsás) kedvéért egy kisebb zenekart is gyűjtött össze a házba, ahol külön
zeneszobánk volt. Többször zenéltünk (egyesek táncoltak is) Kiss László jó-
szágkormányzó szép kertjében a Tapolca partján.25 Fuvolásunknak, Ömböli
Aladárnak az atyja Marcaltőre is kivitetett bennünket vasárnapra. Az akkor
visszatért Üchtritz vagy Amade bárót mint nagy hazafit házigazdánk kívánsá-
gára fáklyás zenével és beszéddel üdvözöltük.26 Másnap a tiszttartó fényes ebéd-
del vendégelt meg bennünket. Még Pápa városának akkori elég szép és tágas
(később leégett) nyári színházában is mi, „ kis zenészek” muzsikáltunk a fel-
vonások között. E kisebb diákbandának én voltam karmestere, és szükségből
csellón is játszottam.

A kollégium zeneértő diákjait Hannig Alajos, a jeles regens chori nagy ün-
nepeken a zenés misékre meghívta. Vid Károly, Tscheppen Alajos, Schultz
Vendel, a daliás termetű, szép szőke bencés (kitűnő gordonkás), Bódai Zsig-

PAYR SÁNDOR

18

23 Petőfi pápai patrónusa Tarczy Lajos volt.
24 Dr. Fenyvessy Ferenc (1855–1903) újságíró, jogász, Veszprém megye főispánja.
25 Vízkeleti Kiss László gróf Eszterházy Pál meghívására 1875. október 1-jén vette át az ura-

dalom irányítását. Művelt, több nyelven beszélő ember volt, a városi képviselő-testület 1886. ok-
tóber 2-án polgármesterré választotta. Szívroham következtében halt meg 1887. január 2-án.
Vö.: SZALAY Antal: Pápa város önkormányzatai a polgármesterek vezetése alatt. In: Két konfe-
rencia. A Pápai Művelődéstörténeti Társaság 2002. június 16-án rendezett igazgatástörténeti és
2003. szeptember 20-án tartott képzőművészeti tanácskozásának előadásai. Pápa, 2004. /A Pápai
Művelődéstörténeti Társaság kiadványai 15–16./ 85–113. o.

26 Báró Üchtritz Emil (1808–1886) a cs. k. 24. gyalogezred szabadságolt állományú főszá-
zadosa, 48-as honvéd ezredes. 1841-ben vette feleségül Amade Dominika Mária Jozefa gróf-
nőt, és ezzel a marcaltői uradalom birtokosává vált. A szabadságharc bukása után kiutasították
a Habsburg-monarchiából. Elvált, birtokain felesége és gyermekei gazdálkodtak.



mond Hannif fia, Tscheppen Dezső, Czink Bódi bencés diákok, én, a luthe-
ránus, Gottlieb Dezső, a kitűnő hegedűs (izraelita) stb. Sokféle szerzet vol-
tunk együtt. Egyszer még a katonai zenekart is megkaptuk. Vid Károly volt az
éles hallású, félelmes, szigorú főkarmester, aki Hannignak is parancsolt. Mise
után nekem a mi templomunkba kellett futnom, hogy mire Gyurátz szószékre
lép, már ott lásson ülni a karzaton. Tudta, hogy muzsikálok a miséken. Min-
denben ott volt akkor a poéta és muzsikus pápai diák. Tuba János jogász – a ké-
sőbbi komáromi képviselő – Láng Lajosra, Néger apátra és Újváry káplánra
olyan pompás kortesnótát csinált, hogy egy pápai úrinő még negyven év múlva
is szóról szóra tudta a 10-12 strófát: „Hallod, öcsém, hol az apád? Gyóntatja a
Néger apát…” Pattogós volt a dallama: „A Vargáék kertje alatt… dínom-dánom
sum, sum, sum…” Állítólag még a bencések is kórusban énekeltek vacsora után.

Nagy zenésztársaság – köztük mi, diákok is – járt össze hetenként a tekin-
télyes, kedves Tscheppen-házba: Vid Károly, a két Tscheppen, Schulz Vendel
és több bencés, Kunte Gizella zongoraművésznő stb. Az itteni zenei előadá-
sok magas színvonalúak voltak. E háznak rendes vendége volt régebben, pápai
bencés tanár korában Vaszary Kolos is, a későbbi prímás.27 De a zenészek közt
nem vitte ennyire.

Vezető ember és nagy tekintély volt Pápa zenei életében Vid Károly ügyvéd,
ny. törvényszéki bíró, aki a diákmuzsikusokat is gondjaiba vette. Alapos, szi-
gorú és szenvedélyes zenész, egy többezret érő valódi Stradivari hegedű irigyelt
tulajdonosa. Több kottát írt életében, mint peres aktát. Mozart Varázsfuvolá-
jának nyitányát valami 40-50 változatban is hangszerelte a két hegedűtől
kezdve a nagy katonai zenekarig. Nagyon ritkán jött Pápára katonai zenekar,
mely aztán Vid Károly zenedarabjait elő is adta. Erre büszkébb volt, mint ha a
Kúria elnökének nevezték volna ki. Rossz alvó lévén, éjfél utánig is a kávéhá-
zakat járta anélkül, hogy ivott volna: a cigányzenekarokat tanította. Ezek szá-
mára hazánkban először Vid Károly tette le a Hunyadi László, a Tell Vilmos és
a Winsdsori víg nők nyitányait. És volt óriási kitartása (kemény szidásokkal ve-
gyesen), hogy a hangjegyeket nem értő cigányokkal ezeket a nehéz zenemű-
veket művészi szabatossággal betanította. Mikor Cseresnyés Károly pápai ze-
nekarát nyárra a Margit-szigetre szerződtették, ezek ott a jelzett operanyitá-
nyokkal óriási feltűnést keltettek.28 Országos hírük lett. Ellenbogen Adolf ze-
neszerző, a Nemzeti Színház első hegedűse csak később, talán éppen a pápai
példa hatása alatt kezdte meg Pesten a cigányzenészek hasonló kiképzését. A
pápai prímásról még a nóta is szólott: „A Cseresnyés hegedűje maradt volna az

Pápai kollégiumi emlékek
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27 Vaszary Kolos (1832–1915) bencés szerzetes, esztergomi bíboros érsek, történész. 1856–
1861-ig a pápai bencés gimnázium tanára.

28 A pápai cigányzenekarokból bővebben: SÁROSI Bálint: A cigányzenekar múltja az egykori
sajtó tükrében 1776–1903. Nap Kiadó, Budapest, 2004. SZALAI Antal: Rumungró népzenész
családok Pápán 1848–1945. Kézirat. Pápai Református Gyűjtemények Kézirattára, O. 1912.



erdőbe…” A pápai cigányzenészek később Amerikába is kimentek. Amelyik
napon Hamburgban hajóra szálltak, sürgönyileg misét szolgáltattak Pápán.

Vid Károly volt az, aki egyszer – az ablakon át hallván, hogyan vesződöm én
a kis zenekar hangszereivel és hangjegyeivel – bejött hozzánk, s ő mutatta meg
a csellón a helyes ujjrakást, és a partitúra titkaiba is jobban beavatott.

Szívesen teszi ezt, úgymond, mert az én anyai nagyapám – egy könyveket
gyűjtő és olvasó értelmes szitásmester –, Feigl Sámuel volt az ő keresztapja, s
mint szegény diákért, többször befizetett érte a színházba. Ettől fogva jártam
sűrűen Vid Károlyhoz: íródeákja lettem. Schilling Gusztáv ritka jó módszerű,
akadémiai előadások alakjában írott, élvezetes tankönyve alapján átvettük az
egész összhangzattant. Hetenként sok gyakorlatot írtam, s hamarosan tudtam
négyes szólamokra írni ének- és zenekarra. A VIII. osztályban a zeneóráim
miatt az érettségit is könnyebben vettem, s komoly szándékom volt, hogy zenei
pályára lépek. Nehezen józanodtam ki. Mint teológus, Sopronban két helyen
is voltam karmester, a Zenetársaságban az összhangzattant tanítottam. Pusz-
tavámon, ahol lelkész voltam, az evangélikus fúvószenekar azért volt jobb, mint
a katolikus, mert én tömör, teljes akkordokban írtam a hangjegyeket, míg a
katolikusok Komáromból, a nagy katonai zenekartól csak hiányos szólamo-
kat kaptak. Még Pápára is írtak utánam a pusztavámiak, hogy írjak nekik új
zenedarabokat. Más dolgom úgysem volt.

Mint fiatal lelkész, Pusztavámon tudtam meg, hogy Kálmán Frigyes gyo-
mai refor mátus lelkész,29 a kiváló himnológus úgy, mint én, pápai diák korá-
ban Vid Károly és Hannig Alajos karmesteri pálcája alatt nevelkedett muzsi-
kus; ő is muzsikált zenés miséken. Írtam neki, s Kálmán Farkas 1895-ben hosz-
szú, érdekes levélben válaszolt. Kedves epigonjának szólított, s többek között
megírta, hogy a múlt század elején az akkori új református énekeskönyvet a
Balaton mellékén azért nem akarták elfogadni az ekklézsiák, mert kimaradt
belőle Luther ősi szép éneke, az Erős várunk nekünk az Isten.

Annyi bizonyos, a zenét én is a pápai diákzenekarokban Bódai, Vid és Han-
nig vezetése alatt kedveltem meg, s egyházi életpályám találkozott Kálmán Far-
kaséval, midőn lelkész koromban az új dunántúli evangélikus énekeskönyvre
vonatkozó indítványt én tettem meg, az alapelveket megírtam, s mint a bi-
zottság előadója és az új könyv szerkesztője, a munka legnagyobb részét ma-
gamra vállaltam. Ez az új evangélikus énekeskönyv 1911 óta már 25 kiadásban
forog közkézen. Minden kényszerítő hatás nélkül terjedt el.

Hálás vagyok pápai muzsikus barátaim, régi kedves jó tanáraim és az egész
ősi református kollégium iránt. A lefolyt küzdelmes, de dicsőséges négy év-
századhoz adjon még a Mindenható az ősi iskolának áldásban és sikerekben
gazdag, sok boldog jubileumot. És ápoljuk, miként eddig, továbbra is a két
hazai protestáns egyház között az őszinte, meleg testvéri szeretetet.
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29 Kálmán Farkas (1938–1906) 1885-től szolgált Gyomán.
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Payr Sándor életútja

Payr Sándor (Pápa, 1861. február 25. – Pápa, 1938. január 30.): evangélikus teo-
 lógiai tanár, egyháztörténész. Teológiai tanulmányait Sopronban (1881–1885)
és Bázelben (1885–1886) végezte. 1887-ben avatták lelkésszé, gyülekezeti és
püspöki titkári szolgálatban töltött évek után 1899-ben lett a soproni Evangé -
li kus Teológiai Akadémia rendes tanára. 1923. augusztus 27-én nevezte ki a
kor mányzó a pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittu-
do mányi Karának egyetemes egyháztörténeti tanszékére nyilvános rendes ta-
nárnak, itt tanított 1930-as nyugdíjba vonulásáig (rossz egészségi állapota
miatt már az 1929/30-as tanévben betegszabadságon volt, 1930. szeptember
1-jével kérte nyugdíjazását). A debreceni Tisza István Tudományegyetem Re-
formátus Hittudományi Karának tiszteletbeli doktora. Több tisztsége között
igazgatósági tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. Szemléletére
inkább a pietista hallei Friedrich August Gottreu Tholuck, mint a liberális ber-
lini Adolf von Harnack volt hatással. A csöndes, hangyaszorgalmú tudós rend-
kívül széles kutatómunkát és irodalmi tevékenységet folytatott, főleg a magyar
evangélikusság története és énekügye terén, több tucat egyháztörténeti témájú
monográfiája jelent meg. Mind a német és a hazai reformáció, mind a német
és a hazai pietizmus, mind a jelentősebb városok evangélikus gyülekezet- és is-
kolatörténete megtalálható gazdag munkásságában, amelynek középpontjá-
ban vitathatatlanul szülőföldjét, a Nyugat-Dunántúlt találjuk. Az Egyháztör-
téneti emlékek I. (1910) és A dunántúli evangélikus egyházkerület története I.
(1924) sokáig nem helyettesíthető kézikönyvek maradnak; sajnos a Payr-ha-
gyaték többek között e művek második köteteinek kéziratával megsemmisült
a második világháborúban. Payr nevéhez fűződik továbbá az 1911-ben meg-
jelent Keresztyén Énekeskönyv, benne számos énekével és számtalan énekfor-
dításával. A soproni fakultás könyvtárát gazdag könyvadományokkal gyarapí-
totta, halála után pedig özvegye tett alapítványt a lelkészképzés javára.
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FŐBB MŰVEI

Magyar pietisták a XVIII. században (1898), Protestáns volt-e Nádasdy Tamás?
(1914), Fláciánus lelkészek Magyarországon (1916), A soproni evangélikus egy-
házközség története (1917), Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök (1918),
Luther és az egyházi ének (1926), Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország
és Ausztria romlásáról (1929), Gyurátz Ferenc életrajza (1931), A magyar pro-
testáns papi öltöny története (1935).

IRODALOM

Szabó Pál: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. 2. köt.
Pécs, 1940. 739–751. c.

Kiss Jenő: Visszapillantás a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
Evangélikus Hittudományi Karának húsz éves történetére (1923–1943). Pécs,
1943. 46–47., 63–65. o.

Memoria professorum Quinqueecclesiarum. Pécs, 2000. 112. o.

ÖNÁLLÓAN MEGJELENT MŰVEK

Az Isten szolgájának jó élete. Andreáié [???] Bálint verse. Fordítás. Pozsony, 1890.
(Kü lönlenyomat az Evangélikus Egyház és Iskola 1890-es évfolyamából.) – A
megváltó könnyei. Egyházi beszéd. Pozsony, 1891. – A wittenbergi fülemile. Hans
Sachs verseinek fordítása bevezetéssel. Pozsony, 1893. – Fábry Gergely dunántúli
evangélikus püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Egyháztörténeti mo-
nográfia. Budapest, 1894. – Nádasdy Tamás grófék háztája. Budapest, 1895. Ko-
szorú, 13. sz. – Telekesi Török István, Vas és Sopron vármegye táblabírája. 1666–1722.
Egyháztörténeti monográfia. Budapest, 1896. (Különlenyomat a Protestáns
Szemle 1896-os évfolyamából.) – Magyar pietisták a XVIII. században. Buda-
pest, 1898. (Különlenyomat a Magyar protestáns monographiák 1898-as kiad-
ványából.) – Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyűjtemény a dunántúli ágostai hit-
vallású evangélikus egyházkerület történetéhez. 1. kötet. Sopron, 1901. – Az ördög
bibliája. Elbeszélés. Budapest, 1903. – Passió, vagyis Krisztus Urunk szenvedésének
és halálának szent története. Az evangélikus híveknek istentiszteleti használatára.
2., bővített kiadás. Budapest, 1905. – A Perlakiak négy-százados ároni háza. Egyház -
történeti monográfia. Budapest, 1905. – Mária, a humanista magyar királyné.
Budapest, 1905. (Különlenyomat a Protestáns Szemle 1905-ös évfolyamából.) –
Muzsaji Wittnyédi István soproni prókátor és evangélikus főember. (Különlenyo-
mat a Protestáns Szemle 1906-os évfolyamából.) Budapest, 1906. – Hárfahangok.
Vallásos költemények gyűjteménye. Budapest, 1906. – Negyedfélszázados főis-
kola Sopronban. Emlékfüzet a soproni evangélikus lyceum 350 éves jubileumára.
Sopron, 1907. – A pietizmus pedagógiája. Spener, Francke és a magyar pietista
nevelők. Pozsony, 1908. (Különlenyomat a Theologiai Szaklap 1907-es és 1908-
as évfolyamaiból.) – Mária Dorottya, József főherceg édesanyja. Egykorú napló és
levelek tükrében. Budapest, 1908. (Egyházunk nagyjai, 4. szám. Különlenyomat
a Protestáns Szemle 1908-as évfolyamából.) – Erdősi Szilveszter János. Budapest,
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1910. (Egyházunk nagyjai, 1. szám.) Ugyanez Erdősi Szilveszter János sárvári ta-
nító és bibliafordító címen megjelent: Budapest, 1903. – A vadosfai artikuláris
egyházközség a Rábaközben. Budapest, 1910. – Magyari István és Báthory Er-
zsébet. Budapest, 1912. (Különlenyomat a Protestáns Szemle 1912-es évfolya-
mából. – Révay Judit. Budapest, 1913. (Különlenyomat a Protestáns Szemle
1913-as évfolyamából. – Gróf Teleky Józsefné király-falvi Róth Johanna. Sopron,
1913. (Különlenyomat a Soproni Theologiai Akadémia évkönyvéből, 1913.) –
Protestáns volt-e Nádasdy Tamás? Budapest, 1914. (Különlenyomat a Protestáns
Szemle 1914-es évfolyamából.) Bocskay hadai Sopronban. Sopron, 1914. (Kü-
lönlenyomat a Soproni Napló 1914-es évfolyamából.) – Lackner Kristóf tudós
társasága Sopronban, 1604. Sopron, 1915. (Különlenyomat a Soproni Napló
1915-ös évfolyamából.) – Fláciánus lelkészek Magyarországon. Pozsony, 1916.
(Különlenyomat a Theologiai Szaklap 1916-os évfolyamából.) – Ferencz József és
a protestánsok. Sopron, 1917. – A soproni evangélikus egyházközség története. 76
képpel. Sopron, 1917. – A régi evangélikus temető Sopronban. Sopron, 1917. (Kü-
lönlenyomat a Soproni Napló 1917-es évfolyamából.) – Nagy György és a barkai
iskolai II. József korában. Sopron, 1917. (Különlenyomat az Evangélikus Népis-
kola 1917-es évfolyamából.) – Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök. Sop-
ron, 1918. – A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. –
Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron, 1926. – A magyar protestáns gályarabok. 24
képpel. Pápa, 1927. – Luther és az egyházi ének. Három értekezés. 1. Luther, az
énekköltő. 2. Luther, a zeneértő. 3. Luther énekei magyar irodalmunkban. Deb-
recen, 1926. (Különlenyomat a Theologiai Szemle 1926-os és 1927-es évfolya-
mából.) Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. Budapest, 1928. – A balfi
paplak és a két balfi papfi Amerikában. 8 képpel. Budapest, 1929. (Különlenyo-
mat az Ösvény 1929-es évfolyamából.) – Cordatus Konrád könyvecskéje Magyaror-
 szág és Ausztria romlásáról. Budapest, 1929. – Luther és a magyarok. Budapest,
1930. (Különlenyomat az Ösvény 1930. évfolyamából.) – Az Ágostai hitvallás
története Magyarországon. Sopron, 1931. (Különlenyomat a Hitvallás és tudo-
mány című emlékkönyvből.) – Gyurátz Ferenc életrajza. Sopron, 1931. – A ne-
meskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron; 1932. – Dr. Lack-
ner Kristóf soproni polgármester. Sopron, 1932. – A magyar protestáns papi öltöny
története. Sopron, 1935. – Zrínyi prókátora. Történeti színmű. Győr, 1936. Ha-
rangszó könyvtár.

FOLYÓIRATOKBAN ÉS GYŰJTEMÉNYES MŰVEKBEN MEGJELENT ÍRÁSAI

Protestáns Szemle
Az evangélikus Csepreg pusztulásai. 1898. – Pázmány és Lamormain titkos
tanácsa Nagyszombatban. 1903. – Draskovich György, a soproni jezsuita kol-
légium alapítója. 1904. – Bauhofer György budai lelkész naplója. 1907. –
Dévai Mátyás Luther Márton udvarában. 1917. 
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Evangélikus Őrálló
Perlaky Gábor püspök. 1905. – Ostffyasszonyfalvi Ostffy István. 1910. 

Evangélikus Egyházi Élet
Luther levele Sopron város levéltárában. 1917. – Luther saját kezű végrende-
lete Budapesten. 1917. 

Harangszó
Zsedényi István, a gályarab lelkész. 1913. – Kossuth és Kis János Balatonfüre-
den. 1921. – Luther és Verbőczi. 1921. – Petőfi soproni pártfogója. 1921. –
Zvonarits Imre, a csepregi vértanú. 1921. – Bethlen és a nikolsburgi béke. 1922.
– Telekesi Török István. 1923. – Széchenyi látogatása Kis Jánosnál. 1925. – Bél
Mátyás. 1934. – Egyházunk és a sajtó. 1934.

Luther-naptár
Gerengel Simon, a soproni gyülekezet szervezője. 1913. – Az evangélikus Ná-
dasdiak. 1915. – Zrínyi és a protestánsok. 1919. – Erős vár a mi Istenünk. A
reformáció harci dala. 1922. – Gróf Brunswick Teréz, az első magyar gyer-
mekkert alapítója. 1929. – Perlaky Dávid és Haubner Máté. 1934. – Dukai
Takách Judit, a költőnő. 1937. 

Evangélikusok Lapja
Magyar protestáns egyházunk a Bach-korszakban. 1928. – Sántha Károly, egy-
házunk lantosa. 1928. 

Dunántúli Belmissziói Munkaprogram
A protestantizmus kultúrtörténeti jelentősége. 1925. 

Dunántúli Protestáns Lap
Ruyter tengernagy üzenete a magyaroknak. 1926. 

Theologiai Szemle
Wimmer Ágoston két levele Mária Dorottya nádorasszonyhoz. 1929. 

Evangélikus Élet
Magyar evangélikus tudósaink a barokk korszakban. 1933. 

Budapesti Hírlap
Zrínyi soproni prókátora, Wittnyédy István. 1918.
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POLGÁRDI SÁNDOR

D. Payr Sándor Pápán született – Emlékezés
„Egyetemi theológiai professzor, evangélikus egyházunk, a magyar protestantiz-
mus és nemzeti kultúra egyik legértékesebb munkása. Egy ország tekintete figyelte
csodálatos munkálkodását, és most egy ország szeretetteljes üdvözlete száll a tudós
történetíró felé.” (D. Kapi Béla püspök)

E történelmi városban az evangélikus gyülekezet, a Veszprémi Evangélikus Egy-
házme gye és a Dunántúli Egyházkerület együtt emlékezik e város szülöttjére,
Payr Sándorra, az egykori evangélikus lelkészre és méltán dicsért egyháztörté-
nészre, akinek munkásságát a kötetben található bibliográfia foglalja össze.
Szinte felülmúlhatatlannak tűnik mindaz, amit a fáradhatatlan kutató és do-
kumentáló egyetemi tanár elvégzett.

Ez a könyv történetírói munkásságának rendkívüli gazdagságát és sokolda-
lúságát is bemutatja. A Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb törté-
netírója volt. Tudása, szellemisége tovább él műveiben, amelyek közül sokat
napjaink történészei, kutatói is forrásmunkaként használnak.1

Születésének 150. évfordulóján e kiadvánnyal is tisztelgünk előtte. A pápai
Gyurátz Ferenc utcában található gyülekezeti épület utcai homlokzatán Payr
Sándor bronz arcképét viselő emléktábla is emlékeztet arra, ki is volt ő valójában.

Ebben az írásban pápai kötődését foglalom össze. Payr Sámuel és Feigl Er-
zsébet elsőszülött gyermeke 1861. február 25-én született Pápán. A pápai nép-
iskolában a kiváló és feledhetetlen tanító, Tompa Zsigmond keze alatt indult
el a kisdiák, aki 11 éves volt, amikor Gyurátz Ferenc pápai lelkész lett. Egy tan-
éven át (a legfelső, hatodik osztályban ő is tanítványa volt Gyurátznak, akinél
– mint írja – „…katonai fegyelem alatt álltunk, annyi bizonyos. De sok szépet
is tanultunk. Szégyen lett volna nem tanulni.”2

Édesapja, a balfi lelkész legkisebb fia mesteremberként került Pápára. Egy-
háza iránti hűségének bizonyságaként fiát papnak nevelte. A gimnáziumot a
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pápai református kollégiumban végezte. Mint arról az évkönyvek is beszá-
molnak, kitűnő tanulóként elsőként szerepelt a névsorban. Gyurátz Ferenc
volt a vallástanára, s ez meghatározta lelki, szellemi fejlődését, érdeklődését.3

Valószínűleg Gyurátz testesítette meg a fiatal diák számára a vonzó lelkipász-
tori példát.

A Pápán töltött esztendők értékes benyomásokkal gazdagították lelkét.
Gyurátz Ferenc lelkészi és püspöki, igehirdetői, pásztori és tanítói munkájá-
nak közvetlen szemlélése mindenkor gazdag életindítás volt. A vele való együtt-
működés pedig a hivatásra való fokozott eltökélést és teljes életfelajánlást je-
lentett. Payr Sándor még ennél is többet kapott: kivívta magának Gyurátz Fe-
renc barátságát.4

Karsay Sándor püspök 1886. szeptember 26-án öt papjelöltet szentelt fel,
miután az előző napon a papi vizsgát sikerrel letették. Az Evangélikus Orszá-
gos Lelvéltár ordinációs könyvében az 5. pont alatt olvasható, hogy Payr Sán-
dor Sárvárra került. Született Pápán 1861. február 25-én. A gymnásiumot
Pápán, a theológiát Sopronban és Báselben végezte.

Gyurátz Ferenc püspök naplójában olvasható a következő:
1896 március 1.
„A múlt évi egyetemes gyűlés mindenik püspök mellé egy-egy missziói lel-

készt rendelt, évi 800 Ft javadalom és 400 Ft utiutalvány díjazásával az állam-
segélyből.

Én ezen állásra Payr Sándor valódi lelkészt hívtam meg. Pápai születésű, itt
növekedett, jeles képességű fiatal ember. Állását a mai nap foglalta el. Elfoglalva
tényleg a püspöki irodában lesz, hol elég munka vár reá.

A missziói lelkészi feladat végzését akkor lehet tenni, ha a missziói ügy egy-
házkebelünkben rendezve lesz. Az idevonatkozó intézkedést előkészítés érde-
kében pár héttel ezelőtt küldtem szét az adatgyűjtési íveket a kerületben.”5

A rendkívül lelkiismeretes és érzékeny lelkű fiatal tudós Pápán Gyurátz Fe-
renc püspök mellett volt titkár. Gyurátz püspök nagy hatással volt reá, előbb
valóságos lelki atyja, majd igazi megértő barátja lett a nálánál jóval fiatalabb
munkatársának, aki később egy nagyszabású életrajzzal rótta le iránta érzett
háláját.

Lelkészi munkájában bibliás prédikátor s hűséges pásztor volt. Igehirdeté-
seit mély vallásos hit, erős tudományos készültség, nagy gyakorlati érzék, erő-
teljes és színes magyar nyelvezet jellemezte. Érces zengésű orgánuma is növelte
szónoki előadásának szépségét. Pápán is emlegették igehirdetéseit.

Payr Sándor foglalkozott szülővárosa, Pápa történetével is. A gyülekezet
története is érdekelte. A Pápai Évkönyvben erről közölt írást is 1899-ben.

POLGÁRDI SÁNDOR
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Bejegyzés Gyurátz naplójában 1899. szeptember 6-án:
„Egyházkerületi közgyűlés
A gyűlés tárgyalását 1 órakor megszakítva 3 órakor folytattuk 7 óráig. Ekkor

az iskola nagy bizottsági gyűlését hívtam össze.
Itt a kihirdetett pályázat nyomán két gymnásiumi tanárt választottak hosz-

szabb vitatkozás után. A pályázat szegényes eredményt mutatott. Kénytelenek
voltunk a szigorúbb követelményektől eltekinteni v. megelégedni oly jelent-
kezővel, akinek még tanári oklevele hiányzik s csak alapvizsgája van. Tény, hogy
most már a jól dotált tanári állásokra nem jelentkeznek kellő számban pályá-
zók, az ifjabbak szívesebben választják a jogi, mérnöki és orvosi pályát. A ne-
gyedik theol. tanévre Payr Sándor püspöki titkár hivatott meg egyhangúan vá-
lasztással.

Jeles képességű, ügybuzgó egyén.
Helyét a titkárságban is nehéz feladat lesz teljesen betölteni.”
Luther Márton 1517. október 31-én szögezte ki a wittenbergi vártemplom

kapujára 95 tételét. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010 pünkösdjén
kezdte meg a reformáció 500. évfordulójára, a 2017-es emlékévre való tartalmi
felkészülést.

A MEE Reformációi Emlékbizottsága hangolja össze az egyházközségi és
országos jubileumi terveket. Tematikus évek, művészeti alkotások készítése,
könyvek (köztük Luther válogatott műveinek) kiadása, pályázatok, kiállítá-
sok és rendezvények szerepelnek a programok között. (Részletesen lásd a hon-
lapon: www.reformacio.500.hu.)

A Reformációi Emlékbizottság Egyháztörténeti Alcsoportja állítja össze
azon művek listáját, amelyeket 2017-ig az evangélikus egyház digitalizáltat és
az interneten ingyenesen közzétesz. A Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár
(MEDK) végső formájában tartalmazza majd a magyarországi evangéliku-
sokkal kapcsolatban 1800–2010 között írt teológiai és történeti műveket.

Az OSZK, a Luther Kiadó vagy mások által digitalizált 1517–1800, illetve
1800–2010 között írt műveket linkekkel kapcsolják be az MEDK-ba.

E digitális honlapon találkozhatunk Payr Sándor műveivel is.
Köszönöm mindazoknak a kutató munkáját, akik e könyvben írásaikkal

emlékeznek D. Payr Sándorra születésének 150. évfordulóján, 2011. február
26-án Pápán a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület napján.

A sorok végén hálásan gondolunk azokra a támogatókra (Veszprémi Evan-
gélikus Egyházmegye, Pápa Város Önkormányzata, Pápai Evangélikus Egy-
házközség), akiknek a segítségével emléktáblát állítottunk bronz dombormű-
vel díszítve Pápán, az evangélikus gyülekezeti terem Gyurátz Ferenc utcai hom-
lokzatán.
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PAYR SÁNDOR NYOMÁBAN
PUSZTAVÁMON

„Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste.
Schicket euch in die Zeit.” (Röm. 12,11)

„Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek;
az Úrnak szolgáljatok.” (Róm 12,11)

Alacsonyan jár s bújócskázik az őszi nap. Sárgult leveleket hord a hideg szél a
pusztavámi faluvégen, a hajdani iskola mellett büszkén magasodó templomot
és két parókiá lis épületet is magába ölelő, nemrég még a mélyében jelentős bá-
nyakincset is rejtő evan gélikus porta udvarán. A templom tornya délcegen áll
az utca frontján, nemcsak azért, mert az istenházát jelzi, hanem azért is, mert
éppen 225 éve annak, hogy az 1715-től sok megpróbáltatást megért, 1740-től
gyülekezetként működő evangélikus közösség két kurátora – Krebs Pál és
Czechmeister Lőrinc – gyalog, egyenesen II. József elé ment audienciára, hogy
a felsőbb hatóságok gáncsoskodásai ellenére a templom – bár még torony nél-
kül – felépülhessen. A vastag falú, patinás parókia sem húzza össze magát, me-
leget sugároz, s az útra tekint, mintha eladósorban lévő lány volna. Igaz, hogy
fiatalabb a templomnál 92 évvel, de az ő kora is tiszteletet parancsoló, és for-
mája még mindig szemrevaló. Nem csoda, hogy a nála 100 évvel később épí-
tett, most éppen krisztusi korba ért, karcsú, de az idegen számára ridegebbnek
tűnő társa, az új paplak az udvar hátsó részébe kényszerült. A templom délke-
leti falán egy falmélyedésben megbúvó, ma is működő napóra időmúlást jelző
árnyjátéka a gyülekezet történetét idézi fel bennem, és Payr Sándor lelkész
képét, aki éveken át a parókia lakója volt. Napsütésben a tornácról is rátekint-
hetett, s igazíthatta hozzá bokros teendőit. Munkásságát és hangyaszorgalmát
ismerve rohanónak tekinthette járását.

A mindössze 27 éves – a soproni és bázeli teológián kiművelt – Payr Sándort
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rövid sárvári és győri káplánkodás után választotta lelkészévé az ondódi, német
eredetű, magyar és tót ajkú híveket is magában foglaló gyülekezet 1888-ban.
(Ondód neve 1903-tól Pusztavám.) Ő volt a gyülekezet kilencedik lelkésze. A
következő évben azonban meghívták rendes tanárnak a soproni teológiai aka-
démiára. Erről csakhamar lemondott, mert – őt idézve – „még nem érezte
magát elég felkészültnek a tanári hívatásra”, s visszament korábbi, szeretett gyü-
lekezetéhez. Ondódi szolgálata 1896 tavaszáig tartott. Nyolcéves lelkészi mű-
ködéséről, levelezéseiről a pusztavámi levéltárban ma nem lelhető fel anyag,
mert az iratok jelentős része a második világháború alatt megsemmisült, de a
megmentett anyakönyvekben követhető Ondódon végzett kazuális pásztori
munkája. Ottléte alatt 308 gyermeket keresztelt, 53 párt esketett és 183 esetben
állt prédikátorként koporsó mellett. Első és utolsó anyakönyvi bejegyzése a ke-
resztséghez kapcsolódik: 1888. május 13-án Farkas István és Binder Erzsébet
Erzsébet nevű gyermekét, 1896. február 23-án Farkas Ádám és Kropf Erzsébet
ugyancsak Erzsébet nevű lányát keresztelte. Mindkét gyermek evangélikus szü-
lőktől származott, és kétnapos korában részesült a keresztség szentségében. Lel-
készi szolgálata alatt – D. Kapi Béla püspök temetési beszédéből idézve – „bol-
dog pásztori hűséggel vezette nyáját”. Az ondódi gyülekezet lélekszáma abban
az időben meghaladta az 1100-at. Két tanerős iskolájában 130 diák tanult. 

Az egyházi személyiség általánosan ismert egyháztörténeti, énekköltői és
fordítói munkássága mellett külön említést érdemel az általa bevezetett és szer-
kesztett német nyelvű énekeskönyv, a
Christliches Gesangbuch zum Gebrauch
für die evangelische Gemeinde Ondod
(Keresztyén énekeskönyv az ondódi
evangélikus egyházközség használatá -
ra), amelyet 1891-ben adott ki az on-
dó di (pusztavámi) egyházközség saját
költsé gén. A gyülekezet ugyanis addig
az 1762-es pozsonyi énekeskönyvet
használta. Nem minden ok nélkül ra-
gaszkodtak ehhez a hívek. Egységes, az
egész országban elrendelt német én-
keskönyv ebben az időben nem volt. A
meg szokott énekeskönyv új példányai-
hoz egyre nehezebb volt hozzájutni. A
nyomdászok a megszokott énekeskönyv
új kiadását csak nagy összegért vállal-
ták volna. Az országban használatos
újabb énekeskönyvek énekei pedig csak
az emberi értelemhez szóltak, s nem ra-
gadták meg a hívő, jámbor keresztyén
ember szívét. Ondód evangélikusai en -

Payr Sándor nyomában Pusztavámon
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nél többet akartak. Egy presbiteri ülésen azt határozták: „Az egyházközség
maga kiad egy énekesköny vet, amely tartalmazza a régi énekeskönyv legszebb
énekeit, valamint a sokak által anynyira áhított evangéliumi énekeket, és ennek
megírására fel kell kérni a lelkészt.” A bizalom elől a gyülekezet lelkésze –
amint ezt maga Alexander Payr lelkész az előszóban írja – nem térhetett ki,
mert ebben az énekeskönyv hiány megoldásának egyetlen módját látta, s maga
is indokoltnak tartotta a gyülekezet kívánságát.

Gyorsan cselekedtek, s Payr Sándor az előszó mondatait így folytathatta:
„Ez az én kincsem evangélikus egyházunk gazdag dalkincse. A régebbi, az újabb
és a legújabb gazdag dalkincseiből a legszebbeket válogattam ebbe a
gyűjteménybe, azonban úgy, hogy a jó ízlésnek és az általános vallási igénye-
knek, de különösen még az én gyülekezetemnek is megfeleljek. Így a régi
pozsonyi énekeskönyvből 180-at, és 65 evangéliumi éneket vettem fel.” Min-
dezek ismertetésekor nem mellőzhetem az énekeskönyvet ajánló, szeretetet
árasztó, a fáradozást nem lekicsinylő, de örömteli érzést kiváltó, őszinte em-
beri szavait sem: „…azzal az őszinte óhajjal szeretném átnyújtani a művet a ked-
ves gyülekezetnek, hogy hozzon a használata annyi áldást és hasznot, amennyi
édes örömteli órát és épülést adott nekem minden fáradság és nehézség mellett
is.”

Az ondódiak éneklés iránti igényét jelzi, hogy ezzel egyidejűleg bevezettek
egy magyar énekeskönyvet is, amely 1891-ben újraszerkesztett és kiadott vál-
tozatban Keresztyén énekeskönyv néven került a hívek kezébe. 

A hajdani ondódi lelkésznek – később már soproni történész professzor-
ként – oroszlánrésze volt a Dunántúli keresztyén énekeskönyv szerkesztésében
és kiadásában. Az 1911-ben megjelent és 44 évig változatlanul használt éne-
keskönyvben 2 éneke mellett 64 általa fordított vagy átdolgozott ének szere-
pel. Ezek között található az Erős vár a mi Istenünk szövege, amely (a 40-50 féle
változattal szemben néhány kifejezés megváltoztatása után) „…egyszerűsége,
világossága, magyarsága mellett leghívebben alkalmazkodott az eredeti Lu-
ther-szöveghez, annak tömörségéhez és az eredeti dallam ritmusához” – ol-
vasható Hamar Gyulának a Harangszóban 1938-ban megjelent cikkében. Egy-
házi himnuszunk ma használatos szövege két szóban tér el ettől. Mai énekes-
könyvünket D. Payr Sándor öt fordítása és egy saját szövegű éneke (EÉ 490)
gazdagítja. 

A nagy történettudós, énekköltő és fordító 1938-ban, 77 éves korában
hunyt el Sopronban. Koporsójánál D. Kapi Béla püspök mondott gyászbe-
szédet, aki – mint rangidős püspök – még abban az évben látogatást tett a
pusztavámi gyülekezetben is. Nyomokat gyűjtő sétámon a hajdani püspök
unokája (Kapi Zoltán) kísért, aki ma a Pusztavám-Móri Evangélikus Egyház-
község lelkésze.

Övezze tisztelet a tudós lelkész és a hitvalló pusztavámi ősök emlékét! Az ő
hitük és tenni akarásuk adjon erőt az emlékezőknek a naponkénti megigazu-
láshoz, hogy Isten áldása kísérhesse útjukat.
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Payr Sándor és Sopron
Ha az ember belép a Soproni Evangélikus Egyházközség gyülekezeti levéltá-
rába, szinte érzi ott az egykoron élt kutatók szellemiségét, lelkesedését és tör-
ténelemfeltáró szorgalmát. Közülük is kiemelkedik a 150 évvel ezelőtt szüle-
tett egyháztörténész teológiai tanár és kutató, Payr Sándor személye. Olyan
szellem volt, aki híres munkájának előszavában egyértelműen azt tudta meg-
vallani: „Ha gazdagabbnak ismerjük meg egyházunk múltját, erősebb lesz
önérzetünk és nemes becsvágyunk a jelenben is, a jövendő elé pedig Istenbe ve-
tett erős bizodalommal tekintünk.”1

Engedtessék meg nekem mint soproni esperes-lelkésznek, hogy ezen tanul-
mányomban az ő életének gazdag történetéből, munkásságának széles palet-
tájáról most csak a „leghűségesebb városhoz” való kötődéseket emeljem ki.

Mert bár Payr Sándor nem volt soproni származású, hiszen pápai születésű
volt, ugyanakkor az itt eltöltött évtizedek, az ide kötődő munkássága mégis-
csak sopronivá tették őt. Wiczián Dezső úgy fogalmazza ezt meg, hogy Payr
egyike volt azoknak a világi és egyházi tekintetben is megbecsült történelem-
tudósoknak, akik „egészen hozzánőttek ehhez a városhoz, annak szellemi
életét, kultúráját gazdagították, hírnevét növelték”.2

Az első találkozópont még a családi múltban keresendő.
Payr Sándor tehát, bár Pápán született és nevelkedett, mégis arról tett több

esetben is bizonyságot, hogy elődei eredetileg soproniak voltak. Szerényen
hangoztatta, hogy történeti kutatásai során talált már a 15. századból Sop ron-
ban Payrokat – a név több formájában is, Payor, Payer, Payr alakban is szere-
pelt. Ezen ősi soproni családok egy része azután elköltözött a szomszédos fal-
vakba. Többek között apai nagyapja, aki egykoron balfi evangélikus lelkész
volt, már Harkán született. Payr mindig visszafogott volt, amikor az élettörté-
netéről volt szó, erről a nagyapjáról mégis számtalanszor megállapította, hogy
őt korának neves soproni papjai, Kis János püspök és Kolbenheyer Mór is
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nagyra becsülték. Erről A balfi paplak és
a két balfi papfi Amerikában című tanul-
mányában ír 1929-ben. Az édesatyja, a
balfi lelkész legkisebb fia ugyan elkerült
aztán mesterembernek Pápára, de ettől
még mindvégig hűséges soproninak tar-
totta magát. 

A második találkozópont a teológia el-
végzésének ideje. 

Miután a pápai iparoscsalád leszárma-
zottja, Payr Sándor megszerezte az érett-
ségijét a pápai református kollégiumban,
a soproni hittudományi főiskolára adta be
jelentkezését. Régóta érlelődött benne

már az elhatározás, hogy lelkész legyen, de a nagy lökést az adta, hogy a nép-
iskolában, majd pedig a gimnáziumban Gyurátz Ferenc volt a vallástanára.
Lelki érdeklődését így mélyen befolyásolta egyrészt neves középiskolai hitta-
nárának méltó szellemi példája, másrészt lelkész nagyapjának a hatása, harmad -
részt a balfi papfi mesterember édesapjának egyházi nevelői hitbuzgósága; így
aztán korántsem véletlen, hogy mindezen tényezők olyan belső késztetést és el-

hívást adtak az ifjú Payr Sándornak, ami
miatt – amint azt dr. Fabiny Tibor gyönyö -
rűen megfogalmazza megemlékezésében
– „az érett ifjú Isten igáját vette magára”.3

A Pápához hasonlóan nagy protestáns
hagyományokkal bíró Sopron és az itteni
teológiai akadémia még inkább magával
ragadta a tehetséges ifjút. Természetesen
már ekkor elkezdődött szellemi közeledé -
se a legkedvesebb teológiai diszciplína, az
egyháztörténet, azon belül is elsősorban
a hazai egyháztörténet iránt. Olyannyira
kitűnt szorgalmával és tehetségével, hogy
a soproni teológiai akadémia elvégzése
után ösztöndíjasként Bázelben tanulhatott
tovább, majd hazatérése után 1886-ban
Karsay Sándor püspök lelkészé avatta.

Az első soproni tanári tartózkodás a
harmadik találkozópont, amely elsősor-
ban egy fájó és ráeszmélő epizód Payr
élettörténetéből. 

GABNAI SÁNDOR
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Másfél évnyi – előbb sárvári, majd győri – se-
gédlelkészi szolgálatot követően 1888 tavaszán a
27 esztendős lelkészt Pusztavám hívja meg lelké-
szének. De alig telik el újabb másfél év, 1889-ben
Payr Sándor már újra Sopronban találja magát a
teológiai akadémia tanáraként, minthogy tudo-
mányos felkészültsége és erre való elhívatottsága
ekkora már mindenki számára egyértelművé
válik. A szorgalmas tudományos „búvárkodás” –
ahogy azt Fabiny professzor fogalmazta meg –
meghozta a gyümölcsét: a fiatal lelkipásztor nagy
megbecsültségre tett szert.

De Sopron ekkor csalódást jelentett a fiatal
aka démiai tanárnak. Payr Sándornak ezen élet-
szakaszában ugyanis hiányzott a káplánként és
pusztavámi parókus ként megszokott lelkészi mun -
ka. Hiányzott a pásztorolás, hiányzott a gyüleke-
zeti lelkipásztori tevékenység. 1890-ben felkeresi
Karsay püspököt Győrben, és bejelenti, hogy ő nem hajlandó tovább Sopronban
tanárkodni, hanem visszamenne a pusztavámi gyülekezetbe, amire egy sajná-
la tos esemény kapcsán még lehetősége is nyílt, hiszen lelkész utódja, aki Sop -
ronba kerülése után a pusztavámi parókián követte őt, röviddel szolgálatba lé-
pése után váratlanul elhunyt, így ismét megüresedett az itteni lelkészi állás.

Máig kérdés, mi vezette az egyháztörténet felé oly elkötelezett Payr Sándort
erre a nagy – teológiai pulpitust visszautasító – elhatározásra. Minden bi-
zonnyal igaz az előbbi bekezdésben hangoztatott megállapításom, hogy hi-
ányzott számára a „lelkészkedés”; de ezen túl még számos más érv is felsora-
kozhat a nagy fordulatot hozó döntés hátterének megvilágításához. Álljon itt
érvként Wiczián professzor megállapítása, aki szerint „a rendkívül lelkiisme-
retes és érzékeny lelkű fiatal tudós nem érezte még magát kellőképpen felké-
szültnek a nagy feladatra, és rövidesen visszatért a reá váró gyülekezetébe”.4

Tehát nem a feladattól ijedt meg, nem is a hiányérzet motoszkált lelkében,
hanem a rá mindig oly nagyon jellemző szerénység volt az, ami ráeszméltette
arra, hogy ő – még – nem ide való, még képeznie kell magát, még fejlődnie
kell minden tekintetben.

És nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy Payr Sándor érzékeny lelkű
ember volt, aki nem értette meg, hogy az a szaktárgy, amelyért ő úgy rajong,
bizony nem minden teológus hallgató figyelmét kelti fel ugyanolyan mérték-
ben. Mondhatni: a tanuló ifjúságban, az ő felkészültségükben és odafigyelé-
sükben, elkötelezettségünkben és tanulni akarásukban csalódott. Történt
ugyanis, hogy egy alkalommal észrevette az egyik előadása során, hogy a hátsó
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sorban ülő hallgatósága susmorog, nem figyel rá, mással foglalatoskodik. Ez
annyira felbőszítette, hogy felpattanva a következőket mondta: „Akik a tudo-
mányos munkát csak ennyire becsülik, azoknak én nem tartok előadást!”5 Egy
másik alkalommal pedig azt nehezményezte, hogy a nálánál csak pár eszten-
dővel fiatalabb növendékek bizony nemcsak a tárgyai, hanem személy szerint
ő maga irányában sem nagyon tanúsítottak tiszteletet. Volt úgy, hogy a tanu-
lói az órája előtt titkon verebeket rejtettek el a tanári asztalának fiókjában, és
amikor Payr kihúzta a fiókot, a madarak szerteszálltak a teremben – hangos
diákvihogás kíséretében. Tekintélyét – úgy érezte – ezzel úgy megsértették,
hogy még aznap elhatározta: elég volt ebből, elég volt Sopronból és elég a ta-
nárságból, ő visszamegy a gyülekezeti szolgálatba.

A negyedik soproni találkozópontot aztán kerek 10 év múlva kell keres-
nünk, amikor aztán ismét – és immár véglegesen – teológiai tanár lesz.

A köztes időt mély lelkületű, hétévi
pusztavámi lelkészi szolgálattal és három-
évi püspöki titkársággal tölti el. Utóbbi-
ért roppantul hálás lehetett, hiszen egy-
részt hazakerülhetett szülővárosába, Pá-
pára, más részt egykori tanára, az akkor
már egyházi vezetővé választott Gyurátz
Ferenc püspök mellett tölthette el ezt az
időszakot. 

Két nagyformátumú ember találkozott
így újra Pápán, és már nem is úgy, mint
lelki atya és fiatal tanítvány, nem is pusz-
tán mint tanár és diák, és nem is mint fő -
nök és beosztott, hanem már mint két ba -
rát és ugyanazon ügyet szolgáló tudós
lélek. Később egy kiváló életrajzi munká-
ban rótta le emlékező tiszteletét Gyurátz
előtt 1931-ben. 

Talán az így eltöltött évek adtak újra
lökést és bátorságot, lelkesedést és felvér-
tezettséget Payrnak, hogy egykori keserű

élményeit és tapasztalatait feledve 1902 szeptemberében ismét vállalja a teo-
lógiai rendes tanárságot. És vállalta, talán azért is, mert ekkora a tanulmányai
és a pietizmusról írt munkája már országszerte tekintélyes tudóssá tették. A
tanári katedra lett így ismét szolgálatának a középpontja, ahonnan kiemelkedő
lelkesedéssel oktatta a lelkészek számos generációját egyházi múltunk megbe-
csülésére és az ebből születő értékek szolgálati felhasználására.

1923-ban új felsőoktatási keretek alakultak ki Sopronban: a Pozsonyból
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Pécsre távozni kényszerülő Erzsébet Ma-
gyar Királyi Tudományegyetemhez in-
tegrálta a magyar kormányzat az evangé-
likus hittudományi kart, mégpedig sop -
roni székhellyel és a Deák téren felépített
gyönyörű épülettel. E helyen lett Payr
Sándor a kihelyezett teo lógiai karon az
egyetemes keresztyén egyház történet első
nyilvános rendes tanára augusztus 27-étől
egészen az 1930-ban történt nyug állo-
mányba vonulásáig.

Ezen időszak alatt már semmi sem tudta őt a teológiai katedráról „eltánto-
rítani” és a levéltárakból elcsábítani; még az sem, hogy 1916-ban Gyurátz Fe-
renc püspöki utódjának és méltó egyházvezetői követőjének többen őt sze-
melték ki. De Payr Sándor ezt a megtisztelő felkérést nem fogadta el – ő nem
akart püspök lenni. Bár számtalan könyvet, cikket, dolgozatot és tanulmányt
írt szolgálati ideje alatt, de doktori disszertációt soha. Ugyanakkor a Debre-
ceni Tisza István Egyetem Református Hittudományi Karán munkássága el-
ismeréseként 1929-ben a tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki. Nem ér-
demtelen ez a megtiszteltetés, hiszen elmondhatjuk, hogy Payr Sándor volt a
Dunántúl egyháztörténet-írója.

A következő találkozópont az aktív soproni nyugdíjas évek.
Az 1930/31-es tanévet már nem kezdi el tanárként. Erre késztették egyre

gyakoribb betegeskedései is, bár a haláláig megőrizte szellemi frissességét. Mi-
után már hivatalos munkáit nem kellett végeznie, még nagyobb erővel és ener-
giával vetette bele magát a kutatói munkába és a tudományos történetírói pub-
likálásba – felbecsülhetetlen értékeket teremtve. 

Ebben a bámulatos, hangyaszorgalmú munkavégzésben, a cikkek és tanulmá -
nyok ontásában, a múlt kincseinek feltárásában a családja jelentette a komoly
háttértámogatást. Bár első feleségét korán elveszítette, de újranősülve, második
feleségével boldog családi életet élt. Egy lánya született. Otthonukban, a Csen-
gery utcai házban nekik és a történelemnek élt csendesen és visszahúzódóan.
A társadalmi életben nem igazán vett részt, kivéve akkor, ha a politikai és egy-
házpolitikai élet egy történeti eseményről emlékezett meg – ez esetekben még
az előadásra való felkéréseket is vállalta. Ha kellett, szónok volt egy jubileumi
rendezvényen, ha kellett, előadott az egyházközségnél, a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaságban, a Frankenburg Irodalmi Körben, a Luther Szövetség-
ben, és még hosszan sorolhatnánk. Soha nem volt felkészületlen, mindig lel-
kiismeretesen elvégezte azt, amivel megbízták; sőt minden felkérésnek örült
azért is, mert ezekből az egyszeri előadásokból legtöbbször egy írásos tanul-
mányt is készíthetett. Nyugdíjas éveinek legnagyobb elismerése azonban az
volt, amikor 75. születésnapján Horthy Miklós kormányzói elismerésben ré-
szesítette.
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Ezen esztendőkben visszatért egyik kedves régi témájához, az egyházi éne-
kek történetének kutatásához. A Zengedező Mennyei Karról íródó nagy mun-
káját azonban már nem tudta befejezni (bár nagyon imádkozott azért, hogy
csak három hetet adjon neki még az Isten, hisz addigra kész lesz tanulmányá-
val), mert 1938. január 30-án elra gadta őt a halál – mégpedig a szülővárosában,
Pápán. De hogy mennyire soproni lett, azt az is mutatja, hogy a teste Sopron-
ban pihen a Balfi utcai evangélikus temetőben.

Fabiny Tibor megemlékezése szerint a
következőket hagyta örökül családjára:
„Vigyázzatok egymásra! Különösen János
apostol leveleit olvassátok!”6

A hatodik találkozópontot már nem
Payr életrajzában kell keresnünk, hanem
abban, ahogyan megélte a soproniságot,
az itteni különleges polgári létet, és ami-
lyen, a várost és annak művelődéstörté-
netét gazdagító módon dolgozta fel Sop-
ron, valamint az egész vármegye, és benne
a két (Felső- és Alsó-) soproni egyházme-
gye múltját. Természetesen elsősorban az
egyháztörténeti vonatkozások foglalkoz-
tatták, de ezek mellett sok világi témájú
cikkel és tanulmánnyal is hozzájárult a
város régmúltjának megismeréséhez.

Ámbár német gyökerű, de komoly ma-
gyar érzelmű hazafiként különösen is fog-
lalkoztatta, hogy Sopronban miként zaj-

lott le az a magyarosító folyamat, amelyben az egykori német hagyományok át-
itatódtak az egyre előretörő magyarhoni műveltséggel és nyelvhasználattal.
Egyik munkájában arról a tót származású Ribini Jánosról ír, aki a 18. században
lelkes szószólója volt a leghűségesebb városban a magyar nyelv erősítésének.

Érdekelték a város történeti nevezetes-
ségei, de nemcsak turistalátványosságként
írt ezekről az épületekről, hanem úgy,
mint amelyek hordozói a múlt szellemi-
ségének. Az Eggenberg-ház, a régi város-
háza, a Tűztorony, a Líceum mögötti fel-
számolt evangélikus temető síremlékei
neki nem holt emlékek voltak, hanem
maga a jelen emlékezete.

Szeretetett mindenhez és mindenkihez
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soproni kapcsolatokat keresni. Főleg akkor derült fel, amikor a kutatómun-
kája során talált ilyen közös pontokat például egy híres történelmi személyiség
és a város között. Így értekezett Petőfi soproni pártfogójáról vagy Bocskai ha-
dairól Sopronban, Hajnóczi József soproni menyasszonyáról, avagy éppen Gár-
donyi édesapjának és a soproni Ziegler-családnak a kapcsolatáról. Egyik utolsó
tanulmánya az evangélikus berkekben jól csengő nevű Zinzendorf grófok sop -
roni kötődéseiről szólt.

A helyi múlt nagy alakjai közül pedig
különösen is érdekelte a nagy evangélikus
polgármester, Lackner Kristóf élete: az
Emlékezés Doktor Lackner Kristófról című
nagy dolgozatával emlékezett rá 1932-ben,
halálának 300. jubileumi évfordulóján. 

De ugyanilyen lelkesedéssel vetette ve le
magát muzsaji Vittnyédi István, a híres
evangélikus ügyvéd életébe, akiről egy
drá mát is írt Zrínyi prókátora címen, amelyet Sopronban elő is adtak. Mivel a
zenei életben is otthonosan mozgott, nem kerülhette ki a történelmi megem-
lékezést Wohlmuth János orgonistáról és karnagyról sem, aki a város jeles ze-
neművésze volt. 

De nemcsak evangélikus helyi nagyjaink foglalkoztatták, hanem a más fele-
 kezetűek is, még akkor is, ha Payr soha nem hallgatta el a történelmi múlt nem
mindig ökumenébarát jellemvonásait. Ennek ellenére igyekezett kiemelni mindig
azt, ami összeköt, és hangsúlyt tenni arra, ami a vallási toleranciát erősíti. E te-
kintetben ki kell emelni a legnagyobb magyar vallásos lelkületéről írt tanulmá-
 nyát 1926-ból; valamint azt, amilyen módon több oldalról is feldolgozta Liszt
Ferenc soproni és magyar kötődéseit, elsősorban a Líceum egykori igazgató-
jához, Király József Pálhoz való kapcsolódását. De Liszt munkásságán kívül
több más színes adalékot is feldolgozott a soproni zenetörténeti emlékekből.

A Soproni Szemle, a Nemzetőr, a Soproni Napló, a Soproni Hírlap, a Sopron-
vármegye számaiban alig találunk e korszakban olyan évfolyamot, amelyben
ne írt volna népszerű stílusban a legújabb kutatásairól és a felfedezett kultúr-
történeti érdekességekről. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nem
pusztán Sopront, a várost kutatta nagy lelkesedéssel, de számtalan tanulmányt
írt szélesebb körben Sopron vármegye más településeiről és azok egyháztörté-
neti emlékeiről is, így Csepregről, Nemeskérről, Vadosfáról, Harkáról, Szilsár-
kányról, Rábaszentandrásról és Balfról. Hogy pusztán mindegyikből csak
egyet-egyet emeljek ki: Az evangélikus Csepreg pusztulása, 1898; A nemeskéri
artikuláris ev. egyházközség története, 1932; Fábri Gergely dunántúli ev. püspök
és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán, 1894; Nemesi akadémia Harkán II.
József korában, 1916; Kiss Sámuel szilsárkányi lelkész, a Rábaközi Olvasó-Tár-
saság alapítója, 1927; Borhidai Miklós rábaszentandrási lelkész, a gályarab,
1926; a balfi családi kötődésről pedig már írtam az első kapcsolódó pontnál.
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Wiczián Dezsőt idézem: „Akik Sopron történetének, művelődésének mun-
kálói kívánnak lenni, azok az ő útmutatása nélkül el sem indulhatnak. Hiszen
az a gazdag, áldott élet és munkásság, amely az ő nevéhez fűződik, már magá-
ban véve is egy darab történelem.”7

A hetedik találkozópont a soproni
gyülekezettel való kapcsolat.

Amellett, hogy számtalan szolgálatot
is vállalt a soproni lelkészek munkájának
segítésére és helyettesítésére mind a szó-
széken, mind pedig a bibliaórákon, Payr
Sándornak a legfőbb szolgálata a soproni
egyházközség felé az volt, hogy felkutatta,
rendszerezte, megírta és 1917-ben kia-
datta a gyülekezet történetét. E téren el-
sősorban Gamauf Teofil egykori soproni
lelkésznek a reformáció 300. évforduló-
jára elkészített kéziratára támaszkodott,
az egykori összegyűjtött anyagokat lelki-
ismeretesen ellenőrizte, és saját maga is
rengeteget kutatott a soproni levéltárban
újabb források után. A soproni evangéli-
kus egyházközség története című nagy mo-
nográfiájának sajnos csak az első része je-

lenhetett meg, amelyben a gyülekezettörténet 1681-ig terjedő szakaszát dolgoz -
ta fel. E munkájával egyébként Sopron városának is a legátfogóbb történetét
nyújtja a reformáció korától. 

Az egyházkerület történetét feldolgozó hatalmas munkájának előszavában
tesz egy összehasonlítás arra vonatkozóan, hogy sokkal nehezebb volt a fel-
adata az egyházkerületi kutatás során, mint a soproni egyháztörténet megírá-
sakor. Közvetve is dicsérte így ebben a bevezetőben azt, hogy Sopronban mi-
lyen rendezett és gazdag levéltár állt a rendelkezésére, a már megírt előmun-
kálatokról nem is beszélve. 

A második kötet sajnos nem jelenhetett meg. Ennek nem az az oka, hogy ne
gyűjtötte volna össze Payr Sándor az ehhez szükséges anyagokat, hiszen ezt
megtette, hanem sajnos egy szomorú tragédia: a már összeállt, rendezett és
megírt munka egy, a dolgozószobájában keletkezett tűzben elégett. Különösen
is nagy fájdalommal töltötte el, hogy nemcsak saját munkája veszett oda,
hanem számos, éppen nála levő levéltári forrásanyag is. 

A soproni egykori lelkészek közül elsősorban Kis János püspök életével foglal-
 kozott. Öt tanulmányt szánt a nagy egyházvezető emlékének, bár ezen munkák
alapvetően csak részben érintkeznek a szuperintendens soproni szolgálatával.
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De nemcsak a soproni gyülekezettel foglalkozott helyi szinten, hanem az
ősi Líceummal is, amelynek történetét az iskola fennállásának 350. évfordu-
lójára írta meg Negyedfélszázados főiskola Sopronban (1907) címen, Müllner
Mátyás régebbi kötetét bedolgozva. És természetes, hogy a mai névadó – egy-
kor nem éppen jeles, az alma materből ki is csapott diák –, Berzsenyi Dániel
személyisége is megragadta; róla három tanulmányt is írt.

8. A nyolcadik találkozópontban természetesen nem mehetünk el szó nél-
kül amellett, hogy Payr Sándor az egyházkerület „történetírója”, és ezzel együtt
egész egyetemes egyházunk egyik legnagyobb egyháztörténésze volt. A sop -
roni fészek ontotta a nem csak ehhez a környékhez köthető egyháztörténeti
adalékokat. 

Mindenekelőtt kiemelendő a dunántúli kerület Egyháztörténeti Emlékek cí men
1910-ben Sopronban kiadott forrásgyűjteménye, amelyet azután 1924-ben
követett a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története című óriási munkája.

Ez utóbbi élete csúcsműve, még akkor is, ha – ugyanúgy, mint a soproni
gyülekezettörténetnek – ennek is csak az első kötete jelenhetett meg. Benne
komoly, sok évtizedes kutatómunka után 530 egykor volt evangélikus gyüle-
kezet történetét írja meg egészen az ellenreformációig. Bevezetőjében írja:
„Igyekeztem azonban egyházunk múltját művelődéstörténeti keretbe foglalni
s egyházunknak a magyar kultúrtörténetben való jelentőségét is mindenütt fi-
gyelemmel kísérni. […] Az egyházi belső emberek, a lelkészek és tanítók mel-
lett mindig figyelembe vettem a többi egyháztagot, a főurakat, köznemeseket,
sőt az egyszerű céhmestereket (gondnokokat) is. Ez által munkám családtör-
téneti adatokkal bővült s azt hiszem, sikerült a magyar genealógiához értékes
anyagot szolgáltatnom. Első sorban egyházunk lelki vezéreinek, lelkészeknek,
tanítóknak, valamint a lelkes felügyelőknek, presbytereknek, minden buzgó
egyháztagnak és az evang. ifjúságnak szántam művemet.”8

Fő műveiből látszik, hogy elsősorban a reformáció és a pietizmus ideje fog-
lalkoztatta, valamint kedvelt témája volt a gályarabság tragikus éveinek felku-
tatása is. Ezekben komoly figyelmet tudott fordítani a politikai, a társadalmi
és elsősorban a kultúrtörténeti összefüggésekre is. De minden egyháztörténeti
korszakban otthonosan mozgott, ahogyan az általánosabb és átfogóbb szel-
lemű témákban is. Így kell megemlítenünk az 1898-ben, a fővárosban kiadott
Magyar protestáns egyháztörténet, az 1930-ban Sopronban kiadott Az Ágostai
Hitvallás története Magyarországon, valamint az 1935-ben ugyancsak Sop ron-
ban kiadott A magyar protestáns papi öltöny története című munkáit.

Minden művében tökéletesen eleget tesz annak a mottónak, amelyet a fő-
műve előszavában idéz Hasétól: „Az egyháztörténelem az egyháznak önma-
gáról való öntudata.”9

És még valamiről nem feledkezhetünk el a kilencedik tárgypontunkban!
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Arról, hogy ez az amúgy egyébként roppantul szerény és visszahúzódó ember
tele volt keresztyén derűvel és érzékeny lelkületet felmutató költészettel.

A humor és a derű éltető elemét Payr a történelemben is próbálta megra-
gadni. Ebben a viszonylag száraznak is mondható, objektivitásra törekvő tu-
dományágában is tudott színesen, költőien és itt-ott humorosan is fogalmazni.
Payrt olvasni könnyű, mert a szigorú tudományosság mellett a stílusa mégis
élvezetes. Emellett pedig történeti anekdoták tömegét gyűjtötte egybe és tette
közzé legelőbb a pályája kezdetén Az eklézsia humora című, 1893-as tanulmá-
nyában, majd negyedévszázadon keresztül megjelentetve egy-egy „szösszene-
tet”, hol a Naptárban, hol a Harangszóban, azok népszerű rovataiban.

És ne feledkezzünk el a költészetről, a himnológiáról sem. 1893-ban Bancsó
Antal újszövetséges teológiai professzorral, Kapi Gyula tanítóképezdei igaz-
gatóval és Zábrák Dénes soproni lelkésszel megalakult az Énekügyi Bizottság,
amelynek negyedik tagja Payr Sándor lett. E soproni bizottság sokat tett annak
érdekében, hogy 1911-ben megjelenhessék a Keresztyén énekeskönyv. Mind
ennek az egykori, közismertebb nevén Dunántúli énekeskönyvnek, mind a mai
énekeskönyvünknek a szerzőmutatóját fellapozva láthatjuk, hogy Payr Sándor
neve gyakran szerepel az énekszerzők között, úgy is, mint fordító, úgy is, mint
átdolgozó, úgy is, mint író.

Soproni dolgozószobájában ő ültette át magyarra Gerhard Tersteegen szép
énekeit: Az est leszáll, a táj, ím, elsötétül (EÉ 118) és a Jöjjetek, testvérek, köze-
leg az este (EÉ 444) kezdetű énekeket; Paul Gerhardt szép énekét, a Jöjj be, ó,
mért állasz ott kint címűt (EÉ 139); Johann Rist vízkereszti énekét, a Kelj fel,
öltözz fénybe! címűt (EÉ 186); Abraham Klesel énekét, az Én lelkem, útra ké-
szülj címűt (EÉ 209). De a legfőbb énekfordítását még ma is rejtély övezi. Ke-
vesen tudják, hogy a fent már említett Énekügyi Bizottság 18 éven keresztül ke-
reste-kutatta a tökéletes fordításszöveget az addig 40-50 verzióban ismert és
énekelt evangélikus himnuszunkhoz, az Erős vár a mi Istenünkhöz. Közvetle-
nül az énekeskönyv kiadása előtt beérkezett a bizottsághoz egy névtelen for-
dítás, amelyet a bizottság azonnal elfogadott a hivatalos és használandó verzió  -
nak, mert, ahogy Fabiny Tibor írja, „[e]gyszerűsége, világossága és magyarsága
mellett az volt a fő előnye, hogy ez alkalmazkodott leghívebben az eredeti szö-
veg tömörségéhez és a dallam ritmusához. Ez a fordítás Payr Sándor munkája
volt. Azóta is az ő tolmácsolásában csendül fel minden magyar evangélikus
templomunkban”10 evangélikus himnuszunk.

Fordításai mellett maga is írt szép énekszövegeket. Mai énekeskönyvünk-
ben egy ilyet találunk, a 490-eset, a Véget ért az aratás, asztalon az áldás című
aratási hálaadó éneket. Illetve van egy másik is, bár Payr itt is nagyon szeré-
nyen más neve alá bújtatta el munkáját: Szőnyi Benjámin egykori énekét át-
dolgozta, ihletetten beleírt abba, illetve szerkesztette a régi éneket: ez pedig a
383-as énekünk, a Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme kezdetű.

GABNAI SÁNDOR
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Mindezen túl szinte számbavehetetlen az a tudományos kutatói és írói te-
vékenység, amelyet akár az énekügy terén, akár a vallásos költészet vizsgálata
terén kifejtett.

Záró gondolatok
Payr Sándor tehát számtalan szállal kötődött Sopron városához. E város adott
teret és helyet céltudatos kutatómunkájának, és a fáradhatatlan anyaggyűjté-
sének is ez volt a legfőbb terepe. 

És megállapíthatjuk azt is, hogy nemcsak a város egyháztörténetének,
hanem Sopron kultúrtörténetének is meghatározó kutatója és megörökítője
volt. Wiczián Dezső 1938-ban a Soproni Szemlében így foglalja össze megem-
lékezésében Payr Sándor élettörténetét és munkásságát: „Payr Sándor neve
örökké kitörölhetetlenül fog élni és ragyogni Sopron és az egész magyarság
történetírásának lapjain. […] Akik Sopron történetének, művelődésének mun-
kálói kívánnak lenni, azok az ő útmutatása nélkül el sem indulhatnak. Hiszen
az a gazdag, áldott élet és munkásság, ami az ő nevéhez fűződik, már magában
véve is egy darab történelem. Payr Sándor neve örökké kitörölhetetlenül fog
élni és ragyogni Sopron és az egész magyarság történetírásának lapjain.”11
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SZABADI ISTVÁN

Payr Sándor, a Debreceni Magyar Királyi
Tisza István Tudományegyetem Református
Hittudományi Karának díszdoktora
Payr Sándorról, a soproni evangélikus teológia egyháztörténészéről, egyetemi
tanáráról a kortárs és fiatal kolléga, Wiczián Dezső azt jegyzete fel, hogy csen-
des, szerény tudósember volt, kerülte a hangosabb társadalmi életet, a szerep-
lésre sosem vágyott, s ha tehette, kitért minden kitüntetés elől.1 Nem tért, nem
térhetett ki viszont a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegye-
tem Református Hittudományi Karának iránta tanúsított megbecsülése elől:
1929-ben az egyetem és a fakultás tiszteletbeli (honoris causa) teológiai dok-
tori címmel tüntette ki. A debreceni református teológiai kar elismerése ma-
gától értetődő, hiszen Payr Sándornak a doktori oklevél szövegében is emlí-
tett egyháztörténeti és himnológiai munkássága mindkét protestáns felekeze-
tet gazdagította. 

Amikor Payr született, még napirenden volt az a törekvés, hogy az evangé-
likusok és reformátusok egy közös egyházban egyesüljenek. Hadd tekintsek
el most a 16. századi természetes közös gyökerektől, s hadd utaljak az említett
19. századi uniós törekvések indokaira. Egyházkormányzatunk felépítése igen
hasonló ma is (egyházkerületek, egyházmegyék és gyülekezetek, élükön válasz -
tott lelkészek, esperesek, püspökök és világi vezetők: gondnok/felügyelők).
Ugyan kisebb mértékben, de hasonló a liturgiánk, és énekeink között is sok a
közös, ahogy azonos volt a jogállása mindkét felekezetnek; a vallási törvények
nem is tettek különbséget köztük.2 Az uniótól a protestantizmus erősödését is
várták, sőt ennek kapcsán a nemzeti egység létrehozása is szóba került.3 Ebben
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a szellemi közegben nevelkedett fel Payr Sándor, aki soproni, harkai, balfi evan-
gélikus gyökerekkel rendelkezett, nagyapja balfi evangélikus lelkész, de ő maga
Pápán született, ott is tanult, a Pápai Református Kollégiumban, amit mindig
büszkén emlegetett. 

Ha életművét áttekintjük, számos olyan munkát találunk, amelyet a két pro-
testáns felekezet múltjával foglalkozók egyaránt haszonnal forgathatnak. Egyik
fő témája a 18. századi, a protestánsok egységét is szorgalmazó, sőt bizonyos ér-
telemben meg is valósító hazai pietizmus kutatása, már egyik első publikációja,
Johann Valentin Andreae versének fordítása is ide sorolható (Az Isten igaz szol-
gájának jó élete. Pozsony, 1890). Mind a reformáció, mind a kegyesség belső és
külső vonásait szem előtt tartó pietizmus Luthert tekintette példaképének, aki
egyszerre volt kegyes lelki vezető és reformátor. Az Andreae-vers közreadását
olyan alapmunkának számító kiadványok követték, mint a Magyar pietisták a
18. században (Budapest, 1898), és A pietismus paedagogikája (Pozsony, 1908). 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság munkájában természetes módon
részt vett, 1899-től mint az elnökség (választmány) tagja. A társaság 1888-ban
alakult azzal a céllal, hogy segítse a magyarországi protestáns tudományos iroda -
lom, ezen belül is elsősorban a protestáns egyháztörténelem művelését, továb bá
terjessze a gyülekezetekben az erkölcsi és vallásos irányú olvasmányokat, sőt
segítse egyházközségi könyvtárak létrejöttét. A társaság jelentette meg a Pro-
testáns Szemle című folyóiratot, de kiadott még egyháztörténelmi emlékeket (a
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár kötetei 1902–1934 között jelen-
tek meg), valamint monográfiákat is. Payr Sándor az évek során a társaságon
belül szoros munkatársi kapcsolatot alakított ki Zoványi Jenő,4 Pokoly József,5

Csikesz Sándor6 debreceni teológus professzorokkal (lásd például: Magyar
protestáns egyháztörténeti monographiák. Írták: Zoványi Jenő, Révész Kálmán,
Payr Sándor, Földváry László. Budapest, 1898), együtt dolgozott Baltazár
Dezső püspökkel is, utóbbi 1915–1920 között a társaság elnöke volt. 

Payr számos tanulmányában együtt vizsgálta a hazai protestantizmus tör-
ténetét, például A reformáció évszázados ünnepei hazánkban (Protestáns Szem -
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megfeneklettek az uniós törekvések. A mai szlovák történetírás egyenesen asszimilációs törek -
vésként állítja be az egyesülés tervét, amit a magyarok akadályoztak meg, hiszen „nyilvánvaló
többsége miatt döntő szava a szlovák etnikumnak lett volna az evangélikus egyházon belül,
mind az egyházi élet és az iskolarendszer, mind pedig az igazgatás, illetve a polgári élet területén,
amely nagy veszélyt jelentett volna a magyarosító törekvésekre”. VIRŠINSKÁ, Miriam: A pro-
testáns pátens a magyar és a szlovák történetírásban. Sic Itur Ad Astra, 2006/3–4. 139–154. o.

4 Zoványi Jenő (1865–1958) református egyháztörténész, 1901-től Sárospatakon, 1914-
től 1920-ig Debrecenben tanított.

5 Pokoly József (1866–1933) református egyháztörténész, egyetemi tanár. Előbb kolozs-
vári, 1912-től debreceni főiskolai, majd 1914-től egyetemi tanár, 1930-ban nyugdíjba ment.

6 Csikesz Sándor (1886–1940) református lelkész, egyetemi tanár 1923-tól Debrecenben.
1925-ben alapította a Theológiai Szemle című tudományos folyóiratot, amelynek haláláig szer-
kesztője volt.



le, 1911), Bocskay hadai Sopronban (Sopron, 1914), Ferenc József és a protes-
tánsok (Sopron, 1917), A magyar protestáns gályarabok (Budapest, 1928) című
munkáiban. Közismert, hogy a Dunántúlon a protestánsok 1612-ig, tehát
jóval a helvét irányú (nevezzük mai szóval reformátusnak) gyülekezetek létre-
jötte után is egy közös egyházkerületben éltek. A dunántúli reformációnak
legjobb összefoglalása Payr Sándortól származik, amely a mai református egy-
háztörténet számára is alapmű (A dunántúli evangélikus egyházkerület törté-
nete. Sopron, 1924). 

Végül essen szó Payr másik kedves kutatási területéről, a himnológiáról.
Mindig is kutatta és hangsúlyozta a „lutheránus” és „kálvinista” egyházi énekek
közösségét, egyik első egyházzenei műve pedig éppen Debrecenben jelent meg,
úgymint a Luther és az egyházi ének című, három résztanulmányból álló kis
munkája a már említett Csikesz Sándor által egy évvel korábban létrehozott és
szerkesztett Theologiai Szemle lapjain (Debrecen, 1926). Ebben a témában leg-
részletesebb áttekintése ismét Debrecenben jelent meg – már díszdoktorrá ava-
tása után – Testvéri közösség magyar protestáns énekeskönyveinkben címmel a
Kálvin és a kálvinizmus című kötetben (Debrecen, 1936). Utóbbiban írja Payr
Sándor: „Nem azért választottam jubileumi alkalomra ezt a tárgyat, mintha a
testvéri közösség ezen áldott, szép mezőn, a musica sacra terén az elmúlt idők-
ben valami nagy és örvendetes volt s mai nap is sokkal nagyobb volna. De ol-
vasóim lelkét akarom üdíteni vele, hogy szenvedélyes hitviták mellett, melyek
még Pázmány korában sem indították szorosabb összefogásra Luther és Kálvin
reformációjának híveit, az Istent magasztaló zsoltárok, himnuszok és dicsére-
tek egy részében legalább összeforrott a szívük. Ugyanazon énekversekben és
ősi dallamokban szállottak érzelmeik az ég felé és énekeskönyveik kisebb-na-
gyobb részében megvolt a megegyezés, a harmónia, sőt helyenként és időn-
ként közös énekeskönyvet is használtak.”7

Ugyanebben a tanulmányban utal Payr a már emlegetett protestáns unióra
is: „A múlt idők tanulságait és a lényeges hittani és egyéb különbségeket is-
merve, az uniót ma már komoly theologus nem sürgeti, világiak is csak keve-
sen. Mindegyik egyházfelekezetnek megvannak a maga külön karizmái. Eze-
ket tartsák meg, ezekkel is nagy szolgálatot tehetnek a keresztyénség közös
szent ügyének. De a protestáns egységet azért, amint ezt ifj. Révész Imre a
speyeri birodalmi gyűlés és a marburgi kollokvium négyszázados emlékünnepe
előtt oly szépen és alaposan fejtegette, minden lehető téren (irodalom, bel-
misszió, kifelé való küzdelem, közös tanácskozás, közös ünnepélyek stb.) és így
istentiszteletünk régi közös énekeiben és dallamaiban is keresnünk és ápol-
nunk kell. Ez a vágy, a közeledés, összetartás vágya szépen jutott kifejezésre né-
hány év előtt egy világi ref[ormátus] vezető férfiúnak, dr. Jókay-Ihász Miklós-
nak, néhai Ihász Lajos evang[élikus] kerületi felügyelőnk fogadott fiának ily
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című értékes füzetében: »Javaslat az iránt, hogy a református és ág. hitv. evang.
egyházak között mimódon lehetne szorosabb kapcsolatot létesíteni…unióra
való törekvés nélkül.« A konfesszionalizmus8 a reformáció négyszázados ju-
bileuma és az ezt követő emlékünnepek óta s főként a német és holland theo-
logia hatása alatt nálunk is határozottan erősödött. Ez, ha türelmetlenséggel
nem párosul, örvendetes jelenség volna. De az a baj, hogy mindegyik fél csak
a maga egyházát, ennek értékeit ismeri, vizsgálja és magasztalja, a testvért pedig
szinte bántó módon feddi, mellőzi, sőt sérti is. Inkább szeretnek foglalkozni
azzal, ami elválaszt, mintsem azzal, ami egyesít és összeköt. Nagyobb testvéri
szeretetre és megértésre van szükségünk. Legalább Istennek dicséretében, régi
szép és közös énekeinkben legyen meg a »Magyar Harmónia«.”9

Íme, a fentiek fényében előttünk állnak Payr Sándor személyiségének és
munkásságának azon értékei, amelyek miatt a debreceni református hittudo-
mányi fakultás díszdoktorává választotta őt: ismerte és kutatta, sőt „magasz-
talta” mind az evangélikus, mind a református egyház értékeit, református test-
véreit nem mellőzte, nem feddte, főleg nem sértette, utóbbi a pietizmuson,
azaz a kegyességen nevelkedett jelleme és lelkülete miatt is kizárt lett volna. 

A debreceni tudományegyetem hittudományi kara a speyeri birodalmi gyű-
lés négyszáz esztendős évfordulója alkalmából a hazai és külföldi protestáns
tudományos világ több neves képviselőjének honoris causa doktorrá avatását
határozta el. A doktori oklevelek átadását 1929. december 14-re tűzték ki, az
előkészületek természetesen hónapokkal korábban megindultak. 

A Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 1929.
március 28-án terjesztette fel a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felé,
hogy folyó évben kiket szeretnének a hittudományi kar díszdoktorává avatni.
Szeptember 15-én kelt a levél, amelyben a minisztérium közli, hogy „a Kor-
mányzó Úr Ő Főméltósága 1929 évi augusztus 17. napján Gödöllőn kelt
magas elhatározásával előterjesztésemre [ti. Magyary Zoltán miniszteri taná-
csos előterjesztésére] megengedni méltóztatott, hogy dr. Ravasz László duna-
melléki, dr. Antal Géza dunántúli református püspököket, Soltész Elemér re-
formátus tábori püspököt, Payr Sándor és Stráner Vilmos egyetemi nyilvános
rendes tanárokat közéleti tevékenységük, tudományos és egyházépítő mun-
kásságukkal szerzett érdemeik elismeréséül […] a református hittudományok
tiszteletbeli doktorává avassa és részükre a tiszteletbeli doktori oklevelet ki-
szolgáltassa”.10 A korábban említett külföldi egyházi vezetők (püspökök, es-
peresek) és egyetemi tanárok tízen voltak;11 egyikük sem tudta személyesen
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9 PAYR 1936, 434. o.
10 Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár (továbbiakban TtREL) II.2.c.19.

30/1929–1930.
11 D. S. Cairns aberdeeni theologia kollégiumi igazgató; William Beweridge, a budapesti

skót misszió vezető misszionáriusa; August Lang hallei német szuperintendens; W. E. Jones, az
USA episzkopális egyházának esperese; Ch. F. Schaeffer, a Reformed Churches in U.S. egye-
temes titkára; Harlan G. Mendenhall, az USA északi presbiteriánus egyházának volt moderá-



átvenni az oklevelet, nekik diplomáciai úton juttatták el azt. Varga Zsigmond,
a debreceni hittudományi fakultás dékánja október 3-án kereste meg levélben
Payr Sándort, és ne feledjük, vele együtt Stráner Vilmost,12 a soproni hittudo-
mányi kar két egyetemi tanárát. Varga Zsigmond így fogalmazott: „Legyen
szabad úgy saját magam, mint a vezetésem alatt álló református hittudományi
kar legmelegebb szerencsekívánatait tolmácsolnom ahhoz a legmagasabb ki-
tüntetéshez, mely Méltóságodat érte azáltal, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltó -
sága karunknak a Vallás és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úr által tett előter -
jesztését Méltóságod kiváló érdemeinek a honoris causa hittudományi doctor -
sággal leendő jutalmazása tárgyában jóváhagyni kegyeskedett. Legyen szabad
egyben Méltóságodat a kar nevében bizalommal és szeretettel felkérnem, hogy
egyetemünknek alkalmat adni szíveskedjék, hogy a díszdoctori diplomát a
folyó év deczember hava első felében tartandó ünnepélyes promotió kereté-
ben nyujthassa Méltóságodnak át.”13

A megtisztelő kitüntetésre és meghívásra Payr Sándor levélben így válaszolt:
„Főtisztelendő és Méltóságos Dékán Úr, Mélyen Tisztelt Uram! Végtelen nagy
hálára vagyok kötelezve a bölcs vezetése alatt álló Főtisztelendő és Méltóságos
Hittudományi Karnak felettébb megtisztelő kegyes határozata által, amellyel
engem a tiszteletbeli theologiai doktori grádussal való legmagasabb kitünte-
tésre felterjeszteni méltóztatott. Ily magas kitüntetéshez képest eddigi mun-
kásságom eredményét vajmi kevésnek tartom és félek, hogy előrehaladt, magas
életkorom miatt a jövőben is, minden komoly törekvésemmel is, nehéz lesz
hálásnak és méltónak bizonyulnom. Fogadja a Főtisztelendő és Méltóságos
Hittudományi Kar mélyen átérzett, legbensőbb hálámat úgy a kitüntetésért,
valamint a szíves jókivánságért is, melyet ez alkalommal irántam igaz testvéries
és kollegiális érzelmekkel kifejezni méltóztatott. A kitüntetésben újabb meg-
győző bizonyságát látom a hazai két protestáns egyházunk között uralkodó és
mostanában a nagy történeti évfordulók által is még inkább élesztett testvéri
jó viszonynak, amelynek magam is mint református kollégiumban nevelkedett
pápai diák, mindenkor hű ápolója voltam. Az Úr áldja meg debreceni Tisza
István Tudományegyetemünk református Hittudományi Karát és az egész
Egyetemet legjobb áldásaival és gazdag kegyelmével. A promotiónak Méltó-
ságod által kitűzött decemberi határidejét a legnagyobb készséggel és köszö-
nettel fogadom. Az utóbbi években ugyan gyakori gyengélkedésem és kétféle
komolyabb természetű bajom miatt az utazás majdnem lehetetlenné vált reám
nézve, de erre az ünnepélyes alkalomra mindenképen el akarok menni Debre-
cenbe, hogy személyesen fejezzem ki hálás köszönetemet. Remélem és a jó Is-
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tora; Nánássy Lajos, a független amerikai magyar református egyház esperese; Csutoros Elek,
az egyesült amerikai református egyház esperese; I. A. C. van Leuwen utrechti egyetemi tanár;
H. Bouwman kampeni teológiai tanár.

12 Stráner Vilmos (1866–1932) evangélikus lelkész, soproni egyetemi tanár, gyakorlati teo-
 lógus, az Evangélikus Egyházi Élet című folyóirat alapítója.

13 TtREL II.2.c.19. 56/1929–1930.



tent kérem, hogy ezen jószándékomat megvalósulni engedje. Őszinte mély há-
lámat ismételten is kifejezve legmélyebb tisztelettel vagyok Méltóságos Dékán
Urnak és a Főtisz[teletű] és Mélt[óságos] Hittudományi Karnak Sopronban
1929. évi oktober 8-án lekötelezett híve és készséges szolgája Dr. Payr Sándor
egyetemi. ny[ugalmazott] r[endes] tanár.”14

Közben a hittudományi kar tanári kari ülésén, október 25-én megállapodnak
arról, hogy esküt nem, de fogadalmat vesznek az avatandó tiszteletbeli dokto-
roktól, amelynek a szövege a következő: „Én, … fogadom, hogy a debreceni m.
kir. Tisza István Tudományegyetem Rectora és Tanácsa iránt mindenkor tisz-
telettel viseltetem, hogy kötelességemnek ismerem a honoris causa doctori cím
tekintélyét megóvni s e tudományegyetem jogait és kiváltságait legjobb tu-
dásom és tehetségem szerint megvédeni. Isten engem úgy segéljen!”15

Payr Sándor végül nem tudott személyesen jelen lenni a Debreceni Refor-
mátus Kollégium dísztermében zajló doktoravatáson,16 amelyről a Debreceni
Protestáns Lap így tudósított: „Az avatóünnepély december 14-én délelőtt
ment végbe nagy és díszes közönség jelenlétében. Az elnöki emelvénnyel szem-
ben foglaltak helyet a felavatandó díszdoktor-jelöltek, mégpedig: dr. Baltazár
Dezső püspök,17 Stráner Vilmos egyetemi tanár, Soltész Elemér tábori püs-
pök, d. Ravasz László és dr. Antal Géza református püspökök. A vendégek so-
rában megjelent Prőhle Károly, a soproni hittudományi kar dékánja is… Meg-
ragadó színekkel, mély alapossággal vette azután sorra dr. Varga Zsigmond [a
hittudományi kar dékánja] szép avató beszédében dr. Antal Géza dunántúli
református püspök, Ravasz László dr. dunamelléki református püspök, Soltész
Elemér protestáns tábori püspök, továbbá Pair [sic!] Sándor és Stráner Vilmos
egyetemi tanárok érdemeit.”18

A debreceni egyetem könyvtárában is megmaradt (korabeli fényképfelvé-
telen) Payr Sándor díszdoktori oklevelének szövege19: Nos Rector et alma et ce-
leberrima Regia Scien tiarum Universitas Hungarica Debreceniensis de Stephano
Tisza nominata lecturis salu tem! Ad universorum notitiam harum serie volu-
mus pervenire, quod facultas nostra theo logica religionis reformatae, cum omnes
mundi Helveticae confessioni addicti festum anni versariorum comitiorum impe-
rii ante CCCC annos Spiriae habitorum celebrassent, in signum suae consociati-
onis aeternaque pro rei memoria Dominum Reverendissimum Alexandrum Payr
professorem ordinarium facultatis ev. theologicae Semproniensis pro studiis Eius,
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14 TtREL II.2.c.19. 73/1929–1930.
15 TtREL II.2.c.19. 160/1929–1930.
16 Ekkor, 1929 végén a Tisza István Tudományegyetem otthona még a Debreceni Refor-

mátus Kollégium épülete volt. A debreceni neobarokk stílusú egyetemi főépületet a Nagyer-
dőn a húszas években kezdték építeni, 1932-ben avatták fel. 

17 Baltazár Dezső püspököt ezúttal a jog- és államtudományi kar díszdoktorává avatták.
18 Négy református püspököt avatott díszdoktorrá a debreceni egyetem. Debreceni Protes-

táns Lap, 1929. 49. évfolyam 50. szám. 446–448. o.
19 A digitalizált fénykép elérhető az interneten is: http://hdl.handle.net/2437/81333



quibus ille in artibus scientiisque ad fontes, ad personas, ad coniunctiones extra-
 neas, nec non ad res hymnologicas et ad momenta progressus interni ecclesiasticae
historiae Hungaricae pertinentibus felicissime deditus est nihilominus pro meri-
tis Eius egre giis ad artem educandi ad disciplinam eruditionis iuvenum theolo-
gorum referentibus honoris causa doctorem Sancrosanctae Theologiae elegit. Quod
nos una cum senatu univer sitatis nostrae ratum habentes. Eidem Doctissimo et
Reverendissimo Domino diploma hoc maiore sigillo nostro munitum et consuetis
subscriptionibus roboratum dare et concedere curavimus. Datum in libera regia-
que civitate Debrecen anniversario festo CCCC comitio rum Spiriae habitorum.
Benjamin Csánki Universitatis reg. Hung. de Stephano Tisza no minatae h.t. Rec-
tor Dr. Sigismundus Varga Facultatis theologicae reformatae h.t. Decanus.20
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20 „Mi, a rektor, valamint a felnevelő és hírneves Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tu-
dományegye tem üdvözöljük az olvasót! Ezúton akarjuk mindenki tudomására adni, hogy refor-
mátus teológiai fa kultá sunk, mikor a világ összes helvét hitvallást követő reformátusa a speyeri bi-
rodalmi gyűlés négyszázadik évfor dulóját ünnepli, e közösséghez való tartozása jeleként és örök
emlékezetéül tiszteletes Payr Sándor urat, a Soproni Evangélikus Teológiai Fakultás rendes pro-
fesszorát munkásságáért, mely során igen termé keny tudo mányos tevékenységét a források, a sze-
mélyek, a külföldi kapcsolatok, nem kevésbé az egyházi ének és a magyarországi egyháztörté-
net kutatásának szentelte, valamint a teológus ifjúság nevelése és oktatása te rén elért kiváló ér-
demeiért a szentséges teológia tiszteletbeli doktorává választja. Ezt mi az egyetemi tanácsunk-
 kal együtt hagyjuk jóvá. Elrendeljük, hogy ugyanezen tudós tiszteletes úrnak adják át, juttassák el
ezt a nagyob  bik pecsétünkkel megerősített és szokásos aláírásainkkal ellátott diplomát. Kelt



Ahogy említettem, Payr Sándor betegsége miatt személyesen nem vehette
át oklevelét, erről így ír a debreceni egyetem rektorához, Csánki Benjáminhoz
küldött levelében: „Méltóságos Rector Úr! Mélyen Tisztelt Uram! Most is ha-
tása alatt állok a lesújtó érzésnek, hogy állandó beteges állapotom miatt a deb-
receni fényes ünnepélyeken nem vehettem részt és illő módon személyesen
nem fejezhettem ki hálás köszönetemet a tiszteletbeli doctorátussal való magas
kitüntetésért. Újabb nagy köszönettel és hálával tartozom Méltóságos Egye-
temi Rector Úrnak, hogy a kitüntetésről szóló művészi becsű, díszes és igen
értékes diplomát részemre méltóságos D. Kiss Jenő hittudományi dékán urunk
szíves közvetítésével megküldeni méltóztatott. Végtelen hálára vagyok köte-
lezve Méltóságos Uram, a Tisza István Tudományegyetem egész tanácsa és kü-
lönösen az egyetemes hittudományi kara iránt. A jubiláris esztendőnek és a
testvér református egyház irántunk való atyafiságos jóindulatának örökbecsű
emléke marad ez reám nézve. Vajha a jó Isten még megengedné, hogy életem-
nek alkonyán legalább itt, dolgozó szobám szűk falai között továbbra is szol-
gálhatnék hazai protestáns egyházi irodalmunknak s mély hálámat a magas ki-
tüntetésért ez által is bizonyíthatnám. A legmélyebb tisztelettel vagyok Mél-
tóságos Egyetemi Rector Úrnak Sopronban 1930 évi január hó 4-én. Leköte-
lezett hálás híve Payr Sándor egyetemi ny[ugalmazott] r[endes] tanár.”21

Ahogy láthattuk, Payr és a debreceniek kapcsolata éveken át töretlen ma-
radt, az idézett himnológiai tanulmány (Testvéri közösség magyar protestáns
énekeskönyveinkben) is egy olyan kötetben jelent meg 1936-ban, hét évvel a
doktoravatás után, két évvel Payr halála előtt, amelynek impresszumában ez
szerepel: „Az Institutio négyszázadik évfordulójára írták a Debreceni M. Kir.
Tisza István-Tudományegyetem Református Hittudományi Karának tanárai
és doctorai.”22

Payr Sándor 1938. január 30-án hunyt el, s erről a szomorú eseményről ter-
mészetes módon a debreceni hittudományi fakultás is megemlékezett. A hit-
tudományi kar 1938. március 27-én tartott rendes ülésén Révész Imre dékán
a következő bejelentést tette: „A legutóbbi kari ülésünk óta nagy veszteség érte
a magyar evangéliumi protestáns tudományosságot és lelkipásztor-képzést. A
m. kir. Erzsébet tudományegyetem evangélikus hittudományi karának, a sop -
roni testvérfakultásnak rendkívüli érdemű nyugalmazott nyilvános rendes ta-
ná rát, karunknak és egyetemünknek 1929 óta tiszteletbeli doktorát, Payr Sán-
dort szólította magához f. é. január 30.-án az élet, halál és öröklét szabados
Ura. Elköltözött atyánk, testvérünk és barátunk, nem egy vonatkozásban ta-
ní tómesterünk az Evangélium mindkét hitvallású magyar egyháza számára kü-
lönösen nagy ajándéka volt a mindenható kegyelemnek. Történetirodalmi és
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Debrecen szabadi királyi városban, a speyeri gyűlés négyszázados évfordulójának ünnepén.
Csánki Benjámin, a Magyar Királyi Ti sza István Tudományegyetem mostani rektora; Dr. Varga
Zsigmond, a teológiai fakultás mostani dékánja.” (Ford. Szabadi István)

21 TtREL II.2.c.19. 340/1929–1930.
22 Lásd a 4. és 5. jegyzetpontot.
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hymnológiai tudományos munkásságával bármily mélyen gyökerezett is a saját,
forrón szeretetett egyháza talajában, tudományos termelése mindig legköze-
lebbről érdekelte s szokatlanul meggazdagította a mi egyházunk szellemi életét
és történeti önszemléletét is. Ezt így akarta ő maga is, az áldott emlékű igazi
tudós és igazi lelkipásztor: nagyon szeretett bennünket, reformátusokat, s a
közös szenvedések emlékétől átitatott nemes dunántúli levegőben soha nem
tudta másként szemlélni a maga egyházának s a mienknek múltját, jelenét és
jövőjét, mint csak egy Istentől rendelt, kölcsönösen ajándékozó s még a kereszt
alatt is boldog sorsközösség keretében. A késő vénségig fiatalokat is elhomá-
lyosító eréllyel, kedvvel, szorgalommal és eredménnyel dolgozott Payr Sándor
életéért és kivételes becsű tudományos örökségéért áldva áldjuk a kegyelem
Urát, a legközelebbről sújtott család és testvérfakultás számára buzgón esede-
zünk az onnan felülről jövő vigasztalásért; szép, összhangzatos életét pedig,
mely maga egy darab egyháztörténelem s egy tisztán zengő himnusz volt, pél-
daként állítjuk magunk és a reánk bízottak elé… A holtaknak béke, az élőnek
üdv.”23
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23 TtREL II.2.a.23.
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BARBÁCSY ZOLTÁN

Emlékezés a felmenőimre
Röviden összefoglalom Payr Sándor felmenőire vonatkozó információimat
családi és anyakönyvi kutakodásaim alapján. Payr Sándor 1861. február 25-én
Pápán született, édesapja Payr Sámuel kefekötő mester, édesanyja Feigl Erzsé-
bet. Nem tősgyökeres pápai volt; édesapja, mint legkisebb fiú, a balfi evangé-
likus lelkészi házból került Pápára, ott vált önálló iparossá tanult szakmájában.
Payr Sándor nagyapja, Payr Sámuel 45 évig, haláláig szolgált evangélikus lel-
készként Balfon. Azonban ő sem ott, hanem a közeli Harkán született, ez a te-
lepülés a Payrok ősi fészke.

Házi Jenő családtörténeti adattárában a Payr (Pair, Paier, Peir, Pauer, Bayr,
Bayer, Peyer, Peyr, Payer) nevet a leggyakoribb soproni családnévként tartja
számon, amely a környező német és magyar anyanyelvű településeken is elő-
fordul. Sopronban már a 15. századból van írásos adat Payr nevet viselő sze-
mélyekről. Payr Sándor egyenes ági felmenői Harkán születtek és éltek. Déd-
szülei, Payr János és Kaufmann Zsófia gazdál kodók voltak ugyanitt. Az anya-
könyvek alapján öt felmenő generáció genealógiája álla pítható meg biztosan,
amelynek élén legkorábbi ősként Payr György (1675–1737) áll.

Némi bizonytalanságot okozhat, hogy 1675 és 1687 között a születési anya-
könyvet hiányosan vezették, továbbá, hogy esketési és halálozási bejegyzések
híján az ezen időszak előtt és után rendesen vezetett születési anyakönyvekből
nyert adatok sem illeszthetők össze teljes bizonyossággal egymással. Ezt a bi-
zonytalanságot azonban ellensúlyozza a tény, hogy az 1636 óta vezetett harkai
anyakönyvekben a vizsgált első kétszáz évben más családnevek esetében jelentős
névkicserélődés tapasztalható, ezzel szemben a Payr családnév az egyik legsta-
bilabb, folyamatos elem Harkán. Az 1640-es, 1650-es években a hetedik gene -
rá ció négy egy időben élt családjában 18 gyermek született. A harkai anya-
könyv ben Payr Sándornak a legkorábbi, hat-hét generációval korábbi elődjé-
ről szóló bejegyzés a következő: 1639. 06. 29.: Bar Stephan és Barbara fiá nak,
Payr Cristoffnak a születése.
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KEVEHÁZI LÁSZLÓ

Payr Sándor, az egyháztörténész
Születésének 150. évfordulóján életéről nem kell írni, ebben a dolgozatban csak
tudományos, pontosabban egyháztörténeti munkáját szeretnénk rögzíteni, ösz-
szefoglalni, és értékelni. Az életével kapcsolatos néhány következő esemény és
dátum is csak tudományos pályáját és munkáját rögzíti.

1882–1885 között volt soproni teológiai hallgató. Már teológus korában az
volt tanárainak véleménye, hogy professzor lesz belőle. 1886-ban a bázeli egye-
temen folytatta tanulmányait. 1889-ben hívták meg először soproni teológiai
tanárnak mint pusztavámi lelkészt, nevelői és segédlelkészi évei után. Féléves
itteni szolgálat után lemondott, visszament Pusztavámra, majd Gyurátz Fe-
renc püspök titkára is volt. 1899-től azonban már újra teológiai tanár. Még
ebben az évben a Luther Társaság tagja és Protestáns Irodalmi Társaság vá-
laszmányi tagja lett. 1902-ben tette le a tanári vizsgát, 1923-tól már nyilvános
rendes egyetemi tanárként dolgozott. 1929 kapta díszdoktori címét Debre-
cenben. 1930-ben vonult nyugdíjba. Közben fáradhatatlanul gyűjtött, tanított
és publikált. 

„60 éve halt meg a magyarországi evangélikus egyház legnagyobb történetíró -
ja” – olvassuk egy 1998-ban megjelent értékelésben.1 Nem túlzás ezt állítani?
Hiszen előtte is voltak történetírók egyházunkban, köztük kiemelkedőek is.
Nem szükséges neveket felsorolni ennek igazolására. De halála után is folyt a
kutatás és a történetírás, itt sem kell neveket idézni. Úgy tűnik, mégis igaz az
állítás, hogy Payr Sándor neve kiemelkedik a sorból. Műveinek bibliográfiája
– amely most már reménységünk szerint teljesenk tűnik – 626 kisebb-nagyobb
írásból áll össze. Minden bizonnyal mondhatjuk, hogy bizonnyal a legtermé-
kenyebb egyháztörténet-írónk volt.

A bibliográfia érdekes képet mutat a kiadás sorrendjét tekintve. Payr Sándor
– közel egy évtized megszakítással – 1889-től tanított, publikált 1937-ig 48 (a
megszakítást tekintve 38) éven át, mondhatjuk, négy-öt évtizeden, szinte fé-
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lévszázadon keresztül, hiszen a megszakítás ideje alatt is publikált. Ha a taní-
tásban szünet is volt, a munkája nem „szünetelt.” Amint jeleztem, mintegy 626
kisebb-nagyobb írásáról tudunk eddig. Megdöbbentő szám már ez is, mintha
ontotta volna írásait. Igaz, hogy ezek között vannak életműnek tekinthető ha-
talmas művek, könyvek, monográfiák, és vannak „történeti apróságok”. Ez még
akkor is kiemelkedő termékenységet mutat, ha meglehetősen sok téma egy-egy
másik periodikában ismétlődik. Ez a tény a „számlálást” meg is zavarja. Ezt a
bizonytalanságot fokozza, ha esetleg le kellene vonnunk a „Parsy (Parsi) Sán-
dor” és a „Sincerus” aláírású írásokat, pedig ezeket is minden bizonnyal ő írta. 

S ha ezeket az évtizedeket a „termékenység” nézőpontjából lemérjük, a követ-
kező képet kaphatjuk: 1888-tól (ez az év publikációjának kezdete 29 éves ko-
rában) 1890-ig 5 írásáról tudunk. 1890-től 1900-ig már 98 megjelent művét
ismerjük. Innen 1910-ig 56 írása jelent meg. Ha 1910-től nézzük, ezen az időn
belül kissé megoszthatjuk ezt a fontos évtizedet. 1910–1917 között 103 pub-
likációja jelent meg, 1917-ben (a reformáció jubileumi évében) 41, majd 1920-
ig még 30 írása ismeretes. Ez az évtized tehát összesen 174 publikációval gaz-
dagította egyháztörténeti írásait. 1930-ig még 178 művéről tudunk, majd
utolsó, már nem egészen teljes évtizedében újabb 126 írása jelent meg. Nem is
lehet számokkal lemérni munkásságát. Egy kutató ezt így fogalmazta: „szám-
talan számos” írását ismerjük. Ezek szerint az 1910 és 1930 közötti két évtized
volt a legtermékenyebb 20 esztendő, de az utolsó hét év is majdnem ugyan-
ilyen gazdag volt írásának, tanításának eredményképpen, s talán még hozzáte-
hetjük, hogy mélyült tanítása, kutatásai eredményeivel együtt. Igen, mert köz-
ben is valódi hangyaszorgalommal állandóan gyűjtött, ez volt munkájának
egyik titka. Publikációiban érződik az újabb felfedezések öröme. Tudjuk per-
sze, hogy a művekben nem a számok a döntő tényezők. 

Gondoljunk például csak egyetlen nagy kiadására, az 1910-es Egyháztörté-
neti emlékekre. Ha valaki átlapozza, megkísérli elolvasni összegyűjtött anyagát,
elámul eredményes szorgalmán. Ennek alapján igazán hozzá lehetett fogni
„nagy művéhez”, a dunántúli kerület története megírásához. Pedig abban még
több adat rejlik. Ha így nézzük, akkor talán mégis igaz, hogy eddig a legna-
gyobb egyháztörténet-írónak állítjuk Payr Sándort. 

De akkor még nem beszéltünk arról, hogy közben állandóan készülnie kel-
lett a tanításra is. S akkor nem csodálkozhatunk, hogy írt, tanított, beszélge-
tett, mesélt állandóan, hiszen „tele” volt egyháztörténeti adatokkal és esemé-
nyekkel. Már tanítványai sem élnek. Az a hír azonban fennmaradt, hogy még
útközben, sétálás közben is az egyháztörténet volt témája, útitársai csak hall-
gathatták őt. Családja pedig többször átélte, hogy ebéd közben felállt, dolgo-
zószobájába sietett egy-egy adatot feljegyezni, s elfelejtett visszajönni család-
jához ebédelni. Az elveszett csepregi graduál feldolgozása volt utolsó műve ha-
lála előtt. Ekkor sóhajtotta: „Csak még három hetet adna Isten!” De tudjuk,
mégis felkészülten indult a nagy útra. 

Nem gondolom, hogy hallgatói közül bárki is élne még. De eljutott hoz-
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zám egy elbeszélés, amely szerint talán elmondható, hogy Payr professzor elő-
adásmódja írásaiban jobb, elevenebb lehetett, mint élő szóban. Tanulmányai
mintha színesebbek, elevenebbek lettek volna, mint előadásai. Talán ez is magya -
rázza tanári munkájának egy időre történő megszakítását. De közbeeső móri
és püspöki titkári szolgálata után visszatért, és mindvégig katedrájánál maradt. 

Ha pedig ugyanezt a bibliográfiát a tartalom szempontjából nézzük, újabb
és más képet kapunk. Így nézve írásait, kétségtelen, hogy kutatásainak, írásai-
nak középpontjában a Dunántúl állt. Ha a „legnagyobb” egyháztörténet-írói
címet meg is fontoljuk, az vitathatatlan, hogy annyi adatot senki nem gyűjtött
össze a Dunántúlról, mint ő. 

Az Egyháztörténeti emlékek című gyűjteménye több mint 150 dokumentu-
mot tartalmaz: jegyzőkönyveket, leveleket és egyéb írásokat. Aki ezeket ösz-
szegyűjtötte, feldolgozta, az reális képet kapott a 16–17. századi dunántúli
egyházi életről, annak eseményeiről, vitáiról. Összeállította például azt a sort,
amelyben első evangélikus lelkészeink és tanítóink a hazai reformáció kezde-
tétől aláírták a Konkordia könyvet. Ennek a hatalmas anyagnak, bázisnak a se-
gítségével írta meg 14 év múltán (Egyháztörténeti emlékek: 1910, A Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület története: 1924!) élete főművének nevezhető nagy
könyvét 530 gyülekezetről, s a könyv második felében összefogva, témák sze-
rint rendezetten a kerület kialakulásáról. Ha csak ezt a két könyvét nézzük,
ezek bizony pótolhatatlanok még akkor is, ha sajnos befejezetlenek. Ezekre
építeni lehet. Érdemes idézni, amit maga ír ezzel kapcsolatban: 

„Gyűjteményünk ezen I. kötetének anyagát Hajnóczy, Hrabovszky és Ga-
mauf értékes kézirataiból, különféle egyházi és magángyűjteményekből és a
Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárából merítettem. Voltak közöttük olyan
kéziratok is, amelyeknek fakult sorait csak a legnagyobb nehézséggel lehetett
már most is kibetűzni. A közölt szövegnek legnagyobb része itt jelenik meg
először nyomtatásban, de vettem át egyes folyóiratokból és történeti művek-
ből is forrásokat, amelyek egyházkerületünk történetére nézve fontosak, s ame-
lyekhez különösen vidéken lakó lelkészeink csak nehezebben férhetnek hozzá.

Az első kötetben egyházkerületünknek főként 16–17. századbeli területi
viszonyaira és a kiválóbb egyházi és világi férfiak életrajzi adataira voltam te-
kintettel… Egy második kötetben a legrégibb dunántúli jegyzőkönyveket kel-
lene közölni, s ezeken kívül az egyház belső életére, az egyházalkotmányra, is-
tentiszteletre vonatkozó kánonokat. 

Az elvonult zord idők egyházunkat nemcsak anyagi javaktól, hanem az írott
emlékek sok kincsétől is megfosztották. Szedjük fel azért a maradék darabokat,
hogy semmi el ne vesszen.”2

Ezek a sorok nemcsak alaposságról, hanem sajnos befejezetlenségről is ta-
núskodnak. Nem tudjuk pontosan ez utóbbi okát, egy hagyomány szerint va-
lamilyen módon elégtek a gyűjtött dokumentumok. 
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A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület történetének bevezetésében ugyan-
ebben a témában ezt olvassuk: „Munkámat a források gyűjtésével kezdtem
meg, a Dunántúlnak általam szerkesztett Egyháztörténeti Emlékeiből egy kö-
tetet ki adott a kerület. [Tehát nem minden került az Egyháztörténeti emlé-
kekbe, amit a szerző összegyűjtött!] Majd a soproni egyházközség történetének
egy részét írtam meg, az I. kötetet [Sopron, 1917]… Mert az egyes gyülekeze-
teknek mint alkotó részeknek ismerete nélkül a kerületnek mint egésznek történe-
tét megírni nem lehetett… Itt ugyanis a filiákkal együtt mintegy 530 egyház-
községről kellett beszámolnom, míg az elnyomatás korában kerületünk 50 gyü-
lekezetre fog összezsugorodni. Azért a hátralevő két korszak (az elnyomatás és
feléledés kora) a tervbe vett II. kötetben jól elfér.” 

Amikor ezeket a sorokat idézem, nemcsak azért teszem, hogy megint a szo-
morú befejezetlenségre utaljak, mint előbb. A tervezett második kötet ugyanis
itt sem jelent meg. Talán annyi más és időszerű téma akadt, vagy itt is az elő-
zőkben említett tűz vagy más körülmények között elpusztult dokumentumok
miatt nem jöhetett a folytatás. Ezt eldönteni nem tudjuk, csak sajnálni lehet.
Nagy kincsünk lett volna mindkét könyv folytatása. 

Szólnunk kell a nagy mű fogadtatásáról is. Egyházunkon belül is nagy vissz-
hangja volt a könyvnek. A mellékelt, róla szóló irodalmi felsorolás ennek ta-
núja. Többen is tollat ragadtak, örülve a nagy műnek. Azt lehet mondani, ál-
talános volt az öröm a megjelenése felett. Volt persze más visszhang is. „Fele-
kezeti békebontásról, a protestán sok üldözéséről beszél Payr Sándor testes
könyve, mely tiszteletre méltó tudományos anyagot halmoz össze, anélkül,
hogy objektív történeti szempontok szerint dolgozna” – írja egy katolikus tör-
ténész. 3 A katolikus kritikust sok minden bántja. Nemcsak a katolikus egy-
ház hozott véres intézkedéseket – mondja –, hanem a protestánsok is (hazai
vonatkozásban a kassai templom visszavételéről és a vele kapcsolatos kivégzé-
sekről szól, külföldi vonatkozásban Kálvint említi). A „hitehagyás” nem az
volt, amikor a főurak rekatolizáltak, hanem az, amikor elhagyták az igaz ka-
tolikus hitet. Payr állítása szerint a világi házasélettel szemben a szerzetesség a
status perfectionis, pedig az csak status perfectionis acquirendae (a tökéletes ál-
lapothoz hozzájárulás). „A szentistváni Magyarország, a keresztény magyar
kultúra szeretetében a katolikus egyház soha sem szorult Payrok buzdítására”
– vonja le a végkövetkeztetést. Csak megjegyezzük, hogy a „magyar kultúrát”
sem kell Payrtól megvédeni. Egy másik cikkében a kritikus különösen a jezsui-
 tizmust védi azzal, hogy a „cél szentesíti az eszközt” nem jezsuita gondolat,
hanem az egyháztörténetben mindenütt felbukkan, minden oldalon.4 Lehetne
folytatni. Talán azt mondhatnánk, hogy ha Payr nem objektív, akkor a táma-
dás sem az. De ma már nem itt a hangsúly. El kell ismernünk, volt Payrnál
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„szubjektivitás”. Korának embere volt ő is. Lehet, hogy fogalmazása sem kor-
szerű ma már. De mára ez a vitatkozó hang el is sikkadhat számunkra, és marad
az adatok támadhatatlansága. A könyvet a rengeteg forrás felhasználásának le-
hetősége és adatai teszik a 21. században is korszerűvé.

Ennél többre vezet viszont, ha további műveinek tartalmát is megvizsgáljuk.
Eddig voltaképpen csak két nagy könyvéről szóltunk. 

Lehetetlen felsorolni a dunántúli személyekről, családokról, intézményekről
szóló írá sait. Ezt a bibliográfiában igyekeztem külön csokorba szedni. Ismét-
lés helyett inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem csak a szépet és di-
csérendőt írja meg, bár abban is tanít, hogy mennyi mindenért lehetünk há-
lásak, és mennyit tanulhatunk elődeink életéből. De nem kerüli meg a „ké-
nyes” kérdéseket sem. Emlékezhetünk például csak a Révay Judit, a hitehagyott
Nádasdy Ferenc édesanyja, Magyari István és Báthori Erzsébet és Szenci Fekete
István, a hitehagyott püspök című könyveire, írásaira. Az egyháztörténésznek
nem az a feladata, hogy elkendőzze a múlt bajait, bűneit, hanem hogy azokat
is feltárva tanítson. 

„Fekete István hitehagyásával kemény próbára tette dunántúli egyházunkat.
I. Lipót gyászos korában, midőn annyi külső ellenség is már szinte halálra gyű-
lölte az Úrnak nyáját, az volt a nagy életkérdés, hogy meg tud-e egyházunk ál-
lani hitében akkor is, ha váratlanul a maga körében a vezérek közt támad áruló
ellenség, egy Júdás a tanítványok között. És egyházunk ezt a próbát is megál-
lotta. A reformáció négyszázados jubileuma virágzó egyházi életet talált ott,
ahol Fekete botrányos életével rombolt és pusztított. – Nem szívesen idéztük
fel emlékét. A keringő téves hírek és koholmányok kényszerítettek reá. A fény
mellett az árnyékot is meg kell látnunk, s a gyászos idők eseményeiben sok szép
példa és tanulság is rejlik. Magáról Feketéről pedig őszintén mondjuk mi is
Burius (a gályarab!) szavaival: Ne vélje senki, hogy gyűlöletből mondom el eze ket,
mert bizonyára keresztyén részvéttel vagyok a hozzá hasonlók iránt, hogy any-
nyira elvakultan rohannak egyik bűnből a másikba… De fel kell mégis jegyez -
ni az ilyeneket, hogy annál jobban kikerülhessék az ördög köteleit és hálóit.”5

Kötelek és hálók. Nem tanít, emlékeztet ez bennünket a közelmúltunk szo-
morú eseményeire? Nem állandó figyelmeztetés ez? 

A nagyobb lélegzetű dunántúli monográfiák sorából már csak egyetlen írást
szeretnék kiemelni. Nemcsak azért, mert éppen Pápáról kaptam e sorokra a fel-
 kérést, hanem azért, mert ezt az írását is példának tartom, arról nem is szólva, hogy
ez a könyv is az adatgyűjtésnek és egyháztörténet-írásnak a ragyogó példája. 

Egészen más hangú ez a másik nagy monográfiája, a Gyurátz püspöknek szen-
telt írás, mint az előző. „Gyurátz Ferenc pápai lelkész és püspök, aki nekem
már a népiskolában tanítóm, a középiskola nyolc osztályán át vallástanárom s
majdnem félévszázadon át előbb lelkiatyai tanácsadóm, utóbb bizalmas jó ba-
rátom volt, egyháztörténeti munkálkodásomat mindig figyelemmel kísérte és
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Pápáról 1912. augusztus 10-én írta: Nagyon jó szolgálatot tennél egyházunk-
nak, az érdeklődést ennek ügyei iránt hathatósan ébresztenéd, ha megírnád
egyházkerületünk püspökeinek, felügyelőinek történetét.”6 Payr megírja, hogy
Gyurátz Ferenc önmagáról sohasem beszélt, sőt azt a kérést is visszautasította,
hogy magáról írjon. Így született meg az „atyai barát” és „főnök” monográfi-
ája, amely nemcsak a nagy életpályát adja elénk, hanem azt is, milyen szeré-
nyen, mindig másokra gondolva és szegényen, vérmérgezésben halt meg kerti
munkája következtében a nagy püspök. Ezért született meg tőle a könyv Gyu-
rátz Ferencről, mert „az igaznak emlékezete áldott”. 

Nem találtam Payrnál olyan mondatot, amely egyháztörténeti ars poeticáját
foglalná össze. De azt hiszem, erre nincs is szükség, az előbbiekre és a mostani
sorokra gondolva így is összefoglalhatnánk: a negatívumokból tanulnunk kell,
a pozitívumok pedig ma is erősíthetnek.

Nemcsak személyekről írt egyháztörténészünk. Sopron az első a gyülekeze-
tek sorában. Nemcsak a gyülekezet történetét írta meg – sajnos ezt is befeje-
zetlenül –, hanem Sopronról és intézményeiről, a városról több mint 30 írás ke-
rült ki tolla alól. De írt Csepregről, Sárvárról, Nemeskérről, Pápáról, Vadosfáról,
minden felsorolt gyülekezetről több írása is született. Nem hagyja ki a sorból
Nemescsót és Uraiújfalut sem. Mintha nemcsak tudósa, de szerelmese is lenne
a dunántúli kerületnek, gyülekezeteknek, városoknak és falvaknak. Ezt nem-
csak kisebb írásai, hanem a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület történetében
bemutatott 530 gyülekezet története is bizonyítja. 

Külön csoportot alkot, amit így jelöltem meg: Luther és a magyar reformá-
ció. A Lutherről szóló írásai a reformátor wormsi hitvallásáról, végrendeletéről,
magyarokkal való kapcsolatáról és az Ágostai hitvallásról szólnak. Ezzel azon-
ban keveset mondtunk, hiszen más írásai is át vannak hatva a reformáció nagy
eseményével. De a németországi eseményekkel összekapcsolja a hazai refor-
máció eseményeit is, és nemcsak a kiemelkedő alakokkal foglalkozik, hanem a
dunántúli kerület történetében is lehetőleg minden gyülekezettel kapcsolatban
megkeresi a reformációi gyökereket vagy legalábbis az arra utaló eseményeket.
Egész életművét áthatja a reformáció tisztelete és kutatása is. 

Meggyőződésem szerint a reformációt és hazai történelmünket szépen ösz-
szekapcsolja, amikor így ír: „Augsburg neve először egy véres vereség emléké-
vel (955) van beírva a magyarok történetébe. Ez is korszakos jelentőségű volt.
Magába szállva a kalandos hadjáratokat ekkor hagyta félbe a magyar, és mu-
tatott hajlandóságot békésebb életmóddal a keresztyénség felvételére. Közel
hatszáz év múlva fordul ismét a magyarság figyelme Augsburg felé. Most szel-
lemi, vallási téren a reformációért folyik a harc. Luther, Melanchthon és az
evangélikus rendek hitvallását itt hallgatja meg V. Károly, a császár. Az Isten
igéjére, a Szentírásra alapított reformációnak első, sarkalatos hitvallását itt ol-
vassák fel az akkori világ nagyjainak legtekintélyesebb gyülekezetében. Világ-
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történeti jelentősége van ennek az eseménynek éppen úgy, miként Luther
wormsi útjának és vallástételének vagy a speyeri protestációnak és apellációnak.
Az augsburgi birodalmi gyűlésnek 1530-ban Magyarországból is volt néhány
szem- és fültanúja. Jelen volt Mária, özvegy magyar királyné udvari lelkészével,
a lőcsei Henckel Jánossal és titkárával, Oláh Miklóssal, a későbbi prímással.”7

Payrnak röviden ez a meggyőződése: a világtörténelmi jelentőségű reformáció
fordulatot hozott nemzetünk életében is. Sőt amint később Sólyom Jenő pro-
fesszor, úgy ő is kapcsolatba hozza a magyarok krisztianizálódását és a refor-
mációt. Mindkettő döntő módon hatott hazánk és népünk életére. Amikor
2017-re, a reformáció ötszáz éves jubileumára készülünk, nem árt ezt a gon-
dolatot is erősíteni és hangsúlyozni. 

De Payr Sándor a reformációt és evangélikus egyházunk szolgálatát nem-
csak „vallási”, hanem „nemzeti” szemmel is nézi. „Evangélikus egyházunk a val-
lásos hitélet mellett hű ápolója volt mindig a hazafias magyar nemzeti szel-
lemnek is. Dunántúli egyházunknak, melyben a magyarság a hitközösség révén
idegen nemzetiségekkel, horvátokkal, vendekkel, tótokkal, németekkel állott
érintkezésben és egyházi kapcsolatban, ezen a téren nehéz, de egyszersmind
nemzeti szempontból igen fontos hivatás jutott osztályrészéül. És a múlt idők
emlékei bizonyítják, hogy egyházunk ebben a helyzetében is hazafias hűséggel
tette meg kötelességét. Az evangélikus magyarság a dunántúli részeken nem
veszített, hanem inkább hódított, éspedig tisztán magasabb szellemi művelt-
ségével, minden erőszakos elnyomás és kényszerítés nélkül.”8 Így lettek az ide-
gen származásúak lelkes magyarokká nálunk, és ugyanakkor a reformáció hor-
dozóivá is. Tisztában vagyok azzal, hogy a 19. században, amiről ő már nem írt,
más is történt részünkről. Akkor már nemcsak nyitottak, hanem olykor erő-
szakosan integrálók is voltunk, és ebben egyházunk sem volt kivétel. De nem
kellene éppen ma, a feszültségek idején ilyen befogadóvá, nyitottá lennünk,
nem kellene, hogy az evangélium ereje jobban áthasson, hogy így hathassunk
a velünk és körülöttünk élőkre? 

Figyelemre méltó módon viszont írásaiban a reformáció és a pietizmus is
együtt jelentkezik. Ezzel két nagyobb írásában is foglalkozik. Hazai egyhá-
zunkat talán nem járta át úgy a pietizmus, mint Németországban, de jelentős
volt, és képviselői kiemelkedő munkát végeztek. Amikor Payr a pietizmus ma-
gyar képviselőiről ír, akkor valójában a dunántúli, pontosabban a győri vagy
Győrből kiinduló pietista lelkészeket sorolja fel, akiknek könyvkiadása igen
nagy szolgálatot tett, amikor a könyvek többet prédikáltak, mint amennyit a
lelkészeknek és tanítóknak szabad volt. Kétségtelenül ébresztő, „élesztő” ha-
tással voltak egyházunk életére. Az is vitathatatlan, hogy a pietizmus pedagó-
giája komoly szolgálatot végzett nemcsak Németországban, de hazánkban is;
generációkat tanított és nevelt hazánk és egyházunk szolgálatára. 
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Mindezek alapján már megkockáztathatjuk, hogy Payr Sándor nemcsak a
legnagyobb és legtermékenyebb, hanem a „legdunántúlibb” történetírónk is.
Műveinek legnagyobb része hazánknak és egyházunknak erről a tájáról szól, itt
volt „otthon” igazán. 

Írásainak utolsó, kisebb csokra nincs közvetlen kapcsolatban a Dunántúllal.
Rajta tartotta szemét a hazai és egyetemes egyháztörténeten is. Ehhez hozzáte-
hetjük, amint a tartalmi jegyzék mutatja, hogy a reformáció eseményén kívül
inkább a hazai egyháztörténettel foglalkozott. Bizonyára tudta, hogy az egye-
temes egyháztörténetet sokan igyekeztek megírni, a hazaival csak mi foglal-
kozhatunk. Mondhatnánk, hogy hazai egyháztörténetünk feldolgozásával já-
rult hozzá ő is az egyetemes egyháztörténethez. 

Érdekes kérdés: miről vélte fontosnak írni? De megfordítva talán azt is kér-
dezhetnénk: miről nem írt? Bámulatos, ha bibliográfiáját ebből a szempontból
is végigolvassuk. Nem csak évfordulókra figyelt. Végiggondolt problémákat is.
Észrevette itt is az árnyoldalakat, keményen fel is vetette azokat, írt például a
„lélekhalászásról” is. Alapjában mégsem ellenséges hangon, hanem ökumeni-
kus nyitottsággal figyelte az egyháztörténetet. Észrevette és kihangsúlyozta a
katolikus egyház pozitív alakjait és eseményeit is a negatívumok mellett. 

Figyelemre méltó, hogy a nem egyháztörténeti személyeket, alakokat, ese-
ményeket is kapcsolatba hozza az egyháztörténettel, legalábbis azt hangsú-
lyozza, amit ezekből tanulni lehet. Amikor például Széchenyi vallásos lelküle-
téről ír, így fejezi be: „Vigyázzunk hát, hogy a 20. század történetírója majdan
a történetírás súlyos ítéletét meg ne ismételje (éppen Széchenyivel kapcsolat-
ban). Gróf Zrínyi Miklós és gróf Széchenyi István vajon nem eléggé nagy ka-
tolikusok és nem eléggé nagy magyarok voltak-e arra, hogy anyagi és népességi
túlsúlyban levő hitfeleik e mohácsi nehéz időkben őket kövessék hazafias, meg-
értő és békés egyházpolitikában?”9

Vagyis: mindenből tanulni lehet, jelentéktelennek vagy jelentősnek, nega-
tívnak vagy pozitívnak ítélt eseményekből egyaránt. A történelem az élet ta-
nítómestere, vallja kimondatlanul is Payr Sándor. Amikor arról ír, hogy kik
voltak és mit jelentettek a „flaciánusok” Magyarországon, akkor is levonja a
következtetést: ezt a negatív mozgalmat is átélte az egyház. S amikor arról a
„kis” eseményről ír, hogy Kolbenheyernél ebédelt Petőfi, akkor is tanít: ilyen
„kis” szolgálatokban is nagyot lehet tenni, ha a rászorultak mellé állunk.

Itt is érdemes egy pillanatra megállni. Maga is így címezi néhány írását: egy-
ház történeti apróságok. Látszólag apró eseményeket is megemlít. De észre kell
vennünk, hogy ezekből az „apróságokból” épült egyháztörténet-írása egésszé.
A mozaik is apró darabokból épül és készül. Payr Sándor észrevette ezeket is, de
ebből lett a nagy kép, amelyet kialakított. Pontosan úgy, mint a mozaiknál. Kü -
lön érdemes ezeket az „apróságokat” elolvasni, ezekből formálódik ki egy-egy
egyháztörténeti alak jelleme, élete, és egész egyháztörténetünk így lesz színes,
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eleven mozaikképpé. S ebből látszik, hogy mi mindent gyűjtött össze, hogyan
építette a gyűjtötteket egybe. Az „apróságok” gyűjtésében és közreadásában
utolérhetetlen. 

Úgy gondolom, hogy Payr „lírai” hajlamát, oldalát nem az én feladatom érté-
kelni. Az azonban figyelemre méltó, hogy az egyháztörténészt mennyire megra-
gadta a vers, a zene, a muzsika is. Payr Sándor egyháztörténész és himnológus volt
egyszerre. Érdemes a zenével kapcsolatos írásait és verseit is figyelemmel átnézni. 

S talán itt is megemlíthető az a rá jellemző dolog, hogy míg az Erős vár a mi
Istenünk fordítására évekig nem született sikeres pályázat, végül az ő névtelen
pályázata lett a nyertes. S általában nemcsak a „reformáció lantosairól” írt,
hanem maga is szívesen énekelt, írt verseket. Zrínyi „prókátorát”, Vittnyédi Ist-
vánt nemcsak megírta többször, hanem meg is énekelte egy színműben. Nem
túlzás Payr Sándort úgy értékelni, hogy benne a hangyaszorgalmú történeti
kutató és a lírikus, énekes együtt volt. Mindkét területen nagyszerű talentu-
mokkal megáldott szakértőnek bizonyult. 

Áttekintve műveit kiadásuk sorrendjében és tartalmukban, az egyháztörté-
nész milyen vonásait emelhetjük ki, miben summázhatjuk tanítását, írásait ma?
Sőt: mit tanulhatunk tőle? 

Payr Sándor olyan alapot rakott le, amelyre ma is építhetünk. Szála Erzsébet
idézett tanulmányának már nemcsak az első mondata illik ide, hanem nagyobb
szakasza is: „60 éve halt meg a magyarországi evangélikus egyház legnagyobb
történetírója. Tudása, szellemisége tovább él műveiben, amelyek közül sokat
napjaink történészei, kutatói is forrásmunkaként használnak. Az egyházi zene
története, Sopron története, az evangélikusság hazai históriája nem közelít-
hető meg ma sem Payr Sándor műveinek ismerete, használata nélkül. Kutatói,
történetírói alaposságát jelzi, hogy Hóman Bálint és Szekfű Gyula éppúgy hi-
vatkoznak az egyháztörténész Payr Sándorra (Magyar Történet III. és IV.
kötet), mint a tízkötetes Magyarország Története (4/2. kötet), vagy Kosáry
Domokos a Művelődés a XVIII. századi Magyarországon című munkájában.

Payr Sándor könyvei és tanulmányai nélkül nem lehetne teljes Bárdos Kor-
nél alapvető műve, amelyet a 16–18. századi Sopron zenéjéről írt. A soproni
helytörténészek, Mollay Károly és Csatkai Endre szintén felhasználták Payr
Sándor munkáit a város történetének vagy muzsikájának leírásakor.” (Lásd:
Mollay Károly bevezető tanulmánya Csatkai–Dercsényi: Sopron és környéke
műemlékei című kötetben, vagy Csatkai Endre: A soproni muzsika története.)

Itt említeném meg, hogy erre az írásra azzal a címmel kaptam felkérést: Payr
Sándor az egyháztörténész szemével. Erre nem érzem magam megfelelőnek, túl
nagynak érzem a feladatot, hogy a nagy egyháztörténészt én ítéljem meg. Fel-
figyeltem viszont egy írására, amelyben ő nézi a történetírást az egyháztörté-
nész szemével.10 Meg kell jegyezni, hogy írását 1896-ra, a millennium évére
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készítette. Mérleget von az evangélikus történetírásról. Pontosan felsorolja azo-
kat, akik előtte jártak ezen az úton. De mérlege negatív, mert a katolikus tör-
ténetírás előbbre járt akkor, mint a protestáns. Úgy látja, a világi történészek
is „katolikus szemmel” nézik a történetet, az egyháztörténetet is. Megjegyzi,
hogy forrásanyagunk is nagyrészt elveszett. „Ami van, az is rejtve, felfedetlen.”
Ezért „ hogy egyházunk ferde világításba ne essék, vagy hallgatással ne mel-
lőztessék, szükséges volna legközelebb ott, ahol most városi és megyei mo-
nográfiák készülnek, gondoskodni arról, hogy egyházunk, mint a valláserköl-
csi életnek és a közművelődésnek tényezője, szintén ott szerepeljen kellően
megvilágított történetével”. Ma már túl vagyunk katolikus és protestáns ilyen
szembeállításán. Talán lépéseket tettünk közösen azért is, hogy a világi törté-
netírókkal együtt munkálkodjunk. Abban azonban hiányosságaink vannak,
hogy a forrásainkat fel kellene tárnunk, azokat jobban kellene őriznünk. Talán
azt a konzekvenciát is levonhatjuk, hogy egyházunk gyűjteményi munkásainak
és az egyháztörténettel foglalkozóknak jobban együtt kell dolgozniuk. A tör-
ténetírásnak még jobban a gyűjteményi munkára kell épülnie. Evangélikus egy-
háztörténet-írásunk ma is lemaradásban van? 

Payr Sándor munkája kihagyhatatlan a további történeti kutatásban. Erre
utalnak az előbb felsorolt nevek vagy az – internetes kereséssel megtalálható
– őrá utaló, őrá építő vagy őrá hivatkozó megjelent művek. De erre utal a meg-
jelenés előtt álló könyv is a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület történetéről.
Aki majd kezébe veheti – ha Isten engedi – remélhetőleg 2011-ben, az láthatja,
hogy szinte minden írás, minden gyülekezeti történet Payrra utal még akkor
is, ha ő 530 gyülekezetről írt, mi pedig már csak 113 dunántúli gyülekezet tör-
ténetéről és életéről adhatunk számot. Sartoris János (1695–1756) nemescsói
lelkész írta egyik írásában, hogy az egymás utáni generációkban mi mindnyá-
jan egymás vállán állunk, és ezért látunk messzebb. Az új dunántúli könyvet is
„Payr vállán állva” írhattuk meg. Nem tudok arról, hogy más egyházkerületről
ilyen átfogó, alapos és hatalmas monográfia jelent volna meg. Ma már más a
helyzet, ha tekintetbe vesszük a 2002-ben a déli, majd 2006-ban az északi ke-
rületről megjelent könyveket. Amikor 2011-ben a dunántúli kerületről szóló
könyv megjelenik, és ezzel végre egész evangélikus egyházunkról olvasható lesz
történelmi összefoglalás, akkor nem túlzás, ha – reménységünk szerint éppen
Payr Sándor születésének 150. évfordulóján és talán éppen Pápán – azt mond-
juk, hogy nemcsak ezek a sorok, hanem a majd megjelenő könyv a többivel
együtt tisztelgés Payr Sándor munkája előtt is. Hálásak vagyunk azért, amit
nem nekünk kellett kikutatni, mert a szorgalmas tudós előttünk járt. Rá bát-
ran hivatkozhatunk és építhetünk. Egyházkerületünk, de talán egész egyhá-
zunk történetének feldolgozásában kihagyhatatlan Payr Sándor műve. Nél-
küle nem lenne teljes az új dunántúli könyv sem, amely csak azért lát messzebb
és jut el a jelenig, mert az ő vállán állunk, és rá bátran építhetünk.

Ennél is tovább kell lépnünk. D. Szebik Imre nyugalmazott püspök mondta
el egy beszélgetésben, hogy annak idején interjút készítettek Kosáry Domokos
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történésszel. Az elismert tudós mondta el, hogy ő is hálával emlékezik Payr
Sándorra, mert az egyház történetét beépítette hazánk történelmébe. Aki Payr
nagy könyvét olvassa, az tudja, hogy a gyülekezetek történetei olykor a hon-
foglalással, de legalábbis a középkorra utalással kezdődnek, amikor evangélikus
gyülekezet, egyház nálunk még nem élt. Nála fontos, hogy egy-egy település
hogyan keletkezett, mikor olvasunk arról először. Ezzel nemcsak a települések
történetét, hanem népünk történelmét is gazdagította. Azt is mondhatnánk,
településtörténeti adataival hátteret adott gyülekezeteink történetének. Tud-
juk, evangélikus gyülekezeteink legkorábban a 16. században születtek, Payr
kutatása azonban messzebbre, mélyebbre mutat. Ezzel is tanít: nem lehet „be-
szű kült” egyháztörténetet művelni, hanem annak gyökereit, kereteit és hátte-
rét is ki kell dolgozni. Más szóval: nem lehet egyháztörténelmet művelni álta-
lános történelem nélkül, de nem lehet történelmet kutatni az egyháztörténet
kihagyásával sem. Mintha mára beérett volna Payrnak ez a hitvallása; több év-
tizednyi kihagyás után a történelem és egyháztörténet művelői együtt dol-
gozhatnak. Nem volt ez mindig így. Köszönjük meg Payr Sándornak, hogy
erre mutatott, erre tanított, és erre el is jutottunk. 

Payr Sándor alapvetően mégis gyülekezetekről és gyülekezeteknek írt. Egy-
háztörténet-írásunk – észrevételem, tapasztalatom szerint – általában sze-
mélyközpontú. Írásaink „nagyjainkról”, emberekről, kiemelkedő alakokról
szólnak. Van egy 12 kötetes német egyháztörténet kezemben Kirchengeschichte
in Gestalten (Egyháztörténet – emberi – alakokban) címmel. Vagy egy másik
könyvem is: Wolke der Zeugen (A tanúk fellege). Ezek a példák és az észrevétel
nemcsak kritika, hanem önkritika is akar lenni. Én is ezt a gyakorlatot követ-
tem sokszor. Hozzá kell tenni, valójában nem is biztos, hogy kritika, mert em-
berek életén keresztül ismerjük meg a történelem, az egyháztörténet menetét
is. Emberek élete, élettörténete is taníthat, erősíthet. S ez jó dolog is, hiszen
Isten mindig embereken keresztül munkálkodik. Ezért ezt a személyközpontú
látást semmiképpen nem akarom elítélni, sőt tudom, hogy sok-sok monográ-
fia hiányzik még. De ez a szempont önmagában kevés, és sokszor a hiterősítő
tartalom hiányzik belőle.

Másik ilyen „kísértésünk” az esemény-központúság. Gondolhatunk evan-
gélikus naptáraink évfordulóira, illetve az évfordulós megemlékezésekre. Vagy
éppen a Dunántúli Harangszó általam szerkesztett egyháztörténeti rovatára, de
az Evangélikus Élet sok ilyen írására is. Gyülekezeteink legtöbb ünnepe is va-
lamilyen évfordulóhoz kötődik. Ismétlem: erre az emlékezésre is szükség van.
Az ilyen eseményekre való emlékezés egy-egy gyülekezet identitását erősítheti.
Magam is sokszor írtam, adtam elő évfordulók, jubileumok alkalmából, tehát
ebből sem akarom kivonni magam. Önmagában azonban ez is kevés. 

A déli (2002), majd az északi egyházkerületről (2006) szóló könyvek és a ké-
szülő, a dunántúli egyházkerületről a közeljövőben születendő könyv már
nálam lévő anyaga ébresztett arra, hogy az egyháztörténet írásához a gyüleke-
zet-központúság is hozzátartozik. Sőt: éppen ez hiányzik sokszor, pedig talán
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ez a leglényegesebb. Az egyház gyülekezetekből áll, gyülekezetek nélkül nin-
csen egyház. Payr Sándor ezt így fogalmazta meg: „…mert az egyes gyüleke-
zeteknek mint alkotó részeknek ismerete nélkül a kerületnek mint egésznek
történetét megírni nem lehetett.” Az egyháztörténet jövője az egyház Urán
túl gyülekezeteinken áll vagy bukik. Jézusnak az egyházról szóló ígérete nem
jelenti azt, hogy gyülekezetek születhetnek vagy „eltűnhetnek” (lásd: Jel 2–
3). Miközben ma egyháztörténetet írunk emberekről és eseményekről, köz-
ben mintha a „talaj fogyna” lábunk alól, gyülekezeteink erőtlenednek. Van-
nak, hála Istennek, kivételek is. 

Zárójelben jegyzem meg, hogy akár személy-, esemény- vagy gyülekezet-
centrikus az egyháztörténet írása, annak mindig krisztocentrikusnak is kellene
lennie. Gyülekezetek sorsán, életén keresztül sokszor kitapintható, észrevehető
a „gyertyatartók között járó Krisztus”. A gyülekezetek története alapjában róla
szól, aki létrehozta, tartja, a történelemben egy úton jár velük, vagy próbálja,
esetleg feddi vagy bünteti is azokat. Tudunk mi is olyan gyülekezetekről, ame-
lyek az elcsatoltak vagy eltűntek közé tartoznak. 

Miért ez a látszólagos kitérő gondolatsor? Egyszerűen azért, mert Payr Sán-
dort olvasva az a benyomás erősödik, hogy bár sok egyháztörténeti személlyel,
családdal, eseménnyel foglalkozik, alapvetően mégis a gyülekezeteknek és a
gyülekezetekről ír. Írásai nem elefántcsonttoronyban születtek, nem magas-
röptű eszmefuttatások, hanem egyháza népével akarja megismertetni saját
múltját. Mintha nála a tudományos munka és az egyházi beszédek összefoly-
nának. Mintha egyszerűen prédikálni – bocsánat a szóért, jó értelemben hasz-
nálom –, mesélni akarna gyülekezeteinek. Ezért kerüli azokat a „magasságo-
kat”, amelyeket a gyülekezet népe talán nem értene. 

Meggyőződésem, hogy Payr Sándortól ezt is meg kellene tanulnunk. Egy-
részt meg kellene szeretnünk saját múltunkat, másrészt meg kellene tanulnunk
alaposan, hitelesen, adatokkal alátámasztva, tudományos mértékkel, de egy-
szerűen szólni. 

Payr Sándor színesen mesél. Lehet, hogy ezt nem mindenki olvassa szívesen.
Talán ma is vannak, akik ezért kritizálják. Szokatlan is hangja a mai tudomá-
nyos világban. Világunkban folyik egy kísérlet az elvont, szinte érthetetlenül
tudományos munka és az „egyszerű” írások, munkák megkülönböztetéséért.
Biztos, hogy ennek is van alapja. De aki igazán birtokolja az anyagot, aki iga-
zán alaposan kutatott, és ismeri a múltat, jelent, az tud róla mesélni is, mintha
gyerekeknek szólna. Ezért olvasunk a nagy életművek között ilyenekről is, mint
a balfi paplak emlékező leírása, vagy Nádasdy Ferkó, a bécsi diák. Sorolhatnánk
tovább is. Az tud igazán jól írni, aki a témát, vagy legalábbis sok témáját a gyer-
mekeknek is el tudja mesélni. Bennünk nem az maradt meg igazán, amit nagy-
szüleink vagy szüleink meséltek gyermekkorunkban? Payr Sándor bizony erre
is tanít nagymonográfiáival vagy kisebb elbeszélő, mesélő írásaival. Nem attól
leszünk tudósok, hogy érthetetlenek vagyunk, hanem attól, hogy azt, amire
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eljutottunk, mindenkinek át tudjunk adni. Ezen a ponton még egy rövid tézist
kell megfogalmaznom. 

Payr Sándor írásaiból a humor sem hiányzik. Legnagyobb művei sem szára-
zak, kivéve adatgyűjtéseit – azokat nem ő írta, hanem hangyaszorgalommal
gyűjtötte. Saját írásaiból nem hiányzik a humor sem. A bibliográfia mutatja,
hogy az egyháznak nemcsak a története, hanem a humora is megragadta. Nem
szégyelli ezeket sem gyűjteni és leírni, még ha ezeket „Parsy (Parsi) Andor”
néven írta is. De más műveit is áthatja a derű és a humor. Talán ennek egyik leg-
nagyszerűbb példája, amit a balfi paplakról és a két balfi papfiról ír.11 Mint csa-
ládja, ő is büszke volt nagyapjára, Payr (Payer?) Sámuel balfi lelkészre. Elme-
séli, hogy nagyapja vasárnap az istentiszteleten hirdette az igét; beszédét elő-
zőleg kézzel leírta és felolvasta akkori becsületes szokás szerint. Egy alkalom-
mal már az igehirdetés végén járt, amikor belépett – elkésve – az éppen Balfon
üdülő és egészségét helyreállítani akaró püspök. A nagyapa ekkor így szólt:
„Testvérek, én már a prédikáció végén vagyok, de mivel most lépett be a püs-
pök úr, újrakezdem az olvasást. És a gyülekezetet szent borzadály szállta meg.”
Ellentétben áll egymással a tudomány és humor? 

Payr Sándor élő hittel dolgozott és tanított. Nem véletlenül említettem nála
a luthe ri reformáció csodálatát és a pietizmus megbecsülését egyszerre. Életét,
munkáját, bizonyára előadásait is átjárta ez a hit. Csak egyetlen példa erre du-
nántúli könyve előszavának néhány záró sora: „Hazánk története szolgáltat
nekünk igazságot. Ez tanít meg arra, hogy magyar nemzetünknek az evangé-
liumból merített szellemi erőkre s ezekből táplálkozó evangélikus egyházunkra
a mai válságos, nehéz időkben nagyobb szüksége van, mint valaha. Az evan-
géliumi igazság volt mindig a mi egyedüli erőnk és fegyverünk. Hosszú, küz-
delmes négy századon át a Mindenhatónak erős karja és oltalma fedezte a mi
nehéz viharokat átélt anyaszentegyházunkat. Ma is Ő a mi erős pajzsunk és ol-
talmunk. Ne félj, ne csüggedj el, kicsiny sereg! Ha Ő velünk, ki ellenünk?”12

Születésének 150. évfordulóján valljuk meg: sokat lehet és kell tanulnunk
tőle ma is. Nemcsak egyháztörténészeknek, de lelkészeknek és gyülekezetek-
nek is. Akkor is, ha tudománya a 20. század elejének „köntösébe” van öltözve.
És végül: adjunk hálát Istennek a Magyarországi Evangélikus Egyház legszor-
galmasabb, legtermékenyebb és „legdunántúlibb” egyháztörténet-írójáért. 

Bibliográfiája minden értékelésnél többet mond: beszédes és sokszínű. Ezt látva
és olvasva bomlik ki előttünk igazán munkássága. Maga a bibliográfia is érté-
keléssé lehet, hiszen bámulatosan termékeny. Ezzel együtt e munka célja, hogy
legyen együtt végre a – bizonyára még mindig nem teljes – Payr-bibliográfia;
ez a gyűjtés tudomásom szerint még nem valósult meg, különösen ilyen há-
romszoros formában. Minden segítséget, amelyet ebben a munkában kaptam,
újra hálásan meg kell köszönnöm. 
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tár az 1919. közönséges évre, 8. évf. 1918. 47. kk.
Szenczi Molnár atyafisága Luther Mártonnal. 1–4. rész. Harangszó, 10. évf. 1919. 12. sz. 86–

88. o.; 14. sz. 97–98. o.; 15. sz. 101–103. o.; 16. sz. 106–108. o.
Az utolsó csepregi papné levele. (Közlés.) Harangszó, 10. évf. 1919. 30–31. sz. 166–167. o.
Tót diákok a régi csepregi iskolában. Harangszó, 10. évf. 1919. 42–43. sz. 214–216. o.
Milyen vallású volt a szigetvári hős? Harangszó, 11. évf. 1920. 26–27. sz. 167–168. o.
Teleki József gróf gyászéneke. Harangszó, 11. évf. 1920. 38–39. sz. 218–219. o.
A nyolcvanéves Sántha Károly. Harangszó, 11. évf. 1920. 40–41. sz. 226–227. o.
Berzsenyi Dániel búcsúztatója. Harangszó, 12. évf. 1921. 5. sz. 34–36. o.
Kossuth és Kis János Balatonfüreden. Harangszó, 12. évf. 1921. 7. sz. 49–51. o.
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Luther és Werbőczi. 1–2. rész. Harangszó, 12. évf. 1921. 22. sz. 170–172. o.; 23. sz. 179–180.
o.

Kis János emlékfái Keszthelyen. Harangszó, 12. évf. 1921. 29. sz. 226–227. o.
A Hrabovszky család ősei. Pótló adatok. Harangszó, 12. évf. 1921. 32. sz. 251–252. o. (Kiegé-

szítés Porkoláb István a Harangszó ez évi 30. számában megjelent közleményéhez.)
Petőfi soproni pártfogója. Harangszó, 12. évf. 1921. 34. sz. 266–267. o.
Berky Mihály, az inszurgensek tábori papja. Harangszó, 12. évf. 1921. 42. sz. 329–331. o.
Zvonarics Imre, a csepregi vértanú. Harangszó, 12. évf. 1921. 49. sz. 393–395. o.
Luther wormsi hitvallása (Luthers Bekenntniss in Worms). Emlékfüzet a négyszázados évfordu-

lóra. Sopron, 1921. 
„Erős vár a mi Istenünk” – A reformáció harci dala. Képes Luther Naptár az 1922. közönséges

évre, 10. évf. 1921. 19–23. o.
A prédikátori stílus vagy papos beszéd. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 7. évf. 1921. 18. sz. 2–

3. o.; 19. sz. 2–4. o.
Magyar teológusok száz év előtt Bécsben. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 7. évf. 1921. 34. sz.

3–4. o.; 35. sz. 2–3. o.
A magyar gályarabok éneke. Evangélikusok Lapja, 7. évf. 1921. 28. sz. 2–3. o. ( Jeszenszky Ká-

rollyal való vitával kapcsolatos. Előzmény: Evangélikus Egyház és Iskola c. folyóiratban 1893-
ban megjelent cikk.)

Utóhang a gályarabok énekéhez. Evangélikusok Lapja, 7. évf. 1921. 36. sz. 3–4. o. (Reagálás Je-
szenszky Károlynak az Evangélikusok Lapjában megjelent válaszára. Lásd: Evangélikusok
Lapja, 1921. 32. és 33. szám.)

Bethlen és a nikolsburgi béke. Emlékbeszéd a szombathelyi prot. diákszövetség ünnepén. Ha-
rangszó, 13. évf. 1922. 3. sz. 17–22. o.

Petőfi Kolbenheyer ebédjén. Harangszó, 13. évf. 1922. 19. sz. 154–155. o.
A sárvári Zvonaricsok ároni háza. Harangszó, 13. évf. 1922. 23. sz. 185–187. o.
A soproni Deákkut. Harangszó, 13. évf. 1922. 28. sz. 225–226. o.
Gody Imre, a kanonokból lett prédikátor. Harangszó, 13. évf. 1922. 38. sz. 290–292. o.
A Dunántúl reformációja. Harangszó, 13. évf. 1922. 44. sz. 337–340. o.
Edvi Illés Pál hírhedt verse. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 8. évf. 1922. 25–26. sz. 2–5. o.;

27. sz. 2–5. o.
Wallaszkay Márton levele a pesti egyház alapításáról. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 8. évf.

1922. 6. sz. 2–4. o.; 7. sz. 2–4. o.
Szemerei Matkovich Pál, a dunántúli főinspektor (1743–1823). Képes Luther Naptár az 1923.

közönséges évre, 11. évf. 1922. 66–72. o.
Schwartner Márton, a pesti egyetem protestáns tudósa (1759–1823). Képes Luther Naptár az

1923. közönséges évre, 11. évf. 1922. 85–87. o.
Lehr, Koren, Boleman, Petőfi három tanára. Képes Luther Naptár az 1924. szökőévre, 12. évf.

1923. 92. kk.
Telekesi Török István. Halálának kétszázados évfordulójára. Harangszó, 14. évf. 1923. 3. sz.

17–18. o.
Felhívás a „Dunántúli evangélikus egyházkerület története” ügyében. Harangszó, 14. évf. 1923.

12. sz. 89. o.
Petőfi az eklézsiában. 1–8. rész. Harangszó, 14. évf. 1923. 9. sz. 66–67. o.; 10. sz. 73–75. o.; 11.

sz. 81–83. o.; 12. sz. 90–92. o.; 13. sz. 97–99. o.; 17. sz. 129–131. o.; 19. sz. 146–148. o.;
22. sz. 169–171. o.

A mi szegény csonka és beteg hazánknak testi és lelki orvosokra van szüksége. Payr Sándor
pécsi beszédéből az eskütételkor. Harangszó, 14. évf. 1923. 40. sz. 289–290. o.

Új verőfény egy ősi ódon soproni házon. Az evangélikus nőegylet teaestéje. Írta: Sincerus. Ha-
rangszó, 14. évf. 1923. 48. sz. 354–356. o.
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A dunántúli evangélikus egyházkerület története. A Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyházkerület megbízásából. 1. kötet. Sopron, 1924.

Híradás „A dunántúli evangélikus egyházkerület története” című munkáról. Harangszó, 15. évf.
1924. 24. sz. 186–187. o. (A mű pünkösdi megjelenése alkalmából.)

Ostffy-alapítvány a theológusoknak. Írta: Sincerus. Harangszó, 15. évf. 1924. 49. sz. 369–371. o.
Nemescsó német poétája. Születésének kétszázados évfordulójára. Harangszó, 15. évf. 1924. 52.

sz. 394–396. o.
Szemerei Matkovich Pál arcképe. Képes Luther Naptár az 1925. közönséges évre, 13. évf. 1924.

80. o.
Hrabovszky György, a kiváló emberbarát és történetíró. Képes Luther Naptár az 1925. közön-

séges évre, 13. évf. 1924. 88–89. o.
Ki volt „A boldog férj” versírója? Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1925. közönséges –évre,

13. évf. 1924. 167–169. o.
Löffelholz tábornokné Jókai regényében és a valóságban. Protestáns Szemle, 34. évf. 1925. 455–

464. o.
Jókai apjának családi bibliája. Írta: Sincerus. Harangszó, 16. évf. 1925. 11. sz. 82–83. o.
Jókai a protestánsok templomi énekléséről. Közli: Sincerus. Harangszó, 16. évf. 1925. 14. sz.

106–107. o.
Széchenyi látogatása Kis Jánosnál. 1–2. rész. Harangszó, 16. évf. 1925. 27. sz. 217–218. o.; 28.

sz. 226–227. o.
Wittnyédy Pál albuma. 1–2. rész. Harangszó, 16. évf. 1925. 43. sz. 339–340. o.; 44. sz. 346–

348. o.
Gyurátz püspök fuvolája. Harangszó, 16. évf. 1925. 53. sz. 413–415 o.
Katholikus magyar folyóirat protestáns munkatársakkal (1820–1824). Adalék az egyházi sajtó

történetéhez. Evangélikusok Lapja, 11. évf. 1925. 15. sz. 5–6. o.
Emlékezzünk régiekről. Gálffy Ádám sírboltja Sopronban. Kis János püspök nyugvóhelye.

Képes Luther Naptár az 1926. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 14. évf.
1925. 53–57. o.

Beust, a theológus és Beust, a politikus. Ferenc József lutheránus külügyminisztere. 1–2. rész.
Evangélikusok Lapja, 11. évf. 1925. 17. sz. 2–3. o.; 18. sz. 2–4. o.

„A cél szentesíti az eszközöket.” Felelet a Magyar Kultúra két cikkére. Evangélikusok Lapja, 11.
évf. 1925. 32. sz. 2–5. o. (A Magyar Kultúra 1924-ben kritikát jelentetett meg Bírálat A du-
nántúli ev. egyházkerület történetével kapcsolatosan címmel.)

Borhidai Miklós, rábaszentandrási lelkész, a gályarab. Harangszó, 17. évf. 1926. 28. sz. 235–
237. o.

A csepregi könyvnyomtató egyházi törvényszék előtt (1627–1630). Evangélikusok Lapja, 12.
évf. 1926. 1. sz. 3–4. o.

Gyurátz püspök új cipője. Karácsonyi történet. Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1927.
közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve 15. évf. 1926. 108–111. o.

Ruyter tengernagy üzenete a magyaroknak. A gályarabok szabadulásának 250-ik évforduló-
jára. Evangélikusok Lapja, 12. évf. 1926. 8. sz. 57–59. o.

Széchenyi és a nádorasszony. Részlet a „Széchenyi vallásos lelkülete” című tanulmányból. 1–3.
rész. Evangélikusok Lapja, 12. évf. 1926. 28. sz. 222. o.; 29. sz. 226–227. o.; 30. sz. 233–234. o.

Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron, 1926. 
Luther és az egyházi ének. 1–2. rész. Theologiai Szemle, 2. évf. 1926. 3–6. sz. 900–918. o. 3. évf.

1927. 1–4. sz. 24–47. o.
Luther és az egyházi ének. Debrecen, 1926. (Különlenyomat a Theologiai Szemle 1926-os és

1927-es évfolyamából.)
Beethoven halhatatlan szerelmesének hitehagyott őse. Protestáns Szemle, 36. évf. 1927. 293–

298. o.
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Széchenyi és Werner Zakariás. Adatok egy hírneves apostata jellemrajzához. Evangélikusok
Lapja, 13. évf. 1927. 18. sz. 140–143. o.

Kérelem az elárvult Luther Naptár ügyében. Evangélikusok Lapja, 13. évf. 1927. 1. sz. 4–5. o.
Kérelem az elárvult Luther-Naptár ügyében. Harangszó, 18. évf. 1927. 1. sz. 2–3. o.
Soproni diáktemetés 1661-ben. Wittnyédy Pál halotti beszéde Fejérváry János, a volt minisz-

ter őse felett. Harangszó, 18. évf. 1927. 3. sz. 18–19. o.
Széchenyi a vallásbékéről. Harangszó, 18. évf. 1927. 5. sz. 33–34. o. (Mutatóban Payr Sándor

Széchenyi vallásos lelkülete című munkájából.)
Kiss Sámuel, szilsárkányi lelkész, a Rábaközi Olvasó Társaság alapítója. Harangszó, 18. évf.

1927. 40. sz. 230–232. o.
Berzsenyi Lénárd honvédezredes búcsúlevele Arad várából. 1849. október 7. Harangszó, 18. évf.

1927. 40. sz. 345–346. o.
Nagy István, dunántúli evang. püspök. Születésének kétszázadik évfordulójára. Képes Luther

Naptár az 1928. szökőévre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 16. évf. 1927. 63–67. o.
A két Altdörfer jubileuma Sopronban. Evangélikusok Lapja, 13. évf. 1927. 35. sz. 284–285. o.
Egyházi ügyünknek aktuális kérdései. A pécsi lelkészi konferencián „Magyar Protestáns

Hymnologia” címen tartott előadások befejező része. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 13.
évf. 1927. 38. sz. 309–311. o.; 39. sz. 316–317. o.

Sárvár régi temploma és Sylvester utcája. Képes Luther Naptár az 1928. szökőévre. Az evangé-
liom híveinek évkönyve, 16. évf. 1927. 112–114. o.

A reformáció lantosai. Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf. 1927. 48. sz.
A magyar protestáns gályarabok. Budapest, 1927. /Keresztyén hithősök 2./
Miszlai András, a kurucvilág költő-papja. Protestáns Szemle, 37. évf. 1928. 159–164. o.
Altdörfer Keresztély és Volkmann Róbert levelezése. Adalék Sopron város zenetörténetéhez.

Írta Sincerus. Sopronvármegye, 31. évf. 1928. 250. sz. 2. o.
Magyar protestáns egyházaink a Bach-korszakban. Bauhofer Gy. budai lelkész irodalmi ha-

gyatéka. Nagy történeti művének befejező része. Evangélikusok Lapja, 14. évf. 1928. 10. sz.
76–77. o.

Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. Budapest, 1928. /A Luther-Könyvtár és Mú-
zeum füzetei 5./

Ifjabb Aáchs Mihály, Okolicsányi gyóntatópapja, az ónodi gyűlésen 1707. Evangélikusok Lapja,
14. évf. 1928. 7. sz. 50–52. o.

Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és Ausztria romlásáról. Budapest, 1928. /A Luther-
Könyvtár és Múzeum füzetei 10./

Sántha Károly egyházunk támasza. Evangélikusok Lapja, 14. évf. 1928. 44. sz. 347–350. o.
Gróf Brunsvik Teréz, az első magyar gyermekkert alapítója. Emléksorok a századéves jubile-

umra. Képes Luther Naptár az 1929. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 17.
évf. 1928. 120–125. o.

A lutheri szellem kincsesházából. Altdörfer Keresztély és Altdörfer Viktor. Soproni egyház-
községünk két jeles zenésze. Képes Luther Naptár az 1929. közönséges évre. Az evangéliom
híveinek évkönyve, 17. évf. 1928. 92–94. o.

Hogyan választották Matkovich Pált felügyelőnek? Viharos választás Dunántúl a Türelmi Ren-
delet évében. 1–3. rész. Evangélikusok Lapja, 14. évf. 1928. 47. sz. 373–374. o.; 48. sz. 380–
381. o.; 49. sz. 386–387. o.

Püspökök a tengeren. Írta: Sincerus. Harangszó, 19. évf. 1928. 18. sz. 138–139. o.
Régi tanítóink verses hagyatéka. Salzmann Erkölcsi Anekdotái magyar versekben. Harangszó,

20. évf. 1929. 9. sz. 66–67. o.
Részlet Gyurátz Ferenc életrajzából. A gimnáziumi évek. A soproni diákság a Bach-korszakban.

Gyurátz mint nevelő Csáky gróf házában. 1–4. rész. Evangélikusok Lapja, 15. évf. 1929. 11.
sz. 83–86. o.; 12. sz. 93–94. o.; 13. sz. 101–102. o.; 14. sz. 110–111. o.

Bibliográfia

77



Reményi Ede és Pálffy József. Hangverseny a soproni tanítóképzőben 1861-ben. Írta: Sincerus.
Harangszó, 20. évf. 1929. 52. sz. 411. o.

Wohlmuth János orgonista és karmester. Sopron jeles zeneművésze (1643–1724). 1–4. rész. Sop -
ronvármegye, 32. évf. 1929. 1. sz. 2–3. o.; 2. sz. 2. o.; 3. sz. 2., 4. o.; 4. sz. 2. o.

A lutheri szellem kincses házából. Dr. Gödör József szendi esperes. Akinek Goethe szállított
nagyhercegi tanácsosságot és feleséget. Képes Luther Naptár az 1930. közönséges évre. Az
evangéliom híveinek évkönyve, 18. évf. 1929. 102–105. o.

Wimmer Ágoston két levele Mária Dorottya nádorasszonyhoz. Theologiai Szemle, 5. évf. 1929.
4–6. sz. 324–333. o.

A balfi paplak és a két balfi papfi Amerikában. Budapest, 1929.
Wohlmuth János orgonista és karmester, Sopron jeles zeneművésze, 1643–1724. Sopron, 1929. 
Akivel nem vesztett az eklézsia. (Gyurátz és Thomay mint pápai kandidátusok 1872-ben.) Ha-

rangszó, 20. évf. 1929. 26. sz. 201–204. o. 
Jubileumot Rát Mátyásnak! Evangélikusok Lapja, 16. évf. 1930. 5. sz. 36–38. o.
A régi Festetich grófok jó barátsága a protestánsokkal. Egyháztörténeti emlékek a felvilágoso-

dás korából. 1–4. rész. Evangélikusok Lapja, 16. évf. 1930. 22–23. sz. 180–183. o.; 24. sz.
189–190. o.; 25. sz. 197–198. o.; 26. sz. 204–206. o.

A keszthelyi oltárkép festője. Emlékezés egy régi ároni házról. Harangszó, 21. évf. 1930. 9. sz.
65–67. o. (A Hencz családról.)

Torkos László első verse. Hetvenhat éves költői jubileumi emléke. Harangszó, 21. évf. 1930.
36. sz. 275–276. o.

M. Torkos József, a tudós győri, majd soproni lelkész (1710–1791). Képes Luther Naptár az
1931. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 19. évf. 1930. 138–144. o.

Az Ágostai hitvallás története Magyarországban. Sopron, 1930. 
Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából. Kiad-

ják a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának tanárai. Sop-
ron, 1930. 

Luther és a magyarok. Sopron, 1930. /A Luther-Könyvtár és Múzeum füzetei 17./
A kilencvenegy éves Torkos László ifjukori emlékeiből. Képes Luther Naptár az 1931. közön-

séges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 19. évf. 1930. 152–154. o.
Gyurátz Ferenc életrajza. 1841–1925. Sopron, 1931.
Székács püspök és Podmaniczky báró bevonulása Békéscsabára. Podmaniczky Frigyes báró

naplótöredékeiből. Közli: Sincerus. Harangszó, 22. évf. 1931. 52. sz. 414. o.
Luther és Goldmark zenéje Sopronban. Evangélikusok Lapja, 17. évf. 1931. 6. sz. 45–47. o.
Köszönet és válasz. Paulik János kormányfőtanácsosnak, a MELE elnökének. Evangélikusok

Lapja, 17. évf. 1931. 17. sz. 133. o. (A Hárfahangok bővített kiadásáról.)
Gödör lelkész a „Magyar Konventiták” között. Csúfos rágalom egy győri kanonok könyvé-

ben. Evangélikusok Lapja, 17. évf. 1931. 23. sz. 178–180. o.
Mi volt az egyházi énekeink között az ária? Adatok a magyar egyházi zene történetéhez. Evan-

gélikus Népiskola, 37. évf. 1931. 12. sz. 326–332. o.
Kőszeg verses dicsérete. Turcsányi Lajos régi tankönyvéből. Harangszó, 22. évf. 1931. 41. sz.

324–325. o.
Csatkai Endre: Soproni ötvösök a XV–XIX. században. Ismerteti: Payr Sándor. Protestáns

Szemle, 40. évf. 1931. 494–495. o.
Emlékezés Doktor Lackner Kristófról, Sopron szab. kir. város első nagy polgármesteréről, halálá-

nak háromszázados évfordulóján (1571–1631). Sopron, 1932. 
A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. A templomépítés kétszáz éves jubi-

leumára. Sopron, 1932. 
Beszélgetés az artikuláris Nemeskér történetéről. 1–2. rész. Harangszó, 23. évf. 1932. 13. sz.
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101–102. o.; 14. sz. 108–110. o. (A könyv kapcsán Payr Sándorhoz intézett kérdésekre
adott válaszok.)

Nagy papok fürdőzése Hévízen a vallásbéke éveiben. 1–2. rész. Harangszó, 23. évf. 1932. 22.
sz. 175–176. o.

Gyurátz Ferenc szobra előtt. Harangszó, 23. évf. 1932. 42. sz. 333–334. o.
Vesd le, Pápa, a gyászruhát! Templomavatási ária 1786-ból. Írta: Szakonyi József. Közli: Payr

Sándor. Harangszó, 23. évf. 1932. 42. sz. 337–338. o.
Klopstock költő és a Goethe gyerekek. Harangszó, 23. évf. 1932. 49. sz. 396–397. o.
Mi volt egyházi énekeink között az ária? Adatok a magyar egyházi zene történetéhez. Sopron,

1932. (Különlenyomat az Evangélikus Népiskola 37. évfolyamából)
A városligeti rejtélyes sírkő Budapesten. Horváth Jakab ügyvéd egyházunk szolgálatában. Képes

Luther Naptár az 1933. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 21. évf. 1932.
42–45. o.

Solnai Sámuel predikációs könyve (1690–1711) és a dunántúli Solnai lelkészek. 1–3. rész.
Evangélikusok Lapja, 18. évf. 1932. 16. sz. 124–126. o.; 17. sz. 129–131. o.; 18. sz. 138. o.

Liszt Ferenc és Király József Pál, a soproni poéta tanár barátsága. Írta: Sincerus. Sopronvárme-
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Hazai egyházunk a történetírók ítélőszéke előtt. Evangélikus Egyház és Iskola, 14. évf. 1896. 17.
sz. 174–178. o.
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sz. 43–44. o.; 5. sz. 52–54. o.; 6. sz. 63–64. o.
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Képes Luther Naptár
Az új énekeskönyv írói. Képes Luther Naptár az 1912-ik szökőévre. 1911. 53–58. o.
Czékus István, Bauhofer Vilma 1830–1911. Képes Luther Naptár az 1912-ik szökőévre, 1911.

69–70. o.
Az eklézsia humora. Képes Luther Naptár az 1912-ik szökőévre, 1911. 95–97. o.
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Királyfalvi Roth Johanna gróf Teleki Józsefné. Alapítványának 100 éves jubileuma alkalmá-
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100. o.
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mint a reformáció négyszázados örömünnepének esztendejére, 6. évf. 1916. 44–47. o.
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évre, 10. évf. 1921. 19–23. o.
Szemerei Matkovich Pál, a dunántúli főinspektor (1743–1823). Képes Luther Naptár az 1923.

közönséges évre, 11. évf. 1922. 66–72. o.
Schwartner Márton, a pesti egyetem protestáns tudósa (1759–1823). Képes Luther Naptár az

1923. közönséges évre, 11. évf. 1922. 85–87. o.
Lehr, Koren, Boleman, Petőfi három tanára. Képes Luther Naptár az 1924. szökőévre, 12. évf.

1923. 92. kk.
Szemerei Matkovich Pál arcképe. Képes Luther Naptár az 1925. közönséges évre, 13. évf. 1924.

80. o.
Hrabovszky György, a kiváló emberbarát és történetíró. Képes Luther Naptár az 1925. közön-

séges évre, 13. évf. 1924. 88–89. o.
Ki volt „A boldog férj” versírója? Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1925. közönséges –évre,

13. évf. 1924. 167–169. o.
Emlékezzünk régiekről. Gálffy Ádám sírboltja Sopronban. Kis János püspök nyugvóhelye.

Képes Luther Naptár az 1926. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 14. évf.
1925. 53–57. o.

Gyurátz püspök új cipője. Karácsonyi történet. Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1927.
közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve 15. évf. 1926. 108–111. o.
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Nagy István, dunántúli evang. püspök. Születésének kétszázadik évfordulójára. Képes Luther
Naptár az 1928. szökőévre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 16. évf. 1927. 63–67. o.

Sárvár régi temploma és Sylvester utcája. Képes Luther Naptár az 1928. szökőévre. Az evangé-
liom híveinek évkönyve, 16. évf. 1927. 112–114. o.

Gróf Brunsvik Teréz, az első magyar gyermekkert alapítója. Emléksorok a századéves jubile-
umra. Képes Luther Naptár az 1929. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 17.
évf. 1928. 120–125. o.

A lutheri szellem kincsesházából. Altdörfer Keresztély és Altdörfer Viktor. Soproni egyház-
községünk két jeles zenésze. Képes Luther Naptár az 1929. közönséges évre. Az evangéliom
híveinek évkönyve, 17. évf. 1928. 92–94. o.

A lutheri szellem kincses házából. Dr. Gödör József szendi esperes. Akinek Goethe szállított
nagyhercegi tanácsosságot és feleséget. Képes Luther Naptár az 1930. közönséges évre. Az
evangéliom híveinek évkönyve, 18. évf. 1929. 102–105. o.

M. Torkos József, a tudós győri, majd soproni lelkész (1710–1791). Képes Luther Naptár az
1931. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 19. évf. 1930. 138–144. o.

A kilencvenegy éves Torkos László ifjukori emlékeiből. Képes Luther Naptár az 1931. közön-
séges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 19. évf. 1930. 152–154. o.

A városligeti rejtélyes sírkő Budapesten. Horváth Jakab ügyvéd egyházunk szolgálatában. Képes
Luther Naptár az 1933. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 21. évf. 1932.
42–45. o.

Perlaky Dávid és Haubner Máté. A fogságra hurcolt püspök és a jó barátja. Képes Luther Nap-
tár az 1934. közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve, 22. évf. 1933. 47–50. o.

Haubner Matild, a püspök lánya. Képes Luther Naptár az 1935. közönséges évre. Az evangéliom
híveinek évkönyve, 23. évf. 1934. 39–42. o.

Gárdonyi mint kérő a dabronyi papék házában. Képes Luther Naptár az 1936. szökőévre. Az
evangéliom híveinek évkönyve, 24. évf. 1935. 55–59. o.
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1937. közönséges évre, 25. évf. 1936. 43–46. o.
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o.; 81. sz. 3–4. o.; 85. sz. 2. o.; 86. sz. 2–3. o.; 92. sz. 2–3. o.; 93. sz. 2–3. o.; 95. sz. 1–2. o.
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A fertőmeggyesi zendülés 1598-ban. Írta: Sincerus. Soproni Napló, 22. évf. 1918. 75. sz. 1–3. o.
Liszt Ferenc Bezerédiék soproni estéjén. 1–2. rész. Írta: Sincerus. Soproni Napló, 22. évf. 1918.

130. sz. 2–3. o.; 131. sz. 2–3. o.

Soproni Szemle
Zinzendorf és Sinzendorf grófok Sopronban. Soproni Szemle, 1. évf. 1937. 2. sz. 87–103. o.

Soproni Hírlap
Berzsenyi Dániel búcsúztatója. Néhány versszak a Farádon őrzött kéziratból. Soproni Hírlap,

23. évf. 1936. 45. sz. 1–2. o.
Kis János levele Dukai Takách Judithoz. „Milyen feltételek alatt lehetnek a szépnembeliek ver-

sírókká?” Közli: Sincerus. Soproni Hírlap, 23. évf. 1936. 57. sz. 5–6. o.
Dukai Takách Judit arcképe. Amilyennek Döbrentei és Berzsenyi rajzolta. Írta: Sincerus. Sop -

roni Hírlap, 23. évf. 1936. 114. sz. 5–6. o.

Theologiai Szemle
Luther és az egyházi ének. 1–2. rész. Theologiai Szemle, 2. évf. 1926. 3–6. sz. 900–918. o. 3. évf.

1927. 1–4. sz. 24–47. o.
Luther és az egyházi ének. Debrecen, 1926. (Különlenyomat a Theologiai Szemle 1926-os és

1927-es évfolyamából.)
Wimmer Ágoston két levele Mária Dorottya nádorasszonyhoz. Theologiai Szemle, 5. évf. 1929.

4–6. sz. 324–333. o.
Sármelléki Nagy Benedek mint énekíró. Theologiai Szemle, 9. évf. 1933. 5–6. sz.; 10. évf. 1934.
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Konfirmációi Emlékkönyv
Nádasdy Ferkó, a bécsi diák. (Történeti kép a XVI. századból). In: Konfirmácziói Emlékkönyv.

Az evang. protestáns serdülő ifjak és hajadonok számára. Összeáll. Paulik János. Budapest,
1903. /A Luther Társaság kiadványa 47./ 97–104. o.

Theologiai Szaklap
Fábri Gergely naplója. Theologiai Szaklap, 2. évf. 1904. 2. sz. 124–132. o. (A nemeskéri arti-

kuláris gyülekezet levéltárában felbukkant naplóról.)
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Fláciánus lelkészek Magyarországon. Theologiai Szaklap, 14. évf. 1916. 1. sz. 1–40. o.

Evangélikus Népiskola
A magyar protestáns vallásos költészet ügye napjainkban. 1–3. rész. Evangélikus Népiskola, 1.

évf. 1889. 9. sz. 274–278.; 10. sz. 281–286. o.; 11. sz. 341–346. o.
Próbafordítások az evang. egyház régebbi énekkincseiből. 1. A világ megvetése és Krisztushoz

való ragaszkodás. Frank Jánostól. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf. 1892. 2. sz. 57. o.
Próbafordítások az evang. egyház régebbi énekkincseiből. 2. Az Úrhoz való hűség. Novalis Fri-

gyestől. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf. 1892. 3. sz. 80. o.
Próbafordítások az ev. egyház régebbi énekkincseiből. 3. Az üldözöttek hite. Hiller Frigyes Fü-

löptől. 4. Vízkereszti ének. Schmolk Benjamintól. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf.
1892. 4. sz. 113–114. o.

Próbafordítások az ev. egyház régebbi énekkincseiből. 5. Reggeli ének. Praetorius Mihálytól.
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6. Esti ének. Tersteegen Gerhardtól. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf. 1892. 6. sz.
184–185. o.

Próbafordítások az ev. egyház régebbi énekkincseiből. 7. Reggeli ének. Klopstock Frigyestől.
8. Esti ének. Ugyanazon szerzőtől. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf. 1892. 8–9. sz.
265–266. o.

Egyházi ének. Írta: Titius (Tietze) Kristóf. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 1.
sz. 16. o. (A fordító lábjegyzetével.)

Jegyzőkönyv. Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 4. sz. 96–97. o. (A dunántúli kerületi cho-
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A régi tanítóvilág emlékeiből. Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 5–6. sz. 149–156. o.
A sárvári tanítói fizetés a Nádasdy grófok idejében. Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 9. sz.

249–251. o.
Sárvár és iskolája. Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 10. sz.
Régi énekek újabb fordításai. 1. Én istenem, én bűnös ember. Írta Tietze. (Fordítás.) Evangé-

likus Népiskola, 7. évf. 1895. 3. sz. 98–99. o. (Régebbi fordítása a dunántúli énekeskönyv
234. száma alatt.)

Régi énekek újabb fordításai. 2. Dicséret, tisztesség legyen, Írta Schütz. (Fordítás.) Evangélikus
Népiskola, 7. évf. 1895. 6–7. sz. 208–209. o. (Régebbi fordítása a dunántúli énekeskönyv
315. száma alatt.)

Evangélikus egyházi dallamok, ifjúsági istentiszteletekhez alkalmas énekkönyvek és gyermek-
imák gyűjteménye. (Könyvismertetés.) Evangélikus Népiskola, 8. évf. 1896. 10. sz. 311–
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Jegyzőkönyv. Evangélikus Népiskola, 10. évf. 1898. 4. sz. 131–134. o. (Az új énekeskönyv szer-
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Az új énekeskönyv dallamai. Evangélikus Népiskola, 22. évf. 1910. 6–7. sz. 169–176. o.
„A keresztyén egyház rövid története kor- és életrajzokban.” Írta Hetvényi Lajos. Evangélikus

Népiskola, 22. évf. 1910. 10. sz. 315–316. o. (Könyvismertető.)
Soproni zenetörténeti emlékek. 1–3. rész. Evangélikus Népiskola, 24. évf. 1912. 2. sz. 36–40.

o.; 3. sz. 65–70. o.; 4. sz. 95–99. o.
Az egyetemes korálkönyv. (Könyvismertetés.) Evangélikus Népiskola, 24. évf. 1912. 12–14. sz.

316–318. o. 
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A sárvári tanítói fizetés a Nádasdy grófok idejében. Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 9. sz.

249–251. o.
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Luther saját kezű végrendelete Budapesten. Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf. 1917. 48–49. sz.

408–411. o.
Mint kőszál a tengerben. (Ünnepi ének a reformáció 400 éves jubileumára.) Képes Luther Nap-

tár az 1918-ik közönséges évre, 7. évf. 1917. 122. o.
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löptől. 4. Vízkereszti ének. Schmolk Benjamintól. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf.
1892. 4. sz. 113–114. o.

Próbafordítások az ev. egyház régebbi énekkincseiből. 5. Reggeli ének. Praetorius Mihálytól.
6. Esti ének. Tersteegen Gerhardtól. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf. 1892. 6. sz.
184–185. o.

Próbafordítások az ev. egyház régebbi énekkincseiből. 7. Reggeli ének. Klopstock Frigyestől.
8. Esti ének. Ugyanazon szerzőtől. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 4. évf. 1892. 8–9. sz.
265–266. o.

Ifjusági énekeskönyveink. 1–2. rész. Evangélikus Egyház és Iskola, 11. évf. 1893. 25. sz. 198–
200. o.; 26. sz. 208–209. o.

Egyházi ének. Írta: Titius (Tietze) Kristóf. (Fordítás.) Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 1.
sz. 16. o. (A fordító lábjegyzetével.)

Ó év estéjén. Egyházi ének, írta Voss Henrik jeles német költő. (Fordítás.) A mi otthonunk, 2.
évf. 1893. 1. sz. 6. o.

Egyházi ének. Gerhard Pál költeménye. (Fordítás.) A mi otthonunk, 2. évf. 1893. 30. sz. 301–
302. o.

Magyar énekeskönyveink dallamai. 1–3. rész. Evangélikus Egyház és Iskola, 12. évf. 1894. 10.
sz. 77–79. o.; 11. sz. 85–87. o.; 12. sz. 93–94. o.

Ádventi ének. Írta Gerhard Pál. A mi otthonunk, 3. évf. 1894. 48. sz. 561–562. o.
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Jegyzőkönyv. Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 4. sz. 96–97. o. (A dunántúli kerületi cho-
ralkönyv második kiadásának előkészítése végett kiküldött bizottság készítette.)

A keresztyén testvériség útja. Egyházi ének. Tersteegen Gellért után németből. A mi otthonunk,
3. évf. 1894. 15. sz. 165–166. o.

A hitnek harcza. Egyházi ének. Szőnyi Benjamin után szabadon. A mi otthonunk. 3. évf. 1894.
21. sz. 239. o.

Egyházi ének- és zenepártoló egyesület. Evangélikus Egyház és Iskola, 13. évf. 1895. 26. sz. 205–
206. o.

Evangélikus egyházi dallamok, ifjusági istentiszteletekhez alkalmas énekszövegek és gyermek-
imák gyűjteménye. Kiadta a győri á. h. evang. egyházközség. Evangélikus Egyház és Iskola,
13. évf. 1895. 37. sz. 296–297. (Könyvismertető.)

Aratási hálaadó ének. Evangélikus Családi Lap, 1. évf. 1895. 1. sz. 2–3. o.
Luther éneke. Evangélikus Családi Lap, 1. évf. 1895. 4. sz. 27–29. o.
Karácsonyi ének. Szőnyi Benjamin után szabadon. (Költemény.) Evangélikus Családi Lap, 1.

évf. 1895. 7. sz. 50. o.
Bűnbánó ember éneke. Tietze. (Költemény.) Jó Pásztor. 2. évf. 1900. 11. sz. 254. o.
Hárfahangok. Ismerteti: –s –s. Protestáns Szemle, 18. évf. 1906. 560–562. o.
Históriás ének Dévai Mátyásról. Evangélikus Családi Lap, 12. évf. 1907. 13. sz. 134–136. o.
Virágvasárnapi ének. Írta Schmolk Benjamin. (Fordítás.) Evangélikus Családi Lap, 10. évf.

1905. 7. sz. 54. o.
Gerhardt Pál énekeiből. Bizalom. (Fordítás.) Evangélikus Családi Lap, 12. évf. 1907. 4. sz. 29. o.
Az új énekeskönyv dallamai. Evangélikus Népiskola, 22. évf. 1910. 6–7. sz. 169–176. o.
Az új énekeskönyv írói. In: Képes Luther Naptár az 1912-ik szökőévre. 1911. 53–58. o.
Milyen lesz az új énekeskönyv? Harangszó, 1. évf. 1911. 12. sz. 2–3. o.
Aratási hálaadó ének. Evangélikus Családi Lap, 1. évf. 1895. 1. sz. 2–3. o.
Soproni zenetörténeti emlékek. 1–3. rész. Evangélikus Népiskola, 24. évf. 1912. 2. sz. 36–40.

o.; 3. sz. 65–70. o.; 4. sz. 95–99. o.
Az egyetemes korálkönyv. (Könyvismertetés.) Evangélikus Népiskola, 24. évf. 1912. 12–14. sz.

316–318. o. 
Mint kőszál a tengerben… (Ünnepi ének a reformáció 400 éves jubileumára.) Kapi Gyula.

Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf. 1917. 43. sz. 338. o.
„Erős vár a mi Istenünk” – A reformáció harci dala. Képes Luther Naptár az 1922. közönséges

évre, 10. évf. 1921. 19–23. o.
Utóhang a gályarabok énekéhez. Evangélikusok Lapja, 7. évf. 1921. 36. sz. 3–4. o. (Reagálás Je-

szenszky Károly nak az Evangélikusok Lapjában megjelent válaszára. Lásd: Evangélikusok
Lapja, 1921. 32. és 33. szám.)

Mi hiszünk mind egy Istenben. Korál. Írta Luther. (Fordítás.) Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf.
1917. 48–49. sz. 386. o.

Luther és az egyházi ének. 1–2. rész. Theologiai Szemle, 2. évf. 1926. 3–6. sz. 900–918. o. 3. évf.
1927. 1–4. sz. 24–47. o.

Mi volt egyházi énekeink között az ária? Adatok a magyar egyházi zene történetéhez. Sopron,
1932. (Különlenyomat az Evangélikus Népiskola 37. évfolyamából)

Testvéri közösség magyar protestáns énekeskönyveinkben. In: Kálvin és a kálvinizmus. Ta-
nulmányok az Institutio négyszázadik évfordulójára. Írták a Debreceni M. Kir. Tisza István
Tudományegyetem Református Hittudományi Karának tanárai és doctorai. Debrecen,
1936. 403–435. o.

Vízkereszti ének. Schmolck B. költeménye. (Fordítás.) A mi otthonunk, 2. évf. 1893. 5. sz. 49. o. 
A csepregi graduál. 1–2. rész. Evangélikus Egyházi Élet, 1. évf. 1912. 5. sz. 41–43. o.; 6. sz. 48–

50. o.
Egyházi ügyünknek aktuális kérdései. A pécsi lelkészi konferencián „Magyar Protestáns
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Hymnologia” címen tartott előadások befejező része. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 13.
évf. 1927. 38. sz. 309–311. o.; 39. sz. 316–317. o.

Luther és Goldmark zenéje Sopronban. Evangélikusok Lapja, 17. évf. 1931. 6. sz. 45–47. o.
Karcsai Kató a Zengedező Mennyei Karban. Harangszó, 24. évf. 1933. 26. sz. 206–208. o.
Az énekíró Karcsai Kató családja egyházunkban. Harangszó, 24. évf. 1933. 30. sz. 238–240. o.
Az egységes magyar „Erős vár”. Evangélikus Élet, 2. évf. 1934. 6. sz. 2–3. o.
Jegyzetek az „Erős vár” magyar szövegéhez. Evangélikus Élet, 2. évf. 1934. 11. sz. 2–4. o.
Vélemény az új szarvasi énekeskönyvről. Evangélikus Élet, 4. évf. 1936. 6. sz. 44–45. o.
Az „Erős vár” a Dunántúli énekeskönyvben. Evangélikus Élet, 4. évf. 1936. 19. sz. 146–147. o.
Jubiláló énekeskönyvünk hibái. 1–2. rész. Evangélikus Élet, 4. évf. 1936. 49. sz. 370–371. o.;

50. sz. 378. o.
Jertek, hű barátim… Payr Sándor egyik legszebb énekfordítása. Harangszó, 29. évf. 1938. 6. sz.

41. o.
Vesd le, Pápa, a gyászruhát! Templomavatási ária 1786-ból. Írta: Szakonyi József. Közli: Payr

Sándor. Harangszó, 23. évf. 1932. 42. sz. 337–338. o.
Mi volt az egyházi énekeink között az ária? Adatok a magyar egyházi zene történetéhez. Evan-

gélikus Népiskola, 37. évf. 1931. 12. sz. 326–332. o.
Brüderliche Gemeinschaft in unseren ungarisch-protestantischen Gesangbüchern. In: Kálvin

és a kálvinizmus. Tanulmányok az Institutio négyszázadik évfordulójára. Debrecen, 1936.
436–440. o.

Versek
A magyar protestáns vallásos költészet ügye napjainkban. 1–3. rész. Evangélikus Népiskola, 1.

évf. 1889. 9. sz. 274–278.; 10. sz. 281–286. o.; 11. sz. 341–346. o.
„Az Isten igaz szolgájának jó élete.” Pastoralis versben. Írta: Andreae Bálint. (Fordítás.) Evan-

gélikus Egyház és Iskola, 8. évf. 1890. 48. sz. melléklete, 1–4. o.
A wittenbergi filemile. (Hans Sachs versének fordítása bevezetéssel.) Pozsony, 1893.
Dicséret. (Költemény.) Jó Pásztor, 3. évf. 1901. 9. sz. 141. o.
Hárfahangok. Vallásos költemények gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Budapest, 1906. 
A betlehemi pásztorfiú. Schenk Ede után szabadon. (Költemény.) Írta Parsy Andor. Harang-

szó, 3. évf. 1912. 9. sz. 69. o.
Ostffy Miklós. (Költemény.) Képes Luther Naptár az 1916-ik szökőévre, 5. évf. 1915. 99–100. o.
Ostffy Miklós. (Költemény.) Harangszó, 1. évf. 1910. 1. sz. 2–3. o.
A szerzetes és hű barátja. Egy elfeledett német költő verse. Képes Luther Naptár az 1918-ik kö-

zönséges évre, 7. évf. 1917. 27. o.
A szerzetes és hű barátja. Egy elfeledett német költő verse. (Fordítás.) Harangszó, 8. évf. 1917.

23. sz. 177. o.
Edvi Illés Pál hírhedt verse. 1–2. rész. Evangélikusok Lapja, 8. évf. 1922. 25–26. sz. 2–5. o.;

27. sz. 2–5. o.
Miszlai András, a kurucvilág költő-papja. Protestáns Szemle, 37. évf. 1928. 159–164. o.
Régi tanítóink verses hagyatéka. Salzmann Erkölcsi Anekdotái magyar versekben. Harangszó,

20. évf. 1929. 9. sz. 66–67. o.
Torkos László első verse. Hetvenhat éves költői jubileumi emléke. Harangszó, 21. évf. 1930.

36. sz. 275–276. o.
Kőszeg verses dicsérete. Turcsányi Lajos régi tankönyvéből. Harangszó, 22. évf. 1931. 41. sz.

324–325. o.
Köszönet és válasz. Paulik János kormányfőtanácsosnak, a MELE elnökének. Evangélikusok

Lapja, 17. évf. 1931. 17. sz. 133. o. (A Hárfahangok bővített kiadásáról.)
Zrínyi prókátora. Történelmi színmű négy felvonásban egykorú dalokkal. Győr, 1937. 
Zrínyi prókátora. Történeti színmű négy felvonásban. 1–23. rész. Zenei részét zongorára és
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énekhangra alkalmazta és saját szerzeményeivel is kibővítette: Kapi Gyula. Harangszó, 27.
évf. 1936. 43. sz. 342–343. o.; 44. sz. 350–351. o.; 46. sz. 368–369. o.; 47. sz. 376–377. o.;
48. sz. 384–385. o.; 49. sz. 393–394. o.; 50. sz. 401–402. o.; 51. sz. 409. o.; 52. sz. 417. o.;
28. évf. 1937. 1. sz. 3–4. o.; 2. sz. 10–13. o.; 3. sz. 19–20. o.; 4. sz. 26–27. o.; 5. sz. 34–35.
o.; 6. sz. 42–43. o.; 7. sz. 50–51. o.; 8. sz. 58–59. o.; 9. sz. 66. o.; 10. sz. 74–75. o.; 11. sz. 84–
85. o.; 12. sz. 96. o.; 13. sz. 99–100. o.; 14. sz. 114. o.

Berzsenyi Dániel búcsúztatója. Néhány versszak a Farádon őrzött kéziratból. Soproni Hírlap,
23. évf. 1936. 45. sz. 1–2. o.

Oltári ima. Elmondatott a komáromi ág. ev. lelkész beiktatásakor (1895. nov. 10.). (Költe-
mény.) Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 39. évf. 1896. 5. sz. 70. o.

Egyházi beszédek
A megváltó könnyei. Egyházi beszéd. Sopron, 1891.
Templomépítő egyház a hitromboló század végén. (Prédikáció.) Székesfehérvár, 1893.
Emlékbeszéd az Eggenberg-házban. Sopron egyháztörténeti emlékeinek bemutatása után az

Eggenberg-házban tartott istentiszteleten. Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf. 1917. 44. sz.
353–355. o.

A mi szegény csonka és beteg hazánknak testi és lelki orvosokra van szüksége. Payr Sándor
pécsi beszédéből az eskütételkor. Harangszó, 14. évf. 1923. 40. sz. 289–290. o.

Új verőfény egy ősi ódon soproni házon. Az evangélikus nőegylet teaestéje. Írta: Sincerus. Ha-
rangszó, 14. évf. 1923. 48. sz. 354–356. o.

Egyéb
Berecz Imre. (Nekrológ.) Evangélikus Egyház és Iskola, 6. évf. 1888. 1. sz., 7. o. 
Iskolaavatás Ondód-Puszta-Vámon. Evangélikus Egyház és Iskola, 6. évf. 1888. 41. sz. 339–

341. o.
Horváth Lajos. (Nekrológ.) Evangélikus Egyház és Iskola, 10. évf. 1892. 46. sz. 392–393. o. 
Az egyház heverő kincsei. Evangélikus Egyház és Iskola, 12. évf. 1894. 17. sz. 132–133. o. (Az

evangélikus könyvtárak és levéltárak anyagairól.)
A keszthelyi oltárkép festője. Emlékezés egy régi ároni házról. Harangszó, 21. évf. 1930. 9. sz.

65–67. o. (A Hencz családról.)
Ostffy-alapítvány a theológusoknak. Írta: Sincerus. Harangszó, 15. évf. 1924. 49. sz. 369–371. o.
Kérelem az elárvult Luther-Naptár ügyében. Harangszó, 18. évf. 1927. 1. sz. 2–3. o.
Podmaniczky báró és a síró asszony. Írta Szász József. Közli: Sincerus. (Könyvismertetés.) Ha-

rangszó, 24. évf. 1933. 7. sz. 53. o. 
Kis János levele Dukai Takách Judithoz. „Milyen feltételek alatt lehetnek a szépnembeliek ver-

sírókká?” Közli: Sincerus. Soproni Hírlap, 23. évf. 1936. 57. sz. 5–6. o.
Nagy papok fürdőzése Hévízen a vallásbéke éveiben. 1–2. rész. Harangszó, 23. évf. 1932. 22.

sz. 175–176. o.
Pázmány és Lamormain titkos tanácsa a nagyszombati egyetem megnyitó ünnepén. Protestáns

Szemle, 15. évf. 1903. 412–422. o.
Löffelholz tábornokné Jókai regényében és a valóságban. Protestáns Szemle, 34. évf. 1925. 455–

464. o.
Beethoven halhatatlan szerelmesének hitehagyott őse. Protestáns Szemle, 36. évf. 1927. 293–

298. o.

Történetírás
Hazai egyházunk a történetírók ítélőszéke előtt. Evangélikus Egyház és Iskola, 14. évf. 1896. 17.

sz. 174–178. o.
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Humor az egyházban és történetében
Az eklézsia humora. Szedegeti: Parsy Andor. A mi otthonunk, 1. évf. 1892. 1. sz. 11. o.; 3. sz.

31. o.; 7. sz. 70–71. o.; 2. évf. 1893. 12. sz. 138. o.
A tiszteletes asszony fogadtatása. Artner Terézia után németből. A mi otthonunk, 2. évf. 1893.

35. sz. 342–343. o.
Az eklézsia humora. Szedegeti: Parsi Andor. A mi otthonunk, 3. évf. 1894. 3. sz. 35. o.; 5. sz. 60.

o.; 7. sz. 83–84. o.; 9. sz. 104. o.; 16. sz. 187–188. o.; 18. sz. 211. o.; 21. sz. 247. o.; 24. sz.
284. o.; 26. sz. 308. o.; 28. sz. 332. o.; 30. sz. 355–356. o.; 50. sz. 596. o.

Az eklézsia humora. Képes Luther Naptár az 1912-ik szökőévre, 1911. 95–97. o.
Komagaras. Igaz történet az eklézsia életéből. Írta Parsy Andor. Harangszó, 1. évf. 1911. 17. sz.

2–3. o.
A koma-garas. Igaz történet az eklézsia életéből. Írta Parsy Andor. Képes Luther Naptár az

1916-ik szökőévre, 5. évf. 1915. 140–144. o.
A komagaras. Igaz történet az eklézsia életéből. Parsy Andor. Evangélikus Családi Lap, 1. évf.

1896. 11. sz. 84–86. o.
Az eklézsia humora. Szedegette: Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1913-ik közönséges évre,

2. évf. 1912. 122–126. o.
Ki volt „A boldog férj” versírója? Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1925. közönséges évre,

13. évf. 1924. 167–169. o.
Gyurátz püspök új cipője. Karácsonyi történet. Parsy Andor. Képes Luther Naptár az 1927.

közönséges évre. Az evangéliom híveinek évkönyve 15. évf. 1926. 108–111. o.
Az eklézsia humora. Képes Harangszó naptár az 1938. közönséges évre, 1. évf. 1937. 84–85. o.

Írások Payr Sándorról és munkáiról3

Fábri Gergely dunántúli evang. püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Írta Payr Sán-
dor. (Könyvismertetés.) Evangélikus Népiskola, 6. évf. 1894. 10. sz. 316. o. 

A Luther-Társaság. A mi otthonunk, 3. évf. 1894. 20. sz. 235. o. (Ismertető Payr Sándornak
Fábry Gergely püspökről megjelent írásáról.)

Fábri Gergely dunántuli ev. püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Egyháztörténeti
monogra phia, írta Payr Sándor. Századok, 29. évf. 1895. 1. sz. 77–79. o.

KOVÁCS Sándor: Magyar pietisták. Evangélikus Egyház és Iskola, 16. évf. 1898. 47. sz. 572–
576. (Payr Sándor Magyar pietisták a XVIII. században című művéről.)

Magyar protestáns egyháztörténeti monographiák. 1. kötet. Budapesti Szemle, 26. évf. 1898.
263. sz. 299–302. o. (Ismertető.)

KOVÁCS Sándor: Magyar egyháztörténeti monographiák. Evangélikus Egyház és Iskola, 17. évf.
1899. 7. sz. 75–78. o.

Az „Egyházi dallamok, énekszövegek és imák az á. h. evang. tanuló ifjúság számára” c. gyűjte-
ményről. Evangélikus Népiskola, 12. évf. 1900. 10. sz. 288–289. o. (Benne említés Payr és Je-
szenszky vitájáról, lásd Evangélikus Egyház és Iskola 1892, 1893.)

Az új énekeskönyv. Evangélikus Népiskola, 12. évf. 1900. 11. sz. 312–314. o. (Az új énekes-
könyv első próbafüzetének megjelenése alkalmából közlik a próbafüzet előszavát.)

Hárfahangok. Vallásos költemények gyűjteménye, egyházi és iskolai használatra. Protestáns
Szemle, 18. évf. 1906. 560–562. o.

Payr Sándor újabb munkái. Evangélikus Családi Lap, 13. évf. 1908. 11. sz. 118–119. o.
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THURY Etele: Mária Dorottya nádorasszony. A pietizmus paedagogikája. A dunántúli refor-
mátus egyházkerület története. Protestáns Szemle, 21. évf. 1909. 52–55. o.

Egyháztörténeti emlékek. (Könyvajánló.) Evangélikus Népiskola, 22. évf. 1910. 4. sz. 129–130. o.
THURY Etele: Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Protestáns Szemle, 22. évf. 1910. 143–

145. o.
A dunántúli új énekeskönyv előszava. Evangélikus Népiskola, 23. évf. 1911. 5–6. sz. 181–185. o.
A dunántúli egyházkerület új énekeskönyve. Harangszó, 1. évf. 1911. 15. sz. 3–4. o.
Az egyetemes korálkönyv. Evangélikus Népiskola, 24. évf. 1912. 12–14. sz. 316–318. o. (Könyv-

ismertetés. A hangjegyfüzetről és a dallamos könyvecskéről is.)
GAGYI Jenő: Payr Sándor: Bocskay hadai Sopronban. 1605. Századok, 49. évf. 1915. 7–8. sz.

436. o. (Könyvismertetés.)
A soproni evangélikus egyházközség története. Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf. 1917. 41. sz.

326–327. o. (Ismertető.)
A soproni evangélikus egyházközség története. Evangélikus Egyházi Élet, 5. évf. 1917. 43. sz.

344–345. (Ismertető.)
LAURINGER Ernő: A soproni evangélikus egyházközség története. Gamauf Teofil ev. lelkész
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