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BEVEZETÉS. 

Az elmúlt iskolai évben azok, akik jól átgondolt 
terv szerint dolgoznak az i f júság nevelésén, az 
ifjúsági körök részére uralkodó kérdésnek a keresz-
tyéni és emberi erények közül a hősiességet tűzték 
ki. Ebben a harmadik kötetben én is magyar hősök 
érdemeit fűzöm gyöngysorba: akik a szószéken, az 
íróasztalnál, a kormánypolcon, a harcmezőn, a bör-
tönben vagy egészségük, életük kockáztatásával a 
tudás titkait kutatva, mutatták meg, hogy az ön-
feláldozó, bátor Luther lelki fiai. 

Azután a Boáz mezején kalászt szedő Ruth pél-
dájára összegyüjtögettem még néhány elmaradt, de 
az eddigieknél nem kevésbbé értékes emberkalászt. 

Jól tudom, hogy ez a gyűjtemény távolról sem 
teljes. Marad még magyar Luther bőven, akikről 
fiatalabb írótársaim megemlékezhetnek. A nagy 
reformátorok egész sora: Erdősi Szilveszter János, 
Sztárai Mihály, Stockei Lénárt és társaik. Nagy 
papok: Czékus István, Zelenka Pál, Karsay Sándor, 
Thébusz János, a dunántúli piétista lelkészek, a 
vértanú Rázga Pál, a, Kemények, Gedulyak, Yrla-
ti ár ok, Barthaelomaidesek, Szeberényiek, Torko-
sok. Világi nagy urak: Telekesi Török István, 
Öcsai Balogh Péter, Zsigmondy Jenő, a Zayak, 
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Podmaniczkyak, Badók, Ostffyak, Kubinyiak, 
Földváryak, Bánók, Yésseyek, Sziirmayak. Nagy 

Luther Márton. 

tanárok: Hajnóczy Dániel, Hetvésy László, Petőfi 
derék tanárai, Kovács-Martiny Gábor, Hunfalvy 
János, Jezsovics Károly, Lehr Albert. Nagy orvo-
sok: Moravcsik Ernő, Székács Béla, idősb Bókay 



János. Államférfiak, politikusok: Hajnóczy József, 
Irányi Dániel, Pulszky Ferenc, Ujházy László. 
Tudósok, írók: Döbrentei Gábor, Haan Lajos, 
Fabó András, Berzeviczy Gergely. Hős katonák, 
példáid az aradi vértanú: gróf Leiningen Károly. 
Költők: Kerénvi Frigyes, Bozzav Pál, Csengey 
Gusztáv, Sántha Károly, Dukai Takách Juciit. És 
így tovább-tovább, míg egy egész könyvtárra való 
össze nem gyűl a Luther Lelkével egyező irányú 
könyvekből. 

Én, a tipikus magyar lutheránus ember, ágy 
vagyok a magyar lutheri világ csillagos egével, 
mint a hortobágyi pásztorember, mikor a hamva-
dóban lévő pásztortűz mellett hanyattfekve, gyö-
nyörködik a csillagokban. Megszámlálni nem is 
próbálom azokat. Tudom, hogy úgy is hiába pró-
bálnám — de megtelik a lelkem a végtelenség ma-
gasztos érzésével. És boldog vagyok abban a tudat-
ban, hogy ezek a csillagok mind énreám hintik 
rezgő sugaraik aranyesőjét. 





DÉVAY BÍRÓ MÁTYÁS, A MAGYAR 
LUTHER. 

Egy hegyi kirándulásom alkalmával, másfélezer 
méternyi magasságban fekvő gyepes, fátlan fenn-
síkon jártam. Száz-száz méternyi távolságban le-
vert póznák jelezték az utat. Sűrű köd volt; magam 
elé tartott kezemet se láthattam. Vártam, vártam, 
míg egy-egy percre a szól elhajtotta, illetőleg meg-
ritkította ai ködfátyolt. így botorkáltam jelzőpózná-
tól jolzőpóznáig, míg végre feljutottam a napsugár-
ban ragyogó hegycsúcsra. 

A magyar reformáció ködös hajnalán is itt-ott 
jelzi egy-egy adatpózna Dévay Bíró Mátyás életé-
nek, jellemének egy-egy kimagaslóbb mozzanatát, 
illetőleg jelenségét. Jár junk mi is nagy történet-
kutatóink nyomán adatpóznától adatpóznáig, hogy 
feljuthassunk a napsugaras hegyre, az igazság 
megismeréséhez. 

Dévay gyermek- és serdülő ifjúkora egészen köd-
ben van. Még azt se tudjuk, hol született; arra is 
csak következtetünk, hogy körülbelül tizenöt évvel 
lehetett fiatalabb Luthernél. Az első adatot 1523-
ból, a krakkói egyetem magyar diákegyesületének 
anyakönyvében találhatjuk, ahová be van írva a 
neve, közvetlenül a későbbi reformátor, Kálmán-
csehi Márton neve előtt. Ott tanultak abban az idő-
tájban más teendő magyar reformátorok is; pél-
dául: Szilvesztei' János, Székely István, Ozorai 
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Imre. Dévay neve mellé nem sokkal újabb időre 
valló írással odajegyezte valaki, bizonyára egy má-
sik krakkói diák: „Ez a Mátyás, ez az átkozott po-
kolszülötte hozta be a lutheri pestist (Magyar-
országba)". Nem haragszunk erre a goromba em-
berre, mert szavaiból megértjük, liogy Dévaynak 
nagy embernek kellett lennie. Máskülönben nem 
gyűlölték volna annyira ellenségei. 

Annál jobban szerették a jóravaló, lelkes, evan-
gélikus emberek. Egv kortársa hosszú latin vers-
ben dicsőítette Dévayt. A vers értelmét ezekben a 
magyar rímekben fejezhetjük ki: 

„Jó Mátyás te vagy neküknk 
Áldott, magyar Lutherünk !" 

Dévay eleinte, mint Luther is, híve volt a pápá-
nak. Szerémy György Krónikájában szó λ7«η róla, 
mint abaújvármegyei buzgó katholikus plébános-
ról. Nem is könnyű elszakadni egy egész világtól, 
amit szerettünk. De már 1529-ben a wittienbergai 
egyetem anyakönyvébe van írva a neve. 

Jól esik látnunk, hogy a két Luther, a német és 
a magyar, a két egyformán hősies szív és hívő lé-
lek, mennyire szerették egymást. Dévav hónapokig 
Luther asztalának és házának vendége volt. Mert 
Luthert sok más szép tulajdonsága mellett jó szíve, 
szinte határtalan, mondhatnánk „magyaros" ven-
dégszeretete is kedvessé teszi előttünk. Később is 
újra és újra Wittenbergában láthatjuk Dévayt. 
Odavonzotta a szíve. 

Barátság fűzte össze Dévayt a másik nagy refor-
mátorral, Melanchtonnal is. Melanchton azt írta egy 
barátjának: „Kedves vendégem van, Bíró Mátyás. 
Az üyen ember barátsága a jó Isten leggazdagabb 
ajándéka". Máskor Nádasdy Tamás országbírónak, 
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a későbbi nádornak, Sárvár földesurának figyel-
mébe ajánlotta Dévayt, mint nagytudományú iste-
nes férfiút. És ebből az áldott, kedves körből mégis 
hazajött Dévay a harcok és szenvedések világába. 
Mert érezte, hogy neki itthon az evangélium tiszta 
búzáját kell elvetnie. A veszedelmektől pedig nem 
félt, sőt hősies magyar szíve szinte szomjúhozta 
azokat. 

Egyenesen Budára, a halálos veszedelembe 
sietett. Pedig itt néhány évvel előbb egy könyv-
kereskedőt elevenen megégettek, mert Luther ira-
tait árulta. Dévay mégis bátran, lelkesen hirdette 
az igét. Természetes, hogy elfogták. Egy börtönbe 
csukták a király kovácsával, akinek az volt a ször-
nyűséges bűne, hogy megnyilazta, a király legked-
vesebb paripáját, vagyis patkoláskor elevenbe verte 
a szeget. Mint valaha Péter apostol, úgy prédikált 
Dévay is a börtönben. Megtérítette a kovácsot is. 
Ennek szerencséjére a felséges király „felséges"' 
paripája meggyógyult és a kovács kiszabadult a 
börtönből. A jóravaló ember könyörgésére Dévayt 
is kibocsátották a börtönből, de Budáról kiutasí-
tották. 

Ekkor Kassára ment. I t t és a város vidékén egy-
másután szervezte az evangélikus gyülekezeteket és 
a latin nyelv helyébe a templomban is úrrá. tette 
édes, szép magyar nyelvünket. És püspöki cím nél-
kül is püspöke volt a magyarországi evang'élikus 
egyháznak. Üjra elfogták. Szétverték a kassaiakat, 
akik megszabadítására fegyvert fogtak. Bécsbe vit-
ték. itt évekig fogságban tartották, zaklatták, gyö-
törték, de nem tudták rákényszeríteni, hogy meg-
váltóját, a megfeszített és feltámadott Krisztust és 
tanítómesterét, Luthert megtagadja. Végre elbocsá-
tották. Ügy látszik, nagy jóakarója, a hatalmas 
Nadasdy Tamás emelt szót mellette. 
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Újra belerohant a veszedelembe. Budán hirdette 
ismét az evangéliumot. I t t a király helytartója elé 
állították. Ez elrendelte, hogy hitvitát álljon egy 
katholikus pappal. De az ilyen nagy úr hamar el-
linja az efféle vitatkozást. 

Kigördíttetett a palota udvarára két kis puska-
poros hordót, hosszú kanócot dugatott mindegyikbe 
és meggyújtatta a végüket. Ekkor azt mondta: 
Döntsön közöttük az Isten. Egyikük üljön az 
egyik, a másik amarra a hordóra. Aki alatt elébb 
felrobban a. hordóban a. puskapor, az a vesztes, a 
másik mint győztes, elmehet dicsőségesen. 

Dévay vígan feliilt a hordóra, a pápista pap gyá-
ván elpárolgott. Ekkor a helytartó bántatlanul el-
bocsátotta Dévayt, mert á magyar ember tiszteli a 
bőst. Már pedig Dévay ekkor megmutatta, hogy 
még az „ördögtől", vagyis a legnagyobb veszede-
lemtől sem fél. Mert ez ott leselkedett a puskaporos 
hordó fenekén, várva a felszabadító szikrát, hogy 
pusztítson és gyilkoljon. 

Dévay ezután bejárta ú j ra és újra az országot. 
Olyan vándorapostol volt, mint valaha Pál apostol. 
Szenvedett is annyit, mint az. 

Ki győzné elszámlálni, hányszor került börtönbe, 
hányszor kellett elbujdosnia egy-egy pihenő helyé-
ről. Csodának nevezhetjük a haláltól való megsza-
badulását. 

De végtelenül nemes szívééi t, nagy tudományáéi !, 
ékesen szólásáért megszerették a leghatalmasabb 
főurak. Egymásután a. tiszta evangélium hívei let-
tek. A végső veszedelemben mindig Dévay megmen-
tésére siettek. Egy ilyen hatalmas pártfogójának, 
Török Bálint özvegyének védelme alatt élt ennek 
városában, Debrecenben. Ez az evangélikus nagy-
asszony olyan lelkes híve volt egyházunknak, hogy 
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„lutheránus nőoroszl.án"-nak nevezték ol. A „nő-
oroszlán" kedves, udvari papját ki merte volna bán-
tani1? Dévay életének utolsó évei, úgy látszik, nyu-
godtan teltek el. 

Luther érdeklődő szeretéttel kísérte Dévay viselt 
dolgait. Hősiességét tündöklő például emlegette 
Asztali Beszélgetéseiben. Magyarországba írt leve-
leiből megérthetjük, hogy szerette Dévayt, bízott 
benne, leghűségesebb tanítványának tartotta, aki 
tanítását legjobban megértette és legtisztábban hir-
dette. 

Lutherrel való szellemi rokonságát irodalmi 
munkái is bizonyítják. Vitázó irataiból kitűnik, 
hogy Luther példájára ő is legyőzhetetlen és ellen-
feleit nem kímélő vitatkozó voit. De hát ellenfelei 
sem kímélték őt. Különösen szenvedélyes ellenfele 
volt Szegedy Gergely, ferencrendi szerzetes. Van 
eset, hogy ez a goromba és szenvedélyes ember Dé-
vayt „valami Mátyás nevű elvetemedett ember-
nek emlegeti. Hogy Mátyásunk nem maradt adósa, 
elhihetjük. Hiszen annak a Luthernek tanítványa, 
aki még a. hatalmas angol királynak is jól odamon-
dogatott, mikor ez őt „veszett farkas"-nak címez-
gette. A XVI. század az erős érzések és az erős sza-
vak kora. 

Dévay éles elmével és lelkesen védte a lutheri 
tanokat, például a hit által való megigazulást. 
Luther német kátéjának példájára, magyar nyelvű 
hittami kézikönyvet írt. Ez a kis könyv foglalatja 
a krisztusi tanításnak, amint azt Luther eredeti 
\ isztaságába visszaállította. 

Luther példájára Dévay is énekköltő. Századok 
múlva is énekelték a debreceniek egykori papjuk 
énekét, melyben a versszakok kezdő betűiből Dévay 
neve kerül elő. 
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így alkothatjuk meg Dévay életének, jellemének 
képét és megállapíthatjuk, hogy megérdemelte a 
Magyar Luther nevet. 

Régi szólás-mondás, hogy „Mátyás jeget tör". 
Onnan származik ez, mert február 25-én, Mátyás 
napján már nem egy jel mutatja, hogy a télkirály 
uralkodásának napjai meg vannak számlálva. 
Ilyen jégtörő Mátyása a magyar reformációnak a 
Magyar Luther is. A jégtől megtisztított vizeken 
diadalmasan haladhatott előre az evangélium ha-
jója. A tiszta ige, melynek nálunk első hirdetője 
Dévay volt, egy fél évszázad alatt meghódította a 
nemzet kilenctizedrészét. 

NÉGY SZÍNJÁTÉK EPERJESEN 
ÉS THÖKÖLY IMRE. 

Mi lutheránus magyarok méltán vagy Link büsz-
kék Thökölyre. Már azért is, mert ő emelkedett a 
mi külön világunkban a legmagasabbra, uralkodó 
fejedelmi méltóságba. Sőt a török a királyi koronát 
is felajánlotta neki, mint Bocskay Istvánnak. De 
még sokkal inkább azért, mert minden arany ko-
ronánál fényesebben ragyognak királyi tulajdon-
ságai: parancsolni tudása, elszántsága, hadvezéri 
lángesze, hitéhez való hűsége, szorongatott nemze-
téhez való ragaszkodása. És ragyog fején a vér-
tanúság koronája, melyet olyan csiiggedetlen lélek-
kel viselt, hogy bátran felruházhatnánk „az állha-
tatos fejedelem" megtisztelő elnevezésével; ahogyan 
például Széchenyit a legnagyobb magyarnak ne-
vezzük. 

Mintha csak erre utaltak volna a jövőt meg-
sejtő lélekkel az eperjesi kollégium tanárai, mikor 
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kis diákjukat, Thökölyt két iskolai drámában is 
szerepeltették: 1667-ben az Állhatatos Eleázárban 
és 1668-ban az Eröslelkü Papiniánusban. Ez 
utóbbiban Ladivér Illés, a poéta-tanár, Imrének, 
a bátor magyar királynak szerepét egyenesen 
Thökölyre „szabta" és vele játszatta el. A jövendő 
viharok villámait lát juk villogni, ha a többi diák-
színész nevét olvassuk, köztük nem egy eperjesi 
polgárfiúét, vagy felvidéki nemesi és főnemesi úr-
tiét, akik majd úgy tizenöt év múlva, mint annak 
a szent ügynek katonái, tisztjei, vértanúi szerepel-
nek, melynek Thököly lesz a vezéx*e, sőt eleven tes-
tet öltött szimbóluma. 

Ez a két színjáték derengő reményeket jelzett. 
Az 1682-ben, szintén Eperjesen előadott másik is-
kolai dráma már a Thökölybe vetett remények 
fényes megvalósulását ünnepelte büszke öröm-
mel. Ezt Thökölynek, a diadalmas fejedelemnek, 
hite és nemzete erős oszlopának tiszteletére ren-
dezték, aki az eperjesi elrabolt kollégiumot vissza-
adta szent rendeltetésének. A drámában Constan-
tius (Állhatatos), vagyis Thököly kiszabadítja a 
rab egyházat Furentiusnak (a Diihöngőnek) kar-
inai közül. 

ö t évvel később, 1687-ben még egy színdarab, 
egy tragédia játszódott le Eperjesen, de ez már 
a valóság rettenetes színpadán. A kortársak „das 
blutige Schauspiel"-nek, véres színjátéknak ne-
vezték el azokat a borzalmakat, amiket CaraifFa 
Antal császári tábornok követett el, mikor huszon-
egy felsőmagyarországi, többnyire evangélikus 
vallású urat végeztetett ki ártatlanul. Azzal vá-
dolta őket, hogy összejátszottak Thököly munkácsi 
híveivel. 

Ez a tragédia a Thökölybe vetett remények nap-
jának vérszínű éjbehanyatlása volt. Ekkor és ez-
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után Thökölynek lörök fogságban, hazátlan buj-
dosás bau, a török védelme alatt bús nikomédiai 
magányában volt módja bebizonyítania, hogy a 
szenvedésben, a. türelemben, az Istenben való 
megnyugvásban éppen olyan állhatatos fejedelem, 
amilyen a harcok tüzében volt. 

# 

A Hunyadyakkal, Szapolyayakkal a Thökölyek 
is példái annak, hogy a feudális korban milyen 
gyorsan emelkedett fel egy-egy család a gazdag-
ság és hatalom szédítő magasságaiba. Thököly 
Sebestyén, ae ügyes és szerencsés nagyszombati 
kereskedő 1572-ben kapott nemességet, nemsokára 
báróságot. Megszerezte zálogba, majd örök bir-
tokul Késmárkot. Unokája, István 1654-ben már 
grófi rangra emelkedett. 

A Thökölyek szerencsés és mégis boldog házas-
ságok útján rokonságba jutottak a Dóczyakkal, 
Zrínyiekkel, Thurzókkai, Gyulaffyakkal, Bethle-
nekkel. Így emelkedtek a haza vezérlő nemzetségei 
közé. És erre a szerencsére méltók is voltak. Mint 
jó magyar emberek és jó lutheránusok lelkesen 
csatlakoztak Bocskayhoz, Bethlenhez, I. Bákóczy 
Györgyhöz. 

Második Thököly István, Imre atyja, a Rákó-
czyak után az ország egyik leggazdagabb főura 
volt és egyúttal egyháza, hazája erős oszlopa. 
Mint ilyent nagyra becsülte Vittnyédy István, az 
akkori magyarság egyik összetartó ereje és 1657-
ben örömmel üdvözölte fiának, Imrének, a „kis 
vendég"-nek megérkeztéhez. Mintha csak előre 
látta volna, hogy ez az újszülött lesz majdan a 
szorongatott nemzet és egyház megszabadítója. 

Yittnyédy tanácsára íratta be Thököly István 
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t izenegyéves kis Imre fiát az eperjesi kollégiumba, 
melyet akkortájban alapítottak. A kollégáim elöl-
járói és tanárai pártfogójuk fiát nagyban ünne-
pelték és az első iskolai órára testületileg elkísér-
ték. Imre ekkor már magas közjogi méltóság volt. 
Három évvell elébb nevezte ki Apaffi Mihály 
fejedelem Mánnaros vármegye főispánjának. És 
egykori kútfők szerint a zsebkiadású kis állam-
férfiú szépen, komolyan tudott méltóságának meg-
felelőleg viselkedni. Aminthogy később is kivált az 
emberekkel való bánni tudás nagy művészetében. 

Az Eperjesen töltött három év nemcsak tudás-
ban gyarapította, hanem a családjában hagyomá-
nyos lutheri szellemet is erősítette benne. Ekkor 
atyja, a viharos politikai helyzet miatt kivette a 
kollégiumból, hogy mellette legyen egyik erős sas-
fészkében, az Árvai-várban. Ekkor volt tudniillik 
az 1671-től 1681-ig tartó „gyászos évtized", Zrínyi 
Péter és társai kivégzésének, a bujdosóknak és a 
gályaraboknak kora. Thököly Istvánt a halál men-
tette ki üldözői hatalmából, de halála után néhány 
nappal már német őrség tanyázott Árva-várában. 
A kis Imrével hű emberei Árvából Likava várába 
menekültek. Innen pedig álruhában, a hagyomány 
szerint tót parasztlánynak öltöztetve, mentették ki. 
Erdélybe vitték, mert itt is nagy birtokai voltak, 
édesanyja, Gyulaffv Mária után, aki Bethlen Gá-
bor öccsének, Istvánnak volt az unokája, Huszon-
kétéves koráig erdélyi váraiban élt. Ekkor válasz-
tották meg fejüknek a bujdosók. Ezeknek portyázó 
hadakozását a fiatal, vezérségre termett férfiú világ-
történeti jelentőségre emelte. Szövetkezett Lipót 
örökös ellenségével, XIV. Lajossal, majd a törökök-
kel. Elfoglalta a bányavárosokat, hadai az osztrák 
tartományokban is kalandoztak. 

Rendkívül emelte tekintélyét és erejét Zrínyi 
2 
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Ilonával, J. Rákóczy Ferenc özvegyével való há-
zassága, mert így az óriási Kákóczy-vagyon, a sok 
erős vár, köztük a bevehetetlennek tartott Mun-
kács is bizonyos tekintet ben hatalmi körébe jutott. 
A törökök a füleki táborban királynak kiáltották 
ki és koronát tettek a fejére. így akarták szorosab-
ban magukhoz csatolni. De ő, államférfiúi mérsék-
lettel csak fejedelemnek és a Készek urának nevez-
tette magát. Erélyesen szervezte a „negyedik" 
Magyarországot, mely a királyi, a török és az er-
délyi Magyarország mellett, mint Felsői Magyar-
országi fejedelemség alakult meg. 

Új fejedelemségében, mint jó protestáns ember, 
megszüntette a vallási üldözéseket. De fényes sike-
rei a Magyar-királyságban is véget vetettek a gyá-
szos évtizednek. 

A soproni 1681-i országgyűlés leginkább azért 
enyhítette a protestánsok helyzetét, hogy őket el-
vonja Thököly pártjától. Ekkor engedték meg 
megyénként két-három „artikuláris" helyen a hely-
hez kötött, korlátoltan szabad vallásgyakorlatot. 

Nagy sikerei után még nagyobbak reményében 
biztatta Thököly a törököt az 1683-i nagy vállal-
kozásra. Ebből fejlődött ki a tizenhatesztendős fel-
szabadító háború és ennek folytán roppant össze 
hazánk jó részében a török hatalom. De romjai 
Thökölyt is maguk alá temették. A bűnbakot ke-
reső török Nagyváradon elfogatta. Hívei elkesere-
désükben többnyire Lipóthoz pártoltak át. Csak a 
hű feleség lobogtatta Munkács várában még há-
rom esztendeig a Thököly-zászlót. 

De a török belátta hibáját, Thökölyt szabadon 
bocsátotta, sőt hadsereg élén Erdély elfoglalására 
küldte. Ekkor tündökölt legfényesebben az if jú 
vezér lángesze. Hannibálra és Napoleonra emlé-
keztető vakmerőséggel és ügyességgel átvezette se-
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regét a. Kárpátokon. Zernyestnél legyőzie az egye-
sült német és erdélyi labanchadakat. A keresztyén-
szigeti országgyűlésen beiktatták Erdély fejedelmi 

Thököly Imre. 

székébe. Egyik-másik bujdosó társa, köztük sógora, 
a vérmes természetű Petröczy István, sima állal 
jelent meg az ünnepélyen, azt gondolva, örökre 
vége van a bujdosásnak. Nem kell már lobogó sza-

2* 
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kállai gyászolni.* Thököly maga, hosszú, szép sza-
kállát simogatva, mondta bujdosó társainak: kár 
napnyugta előtt elimádkozniok az esti hálaadást. 
Mennyire igaza volt! Nemsokára erős német hadak 
elől ki kellett bujdosnia. Nem is került többé 
élve vissza hazájába. 

De zernyesti diadalából mégis évszázadokra ki-
ható áldás fakadt Erdélyre, a protestantizmusra, 
sőt az egész magyarságra. Éppen Thököly sikerei 
kényszerítették Lipót kormányát annak felismeré-
sére, hogy a messze keleten, „a török torkában" 
fekvő Erdélyt csak engedményekkel lehet megtar-
tani az uralkodóházhoz való hűségben. Így kelet-
kezett a Lipót-féle diploma, mely Erdély alkotmá-
nyát, a „három nemzet és négy vallás" egyenlő 
jogait biztosította. 

Igaz, hogy ezt a diplomát nem mindenben tar-
tották meg. Sőt szellemes és találó mondás szerint 
csak egy pontja volt, amit soha sem szegtek meg: 
a 12-ik. Ez megszabta, hogy az erdélyi császári 
hadak vezére mindig német ember legyen. De a 
diploma védelme alatt Erdély és protestáns egy-
házai mégis tűrhető sorsban éltek az 1848-i unióig. 

Az 1681-i törvényekre és a Lipót-féle diplomára 
gondolva, méltán áldjuk Thökölyt, a harcban áll-
hatatos fejedelmet. Thököly végre, hosszas bujdo-
sás után a kisázsiai Nikomédiában pihent meg vég-
legesen, mint a szultán „vendége". Idejött utána 
később felesége is, akit két fogoly császári tisztért 
kiváltott. Itt is örökösen tervezgetett, levelezett, 
várva a „vizek megmozdulását", az európai poli-
likai viszonyok jobbrafordulását, hogy újra alkalma 
legyen harcba szállania. Addig pedig megmaradt 

* Annak a kornak divatja szerint ugyanis a gyászoló magyarok 
megnövesztették szakállukat. 
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a tűrésben, a reménykedésben, a hitben állhatatos 
fejedelemnek. 

Az 1703-i gyászos év, amikor feleségét, hű vigasz-
talóját elvesztette, a politikában az ég hajnalodá-
sát jelentette Thökölynek. Lelkesen üdvözölte 
Rákóczy zászlainak diadalmas lobogását. Haza ké-
szülődött. Társai jórészt haza is jöttek. De Thököly 

Thököly-vár Késmárkon. 

fölött már akkor ott lebegett a halál árnyéka. Éle-
tének sok fáradalma, izgalma aláásta egészségét. 

1705-ben, a hervadást beharangozó szeptember 
havában elhúnyt. Bujdosó társa, „Mikes Kele-
menje", Komáromy János megható képet rajzolt 
utolsó óráiról. Thököly kijelentette, hogy úgy hal 
meg, mint a lutheri keresztyén egyház állhatatos 
és hű fia. Áhítatosan elmondta a haldoklók imád-
ságát, amit pap hiányában Komáromy olvasott fel 
előtte. Végre a mélységes csönd jelezte, hogy az 
ágy mellett megjelent az a leghatalmasabb és leg-
állhatatosabb fejedelem, akivel szemben minden 
földi nagyúr, ha bujdosó, ha dicsőségben és hata-
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lomban sütkérezik is, csak az őszi szélben elröppenő 
falevél. 

Utolsó kívánsága az volt, hogy egy magyar kul-
csos város evangélikus templomába temessék el. Ez 
két évszázad múlva teljesedett is. Ekkor Ferenc 
.József, a nagy Tisza István előterjesztésére, mint-
egy meghallva a nemzet szíve dobbanását, haza-
hozatta a kuruckor nagy bujdosóit, így Thökölyt 
is. Késmárki gróf Thököly Imrének földi marad-
ványait nagy pompával temették el kedves szülő-
városa díszes evangélikus templomában. És íme, 
a végzet, mely életében üldözte, nem kíméli halála 
után sem. Most Thököly példájára, nekünk is áll-
hatatosnak kell lennünk a hazafias bánatban, a 
türelemben, a reményben, a hitben, míg Thököly 
városa újra az nem lesz, ami volt: Szent István 
koronájának egyik ragyogó drágagyöngye. 

KERMANN DÁNIEL. 
A Thököly—Rákóczi-kor erős hite, nagy bátor-

sága és szenvedései óceánjának minden keserűsége 
éled újra, ha Kermann Dániel (1663—1740) nevét 
leírjuk. Ároni családból származott, mely eredetileg 
német volt. Ezt jelezte a kor latinoskodó divatja 
szerint felvett Germanus, utóbb Kermannusra vál-
tozott név is, amit a mi Kermannunk is ebben a for-
májában használt. Én is mellőzöm tehát a névnek 
magyar fülnek nehéz Krman változatát. 

A katholikus „tenger"-nek, Nyitra vármegyének 
van a morva határszélen jókora lutheránus szigete. 
Itt ma is mintegy félszázezernyi, hitében erős evan-
gélius tót lakosság él szinte vegyületlenül. Ennek 
a lutheránus vidéknek egyik nagy és virágzó gyü-
lekezetében, Turolukán volt lelkész Dánielnek atyja, 
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akit szintén Dánielnek hívtak. Anyja, Masnicius 
Anna is lelkésznek volt leánya, rokona Masnicius 
Tóbiásnak, a későbbi gályarab lelkésznek. 

1663-ban keserves idők virradtak Turolukára és 
vidékére. A török elfoglalta Nyitra várát; pusztító 
tatárhadak özönlötték el az egész vármegyét. „Jön 
a tatár!" Erre az akkor nem szokatlan rémhírre 
elmenekültek Dániel szülei is. Egy a tatárok útjá-
tól jobban félreeső trencsénvármegyei faluban, Mes-
nén született meg az a sorsüldözte ember, akinek 
életét röviden így lehetne leírnunk: Eleje bujdosás, 
közepe harc és szenvedés, a vége börtön volt. 

Majd másforma, de a tatárnál nem igen jobb 
ellenség zaklatta Turolukát és Dániel szüleit. Bár-
sony György püspök, az ellenreformáció minden 
gonoszságának megtestesítője, fegyveres erővel 
el akarta foglalni a turolukai templomot. A nép 
ellenszegült. Emberhalál is esett. Bűnbaknak a tel-
jesen ártatlan lelkészt állították oda. Sőt utóbb ezt 
az esetet is a mi Dánielünk nyakába akarták varrni, 
pedig akkor még csak kilenc éves volt. Hiába, az 
alma nem esik messze a fájától — ezt felelték iga-
zán alapos védekezésére. 

Szülei ezer bajuk, üldöztetésük között is gondo-
san nevelték fiukat. Több itthoni iskolába járatták, 
majd hosszú időre Németországba küldték. Lipcsé-
ben és Wittenbergában tanult, hogy ősei nyomdo-
kán a lelkészi tövises, de dicső pályára lépjen. Az 
1683—1699-i felszabadító háború elején hazajött és 
löbb helyen működött, mint lelkész. Utoljára atyja 
utódaképen Turolukán. 1688-ban, a háború diada-
lainak mámorában, az udvari párt mindenre fel-
jogosítottnak érezte magát. A vallási üldözések 
tehát megindultak mindenfelé. így Turoluka vidé-
kén is. Kermann Dánielnek ismételten el kellett 
otthonából menekülnie. Majd Miavára, a legnagyobb 
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nyitravármegyei gyülekezetbe hívták meg lelkész-
nek. 1699-ben innen a csejtei várba hurcolták, mint 
foglyot. A börtönből elmenekült és ezután majdnem 
hat esztendeig Németországban élt, mint bujdosó. 

A Rákóczy-kor felvirradásakor az előkelő zsol-
nai gyülekezet hívta meg lelkészének, 1706-ban 
pedig püspöknek választották meg. Mint püspök-
nek vezető szerepe volt az 1707-i rózsahegyi „for-
radalmi" zsinaton. Ennek törvényeit 1715-ben ér-
vénytelennek jelentették ki a Kákóczy-kor ország-
gyűléseinek végzéseivel együtt. 

Kermann ezen a zsinaton hevesen megtámadta a 
pietista újítókat, mert tőlük a lutheri hitágazatok 
tisztaságát féltette. Pedig a pietisták nem voltak 
forradalmi újítók. Mint a hallei Francke követői, 
azt vallották, hogy a hit elsősorban nem tudás és 
nem Isten nevének hangos dicsőítése, hanem az em-
bert egészen átható belső erő, mely jó cselekedetek-
ben gyümölcsözik. A magyar Franckék: Bél Má-
tyás és annyi derék pap, különösen a dunántúli 
magyar gyülekezetekben, iskolák, árvaházak alapí-
tásával, buzgó irodalmi működéssel és igazi istenes 
élettel bebizonyították, hogy jó evangélikusok. 
A rózsahegyi zsinaton a szorongatott szabadság 
érdekében Petrőczy István békítette ki a viszály-
kodókat. 

Egyházkerületének nagy többségében tót hívei-
vel együtt Kermann is lelkesen csatlakozott Rá-
kóczyhoz, akinek szabadságharca az egész nemzet-
nek életre-halálra meg vívóit küzdelme volt. A Bá-
kóczy-vojnában, háborúban ezer és ezer tót kuruc 
harcolt a közös nemzeti ügyért, aki talán nem is 
tudott többet magyarul, mint a kuruc riadót: 
„Rajta! Rajta! R a j t a ^ 

Kermann, a kuruc tótok derék püspöke 1707-ben 
Czelder Orbán tót lutheránus kuruc csapatainak 
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nyolc zászlaját szentelte fel lelkes magyar érzés-
ből fakadó ékes tót prédikációval. Mint Rákóczy 
bizalmas embere, künn járt Oroszországban, 
XII . Károly svéd királynál. A svéd sereg poltavai 
szörnyű összeomlását a nagy király közvetlen kör-
nyezetében élte és szenvedte át. Jellemző XII . Ká-
roly lutheri lelkületére, hogy még ilyen izgalmas 
időkben is gondolt magyar hitsorsosaira és 20.000 
tallért adatott Kermannak az eperjesi kollégium 
javára, melyet a svédek már alapítása korában is 
nagy mértékben segélyeztek. 

Rákóczy napjának éjbe hanyatlása után Ker-
mannt elüldözték Zsolnáról. Bujdosása után megint 
Miaván talált, mint lelkész, valami tizennyolc esz-
tendőre aránylagos nyugodalmat. Erre az időre 
esik áldásos irodalmi mííködésének legnagyobb 
része. Bél Mátyással kiadták javítva a tót bibliát. 
Tót. agendát, vagyis istentiszteleti kézikönyvet, tót 
kátét írt, énekeket fordított tótra. Mint író is Luther 
lelke szerint buzgólkodott. 

1729-ben ú j r a rázúdult a szenvedések özöne. Egy 
morvaországi katholikus ember, aki kóborlásai 
közben Miavára. került és ott is maradt, kérte Ker-
mannt, hogy vegye be az evangélikus egyház kebe-
lébe. Szerencsétlenségére teljesítette a kérést. Jó 
ürügy volt ez a miavai lelkész és gyülekezet meg-
rontására. A „gonosz morva hitehagyóknak elfoga-
tására fegyveres embereket küldtek Miavára. 

A felizgult nép, a harangokat félreverve, össze-
csődült és ellenállt. Bűnbaknak, mint egykor az 
édesatyát, most a fiút állították oda. Elfogták és 
Pozsonyban három évig gyötörték vizsgálati fog-
ságban. A képtelen, sőt nevetséges és hazug vádak-
nak egész sorával léptek fel ellene. Végre 1731-ben 
kimondták a kegyetlen ítéletet. Vesszőzésre és boto-
zásra méltó gonosztevőnek jelentették ki. Ezt öreg 
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korára való tekintettel elengedték neki, de holtig 
tartó fogságra kárhoztatták. 

A börtönnek lelki és testi kínjait nemesen tűrte. 
Gyakran énekelte Mária királynénak, II. Lajos 
özvegyének énekét (Mag ich Unglück nicht wider-
stehen) , melyet tótra lefordított. A sokat szenvedő 
hitvallónak végre 1740-ben, tizenkétesztendei fog-
ság után, a halál hozta meg a sóvárogva várt szaba-
dulást. 

De még meghalni sem hagyták nyugodtan.. 
A jezsuiták a halálos kínok között vonagló öregnek 
erőszakkal szájába tömték a szentelt ostyát. Azután 
diadalmasan hirdették, hogy a nagy tévelygő utolsó 
órájában visszatért az „anyaszentegyház" kebelébe. 
Ünnepélyesen egyik katholikus templom sírbolt-
jába temették el. Egyik jezsuita féllengző beszéd-
ben dicsőítette „a nagy megtérőt". 

Minket azonban mindez nem téveszt meg. Mi 
Κ ermannt úgy tiszteljük, mint annak a hitben és 
szenvedésben gazdag kornak eleven megtestesülé-
sét, akiben a magyar hazának, a szabadságnak és a 
lutheri egyháznak szeretete a legszebben együtt 
nyilatkozott meg. 

BÁRÓ PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA 

Ha Kermann Dániel szenvedésekben és küzdel-
mekben kifogyhatatlan életén végigtekintünk, mély 
részvétre buzdulunk. De azt mondjuk magunkban: 
a férfi sorsa végre is a harc. Az ő lelke sas, mely 
vésszel-viharral szembeszállva tör felfelé a napba, 
a megdicsőülésbe. Részvétünk sokkal fájdalmasab-
ban nyilallik szívünkbe, ha szenvedni látjuk a 
galambot, a női lelket, melyet minden igazi férfiú 
véd és óv a szenvedésektől. Míg ő maga küzd, addig 
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az pihenjen nyugodtan az édes otthon puha fészké-
ben. Hanem a XVI—XVII. század viharai ezer és 
ezer családi fészket szétdúltak és rengeteg védtelen 
nőt is elsodortak a bujdosás sivatagába. 

Petrőczy Kata Szidónia. 

A sokat szenvedő, vigasztalást a hitben és a köl-
tészetben kereső lutheri lelkű nagyasszonyok leg-
szebb példaképe báró Petrőczy Kata Szidónia (1664 
—1708). Élete, alakja szorosan belefonódik a Thö-
köly—Rákóczy-kor dicsőségébe és szenvedéseibe. 

Édesanyja, Thököly Erzsébet, Thököly Tmre 
atyjának volt a testvére. Atyja, Petrőczy István, 
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egyik leglelkesebb vezérembere volt a Thököly-kor-
uak. Férje, Pekry Lőrinc, erdélyi főúr legkedvesebb 
barátja volt Thökölynek, majd egyik legvitézebb 
generálisa Rákóczy seregének. 

A Thökölyek után a Petrőczyek voltak a leggaz-
dagabbak a felvidéki lutheránus főurak között. 
Petrőczy István, ez a szinte túláradó lelkesedésű 
és határtalanul tettrevágyó férfiú a legnagyobb 
hévvel csatlakozott a Wesselényi-féle szövetkezés-
hez és Vittnyédy Istvánnal egyik tervet a másik 
után szövögette a haza felszabadítására. 

Mikor a „vakoktól vezetett világtalanok" moz-
galma elbukott, Petrőczy fiaival Erdélybe mene-
kült. A nyolcéves kis Katát, az anyátlan árvát, 
a Thököly-rokonság védelmében Árva várában 
hagyta. A vár eleste után keveset tudunk a kis 
galamb sorsáról. Miféle szélvész sodorta el a messze 
Lengyelországba? Nem is sejtjük. Künn élt tizen 
nyolc esztendős koráig. A lengyel bujdosás emléke 
cseng vissza, dalaiban. Közülük nem egyet lengyel 
nóta melódiájára írt meg. 

Annyit tudunk, hogy 1682-ben már Pekry Lőrinc 
felesége volt. Ebből a házasságból sok boldogság, 
de még több szenvedés háramlóit Petrőczy Katára. 
Férjét nagyon szerette, boldog édesanya volt. De 
tizenegy gyermeke közül hatot eltemetett. Mint 
valaha Niobe, örökösen egy-egy gyermeke halálát 
siratta. Fér je könnyed gondolkodású ember volt. 
Belekeveredett a Béldi Pál-féle mozgalomba. Ezért 
jószágaitól megfosztották és börtönbe vetették. 
Tnnen kiszabadulva, Magyarországba menekült, 
katonának állt és egyike lett a felszabadító háború 
legjobban ünnepelt tisztjeinek. Katholikus hitre 
tért, grófságot kapott. Mint éles tőr járta át ennek 
a híre a hitéhez ragaszkodó evangélikus nagy 
asszony szívét. Ekkor, és bizonyára férje hite-
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hagyásának hatása alatt, írta német könyv nyomán 
de sajat banatát is belesírva, érdekes hitvédő mun-
káját. Ennek már a címe is milyen .-okát mond: 
„A pápista vallásra hajolt lutheránusok lelkek es-
méretének kínyja." (IlkXJ.) 

Saját vallásossága annál erősebben fellobogott és 
a magyar vallásos líra legszebb termékei közé tar-
tozó énekekben nyilatkozott meg. Közülük kettő 
benne van a mai dunántúli énekeskönyvben. Nem 
egy bánatos szív Petrőczy Kata énekeiben talál 
vigasztalást ma is. 

De mint asszonynak szívét is megsebezte férje, 
vagy legalább is a hír, mely viselt dolgairól hozzá, 
magányába elszállongott. A daliás és könnyűvérű 
katonatiszt talán nem is volt feleségéhez hűtelen. 
Azonban a látszatra nem vigyázva, mindenesetre 
okot adott arra, hogy a hű asszony, férjétől távol, 
a szerelmi féltékenység kínjait is átszenvedje. 
Ez a bánata is szép dalokban tört fel szívéből. 

Mert Petrőczy Kata igazi lírikus költő. Dalainak 
forrása, mint Goethénél és Petőfinél, mindig él-
mény, mindig a. valóság. Éppen ezért olyan szépek 
a dalai, mert igaz érzések, bár változó hangulatok 
önkéntelen kitörései. Thaly Kálmán nagy szolgála-
tot tett irodalmunknak, mikor Petrőczy Kata kéz-
iratban fennmaradt 45 versét az alsófehérmegyei 
ózdi kastélyban lemásolta, majd kiadta. 

A Balassa-korszak és a Csokonay-korszak közé 
eső időben nincs mélyebb érzésű költőnk nála. For-
mákban, tiszta líraiságban erősen emlékeztet Ba-
lassára. 

Minket, evangélikusokat megragad Petrőczy Kata 
őszinte vallásossága és egyházszeretete, mely nem-
csak dalaiban, hanem életében is megnyilatkozott. 
Lelkesen csatlakozott a Francke-féle pietizmuslioz. 
Ez áthevítette egész valóját és még magasabbra 
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lobogtatta magyar érzését, kuruc lelkesedését. Mert 
a mi magyar pietistáinkban, örök dicsőségükre, 
együtt élt a magyar lélek és a lutheri lélek. Egy 
pietista Káténak a végén ezt bizonyítja a befejező 
vers: 

„Már ki-ki leckéjét . . . megtanulja, 
Így javát házának s hazájának lá t j a . " 

A hazai protestáns világ lelkes tisztelője volt a 
lutheri lelkű nagyasszonynak. Ennek bizonysága 
az a vers is, melyet dicsőítésére Páriz-Pápai Ferenc 
enyedi professzor írt, ennek a kornak Bél Mátyás 
mellett a legnagyobb tanára. Méltán nevezte a vers 
a sokat szenvedő Niobét a „Keresztiskola leg-
nagyobbb tanítványának". 

Élete vége felé ege némileg és közben-közben fel 
derült. A Rákóczy-ügy kedvező fejleményei, Erdély 
kuruc kézre kerülése boldoggá tették. Büszke volt 
férjére, a kurucsereg egyik legdaliásabb és legvité-
zebb generálisára, az erdélyi hadak fővezérére, aki-
nek legnagyobb része volt abban, hogy Rákóczyt, 
a „haza atyját" fényes ünnepségek között beiktat-
hatták Erdély fejedelmi székébe. 

Ha a viharok egy-egy időre elültek, férje is haza-
hazakerült Ózdra. A családi fészekben a mindent 
megbocsátó, mindent jóra magyarázó szeretet a 
multak nem kedves emlékeit fátyollal borította el. 

Azonban élete ege ezután is el-elborult. Erdély-
ben a hadiszerencse hol a kurucokra, hol a laban-
cokra mosolygott. A vidéki kastélyokban lakó főúri 
családoknak sokat kellett szenvedniük mind a két 
fél portyázó, rendetlenül, vagy sehogyan sem fize-
tett csapataitól. Máskor Rabutin, vagy utódai, a 
német hadak vezérei, mintegy kezesül Nagyszebenbe 
rendelték a kurucpárti főurak családját. Ezeket és 
különösen a gyűlölt Pekrynek családját ott ezer 
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megalázás érte. Sőt Petrőczy Kata hosszabb ideig 
börtönben is sínylődött, míg férje ki nem váltotta. 
Élete vége felé el is hagyta Erdélyt és „bujdosásá-
ban" Huszt várában hunyt el. Férje nemsokára 
követte a halálba. 

Isten, akiben annyira bízott, megmentette hűsé-
ges gyermekét attól a szomorúságtól, hogy a Bá-
kóczy-ügy végleges bukását kelljen látnia. 

Pápai Ferenc szépen és igazán mondja Petrőczy 
Katáról verse végén: 

„Ég hogy a rabságban is Krisztussal valál, 
Arról bizonyító írást előadál, 
Tövisek közt nőtt szép liliomaidat." 

FÁBRI GERGELY ÉS A VADOSFAIAK. 
A Thököly—Eákóczy-kor viharainak elülte után 

a vallási üldözések újra megindultak, habár némi-
leg szelídebben és mindenesetre más formában. 
Ekkor már nem annyira az állami hatalom, mint 
inkább a katholikus társadalom nekivadított része 
folytatta az üldözéseket. A király pedig tűrte eze-
ket: még a tévesen „kegyes"-nek nevezett Mária 
Terézia is. De néha-néha, népies szóval élve, le-
intette a túlságosan heveskedőket. Politikából tette, 
mert rászorult a tekintélyes számú protestáns ne-
mesek lelkesedésére és áldozatkészségére. És ezek 
csakugyan mindent feledve, együtt kiáltották 
katholikus testvéreikkel a „Vitám et sanguinem"-et. 

És mégis ellenük fordult a katholikus többség-
gyűlölete és gyanúja, politikai okokból is. A szat-
mári béke után sok kuruc katona kibujdosott. Belő-
lük és ivadékaikból kerültek ki a porosz és francia 
huszárezredek legvakmerőbb vitézei. Nekem is írt 
egy Herrmann von Halász nevű német úriember, 
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ilyen kibujdosott kuruc tiszt ivadéka, keresve a 
rokonságot édesanyám családjával. 

Ezekkel való összejátszással vádolták Mária Teré-
zia francia és porosz háborúi korában a magyar 
protestánsokat. Éppen úgy, ahogyan száz évvel 
elébb a gályarabok korában törökpártiaknak mond-
ták a mieinket. 

A katholikus társadalom egy részének türelmet-
lenségét jellegzetes példával bizonyítja Fábri Ger-
gely története és a vadosfai eset. 

* 

Fábri Gergely Osgyánban, ebben a gömörvár-
megyei tősgyökeres magyar evangélikus faluban 
született a XVII. század vége felé. Pap- és tanító-
ősök példáján buzdulva, papnak készült és tanul-
mányait Wittenbergában fejezte be. Eleinte Győr-
ben működött, mint a kis gimnázium kiváló igaz-
gató-tanára. Majd a vadosfai artikuláris gyüleke-
zet papja és a dunántúli egyházkerület püspöke 
lett. 

Vadosfa kis magyar falu a sopronvármegyei 
Rábaköz, e gazdag rónaság kellős közepén. Lakosai 
majdnem mind nemesek és evangélikusok. Mária 
Terézia korában egész keleti Sopron vármegye 
evangélikus népe ennek artikuláris templomába 
járt istentiszteletre. Papjának volt is elég gondja, 
habár szigorúan tilos volt vidékre kijárnia, hívei 
gondozására. 

Fábri Gergely híven buzgólkodott hivatásában. 
Pénzügyileg is rendbehozta gyülekezetét. A hit-
buzgóságot, a jó erkölcsöt magának és háza népé-
nek élő példájával is terjesztette. Páratlanul nép-
szerű volt Vadosfán is, későbbi kertai és nemes-
kéri hívei között is, feleségével együtt. Payr Sán-
dor, Fábri Gergely életének alapos és éleseszű meg-
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írója, a nemeskéri anyakönyvek átbúvárlása alap-
ján megállapította, liogy ö és felesége majdnem 
minden második gyermeknek keresztszülei voltak. 
Már pedig a régi időkben a komának való meg-
hívás és ennek elfogadása volt a próbaköve a pap 
népszerűségének és igazi evangéliumi demokrata 
gondolkodásának. Az ilyen népszerű papnak példa-
képe volt szülőfalumnak az a papja is, akinek ezt 
a sajátkezű bejegyzését olvastam a régi kereszte-
lési anyakönyvben: „Keresztszülők, a falu kanásza 
feleségestől és úri magam, szintén feleségestől." 

Fábri mint püspök is kiváló és népszerű ember 
volt. Papjait a maga lelkesedésével arra is rábírta, 
hogy szövetkezzenek az ószövetség lefordításának 
kimondhatatlanul nehéz munkájára. 

Lelkes és eredményes munkássága közepette 
nehezedett meg rajta az idők járása. Akkor az volt 
az ellenreformáció egyik főtörekvése, hogy a többi 
faluban rabolják el a nyájat, ha már az artikuláris 
helyekhez egyelőre hozzájuk férni nem lehet. 
Vadosfa környékén a falukban a földesurak egy-
része, élükön a győri püspök és a türelmetlen 
Eszterházyak, uraiknak így is kedvében járó szolga-
lelkű gazdatisztjeik útján, börtönnel, botozással, az 
elüldözés ijesztő képével sok helyen sikert értek el. 
Vannak azon a vidéken tisztára katholikus faluk, 
például Himod, melyeknek minden lakosa evangé-
likus volt Fábri korában. 

Ezeknek a szerencsétlen üldözötteknek érdekében 
a buzgó és bátor pap közbenjárt a felsőbb ható-
ságnál és földesuraiknál. Elképzelhetjük, mennyire 
magára vonta, a türelmetlen katholikus világ álta-
lános gyűlöletét. 

Végre Vadosfára, az erős várba is beférkőzött az 
ellenség. Egy vidéki katholikus nemesember zálog-
jogon volt ideiglenes haszonélvezője egy kis üres 
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teleknek a falu közepén. Erre, a nemesi ősi birtok-
jog nyilvánvaló megsértésével, katholikus kápolnát 
építtetett. Míg a halálra rémült vadosfai nemes 
hívek tiltakozó felfolyamodása a felsőbb hatóságok-
nál a maga csigaútját járta, a kápolna készen lett. 

1751-ben István király napján ezerenként 
tódult a Kábaköz katholikus népe Vadosfára, 
kápolnaszentelésre. A vidék evangélikus faluiból 
pedig szintén nagy tömeg gyülekezett össze, hogy 
ezt megakadályozza. Egyes higgadtabb vadosfai 
nemesek szelíd és meggyőző szónoklatára a többi 
katholikus falu népe, papjai vezetése alatt békes-
ségesen haza. is vonult. De a szomszéd Mihályi erő-
szakos lelkületű plébánosa, — ha már a katholikus 
kápolnához az evangélikusok miatt el nem jutha-
tott — a legszélső ház kertjében készült oltárt állí-
t a n i és misét tartani. 

A nemes földbirtokos felnőtt fia, líadó István, 
ősi nemesi jogszokás szerint, felemelt bottal a kezé-
ben „protestált és resistált", vagyis tiltakozott és 
ellenállt a „crimen laesae"-nek, erőszakoskodásnak. 
A jórészben ittas katholikusok erre nekirohantak 
és félig agyonverték. Ennek hírére az evangélikus 
nép tüzesebb része, köztiik nem egy elkeseredett 
„lutheránus nőoroszlán" is, a mihályiakra rohant 
és a határ széléig kergette őket. Véres fej, betört 
oldalborda volt bőven mind a két részen, de csak 
egy haláleset. Egy beteges öreg mihályi ember a 
harc hevében, talán szívszélhűdésben szörnyethalt. 

Az ilyenfajta verekedés még az én gyermek-
koromban is gyakori volt a pezsgővérű rábaközi 
besenyő-ivadékok között, akiknek ősei nyugati szé-
kelyek, vagyis határőrök voltak valaha. Hiszen a 
besenyőkre már a pogánykorban azt mondták a 
magyarok, hogy azok „verekedő fenegyerekek·'. De 
most ezt a vadosfai esetet az evangélikusok rom-
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lására használták fel gonoszul. A lo verekedő kel, ha 
jobbágyok voltak, börtönre és botozásra ítélték. 
A megszégyenítő botbüntetést még az asszonyokon 
is, részben a katholikus kápolna előtt nyilvánosan 
hajtották végre. A nemes birtokosokat, hosszabb-
rövidebb börtönbüntetés mellett, olyan nagy pénz-
bírsággal sújtották, hogy közülük 
nem egy tönkrement. A bírság-
pénzen a kápolna helyébe díszes 
templomot építettek. A katholi-
kus verekedőknek, akik tulajdon-
képen kezdték az egészet, termé-
szetesen, hajukszála se görbült 
meg. 

A gyászos eset emléknapján 
évről-évre díszes körmenetben vo-
nult be a vidék katholikus népe, 
hogy misét hallgasson a dia-
dalát hirdető templomban. És 
ezen a napon az evangélikus 
templomot zárva kellett tar-
tani. A megszégyenítő büntetés, 
mely 1830-ig érvényben volt, annál jobban fellobog-
tatta a vadosfai hívek hitbuzgóságát. A többezer 
lelket számláló gyülekezet Nemesdömölk után a leg-
első falusi magyar egyház a Dunántúli-kerületben. 
Bizonyítja ezt az a hatalmas, szép templom is, mely 
a régi artikuláris templom helyébe épült. 

A bosszú az ártatlan Fábri Gergelyt is sújtotta, 
aki az egész esetben igazán semminek oka nem volt. 
A bíróság kezébe került egy levél, amit a börtönbe 
küldtek be Vadosfáról. Ebben az az üres biztatás 
állt, hogy ne féljenek a rabok, hatalmas külföldi 
pártfogók is közbelépnek érettük. A falusi levelek 
ben szokásos befejező tiszteletizenések között leg-
elői állt, hogy a főtisztelendő úr tisztelteti a fog-

Vadosfai templom. 
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lyokat. Ez mit jelenthet mást a katholikusok sze-
rint, mint azt, hogy Fábri a gyűlölt I I . Frigyes 
porosz királyhoz fordult segítségért! 

Fábrit is vizsgálati fogságba vetették és pedig 
Eszterházyéknak sopronkeresztúri várában. De itt 
a jóindulatú uradalmi tisztek és velük a falu plébá-
nosa mindent elkövettek, hogy elviselhetővé tegyék 
Fábri fogságát. 

A várnagy és Fábri összevetették a biblia katlio-
likus szövegét Luther fordításával és nagy öröm-
mel állapították meg, hogy hitelveikben, mennyi 
a közös és hogy ők tulajdonképen testvérek a 
Krisztusban. Ha a vizsgálati fogság véget nem ért 
volna, ki tudja, nem térítette volna-e meg a nagy 
püspök derék katholikus börtönőrét. A szokásos 
megtiszteltetést azonban nem engedte el a várnagy: 
eretnek vendégét beiratta újszülött gyermeke ke-
resztapjának. A hazaárulás képtelen vádját, ter-
mészetesen, bebizonyítani nem lehetett, de hely-
tartósági rendelettel Fábrit elmozdították vadosfai 
állomásából és megfosztották püspöki méltóságá-
tól. 

Mint „peregrinus", vagyis „bujdosó" félévig csa-
ládjával együtt barátságos rábaközi és kemenes-
alj i úri családok vendége volt. Végre az akkor sze-
gény veszprémvármegyei, kertai gyülekezet papjá-
nak hívták meg. Itt még paplakás sem volt. Ge-
renda-talapzatra, vesszőfonásos, sárral betapasz-
tott falu, nádfedeles kunyhót építettek a lelkész 
számára. De a közmunkában nem igen buzgólkod-
tak a hívek. Az egykori püspöknek, feleségével, 
leányaival együtt magának is kellett a sárfalat 
tapasztania, hogy télre legyen védőfedele. 

I t t megjegyezhetjük, hogy az egyházi adózásban 
nem mindig buzgólkodtak eléggé az evangélikus 
hívek, különösen a nemesek, akik gyűlöltek min-
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dent, ami adófizetésre és robotra emlékeztette őket. 
Anekdotának is beillik, ami a győri egyházmegye 
ki spéci gyűlésén történt, hogy egy öreg pap felkelt 
és híveit manicheus-eretneikséggel vádolta. És mi-
kor a többi pap csodálkozott, hogyan támadhatott 
fel ez a perzsa eretnekség ezer év multán a vértes-
aljai Szákon és Szendon, kijelentette: nem lehet-
nek mások, mint manicheusok azok, akik neki az 
őt megillető párbért és közmunkát ki nein szolgál-
tatják. 

Fábri, a fényesebb multat feledve, a szegényes 
viszonyok között is lelkes pap maradt. Híveiben 
szeretetet ébresztett önmaga és az egyház iránt. 
Évek múlva a másik sopronvármegyei artikuláris 
gyülekezet, Nemeskér, hívta meg papjának. Fele-
sége után öregsége hű gondviselője, leánya is el-
hunyt. Az elhagyatott, beteg aggastyán Istenben 
való megnyugovással, mint megszabadítót fogadta 
a halált. 

A vadosfai eset is bizonyítja, hogy Mária Teré-
ziái korában, ha a véres ellenreformáció elmúlt is, a 
vértelen ellenreformáció tűszúrásai, az elkedvetle-
nítések, zaklatások sohasem szüneteltek. Különö-
sen a védtelen evangélikus jobbágyságot gyötör-
ték, térítgették. Olyan volt egyházunk, mint az a 
kis Helgoland szigete ott az Északi-tenger vad hul-
lámai között, melyet minden év porlasztott. Szinte 
ki lehetett számítani, mikor tűnik el végleg a meg-
semmisülés tengerében. 

Ekkor az isteni gondviselés felébresztette a meg-
váltó korszellemet, a felvilágosodottságot. I I . József 
rendelettel, majd II . Lipót és országgyűlése törvé-
nyesen adott módot arra, hogy a magyar protestáns 
világ halottaiból ú j életre ébredjen. TI. József kora 
a hajnal első derengése, TT. Lipóté az aranyszínű 
reggel. Végre az 1848-i XX. törvénycikk, a tökéle-
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les vallásszabadság· és viszonosság törvénybeikta-
tásával, a fényes nappal verőfényes dele. 

A PESTI DEÁK-TÉRI EGYHÁZ. 
LIEDEMANN SÁMUEL. 

Anekdota szól az egyszeri pesti emberről, aki még 
a Lánchíd előtti korban elvetődött a Fekete-erdőbe, 
a Duna forrásához. Bámulva látta, milyen véko-
nyan csörgedező ér itt az a folyam, mely otthon 
a nehézkes gabonásbajókat ringatja a hátán. Elgon-
dolta, milyen nagyszerű dolog volna elrekeszteni itt 
a Dunát, hogy otthon száraz lábbal lehessen át-
járni Pestről Budára. 

Ha közel másfélszáz évvel visszamegyünk a 
múltba, a megalakuló kis pesti gyülekezetet ilyen-
forma érzéssel szemlélhetjük. Ma hatalmas folyam, 
akkor kicsike ér. Ma a vele egy életközösségbe 
tartozó Újpesttel és a többiekkel együtt a megcson-
kított haza evangélikus népének jóval több, mint 
tizedrésze él Budapesten. Ünnepélyes alkalmakkor 
püspöke után valami félszáz lutherruhás férfiú 
vonul, aki itt valamilyen lelkészi munkakört tölt 
be. Akkor az evangélikus családok száma csak 
negyven volt, jóval kevesebb, mint ma a papoké. 

Az evangélikus családok csekély számát sajná-
lattal állapította meg az a fényes társaság is, mely 
a pesti evangélikus előkelőségekből összejött Belez-
nay gróf generális özvegyének, született Podma-
niezky Mária bárónőnek szalonjában. Azon tana-
kodtak, hogyan merjék a nemrég (1781-ben) ki-
adott türelmi rendelet értelmében, a gyülekezetté 
alakulás megengedését kérni, mikor annak alap-
feltételét, a száz családot kimutatni nem lehet. 
Ekkor isteni sugallatra eszükbe jutott, hogy a 
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„császár" állami érdekből követelte legalább száz 
családnak kimutatását. Nehogy túlságosan megter-
heljék az adófizető jobbágyságot. A lelkes urak 
tehát magukra vállalták a megalapítandó gyüleke-
zet minden terhét. Maga a grófné évi 300 forintot 
— mai értékben húszszor annyi pengőt — vállalt, 
ígv azután megalakulhatott a gyülekezet. Az áldo-
zatkészség géniusza állott bölcsője mellett és ez 
nevelte nagyra a mai napig. 

Ha mái· egyszer beeresztettek bennünket abba az 
előkelő társaságba, menjünk el másodszor is: most 
éppen a meghívandó pap kötelességeit foglalják az 
úgynevezett meghívó levélbe. Prédikál havonként 
három vasárnapon németül, egy vasárnapon tótul. 
Magyarul is háromszor. Jól értsük meg: évemkint 
háromszor. De vasárnap nem jut neki: katholikus 
ünnepeken lesz a . magyar istentisztelet, mikor 
hivatal, műhely zárva van; az a néhány magyar 
család ráér templomba menni. Erre a korra illik 
rá igazán Kisfaludy Károly későbbi szava, hogy 
Pestbudán ritka a magyar szó, mint a fehér holló. 
Hová jutottunk azóta! 

Menjünk el a Kalao-utcába. Ma lutheri lelkű 
magvar ember nevét viseli: Irányi Dániel-utcának 
hívják. Az ideiglenes templomban, melyet a bérbe 
vett ház első emeletén rendeztek be, Molnár János, 
a gyülekezet- első lelkésze ta r t ja beköszöntő prédi-
kációját. Igazi apostol, mint szónok; még inkább 
apostol, mint lelkipásztor. A tiszteletreméltó Rad-
vánszky uraságok nagy jót tettek a gyülekezettel, 
mikor radványi i f jú papjukat rokonuknak, Bolez-
nayné grófnénak figyelmébe ajánlották. 

Orgonábúsrás közben lépünk be a terembe. 
Hogyan tudtak ilyen hamar orgonát szerezni? A bel-
városi katholikus plébánia engedte át ezt a hordoz-
ható orgonát állandó használatra. Csak körmenet-
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kor kell mindig visszaadniok. Hogy örömünk még 
nagyobb legyen, olvassuk el néhány évvel későbbi 
időből az építendő új templomra adakozók névsorát. 
Az esztergomi prímás, Batthyány József gróf 500 
forintot és tízezer téglát ajánlott fel és azt üzente, 
hogy szívesen ád arra a templomra, melyet a luthe-

^ ^ ^ : ránus atyafiak ugyan-
^ ^ ^ ^ ^ ^ annak a szeretet istené-

nek tiszteletére emelnek, 
Ä akit ő is imád. Gyönyörű 

haladás Szelepcsényi prí-
B más kora óta! 

'J-^ A vallási türelmesség 
állt az ú j gyülekezet böl-

L csőjénél. A vallásfoleke-
λ zetek korlátain feliilemel-
L kedő szeretet él azóta is 
" itt a lelkekben. Hány ezer 

és ezer más vallású tanu-
lót neveltünk mi isko-
láinkban, különbséget nem 
ismerő szeretettel. 

Olvassuk el az ú j gyü-
lekezet első négy évtize-
dében a tisztviselők név-
sorát. Forgassuk a jegy-
zökönyveket. Eddigi is-

merős nevek: Schedius, Hunfalvv, Habercrn, Szé-
kács, Gvőry és mások neve mellett fel kell tűnnie 
Liedemann Sámuel nevének. Bölcs indítványokhoz, 
önként felajánlott nagy áldozatokhoz kapcsolódva, 
sokszor szemünk elé kerül. 

Liedemann Sámuel (1756—1834) derék iglói 
kereskedő fia volt. A család sok buzgó vezérembert 
adott a szepesi evangélikus világnak. Liedemann 
Márton, kiváló lőcsei tanár első volt, alki az evangé-
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likus gimnáziumban a magyar nyelvet tanította és 
pedig nem parancsra, hanem szíve sugallatára. 
Sámuel testvére, Márton, a lelkészi pályára lépett, 
a kolozsvári gyülekezetnek lett kiváló papja. A mi 
Sámuelünk, atyja nyomdokain járva, kereskedő 
lett. Nyolc éven át volt segéd, végül üzletvezető egy 
előkelő bécsi cégnél. Mivel II. József korában már 
ilyet is meg lehetett próbálni, folyamodott egy 
lutheránus barátjával: engedje meg a pesti városi 
tanács, hogy itt divatárus és szállító céget alapít-
sanak és vegye be őket a polgárok sorába. A kor-
szellem csodát művelt. Liedemann lett Pest városá-
nak első evangélikus polgára. 

Kitűnő üzletember volt. Szállító üzletét nemzet-
közi jelentőségre emelte és Budapest kereskedelmi 
történetében is meg van a maga jelentősége. Több-
nyire Brassóvidéki magyar lutheránus fuvarosai 
szállították az árukat tizenhat lóval vontatott hatal-
mas szekereken Bécs és Bukarest között. 

Üzleti érzékének nagy hasznát látta a gyülekezet. 
Mert az egyháznak szellemi ós erkölcsi ugyan a hiva-
tása, de ezek megvalósításához anyagi eszközökre 
is szüksége van. Liedemann Sámuel gondnok, akkori 
szóval kurátor, mindig meg tudta mondani: mennyi 
pénzre van szükség valami üdvös célra. Azt is meg 
tudta mondani, honnan vegyék a pénzt. Bizony, 
mélyen belenyúlt a zsebekbe. De nem zúgolódha-
tott senki, mert legmélyebben a saját zsebébe nyúlt. 

Fűzzünk egy pár adatgyöngyöt zsinórra, hogy 
megérthessük, mennyire lutheri lelkek voltak: Lie-
demann Sámuel és hozzá méltó fiú- és leányági iva-
dékai. Liedemann, aki a maga üzletében annyira 
óvatos volt, azt tartotta, hogy egy olyan halhatat-
lan erkölcsi testület, mint az egyház, bizonyos ese-
tekben vakmerő is lehet. Nagyot merve, felébreszti 
a hívekben az önbizalmat és az áldozatkészséget. 
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Így tett akkor is, mikor a templomépítésről volt 
szó. Mintha a krisztusi szóval élt volna: „Mit féltek, 
kicsinyhitűek?" Hozzá hasonló bátor emberekkel 
egyetértve, az akkor még nagyon kicsiny gyüleke-
zetet akkora templom építésére birta rá, melyben 
ma is tűrhető otthont talál az ország legelső gyü-
lekezete. 

De azután akkor is helyt állt magáért, mikor dol-
gozni, áldozni és a nagy célhoz szükséges eszközö-
ket meg kellett találni. Az építkezés pénzpatakja, 
az ilyen patakok szokása szerint meg-megakadt. 
A francia háborúk, majd a devalváció, vagyis a 
pénz értékcsökkentése miatt az építés közel negyed 
évszázad ig elhúzódott. 

Mikor 1809-ben már szinte mindenki elcsüggedt, 
ezer forintnyi újabb áldozatával példája követésére 
buzdította az egyháztagokat. 1819-ben még nagyobb, 
háromezer forintnyi áldozatával ós ennek lelkesítő 
hatásával tette lehetségessé a templom méltó belső 
berendezését. 

A templomépítés ólomsúllyal nehezedett a vállu-
kon és a lelkeken. És Liedemann mégis — Schedius 
Lajossal, lelkitestvérével egyetértve — az iskolaügy 
fejlesztése érdekében újabb és újabb áldozatokra 
sarkallta, a gyülekezetet. Liedemannak nagy része 
van abban is, hogy tanárait, tanítóit a Deák-téri 
gyülekezet fizette az egész országban legjobban. így 
azután kiváló vidéki tanárok szívesen pályáztak a 
pesti iskolákhoz. A jó tanárok-tanítók kedvéért az 
evangélikus és a más vallású szülők örömmel fizették 
a nagy tandíjat. Az iskolák sok esztendőben maguk 
tartották fenn magukat. Ami vakmerő pazarlásnak 
látszott, pénzügyileg is célszerűnek bizonyult. 

De az iskola csak akkor igazi iskola, ha vallásos 
és erkölcsös tanulókat nevel. Ebben az irányban 
Schediusnak Liedemann volt a legbuzgóbb és leg-
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hozzáértőbb munkatársa. A leányiskola számára jó 
tantervet készített. Munkálatot írt arról, mi módon 
kell a vallásosságot az iskolában hathatósan fejlesz-
teni. Ezt felolvasta a tanítók értekezletében. 

Mert Liedemann, a jó kereskedő, egyúttal papi, 
lutheri lélek volt. Mikor Berlinien kereskedelmi 
iskolába, járt, az egyetemen theológiai előadásokat 
is hallgatott. 

Könnyek között hallgatták meg az egyházi, vagyis 
konventgyűlésen Liedemann levelét, melyben súlyos 
betegsége miatt a gyülekezettől elbúcsúzott. Majd 
nemsokára emlékére gyászistentiszteletet tartottak 
(1834). A Liedemann-ivadékokban élő igazi Liede-
mann-lélek kitűnt például 1854-ben egy kon von 1 
ülés alkalmával, mikor Liedemann Sámuel fia, 
Frigyes Sámuel, szónoklatával fellelkesítette és 
könnyekre indította hallgatóit. 

A jelenet megértéséhez tudnunk kell, hogy a gyü-
lekezetet évtizedeken át zavarta a viszálykodás, 
mely egyrészről a magyarok és németek egyesült 
táborára, másrészről a tótok táborára szakította szét 
a gyülekezetet. A harc vége kibékülés és a tót 
gyülekezetnek a Kerepesi (Rákóczi)-íitra való 
átköltözése lett. 

De a tótoknak a Deák-téri ingatlanok fejében 
12.000 forinttal tartozott a gyülekezet. Ezt, a multa -
kat feledve, ki kellett minél hamarább fizetni, hogy 
az anyagiakban szegény tót hívek egyházi épüle-
teket emelhessenek. Már pedig éppen ekkor a 
magyar-német gyülekezet egyéb terhei is nagyon 
11) eff soka sodtak. 

Ekkor a derék Liedemann-ivadék, Frigyes Sámuel 
lelkes szónoklatban arra utalt, hogv Jézust tizen-
két tanítványa követte hűségesen. Nem akadna-e 
itt is tizenkét olyan jobbmódú lelkes ember, aki 
1000—1000 forintnyi adománnyal segítségére jönne 
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az egyháznak. Ö maga felajánlott mindjárt 1000 
forintot, derék testvére, Ferenc Bernát ugyan-
annyit. Hamar jelentkezett a „tizenkét apostol". 
De ha ők apostolok, akkor a Liedemann-ivadékok 
Péter apostol nevére méltók, mert rajtuk, mint 
kősziklán, szilárdan nyugodott egyházunk épülete. 

Liedemann Frigyes Sámuel megnyerte a „jók" 
becsülését és szeretetét. A nagy Székács József leg-
hívebb munkatársának tekintette. Mária Dorottya 
főhercegnő gyakran látogatásával tüntette ki. 

A későbbi Liedemann-ivadékok közül az egyház 
történetébe nevüket beírták: Frigyes Sámuel test-
vérének, Lipótnak utódai. Rudolf, az egyház kiváló 
pénztári ellenőre, különösen pedig Frigyes (1868— 
1922) előkel«"» pesti ügyvéd, a Deák-téri egyháznak, 
majd a Bányai-egyházkerületnek főjegyzője, min-
den nemes ügynek önzetlen munkása. A jó barát 
emlékének kegyelettel hódolok. Rudolf és Frigyes 
i f jú ivadékainak szép fejlődését látva, remélhetjük, 
hogy a Liedemann név késő századokban is szere-
pel majd gyülekezetünk és egyházunk történetében. 
Liedemann Ferenc Bernát leánya, Róza, Haberern 
Jonatán felesége, a jótékonyság terén volt Székács 
munkatársa, mint a Tábitha nőegylet elnöke. A kép 
teljességéért baráti rokonérzéssel és egyúttal tiszte-
lettel említem meg, hogy fia, Haberern Pál, ma a, 
Deák-téri testvérgyülekezetek buzgó közös fel-
ügyelője. 

Liedemann-ivadékok leányágon a Fabinyak és 
Zsigmondyak. Közülük került ki gyülekezetünk, 
majd egyházkerületünk két halhatatlan érdemű 
felügyelője: Fabiny Teofil, az egykori igazságügy-
miniszter és Zsigmondy Jenő, akinek halálát most 
gyászolja egyházunk. 

Egyházi vezéreink helyesen cselekedtek, mikor 
elrendelték, hogy a gyülekezetekben tartsanak a 
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presbytereknek előadásokat kötelességeikről. Ügy 
érzem, hogy minden szürke elméletnél többet érne, 
ha a lelkészek „az élet zöld lombos arany fájá-
ról szakítanának arany gyümölcsöt". Liedemann 
Sámuelben és ivadékaiban feltüntetnék a magyar 
lutheri presbyter és előljáró eszményképét. 

HAUBNER MÁTÉ. 
„ . . . Nekünk, evangélikus honfiaknak a puszta 

honszeretetnél még több buzdításunk is van arra, 
hogy nemzeti ügyeink védelmezésére sok mások-
nál több készséget mutassunk. Ε buzdítónk a 
h á l a . . . Rajtunk háromszáz évek óta képtelen 
igazságtalanság követtetett el! Azon temérdek . . . 
üldözéseknek . . . melyeket szegény apáinknak val-
lásukért kellett kiállaniok, csak Isten a megmond-
hatója! De az Isten és nemzetünk lelkes képviselői 
és nemes vezetői mindezen háromszázesztendős 
bajoknak egy kiengesztelő törvény által egyszerre 
véget vetettek! — És mi, akik hazánkat még akkor 
is, mikor mostoha anyánk volt, oly híven tudtuk 
szeretni . . . most ne szeretnénk-e... az édes 
anyát, ki velünk ezentúl, mint édes gyermekeivel, 
a tökéletes egyenlőség és viszonosság törvénye sze-
rint bánni Ígérkezik. (1848. XX. törvénycikk.) 

Sőt . . . minket még valami ösztönöz édes hazánk-
ért ellenségeivel életre-halálra megküzdeni. . . Ez 
az ellenség... a vallást ürügyül szereti venni 
kegyetlen zsarnokoskodásának elpalástolására . . . 
Milyen sorsot remélhetnénk, ha honunkon győze-
delmeskedhetnék1? Ha e győzelem másoknak egy-
szeres baj volna, tízszeres ja j lenne nekünk. Ő 
evangélikus egyházunk szabadelvűségét, mint vad 
önkényével össze nem férőt általában gyűlöli, de 
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nem tültojié-e rajtunk bosszúját még inkább . . . 
ezen nemzeti mozgalom miatt, melynek szítóit mi-
bennünk vélné találni?" 

Haubner Máté dunántúli püspök 1848-i pásztor-
levelének ezek a szavai több évszázad tanulságai 
alapján, a szabadságharc korában az egész magyar 
lutheránus világ érzését és meggyőződését fejezik 
ki. Ez is egyik oka annak, hogy egyházunk fiai 
olyan erős mértékben kivették a részüket a szent 
küzdelem gyászából és dicsőségéből. 

A szabadságharc politikai, úgyszintén katonai 
vezérét és legnagyobb költőjét mi adtuk a nemzet-
nek. Két aradi vértanú: Dessewffy Arisztid és 
gróf Leiningen Károly, a hősök hőse, Kmety 
György tábornok, Bozzay Pál, a költő és vitéz hon-
véd a miénk. Sárossy Gyulát, aki „Arany trombi-
tájá"-val annyira fel tudta lelkesíteni a népet, az 
eperjesi kollégium nevelte. És a vitézek vitézei, a 
vörössapkás, fehértollas honvédek között mennyi 
volt a késmárki, iglói, eperjesi diák! 

Lutheri palástjában is elsősorban tündököl a 
szabadságharc hősei között Haubner Máté. Nem 
fegyverrel ugyan, de tetteknek beillő bátor szavá-
val szolgált a hazának. És amit mondott, azért a 
bírói önkénnyel szemben és a börtönben is helvt-
állott. 

* 

Haubner Máté (1794—1880) a tyja Veszprémben 
volt szerény sorsú, becsületes, vallasos, általánosan 
becsült szűcsmester. Érdekes jelenség, hogy hazánk-
nak majdnem minden városában, ahol a lakosság 
nagy többsége más vallású is, aránylag tekintélyes 
számban voltak és vannak evangélikusok az értel-
miségi osztályhoz tartozók, a tekintélyes kereske-
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dők, tisztes iparosok kÖzoti. A lutheránus elein így 
bizonyos tekintetben éltető kovásza a nemzet tész-

Haubner Máté. 

tájának. Annyival inkább, mert ez a tűrhető mód-
ban élő és a műveltség áldásos voltát erősen átérző 
társadalmi osztály igen szívesen taníttatja gyer-
mekeit. Nem egyezer utat nyit azoknak a nemzet 
vezető emberei közé. 
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A derék szülők Haubner Mátét, áldozatot nem 
kímélve taníttatták, Győrben, majd Sopronban, 
végre Jénában. Azután hosszabb ideig nevelő volt 
a fejedelmi vagyonú és szinte fejedelmi rangú 
Ghyka-családnál. A finom úri fellépésnek, amit 
így elsajátított, nagy része volt pályája sikereiben. 
Jó apámtól hallottam, aki, mint fiatalabb kortársa 
jól ismerte, hogy szép külsejével, nagy műveltsé-
gével, finom modorával, egész lényéből kisugárzó 
előkelőségével és szívjóságával meghódította az 
embereket. 

Mint a felső vasvármegyei szalónaki igen népes 
németnyelvű gyülekezet lelkésze, nagyon népszerű 
lelkipásztora volt több ezer hívének. A szó szoros 
értelmében „pásztori" volt a hivatása. Valami 
húsz, egymástól magas hegyekkel elválasztott falu-
ban szétszórva élő híveit csak úgy gondozhatta, 
hogy járta az erdőt, mezőt alkalmas és alkalmat-
lan időben. Jó barátságban élt szomszédjával, a 
felsőlövői lelkésszel, Wimmer Ágosttal. Sok tekin-
tetben különbözött egymástól a két ember: a heves 
Wimmer és a szelíd Haubner. De mind a kettő 
nagy pap volt. Nagy, nemcsak tehetségével, hanem 
hitével és önfeláldozó bátorságával. Haubner jó 
hírneve messze elterjedt: 1829-ben az előkelő győri 
gyülekezet hívta meg papjának. 

A XIX. század második harmadai nemcsak 
hazánkban, de egyházunkban is az ébredés, a vizek 
megmozdulásának kora. Zay Károly gróf egyete-
mes felügyelő, Kossuth Lajos, Pulszky Ferenc, 
Wimmer, Vajda Péter és velük Haubner is a re-
formkérdések egész sorát dobták bele gyújtó 
kanócként a közvéleménybe. 

A zayugróci értekezlet, a modern tanterv meg-
alkotása, a gyámolda, a közalap, a reformátusok-
kal való unió, Budapesten közös protestáns főis-
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kola megalapítása erősen foglalkoztatták a Pesti 
Hírlap, majd utóbb a Protestáns Egyházi Iskolai 
Lap olvasóit. Haubnernek az unió érdekében írt 
kis kátéja általános feltűnést kelteti. 

Mint győri lelkész, a katholikus társadalom álta-
lános tiszteletét is megnyerte. Senki sem volt szí-
vesebben látott vendég a katholikus püspök aszta-
lánál, mint ő. Pedig szókimondó bátorsággal helyt 
állott egyháza és vallása igazaiért. Egy katholikus 
tudóssal volt hosszas hitvitája. Elfogulatlan katho-
likus emberek nyilatkozata szerint Haubner ma-
radt győztes. 

Érdemeinek méltó megkoronázásául 184G-ban Kis 
János helyébe püspöknek választották meg. Ebben 
a hivatásában is egész ember volt. 

Püspöki működésének, sőt egész életének kima-
gasló kupolája volt pásztorlevele, melyet 1848 dec. 
3-án adott ki. Ebben egyházkerülete papjait, taní-
tóit buzdította és utasította nemzeti ügyünk támo-
gatására. 

Bölcs, higgadt és lelkes pásztorlevél ez. Egy-
úttal lutheri bátorság megnyilatkozása. Ne feled-
jük el, hogy 1848 késő őszén és telén a vereségek 
és csapások hosszú sorban következtek egymás 
után. Görgey serege folytonosan visszavonult. A 
dunántúli vidék jó része már az ellenség kezében 
volt. Sokan elcsüggedve, a nemzeti ügy bukását 
siratták. Haubnernek, saját érdekében a hallgatás 
palástjába lehetett volna burkolóznia. Hiszen a 
nemzeti kormány bosszújától már nem volt mit 
tartania. 

De ő érezte, hogy a hazának akkor van szüksége 
fiaira, mikor veszélyben van. És amilyen bátor 
volt a szókimondásban, olyan bátor volt a szaváért 
való helytállásijain. A pozsonyi lörvényszék bíráit 
szinte megdöbbentette bátor őszinteségével. Mintha 

2 
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csak azt mondta volna: itt állok, máskép nem 
tehettem! 

Nem is csupán a pásztorlevél, hanem még 
inkább a bátor védekezés következménye volt, 
hogy hatévi államfogházra ítélték. Egyideig 
Pozsonyban, azután Kufsteinban volt fogoly. 
Mintha itt idősb Wesselényi Miklós, Kazinczy 
Ferenc, Bacsányi János és Szentjóbi Szabó László 
szelleme ihlette volna meg. Irta a szép vigasztaló 
leveleket övéinek és a távolban is megmaradt 
elhagyott családja fenntartó oszlopának. Császári 
érzésű és vakbuzgó tiroli őrei is tisztelettel meg-
hajoltak előtte és megszerették az „eretnek-forra-
dalmár"-t. 

A császári kegyelem két év múlva megnyitotta 
börtöne aj taját . De győri állomását és püspöki 
hivatalát nem foglalhatta vissza. Sopronba inter-
nálták. Ez akkor, mint kerületi székváros, tömve 
volt schwarzgelb Bach-huszárokkal. De itt is min-
denki tisztelte és önkéntelenül is meghajolt egyé-
niségének varázsa előtt. 

A hatalom előtt azonban kegyvesztett maradt. 
Csak liáromeszítendei huza-vona után engedték 
meg, hogv 1856-ban elfogadhassa a sopronvárme-
gyei nagygeresdi virágzó falusi gyülekezet meg-
hívását. Ennek derék papja, Pálfy József 1853-ban 
soproni tanár lett. Következett a Pátens kora. 
Ennek visszavonása után 1860 tavaszán a felsőbb-
ség engedélyét nem kérve, diadalmenetben hozták 
el Haubnert Nagvgeresdről a kőszegi rendkívüli 
kerületi gyűlésbe és mint jogszerű püspököt ünne-
pelték. Az augusztusi győri rendes közgyűlésen 
pedig újra beiktatták püspöki székébe. Nem csu-
pán egyházi, de nagy nemzeti ünnep volt ez. Katho-
likusok és protestánsok testvéri egyetértésben lel-
kesedtek Haubnerért, mint a nemzet hőséért. 
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Bizony szerénysége és keresztyéni alázatossága 
sem tudott mindig kitérni a magyar módra tű 1 -
pezsdülő ünnepeltetés elől. 

A kőszegi és soproni ünneplések melegét és nem-
zeti jelentőségét már gyermeki lélekkel átéreztem 
én is, mikor atyám, e két gyűlés egykori tagja, el-
elmesélte nekem ezek felemelő jeleneteit. 

1861-ben győri lelkészi állását is ú j ra elfoglal-
hatta. De már 1866-ban agg korára és törődöttsé-
gére hivatkozva, megvált lelkészi hivatalától és 
püspöki méltóságától. Maga iktatta be a püspöki 
székbe utódát, az áldott jó Karsay Sándort, aki-
hez engem is sok kedves emlék és a hála érzése 
kapcsol. 

Haubner még tizennégy évig élt Sopronban, hű-
séges fiának, Rezsőnek, a kiváló orvosnak házában. 
Magam is láttam, mint kis diák a nagy püspököt, 
mikor fiánál, az ifjúság atyjánál, ingyenes orvosá-
nál jártam. Hozzám is volt néhány jóságos szava. 

Haláláig elevenen érdeklődött minden hazai és 
különösen minden egyházi iigv iránt. Szóval kife-
jezett utolsó akaratát teljesítette a hű fiú, mikor 
atyja megtakarított vagyonát, tízezerforintnyi 
tekintélyes összeget a dunántúli egyházi hivatal-
nokok gyámokiájának adta alapítványul. 

Fia továbbra is kegyeletesen őrizte atyja emlé-
két. De ő maga is méltó hálás emlékezetünkre. 
Egyike azoknak a nagy paptiaknak, akik mint ki-
váló és emberszerető orvosok, bár más körben, de 
az evangélium lelke szerint és Luther lelke szerint 
éltek Istennek tetsző, áldott hivatásuknak. Atyja 
lelke és emléke lelkesítette akkor is, mikor végren-
deletében vagyona tekintélyes részét teológusok 
számára hagyta alapítványul. 

4· 
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DOBSINA ÉS PÁKH MIHÁLY. 
A szabadságharc ügyének lelkes támogatásáért 

magyarhoni egyetemes egyházunknak mind a négy 
püspökét felfüggesztették állásától. Szeberényi 
János Selmecbányái lelkészt, a Bányai-egyház-
kerület püspökét, akinek unokája, Lajos, a mostani 
békéscsabai lelkész „Luther vagy Loyola" című 
könyvével megmutatta, hogy benne is Luther lelke 
lakik. Stromszky Ferenc pozsonyi lelkészt, a Dunán-
inneni-egyházkerület püspökét, Haubner Mátét a 
Dunántúli, végül Pákli Mihályt, a Tiszai-egyház-
kerület püspökét. Ez utóbbi kettőnek azonkívül a 
börtön gyötrelmeit is el kellett viselnie. 

# 

Pákh Mihályt a szepesiek a maguk büszkeségének 
vallják. Igazuk is van. Élete tekintélyes részét 
közöttük töltötte el, mint iglói lelkész. És szülő-
városa, Dobsina, ez az evangélikus német sziget, 
északi Gömör vármegye gyönyörű vidékén, nyelvé-
ben, népe jellemében, szokásaiban hasonlít a dél 
keleti Szepesség derék, német „griindlerek" lakta 
kis bányavárosaihoz. 

Sőt azt is mondhatjuk, hogy a dobsinaiakban a 
cipszerek sok jó tulajdonsága: szorgalma, takaré-
kossága., vallásossága, jellemszilárdsága, lelkes 
hazafiassága talán még fokozottabb mértékben ki 
van fejlődve. Nem hiába bányászok, kővel, vassal 
bánó emberek. Jeliemiik is szilárd, mint az a kőzet, 
amiből kemény munkával a vasat, kobaltot, nikkelt 
kibányásszák. 

Régi jó barátom, Szlávik Mátyás, a kiváló 
teológiai tanár és író, aki maga is dobsinai, 
beszélte szülővárosa lakosairól, hogy azok erős 
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lutheránusok. J a j annak, aki el nem hiszi nekik, 
hogy ők nemcsak hitükben egyek Lutherrel, hanem, 

Pukli Mihály. 

mint Thüringiából beköltözött bányászok ivadékai, 
Luther dialektusában, „Luther nyelvén" beszélnek, 
sőt vérrokonai is a mörai bányász fiának 

Ilyen tősgyökeres dobsinai ember volt Ráth 
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Arnold, áldott emlékű néhai tanártársam a buda-
pesti evangélikus gimnáziumban. Tiszta jelleméért, 
lelkiismeretességéért, tüzes magyarságáért öt is 
mindenki szerette és tisztelte, akinek volt fogékony-
sága, hogy lelke kemény kőzete alatt megérezze az 
elrejtőző nemes ércet. 

A tiszta hazafiság tündököl Dobsina egyik nagy 
büszkeségében, Remenyik Sándorban, a mai Erdély 
vigasztalójában, egyik legnagyobb költőjében, aki 
vak éjszakánkban világító fáklyánk. Mint Remenyik 
lány férje, a költőnek rokona és a dobsinai erények 
tündöklő példaképe, a dobsinaiak másik büszkesége, 
Pákh Mihály is. 

# 

Pákli Mihály (1795—1859) szegény dobsinai csa 
Iádból származott. Dobsinán, Rozsnyón, Pozsony-
ban, Debrecenben járt iskolába. It t tanult meg töké-
letesen magyarul, úgyhogy hazánk édes nyelvén is 
kitűnően szónokolt. Rövid ideig egy szegény osztrák 
gyülekezetnek volt igen buzgó papja. Majd itthon 
mint rozsnyói és különösen mint iglói lelkész messze 
vidékre terjedő népszerűséget szerzett nevének 
lelkipásztori és társadalmi szereplésével egyaránt. 
Prédikációit kéziratban is, nyomtatásban is elter-
jesztették és ezek, mint ma a rádió útján közvetített 
beszédek, nemcsak a templomban jelenlévők, hanem 
távollevő ezrek és ezrek szívében is fellobogtatták 
a lelkesedés lángját, 

1848-ban a Tiszai-egyházkerület megválasztotta 
püspökének. A vészes-viharos időkben magyar-, 
tót- és németnyelvű híveit hazafias szellemben 
vezette. Elrendelte például, hogy papjai a magyar 
kormány rendeleteit kihirdessék, híveiket a nem-
zeti ügy támogatására és önfeláldozó hazafiasságra 
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buzdítsák. És pedig akkor is, mikor már egyház-
kerületének nagyrésze az osztrákok hatalmában 
volt. A hazának maga is nagy áldozatot hozott, 
Károly fiát elbocsátotta honvédnek. A derék if jú 
vitézségével sok véres csatában kitűnt. 

A kényuralom Pákli Mihályt püspöki hivatalától 
felfüggesztette. Sok kihallgatással zaklatták, majd 
kötél által való halálra ítélték. Talán még maguk a 
bírák sem gondolták, hogy ez a szörnyű és osztrák 
szempontból is oktalan ítélet végrehajtás alá kerül-
jön. Talán csak azt akarták, hogy a haláltól való 
rettegés gyötrelmeit átszenvedje. Az úgynevezett 
kegyelem a halálos büntetést négy évi börtönre 
mérsékelte. 1854-ben kiszabadult a börtönből, mely-
nek lelki és testi gyötrelmeit bátor szívvel viselte 
el. Nem panaszkodott, vigasztaló leveleivel bátorí-
totta övéit. De teste volt erötelen. ötvenkilencéves 
létére, mint megtört aggastyán hagyta el a börtönt. 

És itthon mégis tovább zaklatták, nem foglalhatta 
el sem püspöki székét, sem lelkészi hivatalát. 
A derék, jó iglóiaknak becsületükre válik, hogy 
papjuknak teljes fizetését megadták, míg a kormány 
dühe meg nem enyhült és a rimaszombati hívek 
meghívását 1856-ban el nem fogadhatta. Itt csak 
egy évig lelkészkedett. Áldott szülőföldjére vissza-
vágyva, 1857-ben Dobsinára távozott lelkésznek. Itt 
halt meg 1859-ben. 

Pákh lelkének hősies alapvonását fiai is örököl-
ték. Nemcsak Károly, a hős honvéd, később az iglói 
gimnázium igazgató-tanára, egyik nagy büszkesége, 
jóltevő mecénása, hanem Albert is, a Vasárnapi 
Újság hírneves szerkesztője. Öt bátran nevezhetjük 
a betegágy hősének, ahogyan atyja a börtön, test-
vére meg a harcmező hőse volt. 

Már elmondtuk róla, hogyan teljesítette nemzet-
nevelő gyönyörű hivatását. Folyóiratát sokszor 
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hónapokig ágyban fekve szerkesztette és nagy 
szenvedéseit derült arccal sziporkázó ötletek között 
hordozta el. 

Ha Pákh Mihályt az eddig elmondottakért tisz-
teljük, szeretetre kell iránta buzdulnunk azért a ki-
mondhatatlanul kedves családi körért, melynek 
áldott jó felesége mellett ö volt az éltető lelke. Gyö-
nyörű képet rajzolt erről Petőfi is, aki 1845 tavaszán 
három hetet töltött Iglón, kedves Albert barátjá-
nak szülői házában. Pedig Petőfi illetékes bíró 
ebben a kérdésben, mert a családi élet melegsége 
iránt senkiben nagyobb fogékonyság nem lehetett, 
mint benne volt. Dalai és élete egyformán bizony-
ságot tesznek erről. A költő Útirajzaiban nagy tisz-
telettel szól a méltóságos komolyságú és mégis nyá-
jas és humoros ősz pátriárkáról. Prózája himnusszá 
magasztosul, mikor Pákhnéról ír, akit az ő ajkán 
végtelen sokat mondó szóval dicséit meg, hogv 
éppen olyan egyszerű és jó, mint saját édesanyja. 

Milyen kedvesen enyelegve beszél a család ékes-
ségeiről, akikben a cipszer lányok minden kedves-
sége és közvetlensége megvolt, akik között ő is 
elmondhatta volna: „Gyermek vagyok, gyermek 
lettem újra." Hát még mikor a pezsgő humorú, szel-
lemtől sziporkázó Albert is haza érkezett. Folyt a 
szellemes szócsata, szikráztak az ötletek, gyönyörű-
ségére nemcsak a fiatalságnak, de a két áldott öreg-
nek is. 

Ha valaki megírná a magyar lutheri papcsaládok 
történetét, kiterjeszkedve mindarra az áldásra, ami 
onnan a hazára, társadalomra fakadt — nemcsak 
egv lapot, kellene szentelnie Pákh Mihálynak és az 
iglói kedves paplaknak. 
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ZSEDÉNYI EDE ÉS MÁD AI KÁROLY. 
Egyházkerületi és egyetemes gyűléseinken úgy-

nevezett ikerelnökség van. A püspök mellett ott ül 
a világi felügyelő. Amaz a héke jelvényében, a 
Luther-palástban, mintha csak azt jelezné, hogy 
mi evangélikusok a békesség fiai vagyunk. Emez, 
aki rendesen jogász, díszmagyarban, kardosan ül a 
békesség embere mellett, annak jelképe gyanánt, 
hogy megsértett jogainkért törvénnyel, sőt ha kell, 
karddal is helytállunk. Jól esik nékem vértanú 
püspökeink után egy „világi piispök"-öt, egy fel-
ügyelőt méltatnom, aki egyházunk igazáért bátran 
eltűrte a börtön szenvedéseit. 

Zsedényi (elébbi nevén Pfannschmied Ede, 1802 
—1879) légi lőcsei, nemesi rangú patrícius-család 
ivadéka, mely ősei közé evangélikus püspököt is 
számlál, ő kivétel az alól az általánosságban helyt-
álló szabály alól, hogy a szabadelvűség és az egy-
házunkhoz való ragaszkodás ikertestvérek. Jó 
lutheránus ós egyúttal erősen konzervatív gondol-
kodású eml)er volt, mert egyháza és hazája sorsát 
féltette a szerinte elhamarkodott reformoktól. 

Hű volt a régiekhez a nagy és a kicsiny dolgok-
ban egyaránt. Hű volt hazájához, egyházához, sze-
pesi szülőföldjéhez, választókerületéhez, ai szepes-
szombatihoz, melyet közel négy évtizeden át szü-
netlenül ké]»viselt. De hű volt szokásaihoz, sokszor 
azt mondhatnánk, megrögzött szokásaihoz is. Hű 
volt Tátrafüredhez: minden évben itt töltötte a 
nyarat. Hű volt a takarékosság elvéhez, életmódjá-
ban és ruházatában is. Felöltőjének, kalapjának, 
esernyőjének a megszabott ideig el kellett tartania, 
„ha törik, ha szakad". Ismeretes anekdota, de a fia-
talabb olvasók kedvéért elmondom, hogy Budapes-
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ten egy barátjának, aki figyelmeztette rossz kalap-
jára, azt mondta: „Nem baj, itt úgyis mindenki 
ismer". Bécsben ugyanabban a rossz kalapban 
látta ugyanaz a barátja. Akkor meg azt mondta: 
„Nem baj, itt úgy sem ismer senki". Nem csoda, 
ha fösvénynek tartották és „der grosse Sparmeis-
ter"-nek nevezgették. Pedig inkább illette volna a 
„nagy pazarló" mellléknév. Közepes vagyonú em-
ber létére, csak túlzott takarékoskodás mellett osz-
togathatta az adományokat olyan bőségesen, ö 
volt a bibliában megdicsért jókedvű adakozó, akit 
szeret az Isten. Bs pedig nem ötletszerűen, nem 
egy-egy perc fellobbanásából adott, hanem rend-
szeresen és tervszerűleg. Ahol az egyházi élet me-
zeje legjobban szomjúhozta, odahullott adományai-
nak aranyesője. Alig volt év, hogy aránylag igen 
nagy, több ezer forintnyi adományt ne nyújtott 
volna valamelyik segélyre szoruló gyülekezetnek, 
intézménynek, iskolának, lelkésznek. Mindenek 
fölött a tanítókat fogadta be szívébe, akiknek fon-
tos és áldásos munkáját abban az időben igen mos-
tohán jutalmazták. Yagyona legnagyobb részét is 
a négy egyházkerület néptanítóinak jutalmazására 
hagyta alapítványul. 

Takarékos volt a közügy javára, nemcsak mint 
magánember, hanem mint a képviselőház költség-
vetési bizottságának évek hosszú során át állandó 
elnöke is. Szinte féltek tőle a miniszterek. Éles 
szeme meglátott minden adatot, minden jelensé-
get, amiből pazarlásra lehetett következtetni. Ke-
gyetlen tollal törült ilyen tételeket. Azt mondják, 
bogv egyszer a lipótmezei elmegyógyító intézet 
részére orvosságul szükséges drága első minőségű 
burnót helyett másodosztályú burnótot vétetett fel 
a költségvetésbe, azt hozva fel okul, hogy az elme-
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betegek úgysem tudják a kétféle fa j ta burnótot 
megkülönböztetni. 

Deák Ferenc, a bölcs és kedélyes nagy férfiú 
ilyenekért mosolygott rajta, de egyéb erényeiért 

Zscdényi Ede. 

és érdemeiért rendkívül nagyrabecsülte Zsedényit. 
Ez pedig lelkes híve volt politikai vezérének. Ne-
künk se gyarlóságaira, hanem kiváló jó tulajdon-
ságaira és nagy tetteire kell gondolnunk, ha emlé-
két megújítjuk. Zsedényire is elmondhatjuk, amit 
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kortesnótában egv másik nagy emberre, Kemény 
Zsigmondra daloltak, aki szintén txílzottan egv-
szerű és egyúttal híresen szórakozott ember volt: 

„Akármilyen a kabátja, 
Deák Ferenc a barátja." 

* 

Zsedényi életének koronája az 1859-i Pátens el-
len való fellépése volt. Az ő érdeme elsősorban, 
hogy bátran, de bölcsen intézett tervszerű harcban 
a kormányt rákényszerítették a törvénytelen ren-
deletnek visszavonására. Pedig a Pátens sokat 
ígért. Az állam levett volna az egyház vállairól 
minden anyagi gondot. A bőséges segítségért „csak" 
egyet kért viszonzásul, a szabad önkormányzatot, 
a protestantizmus életadó és életre jogosító vezér-
elvét. 

Zsedényinek nagy árat kellett a diadalért fizet-
nie. Ő rá különösen haragudtak a bécsi körök, mert 
mint, udvari tanácsost, a szabadságharc előtti kor-
mánytámogató konzervatív párt vezérét a Pátenst 
támadó fellépésééit árulónak tartották. Kassára 
törvényszék elé idézték, nemessége, címei, nyug-
díja elvesztésére és nyolchónapi börtönre ítélték. 
Hiába volt, hogy eljárásának törvényszerűségét 
napnál világosabban bebizonyította ő maga is. 
védője, Brósz Jonatán kassai ügyvéd is. Zsedényi 
ügyvédjéről, a: Tiszai-egyházkerület a buzgó vezető-
emberéről hadd mondjam meg, hogy hozzá, mint 
feleségem édesatyjához, engem a: hálás emlékezés 
ezer szála fűz. 

Képzelhetjük Kassa, az ős kuruc-város lakossá-
gának örömét, mikor császári amnesztia folytán 
Zsedényi kilépett a fogházépületből a szép Fő-
utcára. Szemtanú elbeszéléséből tudom, hogy tom-
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Ixjlt a nép a lelkesedéstől. Előkelő urak, protestán-
sok és katholikusok vitték Zsedényit vállukon a 
szállására. A testvérisülés gyönyörű ünnepe volt ez. 

Zsedényi se hitte volna udvari tanácsossága és 
kormánypárti vezérkedése fénykorában, hogy őt 
még valaha a kassai kurucok éltessék. Igaz az a 
szellemes szó, hogy minden labanc magyar ember 
szíve mélyén ott szunnyad a kuruc érzés. Csak al-
kalom kell, hogy kitörjön és eget kérjen. Zsedényit, 
a konzervatív embert, az tette „kuruc"-cá, hogy 
édesanyja, vagyis szeretett egyháza ellen emeltek 
kezet szentségteleniil és ezzel egyúttal hazája ősi 
alkotmánya ellen is támadtak. 

Zsedényi népszerűsége nagy volt az egész ország-
ban, de természetesen legnagyobb volt egyháza kö-
rében. Ennek a nagy és állandó népszerűségnek 
legfőbb bizonysága, hogv 1860-ban a Tiszai-egy 
házkerület, majd 1875-ben az egyetemes egyházi fel-
ügyelői méltóságára emelték. Visszanyerte a bölcs 
és jó uralkodó kegyét is. 

De semmi emelkedés, semmi koszorú nem for-
gatta ki lényének egyszerűségéből. Megmaradt a 
régi, szolgálatra mindig kész, jó embernek. Hallot-
tam róla, hogy úgy tudott segíteni, még a legegy-
szerűbb embereken is, mintha neki volna szerencse, 
ha segíthet. Már pedig ez a szívjóságnak igazi tííz-
próbája. Nagy érdemeiért, tiszteletünket, lényének 
ezért a meleg közvetlenségéért szeretetünket ér-
demli. 

# 

Ha Zsedényinek a Pátens ellen való nemes küz-
delmét hálás szívvel emlegetjük, nem szabad el-
feledkeznünk méltó elnöktársáról, Mádai Károly 
(1821—1870) szepesbélai lelkészről sem. Mint egy-
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házkerületi főjegyző, a püspöki szék üresedése foly-
tán ő állott a Pátens-korban az egyházkerület élén. 

Mádai tüzeslelkü, szinte forradalmi lázban égő 
ember volt. Már mint a miskolci algimnázium ta-
nára átöntötte lelke lobogó hevét kis tanítványaiba, 
köztük Hermán Ottóba, ai későbbi természettudósba 
és kuruc! el kű politikusba. A miskolci templom-
ban Pákh Mihály püspök rendeletére, de szíve su-
gallatát is követve, ő hirdette ki szenvedélyes szó-
noklat keretében a debreceni függetlenségi nyilat-
kozatot. Majd beállott honvédnek és ott is kitűnt 
vitézségével. 

Ilyen bátor magyar ember hogyne állt volna meg 
híven szellemi vezére, Zsedényi mellett. Osztozott 
vele a. harcban, a, börtön szenvedésében és a nép-
szerűségben is. Egyházkerülete 1860-ban lelkes 
örömmel választotta meg püspökének. 

KMETY GYÖRGY, A KÉT NEMZET 
HŐSE. 

Napoleon egyik legkedvesebb tábornagyát, Neyt, 
„a hősök hosé"-nek nevezték el katonái. Ezt a ne-
vet megérdemelné Kmety György (1814—1865) is. 
Pedig dehogy sejtették volna a gömörvármegyei 
felsőpokorágyi jámbor atyafiak, hogy a tisztelendő 
úr szelíd kis Gyurija valaha még a hősök-hőse lesz. 
Hiszen a lutheránus papház puha fészkéből nem 
sasok, hanem galambok, békességes foglalkozású 
papok, tanárok, orvosok szoktak szárnyra kelni. 

Kmety György édesapja szívét is bizonyára az 
a gondolat töltötte el édes örömmel, amit majd 
Arany így fejez ki: „E fiúból pap lesz, akárki meg-
lássa." Papnak szánta anyai nagybátyja, a nyíregy-
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házi lelkész is, aki a korán árvaságra maradt fiái 
magához vette. Maga Kmety György is egészen 
természetesnek találta ezt. De az isteni gondvise-
lés máskép vezette sorsát. Nem kaphatta meg azt 
az ösztöndíjat, amiért folyamodott. Pénzt tovább 
taníttatására honnan vettek volna! 

Szerencse, hogy bevették ingyenesnek a bécsi 
katonai iskolába. Innen került ki tisztjelöltként 
1833-ban. Abban az időben az osztrák hadseregben 
igen lassú volt az előmenetel, különösen ha az il-
lető magyarnak született. Még az olyan előkelő és 
kivételes tehetségű ember is, mint Széchenyi Ist-
ván, „örökös kapitány" maradt, ahogyan barátai 
enyelegve nevezgették.. 

Ezt az állapotot jellemezték kesernyés tréfával 
maguk az osztrák tisztek is, mikor azt kérdezték 
egymástól: „Mi mászik lassabban, mint a csiga?" 
A felelet volt: „Az osztrák katonatiszt, már tudni-
illik a ranglétrán fölfelé." 

Kmety is tizenötesztendei lelkiismeretes szolgá-
lat után csak mint csapattiszt vonult le ezrede egy 
részével a délvidéki szerbek ellen. így került a ma-
gyar hadügyminiszter hatásköre alá. így lett hon-
véd. Most aztán megnyílt a sorompó a rendkívüli 
tehetségű, vitéz ós katonáitól bálványozott i f jú tiszt 
előtt. Néhány hónap alatt ezredes, Budavár vissza-
foglalása után tábornok lett. Ilyen a forradalmi 
időszak, a rendkívüli tehetségek, rendkívüli előre-
törésének, a 30—35 éves fővezéreknek és kormány -
férfiaíknak kora. 

Kmetyt nemcsak katonái, hanem föllebbvalói is 
szerették és tudták, hogy benne bízhatnak. Ezért 
azután gyakran helyezték támadáskor az előcsapat, 
visszavonuláskor az „utóvéd" élére. 

Kiválóságának fényes jelét adta például Görgey-
nek híres, északmagyarországi, téli hadjáratában, 
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melyet Rustov svájci hadi-író katonai remeklésnek 
nevezett. Kitűnt Buda visszafoglalásakor is. A Vízi-
város felől vezette a támadást. Igazán „vezette", 
mert az elsők között volt az előretörök sorában. 
Mikor már 1849 nyarán a bekövetkezendő tragédia 
megsejtése borított árnyat a szívekre, ő is segített 
reményt önteni a csiiggedőkbe. Neki is volt része 
az utolsó diadalban, mikor a bácsvármegyei He-
gyesnél leverték a gyűlöletes Jellasicsot. 

A temesvári csata elveszett, bár különösen a 
Kmety vezetése alatt álló csapatok, az ő példáján 
buzdulva, lelkesen harcoltak. A vesztett csatának 
egyenes következménye volt a világosi fegyver-
letétel. Megindult a Temesvárnál megvert hadak 
özönlése a török határ és Erdély felé. Ekkor való-
sította meg Kmety azt a csodát, hogy az elcsüggedt 
katonákba beleöntve a maga lelkét, Lúgosnál és 
Facsetnél, mint a megsebzett és kergetett oroszlán, 
rátámadt az elbizakodott üldözőkre. A sokkal na-
gyobb erővel szemben minden hiába volt. A had-
sereg szétbomlott parányaira. 

Kmety is kénytelen volt menekülni. Néhány hű 
emberével Mörul nevű oláh falunál a panaszltok el-
fogták. Mintha csak valami Cooper-féle regényt ol-
vasnánk: „A vad indiánusok készülnek lemészá-
rolni „halványarcú" foglyaikat, de a legeslegutolsó 
percben hallani a. katonás rendben menetelő angol 
csapat ütemes lábdobogását. Es a szerencsétlenek 
meg vannak mentve!" 

I t t is a legutolsó percben érkezett meg az áldott 
szabadító, Bem apó, négyszáz-főnyi kis csapatával 
Erdélyből visszavonulóban Orsova felé. A honvéd-
atilla láttára meghunyászkodtak a vad hegyi olá-
hok. Kmety megmenekült. Bemtől nem is vált el 
azután évekig. Elkísérte az ázsiai Aleppóba is. Itt 
Bem mohamedán hitre tért ée hadtestparancsnok 
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lett. Kmety, a lutheránus pap fi, minden jelből kö-
vetkeztetve, hitét nem cserélte el. Nem adta oda 
még azért a reménységért sem, amiért Bem: hogy 

Kmety György. 

így még valaha a gyűlölt oroszok ellen forgathassa 
fegyverét. Az áttérők jutalma a török seregbe való 
felvétel volt. Kmety azonban nem lett török tiszt. 
Sőt 1851-ben otthagyta Törökországot. 

10 
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Egy évnél tovább Angliában élt. De 1854-ben 
olyan idők következtek a törökökre, liogy Krnety 
Györgyöt vallásváltoztatás nélkül is szívesen be-
fogadták seregükbe. Megindult a krimi háború. Ezt 
a törökök eleinte maguk, utóbb angol-francia-pie-
monti segítséggel vívták az oroszok ellen. 

Jókai Véres könyvében gyönyörűen kiszínezett 
hőstetteket és szinte lehetetlen kalandokat beszél 
el ebből a háborúból. l)e még Jókai szárnyas kép-
zelete sem érheti utói a hiteles történetet, mikor ez 
Iszmail pasának, a Kaukázustól délre fekvő Karsz-
vára török parancsnokának csodatetteiről beszél, 
aki sokáig egyedül, majd egy angol ezredessel 
együtt hat keserves hónapon át védte a rábízott 
erősséget. Igaz, hogy hozzá méltók voltak a kato-
nái is. A természetes, szinte magától értendő vitéz-
ségben, szívós kitartásban páratlan törökök mellett 
meglehetős sokan voltak Karsz-várában egykori 
magyar honvédek is. Egyik bástyát utóbb is 
„Madasar Tábiá"-nak nevezték, mert magyar tü-
zérek védték, multjukhoz illő hősiességgel. 

Az oroszok is jó katonák. Rohamot roham után 
intéztek a vár ellen. Volt olyan nap, hogy 6.Ί00 holt-
testet hagytak a falak aljában. 

Egész világ tele volt a hősök-hősének, Iszmail 
pasának nevével, Magyarország is. I t t akkor lobo-
gott igazán magasra a lelkesedés, mikor megtud-
ták, hogy Iszmail pasa tulajdonképen „két nemzet 
hőse", mert ő Kniet y György. 

Végre is a leghatalmasabb vezér, az éhség győzte 
le a vár védőit. Borzalmakról beszél Krnety angol 
könyve, melyet Angliában arról a hatalmas hat hó-
napról írt. Olyan borzalmakról, amik beillenének 
Dante Divina Commediájának a Pokolban játszó 
legszörnyűbb jelenetei közé. 

A vár meghódolt, de Kmetv nem. A parancsnok-
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ságot átadta angol társának. Ö pedig kevés hű em-
berével utat tört a meglepett oroszok vasgyűrűjén 
át. Jól esik látnunk, hogy hű magyarok harcoltak 
oldalán ekkor is. Egyik Kollmann, egykori honvéd-
ezredes volt. Ö majd Fazli pasa néven lesz a török 
sereg egyik ünnepelt vezére. A másik Tüköri volt, 
a későbbi hős garibaldista, egyike a „halhatatlan 
ezer"-nek, Sicilia felszabadítóinak. 

Milyen boldogan és büszkén sétáltunk végig éle-
tem hű társával egyik olasz utunk alkalmával a 
palermói szép, széles Corso Tukerin (Tüköri-utcán), 
melyet róla neveztek el a hálás olaszok. 

Kmety tovább harcolt a töiök seregben. Hadai 
élén egy 30.000 főnyi orosz sereget teljesen szétvert. 
Diadalaiért a szultán díszkarddal ajándékozta meg. 
Azután még tizenkét évig élt Londonban, mint a 
török hadsereg nyugalmazott tábornoka. 

A két nemzet hősét büszkén sorozzuk egyházunk 
nagy fiai közé. 

TAVASY LAJOS. 
A pesti Deák-téri evangélikus testvéregyházak 

közös Konventjének 1843. évi júniusi ülésén nehéz 
gondja volt az egyháztanácsosoknak. Kit válassza-
nak meg tanárnak gimnáziumukhoz, melyet büsz-
kén az ország első középiskolájának mondtak? 
A nagy Vajda Pétert-e, vagy Tavasy — akkori ne-
vén még Teichengräber — Lajost? Mind a kettő 
nagytudású, lutheri lelkű, az ifjúságot szerető, 
márványtiszta jellemű, grániterős akaratú férfiú 
volt. A kérdést az iskola nagytekintélyű felügyelő-
jének, tulajdonképeni alapítójának, Schedius La-
josnak ajánlata döntötte el. Tavasyt választották 
meg. 
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Miért ajánlotta ez a nagy emberismerő Tavasyt, 
akit személyesen ismert, még Vajda Péter hatal-
mas egyéniségével szemben is? 

Ekkor az egész kultúrvilágban valóságos Pesta-
lozzi-láz uralkodott. Rajongtak az első, igazi nép-
nevelőért, aki a tanító legdicsőbb feladatának azt 
tartotta: a népet emelje fel műveltségben és ei'kölcs-
l>en. Aid svájci hazájában ötven elhagyatott gyer-
meket gyűjtött maga köré otthonába és tanította, 
nevelte őket nagy hozzáértéssel és még nagyobb 
szeretettel. És aki utóbb tanító képzőintézetében 
belesugalmazta a maga lelkét rajongó tanítvá-
nyaiba is. 

Hogyne rajongtak volna Pestalozziért, a nép-
nevelőért a negyvenes évek magyar politikusai, 
akiknek Kölcseyvel, majd Kossuthtal élükön az 
volt a jelszavuk, hogy a népet be kell fogadni εζ 
alkotmány sáncaiba. Igen, de akkor a népet nevelni 
kell, hogy erre méltó legyen. Nevelték is a népet a 
legmagasabbrendű népnevelők, a költők, élükön 
Petőfivel. És nevelte nemsokára a Toldi írója. Ne-
velték a tulajdonképeni népnevelők is. Köztük első-
sorban voltak Pestalozzi-rajongók a lutheránus ta-
nárok és tanítók. Schedius az ő kedves gimnáziu-
mát a Pestalozzi-irány tűzhelyévé kívánta tenni és 
ezért látta örömmel az igazgató-tanári székben Ta-
vasyt, akit Pestalozzi hívének ismert. Azonban 
állapítsuk meg Szelényi Ödön nyomán, aki Tavasv 
naplójának tanulmányozása után jutott erre az 
eredményre, hogy ez az önálló férfiú még a pedagó-
gusok fejedelmének tekintélyével szemben is meg-
őrizte lelke és elvei függetlenségét. 

* 

Tavasy (1814—1877) szepesi, iglói ember: egy 
csepp abból az aranyesőből, mellyel az áldott Sze-
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pesség termékenyítette meg a magyar földet. Lelke 
egyszerű nagyságában szellemtestvére a nagy táp-
szereknek, a Hunfalvyaknak, Görgeynek, Zsedényi-
nek. Apja szegény mészárosmester volt, szülei ko-
rán meghaltak és őt az élet hamar kemény iskolába 
fogta. A gimnáziumban, mint instruktor maga tar-
totta fenn magát. így már 
korán megkedvelte a tanári 
pályát. Iglón, Lőcsén vé-
gezte iskoláit, de közben Lo-
soncon, Sárospatakon is járt 
a magyar nyelv kedvéért. 
Meg is tanulta alaposan, 
mert vasszorgalmú if jú és 
nagy nyelvtehetség volt. 

1836-tól 39-ig a. pestvár-
megyei Ácsán volt nevelő 
báró Prőnai Gábor bánya-
kerületi felügyelő házánál. 
Ennek a nagy embernek, az 
ébredő Magyarország egvik 
vezérének a környezetében 
mintegy megérezte a nem-
zet szíve dobbanását és saját 
nemes cipszer szíve együtt dobogott vele egész éle-
tében. 

Azután három évet Jénában, az akkori legszabad-
elvűbb német egyetemen, majd Göttingában, Hailé-
ben, Berlinben töltött el. Ismeretekkel, lutheri lé-
lekkel, Pestalozziért való lelkesedéssel még jobban 
meggazdagodva jött haza. Itthon megint nevelő 
lett és pedig Pesten. Ekkor barátkozott meg lelki 
rokonával, Haberern Jonatánnal. Ekkor ismerte 
meg Schedius is. 1843-ban, mint láttuk, az őt meg-
illető helyre, a pesti gimnáziumhoz került tanár-

Tuvasy Lajos. 
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nak. Magas gyertyatartóba helyezték, hogy ezután 
onnan messze világítson. 

Rendkívüli ember volt a tanári székben is. Egyik 
lelkes tanítványa, Ágai Adolf, az író, mondja róla, 
hogy Jupiterként, szeme villanásával uralkodott 
tanítványain. Féltek volna tőle, de meghódította 
őket meleg közvetlenségével, szinte testvéries modo-
rával. Minden tárgyat lelkesen tanított, elsősorban 
a vallást. Mert igazán hívő, imádságos lélek volt. 
Nemcsak iskolai óráit, hanem még a Zugligetben 
tartott ifjúsági színielőadást is imádsággal kezdte. 

Sursum corda! Fel a szívvel! Ez volt a jelszava. 
Kitűnő szónok volt, lelke minden iskolai ünnep-

nek. Igen fiatalon, 31 éves korában lett iskolájának 
igazgatója. Két-három év múlva pedig már vezéi-e 
volt az egész magyar tanárságnak. Koránál fogva 
is odaillett ennek a csodás tavasznak fiatal szellemi 
vezérei, a 26 éves Petőfi és társai közé. 

Az ő érdeme, hogy a protestáns tanárok két íz-
l>en is, majd az egész ország tanársága összegyűlt 
tanácskozásra. Ennek az első, országos tanárgyű-
lésnek ő volt a lelke, elismert vezére. Nagy kérdé-
sek egész sorozata foglalkoztatta a tanárokat éppen 
azokban a sorsdöntő hetekben, mikor Jellasics se-
rege már a Balaton mellett Buda. felé nyomult. 
Nagy lelki erőről tettek bizonyságot Tavasy és tár-
sai. Az iskolák államosításáról és más tanítási kér-
désekről tudtak higgadtan tanácskozni, mikor már 
sokan kétségbeesve azt gondolták, hogy a haza el-
pusztul, és pedig nem valami világrengető óriás-
nak, hanem a kis horvát népnek lábai alatt. 

Az olyan vasembereket, mint Tavasy, a végső 
veszedelem még inkább tettre buzdítja. Minden 
délután kivezette nagyobb tanítványait a budai 
védősáncokba dolgozni. Tanártársaival éjjeli őr-
járatokra járt. Buzdítására, a tornatanár, Clair 
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Ignác, a volt napoleoni gárdatiszt iniagafabrikálta 
szuronyos puskákkal tanította diákjait fegyverfor-
gatásra. 

Tavasy, kiváló folyóiratának, a „Nevelési Em-
léklapok"-nak befejező cikkében fegyverfogásra 
hívta fel a magyar diákságot. Maga is beállt hon-
védtüzérnek és hét hónap alatt a kapitányságig fel-
vitte. Ahogyan azelőtt diákjai, most tüzérei rajong-
tak érte. jórészük különben az iskolai év elején 
még diák volt. Kötelességteljesítésre most is nem-
csak szóval, hanem még inkább példaadással buz-
dította őket. 

A nagy összeomláskor Déván tette le a fegyvert. 
Háromszázötven tiszttársával, mint közlegényt so-
rozták be. És pedig őt a gyűlöletes nevű Paskievics-
gyaiogezredbe. Olaszországba vitték. It t Granwert 
generális nevelőnek vette fiai mellé. Néhány év 
múlva hatalmas pártfogójának ajánlására kiszaba-
dult a hadseregből, de büntetése folytatásaképen 
Iglóra internálták. 

Rövid nevelősködés után, 1855-ben az iglói gim-
názium tanára lett és egyideig igazgatója is volt. 
A régi nagy tudással, lelkesedéssel és tekintéllyel 
működött itt is. És vezér lett a kicsi körben, aho-
gyan elébb az volt az egész haza iskolai világában. 
Szepesvármegyei tanítóegyesületet szervezett, is-
kolája főgimnáziummá fejlesztésén, kollégájával, 
lelki testvérével, Pákh Károllyal egyetértve, sike-
resen buzgólkodott. 

Nagy tiszteletet szerzett nevének igazi lutheri 
jótékonyságával is. Mint nőtlen ember, szerény 
fizetéséből is gyakran adott jelentékeny összegeket 
nemes célokra. Majd 1400 forintnyi hagyománnyal 
és 900 kötetes könyvtárral örökítette meg nevét 
szeretett iskolájában. 

Mint szónok, iglói hallgatóságát is elragadta, pél-
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dául, mikor viharviselt honvédatillájában lelkes 
beszéddel avatta fel a honvédemléket. Az öt meg-
illető helyre, az ig'lói temető közös honvédsírja mellé 
temették el. Hiszen δ is honvéd volt és pedig nem-
csak az alatt a hét hónap alatt, míg kávébarna, pi-
ros zsinóros atilla alatt dobogott bátor szíve. 

Azelőtt is, azután is, haláláig, honvédseregnek, 
a lelkes magyar tanárság nemzetet védő, nemzetet 
nevelő hadseregének volt ő is katonája, tisztje, sőt 
egvideig általánosan elismert vezére. 

A GREGUSSOK: MIHÁLY, ÁGOST, 
GYULA ÉS JÁNOS. 

A légi daliás időkben a családi fegyverzet apá-
ról fiúra szállt, de egyúttal a leszármazás és az ősi 
hagyományok titokban működő ereje folytán a jel-
legzetes családi erények és tulajdonságok is mint-
egy családi örökség voltak. Századokon át a csaták 
mezején nemcsak a paizst díszítette ugyanaz a cí-
mer, hanem a sisak alatt egyformán gondolkodott 
az agy, a páncél alatt egy f ο imán dobogott a szív 
és az öklelő kopját egyforma erővel lendítette a kar. 

A családi erények és erők öröklődnek a mi egy-
szerűbb világunkban is, csakhogy mi nem tudjuk 
a nyomukat olyan messze múltba visszakövetni, 
mint a nagy úri nemzetségek. Ezeknek ősi kasté-
lyaiban a levelesszoba, mint például a Radvánszky-
nemzetség radványi kastélyában, a családi hagyo-
mányokat őrző kimeríthetetlen kincsesház. 

A Gregussok papi és tanári nemzetségében is ki 
tudjuk mutatni, három nemzedéken át az átörök-
lés nagy természeti és történeti törvényének erejét. 
A tipikus Greguss egy személyben tudós és költő. 
Ahogyan én mondom egyik versemben: 
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„Mint a bányász lehatol a mélybe, 
Felhozza a gondolatgyémántot; 
Zeng dalában a szférák zenéje, 
Feltárulnak új csillagvilágok." 

Szereti a szépet, de meg is tudja mondani, hogy 
miért. Mert ő esztétikus. És mint író, vagy művész 
meg is tudja valósítani. Sziporkázik a szellemtől, 
pezseg a humora. Tele van ai szíve szeretettel: 
hívei iránt, ha pap, tanítványai iránt, ha tanár és 
mindenesetre a nép iránt, mert valamennyi demo-
krata. A kötelességteljesítésben vasember. Nagy 
sugalmazóereje van, tud lelkesíteni, mert maga is 
lelkesedik. Szereti a hazát, tüzes magyar ember. 
Vitéz katona, ha csatába sodorja a végzete, hős 
mártír a börtönben is. És minden körülmények kö-
zött lutheri lelkű, erkölcsi bátorságú ember. Az az 
elve, ami Petőfié, hogy inkább beleveri a homlokát 
az élet mestergerendájába, de meg nem hajol. Ki 
tudja, hol és hogyan találhatnánk meg ezeknek a 
családi vonásoknak egyikét-másikát a régmúlt idők-
ben is. De a felvidéki Greguss-papokról, tanítókról 
csak annyit tudunk, hogy századok során egyhá-
zunknak szolgáltak. 

Az első Greguss, aki, mint egyéniség némileg ki-
emelkedik a mult ködéből, Mihály volt. Pozsony és 
Pest vidékén paposkodott. Ö róla már tudjuk, hogy 
jó pap, derék magyar ember volt és hogy szerették, 
mint szellemes, humoros társalgót, iigves verselőt. 

Ennek fia, Mihály (1793—1838) már Athéné is 
tennőként, teljes fegyverzetben, teljes Greguss-
fegvverzetben áll a történelem múzsájának foto 
grafálógépe előtt. 1817-től Eperjesen, 1833-tól Po-
zsonyban volt páratlanul lelkes, ügyes és népszerű 
tanár. Eperjesi tanársága korából örömmel emle-
gette kiválóan kedves tanítványát, Kossuth Lajost. 
Értékes filozófiai és esztétikai könyveket, szép ver-
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seket írt. Mint német író is nevezetes. De németül 
is legtöbbnyire azért forgatta a tollát, hogy nemze-
tünknek szolgáljon, irodalmunkat, történeti, nem 
zeti egyéniségünket világnyelven ismertesse. Ezzel 
is példa arra, hogy felekezetünknek németül jól 
ludó fiai, külföldi összeköttetéseikkel mennyiszer 
szereztek jó barátokat nemzetünknek. 

Mint lelkes magyar ember, ő volt az első evan-
gélikus tanár, aki magyarul tanította a filozófiai 
tárgyakat és a történetet is, még pedig igazi demo-
krata szellemben. Üldözésektől a derék József ná-
dor mentette meg. 

Mint a· pozsonyi líceum Magyar Társaságának 
vezető tanára, majdnem hivatalát vesztette, mert 
egy ülésen a fiúk tomboló lelkesedése között a vér-
tanú Zrínyi Boldizsárról balladát szavalt el. Ennek 
a remek szavalásnak emléke élt a Magyar Társa-
ságban az én apám korában is, aki tíz évvel később 
a kör könyvtárosa volt. Ezért a szavalásért is be-
vádolták Gregusst. Az üldözéstől ekkor József ná-
dornál is nagyobb úr, a halál mentette meg. 

Korán halt meg, a nemzet ós az egyház nagy 
veszteségére. Mert, sajnos, a korai halálra hajló 
szervezet is Greguss-örökség. 

Fia, Ágost (1828—1882), a legnagyobb Greguss, 
Eperjesen született az ősi kollégiumban, abban a 
tanárlakásban, ahol később én is gyakrabban meg-
fordultam Hazslinszky Frigyesnél, a nagy bota-
nikus-tanárnál. 

Ugyanazokat a lépcsőket koptatta, amiket előtte 
Thököly és Kossuth. Ablakából arra a helyre lát-
hatott, melyet Caraffa áldozatainak nemes vére ön-
tözött. Megtelt a lelke a kuruc-kor dicső hagyomá-
nyaival. 

Mikor Eperjesre visszakerült diáknak, a kollé-
giumi Magyar Társaság lelkes tagja volt és kitűnt 
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írói készségével. Orvosnak készüli, de filozófiai haj-
lamai és megdicsőült atyjának emléke a tanári pá-
lyára vezették át. A haliéi egyetemen, szeretetre-
méltó egyéniségével, ezzel a Greguss-örökséggel 
sok jó barátot szerzett önmagának is, nemzetének 

Greguss Ágost. 

is. Magyar népdalokat fordított németre és így is 
atyja nyomdokain járt. Később is kivált, Greguss-
módra, mint műfordító, különösen Shakespeare-
fordí fásaival. 

Itthon Szarvason lett a nagy Vajdia Pétéi' méltó 
utóda. És pedig tudományával, buzgóságával, grá-
nitszilárdságú jellemével és demokrata érzületével 
egyaránt. Az elkövetkezett zordon időkben, mint 
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vitéz nemzetőr fegyverrel a kezében is megmutatta, 
hogy ember a talpán. Politikai, közéleti szereplésé-
vel pedig ekkor és később bebizonyította, hogy a 
katonai vitézségnél talán még nagyobb erény, a 
lutheri erkölcsi bátorság is meg voll benne. 

A nagy összeondás után üldözték. Kort és nem-
zeti jellemünket festő adat, hogy jó darabig, mint 
nevelő, álnév alatt tartózkodott egy szintén „kom-
promittált" úr alföldi pusztáján, aki maga, mint 
béresgazda élt hű cselédjei körében. Természetes, 
hogy a jóravaló magyar emberek között nem akadt 
áruló. 

(Ireguss utóbb azonban mégis börtönbe került, 
sőt újra és újra zaklatták, kihallgatták, nemcsak 
azért, amit a szabadságharcban tett, hanem későbbi 
vakmerő nyilatkozataiért és lelkes újságírói műkö-
déséért is. 

Évek hosszú során át a Pesti Naplónak volt na-
gyon tisztelt és nagyon rettegett kritikusa. De 
nemcsak a napi fogyasztásra szánt, hanem a ma-
radandó értékű irodalomnak is lelkes munkása volt. 
Ö írta meg aiz első rendszeres magyarnyelvű eszté-
tikát. Ő állapította meg a balladának, ennek a dal-
ban elbeszélt tragédiának elméletét. Kitűnően ma-
gyarázta Aranynak, a ballada Shakespearejének 
balladáit. 

Eötvös József, a legnagyobb magyar kultusz-
miniszter nagy írói és emberi erényeket koszorú-
zott meg, mikor 1870-ben Gregusst a budapesti 
egyetem esztétikai tanárának kinevezte. Lelkes, 
buzgó, páratlanul szellemes tanár volt. Humorával, 
ötleteivel megnevettette és egy perc múlva lelkese-
désével egekbe emelte hallgatóit. 

Mint költő is számot tesz. Nemcsak tanította a 
Szépet, hanem meg is tudta valósítani, különösen 
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tanulságos meséiben és villámként villanó, sőt vil-
lámként sebző epigrammáiban. 

Ágosthoz méltó Greguss volt, öccse, Gyula is 
(1829—1800). Már diákkorában bámulták csudás 

Grcgitss Gyula, 

nyelvtudásáéit. De az idegen nyelveket nem holt 
kincsnek gyűjtögette, hanem azért, hogy műfordí-
tásaival nemzetünket gazdagítsa. A portugál Lu 
ziáda lefordításával nagy népszerűséget szerzett 
nevének. 

1848-ban egyike volt az elsőknek, aki honvédnek 
állt. Elsők között volt a harcban, kitartó volt a 
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háború gyötrelmei között is. Pedig ezeket nem igen 
erős szervezetével, apai örökségével, még jobban 
megszenvedte. Azután Bécsben mérnöknek készült, 
de nem tudott ellenállni a Gregussok hagyományos 
tanári hivatásérzésének. Budapesti gimnáziumunk-
nak lett kitűnő fizika-tanára és éveken át páratlan 
alkotó és szervező erőről bizonyságot tevő igazga-
tója. 

Mint tudós és költő egyaránt kivált, illetőleg tu-
dós és költő volt egyszerre. Azok a szellemes érte-
kezései, melyekben a természettudományokat nép-
szerűsítette, prózában írt költemények. Stílusa is 
igen szép. Mint igazi Greguss, hirdetője és meg-
valósítója volt a Szépnek. 

A „nagy" Gregussok nyomdokain járt a harma-
dik testvér, János is (1837—1892). Kiváló festő 
volt. A magyar életből vett és magyar tájak szép-
ségeit megörökítő festményei és Petőfi-illusztrációi 
szép megnyilatkozásai a Szépet imádó és hazafias 
lelkületének. Mint a Vasárnapi Újságnak évtizede-
ken át legbuzgóbb rajzolója, valóságos nemzetneve-
lői hivatást töltött be. Ebben a szereplésében a 
Gregussok tanári hivatottsága nyilatkozott meg. 
De a szó közvetlen értelmében is követte a Greguss-
hagyományokat. Mint a budapesti minta-rajziskola 
egyik legkiválóbb tanára, egész művésznemzedéket 
nevelt. Kár, hogy nagy lelkiismeretességével olyan 
szigorúan bírálta önmagát is, hogy kevés nagyobb 
alkotással lépett elő. Pedig ez a kevés, köztük pél 
dául a Szénagyüjtők, igen értékes alkotás. Lelkes 
magyarságával, nagy szívjóságával is igazi Greguss 
volt. 
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PETÉNYI SALAMON. 
Petényi Salamont is bátran besorozzuk a lutheri 

magyar hősök közé, pedig puskát csak akkor fogott 
a kezébe, mikor valami ritka madarat lelőtt, hogy 
kitömhesse és gyűjteménye kincsei közé besoroz-
hassa. De vannak a tudománynak is hősei, sőt vér-
tanúi, vannak apostolai és önzetlen prófétái. Ezek 
valósítják meg, minden anyagiságot feledve, a leg-
diesőbbet a világon: egy eszmének szentelik egész 
lényüket. 

Petényi (1799—1855) abból a másik aranyesőből 
egy csepp, amivel a lutheri magyar papház termé-
kenyítette meg a haza földjét. Atyja, a keleti nyel 
vekben alaposan jártas, tudós férfiú, Nógrád vár-
megyében, Abelován volt lelkész. A kis Salamon 
rajongott az állatokért. Tele volt a ház és az udvar 
minden zuga szelídített madárral, mókussal, róká-
val. Ezeket gondozta, etette, megfigyelte. így fejlő-
dött ki csodálatos megfigyelőtehetöége. És pedig az 
állatoknak nemcsak külsejét, hanem minden élet-
nyilvánulását megfigyelte. Később például a füle-
mile énekét éveken át gondosan hallgatva, huszon-
nyolc hangutánzó strófában lemásolta. Atyja elő-
mozdította ezt a rajongását: pénzzel jutalmazta a 
pásztorokat. És ezek buzgón szállították a kis álla-
tokat, papék Salamonjának nagy gyönyörűségére. 

Később, mint Selmecbányái diák legbuzgóbb volt 
társai között, akik örök diákszokás szerint, mind 
gyűjtöttek valamit. Petényi madártojást gyűjtött, 
így hát — egy tanítványa szójátékával élve — ter-
mészettudósi pályafutását igazán „ab ovo", a tojás-
nál, vagyis a legelején kezdte. 

De volt benne, az Ároni-család ivaldékában más 
rajongás is: erős vallásosság, lutheri egyházszere-
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tet. Apja Örömére teológus lett Pozsonyban, majd 
Bécsben. De bizony elkísérte ide másik szerelme is. 
Bécsben örökösen a természetrajzi múzeumot bújta. 
I t t találkozott az idősebb Brehmmel, a nagy mada-
rásszal. Ez a találkozás és a belőle kifejlődő benső 
barátság eldöntötte egész jövőjét. 

Papi oklevelének megszerzése után egy darabig 
járta az országot, mint kutató, miajd a cinkotai jól 
fizetett papi állásba hívták meg. 

Mikor nem járt gyüjtő-utakra, vagy például a 
természettudósok bécsi kongresszusára, — otthon 
buzgón megtette kötelességét. És jámbor tót hívei 
mégis zúgolódtak ellene, hogy ugyanazokkal a fel-
szentelt kezekkel nyúz békát, egeret, még kutyát 
is, amikkel nekik úrvacsora! oszt. És talán maga 
is érezte, hogy nehéz két úrnak szolgálni. Vajda 
Péterre emlékeztető dacos büszkeséggel, barátai 
nagy megdöbbenésére, 1833-ban, tizenötévi papság 
ntán lemondott viszonylag fényesnek mondható 
papi állásáról. De kijelentette, hogy ezután is az 
Úrnak kíván szolgálni, csakhogy másképen, mint 
eddig. 

Egy évig bizony szinte nyomorban élt Pesten. 
És mégis szorgalmasan gyűjtögette a madarakat, 
sőt lelke másik főerényének, lutheri méretű önzet-
lenségének hódolva, nagyértékű gyűjteményét a 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Majd (1834-ben) 
bejutott az őt megillető helyre. A Múzeum állat-
tani tárának szaktudós hivatalnoka, segédőrei lett. 
Ezután már munkájával is szolgálta az intézetet, 
de egyúttal mecénása, tudományos kincsekkel meg-
gazdagítója maradt. 

Egyúttal tudott maga mellé tanítványokat ne-
velni és fellelkesítette őket a maga példaadásával. 
Ő volt egyik szervezője és lelke a természettudósok 
vándorgyűléseinek. Ezek hatalmasan fejlesztették 
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a te miészettudoinányük szeretetét. Tanítványai há-
lájának bizonysága az a díszes emlékkönyv, melyet 

Petényi Salamon. 

halála után Hermán Ottó és társai, neve dicsősé-
gére kiadtak. 

Hírneve itthon is, külföldön is elterjedt. Bécsi 
barátai felajánlották, hogy németül kiadják kuta-
tásai eredményét, amik kéziratban voltak meg. Nem 

G 
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adta át, az anyagi siker és a világhír nem kábította 
el. Az volt az elve, ami Böhm Károlynak, hogy a 
magyar tudós elsősorban legyen magyar és csak 
másodsorban tudós. Magyarul akarta kinyomatni 
műveit, de kéziratai, irodalmunk nagy kárára, a 
szabadságharc zavarai között többnyire elkallódtak. 

Nemzeti érzése buzdította arra is, hogy gyiijtse 
a sok jellemző magyar népies mondást, mely az 
állatok életére vonatkozik. És járta az országot, 
hogy a magyarok-la Ida föld állattanilag is érdekes 
vidékeinek, például a Balatonnak, a Duna—Dráva-
zugnak, a Mátravidéknek faunáját , állatvilágát 
minél teljesebi) képben mutathassa be. Megírta 
például a balatoni fogas élettanát. És amerre járt, 
mindenütt tanított, lelkesített. Olyan vándorapos-
tola volt a magyar természettudománynak, mint 
valaha. Pál apostol a keresztyénségnek. 

Szakadatlan, az időjárással, mocsarak kigőzölgé-
sével, hegyek, jeges folyók zord hidegével szembe-
szálló önfeledt hősiessége aláásta egészségét. Arány-
lag fiatalon, ötvenhatéves korában halt meg. 

Székács József gyönyörű síri beszédjében mél-
ta t ta a derék papot, a nagy tudóst, a buzgó apos-
tolt, az Isten lelke szerint való jó embert. Székács-
csal mi is elmondhatjuk róla, hogy ugyanazt az egy 
Istent kereste és meg is találta mind a két evangé-
liumban, amiket annyit forgatott, annyira ismert 
és annyira szeretett: a Biblia és a természet egy-
aránt szent evangéliumában. 
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HERMÁN OTTÓ. 

Hermán Ottó (1835—1914) jórészben Petényi su-
galmazó erejű egyéniségének hatása alatt lett tor 
mészettudóssá. Önzetlen rajongásával, puritán egy-
szei'űségével, büszke dacosságával különben is való-
ságos lelki testvére volt nagy mesterének. Atyja, 
a szepesi származású, alsóhámori kincstári orvos, 
tanulótársa, jó barátja volt Petényinek. Yele állan-
dóan levelezett, példájára szorgalmasan gyűjtötte 
az állatokat, különösen a madarakat. Mikor már 
köszvénye miatt nem járhatta az erdőt, fiát küldte 
ki madárlesre. Ö maga meg kikészítette az állato-
kat, amiket fia vadászzsákmányul hazahordott. 

Hermán Ottó a borsodvármegyei Bükk-hegység 
zöld végtelenségében értette meg és szerette meg 
a természetet. 

Másik alapjellemvonása, lobogó, szinte szertelen 
magyarsága, fajszeretete, függetlenségi ösztöne, 
Kossuthért való rajongása Madai Károlynak, Zse-
dényi harcos társának, akkori miskolci tanárnak 
hatása alatt ébredezett a fogékony tanítvány lelké-
ben. Atyja akaratának engedve, Bécsben technikus-
nak készült. Mikor árvaságra jutott, nagy nyomo-
rúságban élt; mint gyári rajzoló kereste meg a szá-
raz kenyeret. De ekkor is örökösen természetrajzi 
tanulmányokkal foglalkozott, elfeledve mindent, 
így, sajnos, azt is, amit i f jú embernek elfelednie 
tilos, hogy katonának jelentkezzék. 

Büntetésül közönséges bakának sorozták be ti-
zenkét esztendőre. Borjúval a hátán „masírozott" 
Sajószentpétertől Záráig. Adriai Képek címe alatt 
pezsgő elevenséggel í r ta meg, amit látott, tapasz-
talt. 

Mikor öt év múlva mégis kiszabadult a ka tor·)-
<s* 
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ságból, járta az országot, kutatva, gyűjtögetve az 
állatvilág kincseit. Erdélybe is eljutott és itt meg-
ragadta Erdélynek nemcsak természeti kincsvilága, 
hanem különleges lelke is. Ő is, mint vele mi olyan 
sokan, második szülőföldje gyanánt fogadta be Er-
délyt szívébe. Szeretettel, de aggódó szeretette] 
hallgatta Erdély szív.e dobogását. „Még egy mér-
ges csók" címen évek múlva írt cikkében az oláh 
kérdéssel foglalkozott, feltárva, sok magyar ember 
megdöbbenésére, a műveletlen oláh néptömegnek a 
szétszórva élő magyarságot magához vonzó erejét. 
Hányszor fogadja- az oláh pópa csókkal a görög 
keleti egyház kebelébe az áttérő eloláhosodott kál 
vinista magyar embert. Ez a nemzetgyilkoló mér-
ges csók. 

Heiman szerencséjére, de a magyar tudomány 
szerencséjére is, megszerette őt Brassai Sámuel, a 
kolozsvári unitárius professzor, a nagy polihisztor, 
akit bámulói félig tréfásan, félig komolyan minden-
tudónak mondtak. Brassai bizalmából rendezte az 
Erdélyi Múzeum állattani gyűjteményét. És pedig 
olyan buzgósággal, szakértéssel, hogy egyszerre 
megalapította tudós-hírnevét. 

Közben járta Erdélyt, különösen a Mezőség tó-
vidékét. Figyelte a madarakat és ezeknek vonulá-
sát. Majd öt esztendeig a pókokat tanulmányozta. 
Már a Nemzeti Múzeum állattani tárának segédőre 
volt, mikor megírta a magyarországi pókfauna is-
mertetését. És pedig olyan érdekesen, hogy igazzá 
lett, amit barátainak mondott, mikor ingerkedtek 
vele ai csúf pókokkal való foglalkozásáért: „Várja-
tok, még tiveletek is megszerettetem a természet-
nek ezeket a legérdekesebb állatait." 

De tanulmányozta az embert is, a természetnek 
minket mégis legjobban érdeklő alkotását. A nép-
nek különösen azt a rétegét figyelte szerető gond-
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dal, inely ma is még a három ősfoglalkozást űzve, 
mint pásztor, halász és vadász a kezdetleges régi 
idők nagyon sok emlékét megőrizte. 

Hermán Ottó. 

A magyar halász- és pásztoréletről írt könyvei-
ből nemcsak a tudósnak, hanem a f a j á t szerető, 
arra büszke magyar embernek lelke is felénk sugár-
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zik. Lekötik ezek a könyvek a szívünket, mint akár 
a legérdekesebb Jókai-regény. Fokozza érdekessé-
güket a nagy megfigyelő érzékről tanúskodó sok 
szép rajz is. Érdekes az a könyve is, melyet norvé-
giai úti emlékei alapján az északi madárhegyek 
csodás világáról írt. 

Meg volt benne is a ζ igiaizi tudóst jellemző sugal-
mazó erő. Fiatal tudósokból egész kis sereget ne-
velt maga mellé. Példáját követve, ők is leírták 
magyar földünk állat- és növényéletét, mely hazán-
kat külön „földrajzi egyéniség'-gé teiszi. így is fo-
kozták a magyarságban a hazaszeretetet. Ez iái haza-
szeretet élt erősen mesterükben is. Ez sodorta bele 
a politikába. 

Megnemalkuvó, szélsőséges negyvennyolcaspárti 
és demokrata-érzésű politikus volt. Kedves vonás 
lelkében, hogy Kossuthot melegen szerette. Kossuth 
is pvakran intézte hozzá, mint bizalmas emberéhez, 
aizokat. a leveleit, melyeket tulajdonképen az egész 
nemzetnek szánt. Ellenfelei is elismerték Hermán 
Ottóról, hogy mindig önzetlen lelkesedés éis tiszta 
hazaszeretet vezette. 

Nemcsak érdekes író, hanem érdekes ember is 
volt. Igazi egyéniség, akire el lehetne mondani, 
hogy a természeit, mikor az öntő-mintából kivette, 
összetörte a mintát. így alkotóműhelyéből egyetlen 
példány gyanánt került ki Hermám Ottó egyénisége. 

Hermán Ottó imádta a Szépet, amit a természet-
ben látott meg legjobban. Már pedig aki a termé-
szetben a Szépet meglátja, az Istent látja meg. 
Annak a természetvilága égő csipkebokor, mint 
Mózesnek, Krisztusnak, Luthernek volt. Ebből a 
csipkebokorból Isten szól hozzánk. Isten szavát hal-
lotta meg és aizt tolmácsolja nekünk Hermán Ottó is. 
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VANDRÁK ANDRÁS. 

A sötét abszolutizmus korának egy szeptember 
havában nagy gond nehezült jó apám szívére. Só-
gorát, Halász Imrét, a későbbi politikai írót, aki-
nek gyámja volt, készült Eperjesre vinni. Jutalma-
zása volt ez a kitűnő tanulónak, liogv gimnáziumi 
éveit az ország első iskolájában fejezhesse be. 
Pedig az ilyen utazás akkor nagy dolog volt. Költői 
túlzással szólva, akár az Argonauták kalandos vál-
lalatával is fölért. Hát hiszen ők is azért mentek: 
a tudomány ós a lutheri lélek aranygyapjáért. 

Először is útlevélért folyamodtak, igazolva: hová 
és miért mennek és hogy politikailag nem „gyanú-
sak". Azután egy nap alatt elvergődtek saját kocsi-
jukon Győrig, onnan a kis gőzhajóval Gönvüig, a 
nagy gőzhajóval Pestig. Innen egy pesti fiakkeros 
sovány gebéin öt nap alatt elvánszorogtak Kassáig. 
Onnan a nyolcadik napon postakocsin eljutottak az 
aranygyapjat őrző Eperjesig. Útközben ki is rabol-
ták őket. 

Érdemes volt ennyi fáradsággal, ennyi veszede-
lemmel szembeszál lniok ? Aki eddigi eperjesi cik-
keimet elolvasta, igennel felel. Hogy még nyugod-
tabban tehesse ezt, elmondom: ki volt Vandrák 
András; mindent számítva, Eperjesnek mégis a leg-
nagyobb tanára, az itt élő lutheri léleknek valóságos 
megtestesülése. 

Amit róla elmondok, nemcsak könyvekből merí-
tettem: apám és nagybátyám emlékei mellett saját 
közvetlen visszaemlékezéseimből is. Nyolc évvel 
Vandrák halála után kerültem, mint if jú ember, 
tanárnak Eperjesre. Kartársa voltam Vandrák egy-
kori tanítványainak, barátainak. Gyakori vendége 
voltam Vandrák özvegy leánya tiszteletreméltó 
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családi körének. Körüllebegtek a Vandrák-korszak 
emlékei. 

Yandrák (1807—1884) Csetneken született. Szülei 
szegény emberek voltak. Későbbi otthonukból, 
Berzétéről, forró napban, fagyos hidegben gyalog 
.járt be az egy óra távolságban fekvő Rozsnyóra, 
Egész él etében kitűnő és szenvedélyes gyalogló volt. 
A jénai egyetemre is gyalog vándorolt ki. De Rozs-
nyóra érdemes is volt begyalogolnia, hogy Farkas 
Andrástól, az országos hírű jó tanártól, Greguss 
Ágost anyai nagyatyjától tanuljon. Maga mondja, 
hogy ennek személyében szerette meg a tanári 
pályát. 

1824-től Eperjesen járt. I t t meg Greguss Mihály-
nak került, mondhatjuk, bűvös hatása alá. Benne 
látta, a tanár ós az ember eszményképét. Yandrák 
egész tanári egyénisége, legjobban kedvelt tanul 
inányai, humoros és mégis lelkes előadása erősen 
emlékeztetnek mintaképére. 

A jénai időszak után Eperjesre hívták a magyar 
nyelv és irodalom tanárának (1831). Majd két év 
múlva Greguss örökébe lépett és a filozófiai tárgyak 
tanára lett. De tanított mást is, amit csak heti 22, 
vagy még több órában rábíztak. Tanított nagy tu 
dáissal, hévvel, érdekesen. A fiatal tanár egy ro-
hammal meghódította az if júság szívét és félszáza-
don át meg is tudta tartani. Tanított 1840-ig lati-
nul, azután magyarul. 

A szabadságharcban ott volt ő is, ahol, Arany 
János szerint „halni volt esély". A kassai csatában 
részt vett, mint nemzetőr. Azután őt is zaklatták 
eleget, mint gyanúsat. De „gyanús" volt az egész 
kollégium is. Hiszen 1849 előtt két későbbi emigráns-
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hazafi is elöljárója volt: Pulszky Ferenc és Ujházy 
László. 

Később egy másik politikai vihar zavarta ki mun-
kájából, a Pátens ellen való harc. Kassára őt is meg-

V(miirák András. 

idézték. Ennek az epizódnak nevezhető kisebb ará-
nyú viharnak elülte után, tovább folytatta nem 
külső, de belső élményekben gazdag életét. 

Mind jobban és jobban kifejlődött tanári egyé-
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nisége. Mert a jó tanár nem ugrik ki teljes fegy-
verzetben Zeus-atya fejéből, hanem holtig tanul. 
Tanári pályája zenitjén úgy áll előttünk, mint aki 
nagyszerűen tanít, még nagyszerűbben nevel és 
pedig nemcsak az iskolai teremben, hanem az 
önképzőkörben és az egész életben is. Mert ö nem 
kerülte, hanem kereste diákjai társaságát. Sétáiban 
maga mellé vette őket. Velük és köztük volt a leg-
Ivoldogabb. 

Nem a tanítási anyag, hanem a tanuló egyénisége 
volt előtte a fődolog. A tanulókat lebilincselte egyé-
niségének varázsával, pezsgő humorával, tudásának 
mélységével, előadásának fennenszárnyalásával. IIa 
neki Greguss Mihály, ő meg például az én nagy-
bátyámnak volt az ember és a tanár eszményképe. 

Fegyelmezni tudott, de nem volt rá szüksége. 
Büntetett is, leginkább igazgatói tisztéből kifolyó-
lag. De, sohasem haragosan, hanem, mint maga az 
abszolút igazság elve, kötelességből. 

Nagybátyám kiment vakációzni falura egy barát-
jával, annak szüleihez. A ház szép leányainak kéré-
sére egy nappal megtoldotta a vakációt, mert szük-
ség volt táncosra valami házimulatságon. Haza-
jövet, töredelmesen bocsánatot kért Vandráktól, aki 
akkor igaizgató volt: „Én szívesen megbocsátok, 
édes fiam", mondta ő legkedvesebb tanítványának... 
„de a törvény nem alkuszik, büntetésedet meg-
kapod". És az ünnepelt első diáknak, a Magyar 
Társaság díszének ki kellett ülnie a maga két órai 
karcerjét. 

A törvény nem alkuszik, de az erkölcs sem alku-
szik! Ezt hirdette élőszóval is, remekül megírt 
Ethikájában is, melyet Erénytannak nevezett. Ez 
eleven előadásában még sokkal jobban hatott, mint 
a. hideg papiroson. De ezt hirdette élő példájával is. 

Egy másik volt tanítványa beszélte nekem, hogy 
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Vandrák jelenlétét, eleven hatását még akkor is 
érezték, ha tőle távol voltak. Nyári kiránduláson 
egy alacsony kerítéssel imígy-amúgy szegélyezett 
gyümölcsös mellett pihentek meg eltikkadva. Csaló 
gatta őket a földön heverő piros alma. „Fiúk, nem 
szabad hozzányúlni!" fgy intették a gyengébbeket. 
„Vandrák megmondta, hogy kicsiben sem szabad 
vétkezni." A kísértésnek „principiis obsta!" — a 
legelején kell ellene állni! És kiáltatták a próbát. 
Pedig aki visszaemlékezik diákkorára, tudja, hogy 
ez igen nagy dolog volt! 

Az önzetlenség lutheri mértékét nemcsak taní-
totta és követelte. Erre példát is adott. Nevetsége-
sen csekély, 160 pengőből és némi mellékjövedel-
mekből álló évi fizetés mellett is lelkesen dolgozott. 
Ismételten hívták sokkal jobb állomásokra. Nem 
ment. 

Tanítványai, mikor a stoikus filozófiát magya-
rázta, benne látták a stoikus világnézet megtestesü-
lését. A pontosságot nemcsak megkövetelte, hanem 
gyakorolta is. Mindig „bora sonante", csengetéstor 
lépett be a tanulók közé. A görög harmóniát nem-
csak tanította, hanem egész lénye, jelleme, kedélye, 
maga volt a testet öltött harmónia. 

És ez a nagy ember, milyen igénytelen volt a 
külsejében, egyszerű a modorában. Kedélyes jóba-
rát a tanárok, nyájas édesatya a diákok között. 
Fűszerezője minden társadalmi körnek. És mégis 
Shakespeare-rel szólva, rajta „minden hüvelyknyi 
egy-egy király volt". Még a gőgre, a lateinerek le-
nézéséi-e kissé hajló sárosi nemes urak, az úgyneve-
zett svihákok is meghódoltak egyénisége előtt. Ezt 
meg is követelte: magának is, kartársainak is. 
Volt alkalom, hogy úgynevezett párt fogósági gyű-
lésen lutheri kemény szóval meg is mondta a meg-
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döbbent uraknak, hogy ő és társai csak az érdem 
és nem a rang előtt hajolnak meg. 

Mintha csak egy másik nagy tanárt, Böhm Ká-
rolyt hallanánk, akinek az volt a jelszava: A szellem 
a legmagasabb méltóság. 

Bizony jó volna ilyen példákat követnünk és 
legalább egyházunk demokratikus világától távol 
tartanunk a hatalmasok előtt bókoló bizantiniz-
imist. Hányszor szemlélhetjük és hallgathatjuk, 
amint mondvacsinált nagy emberek, egymást egy 
mondatban háromszor is agyonméltóságosuramozva, 
egymást kölcsönösen belebókolják a die-őség pan-
1 heonába. 

Különben Yandrák érdemei előtt készségesen 
meghajolt az egészében véve igen tiszteletreméltó 
felvidéki nemesi társadalom. Három vármegye vá-
lasztotta meg táblabírájának. Már pedig ekkor ez 
volt a legnagyobb társadalmi megtiszteltetés. Deák 
Ferenc nagyságának az az óramutatója, hogy az 
összes vármegyék táblabírája volt. 

De az egész egyetemes egyház, sőt az egész haza 
társadalma elismerte Yandrák kiválóságát. Hírneve 
még külföldre is elhatott. A tanárság vezéremberé-
nek tekintette. Az acsai egyetemes evangélikus 
iskolaügyi értekezletnek ő volt a. lelke. (1842.) Az 
evangélikus gimnáziumok szervezeti szabályát ö 
alkotta meg. (1870.) 

Csak úgy özönlött rá az elismerés. Ezt nem 
kereste, inkább csak azért fogadta el, mert ebből 
kedves iskolájára is fény áramlott. Hogy királyi 
kitüntetések koronázták meg érdemeit, az szép 
dolog. Hogy tudományos akadémiai tag, a jénai, 
majd a budapesti egyetem díszdoktora lett, az még 
szebb dolog. 

De legeslegszebb kitüntetése, érdemeinek igazi 
megkoronázása mégis csak az volt, hogy 1858-ban, 
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huszonötéves tanári jubileumára Arany János ver-
set írt a tiszteletére. Pedig annak a lantja élő embe-
rek dicséretére nem szokott megpendülni. 

Tanári jubileumra. 
Te ritka férfi! áldjad Istened, 
Ki oly önérzettel dúsgazdagon 
Állhatsz pihenni meg pályád felén. 
Körödbe gyűlnek a felnőtt fiak, 
(Egy emberöltő) s érett fériiésszel 
Köszönve, amit ifjakért tevéi. 
Legszebb jutalmad így tőlük nyered. 

A SELMECBÁNYÁI DIÁKOK. 
BREZNYIK JÁNOS. 

Míg e sorokat írom, asztalomon fekszik Breznyik 
János igen érdekes kétkötetes könyve: A Selmec-
bányái evangélikus egyház és líceum története. 
Valóságos eleven arckép. Hadd keressek meg ezen 
néhány olyan vonást, mely a selmeei iskolát többi 
testvérei sorában határozott ós igen kedves egyéni-
séggé teszi. 

Feltűnik mindjárt, hogy a protestáns szegény-
séget itt hatványozott mértékben találjuk meg. 
A XVII . században például az iskola rektora a hét 
bizonyos napján házról-házra járt a fiúkkal. Ezek 
énekeltek, ő meg átvette az önkéntes adományokat 
az iskola javára. 

De ha igaz, hogy a gazdag ember tevéhez hason-
lít, mely nem tud átmenni a tű fokán, akkor a sze-
gény ember meg olyan világravaló, hogy átbújik 
még a tű fokán is. A selmeei világravalóság, ötle-
tesség példája az is, hogy a tandíjat ugyan senkinek 



94 

sem engedték el, de tudtak azt a világtörvényt is: 
ahol nincs, ott ne keress. Ha a szegény diák nem 
tudott fizetni, Breznyik direktor beírta a nevét az 
„adósok könyvé"-be. A legtöbb sohse fizetett. De 
akadt olyan is, aki évek, vagy évtizedek múlva, ön-
magának uzsorakamatot számítva, a többi helyett 
is fizetett. 

Iskolát kell építeni. Belekerül 60.000 forintba. 
Pénz alig van valami. De van selnieci világravaló-
ság. A tanárok még a pozsonyi diétát is felkeresik 
és az országgyűlés tagjai között is gyűjtenek. 
A diákok meg bejárják az országot ós szupplikál-
nak. Aki nem tud pénzt adni, attól gabonát, krurnp 
lit, babot is elfogadnak. Ez is valami. 

Szeberényi Jánosnak, a későbbi püspöknek gyö-
nyörű szép leányai vannak. Lelkesedik értük az 
egész bányász- és erdész-akadémiai ifjúság. Mert 
akkor is igaz volt már, amit Mikszáth később szép 
selmeci novellájában kifejtett, hogy a „tavaszi 
rügyek" kipattannak, ha rájuk mosolyog a szép 
május. Egy sző kell csak a szép ajkakról. A nemes 
ifjúság műkedvelő előadást és bált rendez. És közel 
ezer forint együtt van az iskola építésére. 

És milyen nagy az áldozatkészség az iskola iránt 
máskor is ebben a nem túlságosan gazdag társada-
lomban. Aki nem bővelkedik kincsekben, így a jó 
Hrencsik Károly esperes, az én rokonom is, az dol-
gozik és tanít ingyen. Másik rokonom, Kachelmann 
Károly, a vasgyáros, az egyház és líceum általáno-
san tisztelt „Liedemann Sámuel"-je, kitűnő pénz-
tárosa, elöljárója szintén dolgozik évtizedeken át 
ingyen. De áldozatkészségének patakja is szünetle-
nül csörgedezik. It t ezer, amott több száz forintnyi 
adomány mellé írva, sokszor találjuk a nevét a 
jegyzökönyvekben. 

Nevetségesen csekély a tanárok fizetése. Legalább 



adhatnánk lakást valamennyinek! A Kachelmann-
család háromemeletes házat ajándékoz a líceumnak. 
Természetesen Selmecbányái értelemben kell ezt a 

Breznyik János. 

szót vennünk. Vannak ott olyan házak is, hogy az 
alsó utcára háromemeletesek, de ha felmegy az 
ember a harmadik emeletre, ott egyenesen kiléphet 
a felső utcára. Mégis csak szép ajándék volt ez. Két 
tanár kényelmes lakást talált benne. 

Breznyik direktor selmeci módra tanítóképzőt 
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alapított a .semiuibol. Meg hangiszereket is úgy kol-
dult össze. Beírta a selmeci líceum történetébe, ked-
ves naívsággal, hogy a jószívű Kachelmann Ká-
rolyné zongorát ajándékozott „ós pedig jó karban 
lévőt". Ügy látszik, nem minden ajándék-hangszer 
volt „creinonai hegedű". Egy alkalommal a nagy 
Székács József járt Selmecen, mint püspök, hiva-
talos látogatóban. Az egyház előkelőségeivel Ka-
chelmannéknál ebédelt. „Az ország első koldusa" 
ebéd után tányért vett a kezébe és azután a társa-
ságtól begyült tizenhárom forintot átadta Breznyik 
direktornak, mint a leendő tanári nyugdíjalap 
mustármagját. Az élelmes Breznyik azután hány 
embert megnyert jókedvű adakozónak, azzal a szó-
val, hogy ezt az alapot a nagy Székács kezdemé-
nyezte. Terebélyes tölgyfa lett a mustármagból, 
tizenhárom forintból harmincötezer forint: nehéz 
időkben egyik biztosítéka az intézet fennmaradá-
sának. 

Tisztelet a selmeci felnőtt társadalomnak, még 
nagyobb tisztelet a selmeci diákoknak! „Nagyobbak 
ők, mint a hadvezérek!" Ezzel a Petőfi-idézettel 
közeledünk Selmec legnagyobb büszkeségéhez, 
Petőfihez. 

1826-ban, a nemzeti élet ébredezésének fényes haj-
nalán vagyunk. A lelkes if júság sóvárogva várja, 
szinte követeli, hogy harmadik tanárt is hívjanak, 
aki a magyar nyelvet és irodalmat tanítsa. De hol 
van erre a pénz? Az ifjúság — mintha csak azt 
mondta volna: majd tanítom a magyart én 
magam — egy Pozsonyból jött iskolatárs indítvá-
nyára megalkotta az önképzőkört. Volt idő, mikor 
a rendes önképzőköri órákon kívül, kéthetenként 
irodalmi estélyt tartottak. Egy-egy kedves írójuk 
méltatását megírták, felolvasták, műveiből szóno-
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koltak, szavaltak. Ez volt az igazán közvetlen és 
meleg irodalomtörténeti oktatás. 

Az önképzőkört később Masznvik Endrének, a 
lelkes tanárelnöknek sugalmazására Petőfi-körnek 
nevezték el. Keressük hát történetében a Petőfi-
nyomokat. 

Petrovios Sándort, noha még csak hatodik osztá-
lyos tanuló volt, kivételes megtiszteltetésből rendes 
tagnak vették föl. (1838.) És megmutatta, hogy 
érdemes volt érte kivételt tenni. Kétsze/r szavalt. 
Mind a kétszer dicséretet aratott. Verset írt a 
„Hűtelen"-hez. Érdemkönyvbe írták. Bírált, meg-
dicsérték. Mikor elhagyta az iskolát, azt írták róla 
a jegyzőkönyvbe: „ . . . (munkáiban) a költészet 
kecse oly kitűnő volt, hogy meglepve, figyelnünk 
kellett." Az aranyos, jó fiúk, a pompás ember-
ismerők, ezzel a dicsérettel önbizalmat adtak tár-
suknak, aki ekkor vágott neki annak az útnak, 
„ahol bolygó lába száz tövisre hágott". 

Annál nagyobb dolog volt ez, mert az iskola maga 
éppen nem ébresztgette önbizalmát, sőt a történe-
lemből szekundát, a magyar nyelvből alig kielégítőt, 
vagyis félszekundát kapott. Azt azonban ne higgyük 
el, hogy az illető tanár ezt tótoskodásból, a magyar-
fiú iránt való ellenérzésből tette volna. A pedáns és 
szigorú ember személyválogatás nélkül bőven osz-
togatta a szekundát németnek, tótnak, magyarnak 
egyaránt. 

De térjünk át vidámabb témára. Keressük az ön-
képzőkör történetében Mikszáth Kálmán nyomait. 
1865-ben ő szerkesztette, mint a kör főjegyzője a 
Korány, mai szóval Hajnal című if júsági lapot. 
Dereng már a humorista hajnala is. „Az én Gyuri 
bácsim" című humoros rajzával, a jegyzőkönyv 
szerint „az egész kört felvidámította; (a mű) érde-

10 
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niesnck találtatott az Érdemkönyvbe való felvé-
telre". 

Milyen boldog lett volna Petőfi melegen dobogó 
magyar szíve, ha Breznyik 1842 helyett 1838-ban 
került volna Selmecre. És ha ő jelen Jöhetett volna 
azon a nevezetes beiktató ünnepen, melyen a direk-
tor latinul üdvözölte a huszonhétéves fiatal profesz-
szort, ez pedig lelkes magyar beszéddel válaszolt. 
Majd az összes rábízott tárgyakat elkezdte magya-
rul tanítani. 

Kitárta előtte szívét a magyar ifjúság. Diadal-
menetben vonult be oda az i f jú tanár és meg is 
maradt benne holtig. Egyhangú volt róla a dicséret 
szava. Csak azon vesztek össze néha az if jak: mi 
nagyobb Breznyikben, a tekintély-e vagy a jóság? 
És mit érdemel inkább, tiszteletet-e vagy szeretetet? 

Hiteles anekdota bizonyítja, hogy a tekintélye 
igen nagy volt. Egy alkalommal az egy teremben 
együtt levő VII. és VIII . osztályosok összekaptak. 
Mikor a zajra belépett Breznyik, egyik fiú a tanári 
asztalon állva, éppen egy virágoserépből készült a 
földet társai fejére üríteni. Breznyik harsány, meg-
állj szavára halálos dermedtségben álltak a fiúk. 
Az egyik ott az asztal tetején még a felemelt kezét 
se merte lebocsátani. 

Breznyik azután nemcsak tanításával, hanem tet-
tekkel is megmutatta, hogy lelkes magyar ember. 
Megmutatta 1848—49-ben, mint vitéz nemzetőr, a 
vakmerő portyázó vezérnek, Beniczky Lajosnak 
seregében, ahol százszor is „volt esély" a meghalásra. 
Negyvenkilencben nagyobb veszedelemtől az men-
tette meg, hogy a komáromi kapitulációkor ő is 
.,Geleitschein"-t, vagyis amnesztiát biztosító levelet 
kapott. Mégis el kellett bujdosnia Selmecröl. Egy 
évig nevelő volt. Azután Békéscsabán magángimná-
ziumot alapított a világravaló ember. Az iskola 
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virágzott. Breznyik aránylag szép birtokot szerzett, 
mely lassanként ötszázhoidnyira gyarapodott. 

Ezt a magániskolát vette át azután a békéscsabai 
gyülekezet. Belőle fejlődött ki a későbbi főgimná-
zium, melyben szintén Breznyik lelke élt, mely olyan 
sok derék embert nevelt a hazának. Köztük a világ-
háború Petőfijét, Gyóni Gézát. 

Ha valaki előttünk a legkevesebb rosszat mon-
daná is evangélikus tót testvéreinkre, megcáfolá-
sukra csak a békéscsabai példára kell hivatkoznunk. 
Egy hívei igen nagy többségében tót gyülekezet 
magyar gimnáziumot alapít. Es teszi ezt érzésből, 
nem parancsolatra! 

Breznyik 1858-ban otthagyta Csabát, ahol eddigi 
munkássága anyagi tekintetben olyan fényes jöven-
dőt igért. Visszament kedves líceumához igazgató-
tanárnak. Mert ott nagy szükség volt rá. Az iskola 
nagyon lehanyatlott, tanulóinak száma százhar-
mincra csökkent. Breznyik ú j életet lehelt a hal-
dokló iskolába. Megtartotta benne a magyar szívet 
az 1859—60-i Pátens-korban is. 

Egy nemzedék életén át, 1889-ben való nyuga-
lomba vonulásáig volt az intézetnek három évről 
három évre megválasztott igazgatója. Illetőleg 
abból állott a választás, hogy az egyházkerületi 
gyűlés elnöke a tagok tomboló lelkesedését felidéző 
nyilatkozattal felkérte Breznyiket: vezesse az isko-
lát újabb három évig „az eddigi szellemben". 

Nem mondhatom el ennek a harminc esztendőnek 
sikerekben gazdag krónikáját. Csak azt mondom el, 
hogy úgy betöltötte a. maga nagy lelkével azt a kis 
Selmecbányát, mint valaha Perikies Athént, vagy 
Luther Wittenbergét. 

Az volt róla az általános vélemény, hogy Ő Sel-
mec Vandrákja. Mert Vandrák neve fogalommá lett. 
De fogalommá lett, éltető eszmévé finomult Breznyik 
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neve is. Szelényi Ödön az evangélikus iskolákról írt 
értékes történeti könyvében, mikor nagyon meg 
akarja dicsérni Tatay Istvánt ós Benka Gyulát, azt 
mondja róluk, hogy ők Szarvas Breznyik Jánosai. 

Mikor 1897-ben eltemették, siratta egész Selmec. 
És hálás örömmel értették meg végrendeletéből, 
hogy ö, aki életét a líceumnak szentelte, halála után 
is annak üd\?ére akar dolgozni. A nőtlen, gyermek-
telen ember tekintélyes vagyonának ínagy részét 
lelke gyermekére, a líceumra hagyta. 

Milyen kegyetlen a sors! A Breznyik-alapítvánv 
elolvadt a nagy világégésben, mely Trianonnál fe-
kete üszőkbe omlott össze. És megsemmisült ebben 
a pokoli tűziben maga a líceum is. A csehek bezár-
ták és ezzel valóságos szellemi gyilkosságot követtek 
el a három évszázadnál idősebb kultúrintézményen. 

Végtelen szomorúságunkban imádkozzuk el Papp-
váryné Hiszekegyét, ez egy alkalommal ilyen válto-
zatban : 

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni ölök igazságban, 
Breznyik líceuma feltámadásában." 

SZARVAS LELKE. 
Mióta ennyire megöregedtem, legnagyobb gyö-

nyörűségem, csendesen szemlélődve, keresni az em-
berekben, a jelenségekben, az intézményekben a 
lényeget, a lelket, az éltető eszmét. Ilyen gyönyörű-
ségem volt az 1928-ik év június havában, mikor 
Benka Gyula szobrának leleplezése alkalmából 
Szarvason jártam és feltárult előttem ennek az 
alföldi evangélikus Sionnak lelke. 

Szokásom szerint nagyon korán kelve, magános 
sétára indultam. Elmenteni Haviár Dánielnek 
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(1849—1922), a néhai ügyvédnek és politikusnak, a 
szarvasi evangélikus világ egykori vezérének, szinte 
azt mondhatnám diktátorának lakóháza előtt. 

Kaviár Daniel. 

Mintha esak elém villant volna a nem nagyon rég 
múlt idők ködéből atléta termete, erős akaratot 
sugárzó arca. Méltó fia volt ennek a politikai küz-
delmekben annyira gazdag, „Békés"-nek nevezett, 
lelkében harcias vármegyének. Ma már itt is csen-
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(lesebb a politikai élet. Igen közel van a lőkösházai 
oláh határ. Ránehezül a lelkekre Trianon gyásza. 

Haviár volt ezeknek a harcoknak egyik legheve-
sebb katonája. Vágott is, kapott is sebet eleget. És 
mikor tragikus halála után végrendeletét felbontot-
ták, kitűnt, hogy a harcok sasmadarának keblében 
galambszív dobogott. Vagyonának nagy részét ala-
pítványul a tanítónöképzőro hagyta. Ma galamb-
tészek a ház, melyben egykor a Jupiter villámait 
hordozó sas lakott: kiegészítő része ez a hajlék az 
intézet internátusának. 

És milyen megható, hogy alapítványával elsősor-
ban édesapjának, Dánielnek, Szarvas egykori, test-
ben-lélekben egyaránt nagy papjának nevét kívánta 
megörökíteni. Belelátok a szívébe. Hiszen az én 
öreg szívemnek is egyik nagy öröme az én Dánielem, 
az én jó apám emlékének kegyeletes ápolása. Tovább 
sétáltam, azon gondolkodva, hogy sikerült egy pil-
lantást vetnem Szar vasnak a harcias látszat alá rej-
tőző igazi lelkébe. 

# 

További sétámban eljutottam a Bolza grófok Pepi-
kertjéhez. Sógorom, Mágócsy-Dietz Sándor profesz-
szor, a botanikus, máskor megmagyarázta nekem, 
hogy ez a kert érdekes fáival egyike az Alföld neve-
zetességeinek ós díszeinek. Dísze az Alföldnek maga 
ez a főúri nemzetség is. Mikor a Békési-esperesség 
mezőberényi gimnáziumának fenntartásán és áthe-
lyezésén tanakodtak, a XIX. század harmincas évei-
nek vége felé, akkor a Bolza grófok, katholikus 
létükre közel négyszázholdnvi fejedelmi alapítvány-
nyal biztosították, emberileg szólva, örökre a 
Szarvasra áthelyezett gimnázium fennmaradását. 
Ma pedig a méltó ivadék, Géza gróf, az evangélikus 
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tanítónőképző-intézet finom lelkű, igazán jókedvű 
adakozója. 

Ügy érzem, hogy ismét közelebb jutottam a fele-
kezetek korlátai fölé emelkedő szarvasi lélek meg-
ismeréséhez. 

* 

Messze elbolyongtam a kanyargó Körös partján. 
Feltárult előttem a maga nemében a legszebb tájék, 
amiben életemben valaha gyönyörködtem, önfeled-
ten szavaltam el a. magánosságnak Petőfi Tiszáját. 
Megértettem az Alföld lelkét. így is közelebb jutot-
tam Szarvas lelkéhez. 

Ekkor egy kis felhőfoszlány szállott el fejem 
fölött mélán és méltóságosan. Mintha az én kedves 
hegyvilágom küldte volna, hogy szememre hányja: 
„Hűtelenül elfeledtél, pedig mennyire rajongtál 
értem, hány verset írtál hozzám!" Mentegetőzve 
sóhajtottam fel a felhöfoszlányhoz: 

„Mert is bántasz te kegyetlen. 
Nem vagyok én hütelen. 
Én i t t is csak az egyetlen. 
Örök Szépet· ezeretem." 

# 

Visszaballagtam a városiba, bementem a gimná-
zium tanárszobájába. Kollegáim, 'kedves barátaim 
künn sürögtek-forogtak az ünnep rendezés gondjai-
val elfoglalva. Én tehát eltársalogtam azokkal, akik 
Arany Jánossal szólva „másszor voltak". Elnéze-
gettem a régi tanárok arcképeit és úgy éreztem, 
mintha Pantheonban volnék. 

Ott a jó Korén István, Petőfi egykori szereteti 
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taxiára. Ráfogták, hogy túlzó, tót nemzetiségi 
érzelmű ember volt. Tudom, hogy nem úgy van. 
Hiszen akkor Petőfi, a koraérett gyermek, az éles-
látású emberismerő nem kedvelte volna. Korén sze-
rette anyanyelvét. Lehet-e az édesanyát nem sze-
retni ? De hűséges jó magyar hazafi volt. íme megint 
közeiebi) jutottam a lelkéhez annak a Szarvasnak, 
melynek magyar és tót nyelvű polgárai csak egy 
dologban vetélkednek: ki szereti jobban a közös 
édes hazát! 

* 

Amott látom Tatay István (1821—1888) komoly 
és nekem ismerős arcát. Hiszen mint vándordiák 
tisztelegtem itt nála, jó barátjának, édesapámnak 
üdvözletét hozva el neki. 

Kedves nekem e nagy tanár. Papfi mint én, az én 
szűkebb kis hazámnak, áldott Dunántúlomnak szü-
löttje és az én Sopronom nevelte őt is. Sopron 
géniusza, Kis János, Tatay édesapjának, a tolna-
vármegyei, hidegkúti gyülekezet papjának jó 
barátja, szerető gonddal kísérte a kitűnők között is 
kitűnő tanuló fejlődését, aki az ő kedves Magyar 
Társaságának is egyik lelkes tagja volt. 

Németországból hazajövetele után, Sopron is. 
Szarvas is meghívta tanárnak. A tanítványi hála 
parancsára Sopron meghívását fogadta el. Kitűnő 
tanár volt, lelkitestvóre Tavasy Lajosnak. Ennek 
szellemében írt értekezést a soproni protestáns 
tanári kongresszus számára: az evangélikus iskolák-
gyökeres reformjáról. „Mindent gyökeresen csinálj! 
Mindenben egész ember légy!" Ez volt Tatay jel-
szava haláláig. 

Egész ember volt a szabadságharc viharaiban is, 
mint a. nemzeti kormány biztosa, a legveszedelme-
sebb helyen, az osztrák határszélen fekvő falvaikban. 
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Azután bujdosott, azután szarvasi tanár lett: 
Vandrákja, Breznyikje, lelke Szarvasnak. Két 
derék tanítványa, Góbi Imre és Benka Gyula hálás 
lelkének tükrében úgy látjuk Tatayt, mint eszményi 
embert és eszményi tanárt. Egyénisége előtt min-

Tatay István. 

denki önkéntelenül meghódolt. Azt gondolom, hogy 
ha azt mondták volna egy nemzedék életével ezelőtt 
a szarvasi diáknak: írja fel a táblára ezt a szót: 
tekintély, krétája alól Tatay István neve került 
volna ki. 

Ahogyan maga is egész ember volt, egész embere-
ket, testben, lélekben harmonikusan fejlődő egyéni-
ségeket nevelt. Nagy gondja volt a testgyakorlás 
fejlesztésére. Ezt Tatay iskolájában később se 
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hanyagolták el. Magam is gyönyörködtem országos 
iskolai tornaversenyen a szarvasi atléta-termetű 
diákokban, mikor földet döngető lépésekkel vonul-
tak el az ujjongó közönség előtt, fennen lobogtatva 
a nemes harcban meghódított diadal-zászlót. 

Az egész embert harmonikusan nevelő tanár és 
igazgató működése a zenei nevelésben is korszakot 
jelent Szarvason. Hogy Szarvas, amely Chován 
Kálmánban és Szendy Árpádban, a szarvasi tanár-
fiakban elsőrangú zeneművészeket adott a hazának, 
ma is igazi zeneváros, abban Tatavnak is meg van 
a maga érdeme. 

De legnagyobb jelentősége van Tataynak abban, 
hogy nemcsak tanításával, hanem élő példájával jel-
lemeket, erős egyéniségeket nevelt. Így tartotta fenn 
a Vajda-szellemet. Meghajtom a fejemet Tatay 
István előtt, aki olyan szépen egyesíti magában a 
két nemes iskolavárosnak, Sopronnak és Szarvas-
nak lelkét. 

* 

Zsilinszky Mihály (1838—1927) méltóságos arcát 
nézegetem tisztelettel. Ő a „méltóságos", utóbb ő a 
„nagyméltóságú" tanár. Mert sokra vitte, legtöbbre 
aa evangélikus gimnáziumi tanárok között. Országos 
képviselő, főispán, államtitkár, valóságos belső t i t-
kos tanácsos, a bányai egyházkerület felügyelője 
lett. Címeinek, méltóságainak teljes felsorolása nagy 
helyet foglalna el ezeken a lapokon. Ha tisztelettel 
nézek fel iú, nem élete nagy sikereiért teszem, hanem 
azért a fényes tehetségért, munkaszeretetért, nemes 
jellemért, mely őt a békéscsabai tisztes jobbágy-
ember fiát összeköttetések nélkül a, sikerek és az 
országos hírnév napsugara« magaslatára felsegítette. 

És meghajtom előtte fejemet, mint történetíró 
előtt, aki dicső és gyászos multunk képeivel min-
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(lenkinél többet tett a Luther-kultuszért, a protes-
táns öntudat emeléséért. De nem volt elfogult, egy-
oldalúan felekezetieskedő történetíró. Az igazságot 

kereste buzgón és mondta ki bátran. Ezt méltatta 
benne a Történettudományi Társaság is, mikor elnö-
kének megválasztotta. És tisztelem benne a lutheri 
hitbuzgóságot, a mély vallásosságot, mely tanári és 
írói munkásságát és egész életét áthatotta. Békés-

Zsilinszky Mihály. 
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csaba és Szarvas őszinte, egyenes lelkét benne is 
megtalálom. 

Lelkesedve nézek fel Haberern Jonatánnak 
(1818—1880), a klasszikus világ nagy ismerőjének, 
a klasszikus hősökre emlékeztető, tiszta jellemű 
embernek nemes vonásaira. Benka Gyula mondja 
róla, hogy tanítványaira nemcsak nagy tudományá-
val, hanem sugalmazó jellemerejével is hatott. 

Hogy is ne lett volna sziklaszilárd jellem annak 
a felkai hitvalló lelkésznek ivadéka, akit a protes-
tantizmus gyászos évtizedében hitéhez való híísé 
géért a hontalanság nyomorúságába kergettek. 

Haberern büszkesége volt Szarvasnak (1854— 
1858), majd a pesti közös protestáns teológiai 
főiskolának (1858—1866), később pedig, nyuga-
lomba vonulása után is, mint Aristoteles legalapo-
sabb ismerője és magyarázója, a magyar tudós világ-
nak. Azt mondják, hogy az embert barátai után 
lehet legjobban megismerni. Ha igen röviden volna 
csak szabad Haberern jellemrajzát megadnunk, azt 
mondanánk: Haberemnek Sehedius Lajos, Tavasy 
Lajos, Hunfalvy Pál, Székács József és tegyük 
hozzá, Liedemann Róza volt a barátja, mert igaza 
van Jókainak, hogy az embernek mégis csak a fele-
sége a legjobb barátja. Az a tiszta harmónia, mely 
e két egyaránt nemes szívet, evangélikus egyházun-
kat tettekkel szerető lelket örök frigybe egyesítette, 
a legszebb himnusz dicséretükre. 

És hadd mondjam el azt is, hogy feleségem atyja, 
Brósz Jonatán, akit Zsedényi történetének kapcsán 
emlegettem, gyermekkori játszótársa, később hű ba-
rát ja volt Haberernnek. Maga a bibliai Jonatán 
név, melyre a, két szomszédos felkai család egykorú 
fiáit kereszteltette, élő bizonysága annak a benső-
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séges vallásosságnak és igazi lutheri léleknek, mely 
bölcsőjük felett lebegett és őket holtukig elkísérte. 

Kedves vonás Haberernben az igazi cipszereket 

Haberern Jonatán. 

jellemző szeretet szülőföldje iránt, mely olyan szé-
pen egyesül a magyar haza iránt fennenlobogó lel-
kesedésükkel. Gyönyörűen megírt munkája, a Pop-
rád-menti németeklakta vidék minden irányú ismer-
tetése, egyike a hazánkról megjelent legkiválóbb 
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1áj- és néprajzi müveknek. Nagy figyelmet kelteti 
ez Berlinben is, mikor felolvasta az ottani irodalmi 
társulatban, mely ezért tagjai sorába választotta. 

* 

Amodább Doinanovszky Endre nyájas arca moso-
lyog rám. Éppen úgy mosolyog, mint akkor, mikor 
minket a soproni líceum udvarán hancúrozó kis 
diákokat tréfásan megfenyegetett elefántesontfo-
gantyús fekete sétapálcájával. Mi bámulva suttog-
tuk róla, hogy Doinanovszky tanár úr a nagy diá-
kokat tanítja filozófiára. Mi lehet az a filozófia? 
Nem is sejtettük, és öt annál jobban bámultuk. Szo-
katlan látvány volt az is, hogy iskolai ünnepeken 
két szemüvegen nézegetett bennünket. De a rövid-
látó embernek annál élesebben láttak a lelki sze-
mei. Egyike volt a legnagyobb magyar filozófusok-
nak. Ö írta az első magyar nyelvű rendszeres filo-
zófiai történetet. Csak három évig volt szarvasi 
tanár (1850—1853). Innen Sopronba, onnan 1876-ban 
Nagyszebenije távozott. Itt az állami jogakadémia 
filozófia tanára volt. Rövid szarvasi működésével 
is érdemeket szerzett, arra, hogy arcképét itt a nagy-
tanárok Pantheonába helyezzék el. 

Ott látom a falon Gmeguss Ágost szellemes arcát 
is. De öróla már előbb szóltam. 

• 

Míg én itt benn a nagy halottakkal társalogtam, 
megszólalt hívólag künn az udvaron az élet. Meg-
kezdődik mindjárt a Benka-ünnepély. Ott nekem is 
szerepem lesz. Mint az Evangélikus Tanárok Or-
szágos Egyesületének elnöke, koszorút teszek a 
nagy tanár szobrának talapzatára. 



Benka Gyula szobra. 
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Előre lép az emelvényen a szobor felavató ja, 
Raffay Sándor püspök, a szarvasi üregdiákok 
egyesületének elnöke. Daliás alakja, mintha csak 
Szarvas testetöltött erős lelke volna. Végig vil-
lantja energiát sugárzó szemeit, a közönségen és 
már első szavaival megpendíti az ünnepi hangulat 
alapakkordját: „Benka szobra embert ábrázol, de 
eszmét jelez". 

Milyen eszmét jelez Benka szobrai Egypár igény-
telen gondolat sorbafűzésével, a magam lelke érzé-
séből hadd feleljek erre a kérdésre. A szobor szép, 
művészi alkotása Keviczky Hugónak. De mégis 
több energia sugárzik róla ős kevesebb szeretet, 
mint az élő Benka egyéniségéből. Részletesen jel-
lemző és mégis egységes képet szobor nem is adhat. 
Aki Benkát meg akarja ismerni, olvassa el a hű 
tanítványnak, Reil Lajosnak, a békéscsabai reál-
gimnázium igazgatójának remekbe készült Benka-
életrajzát. 

Megértjük ebből, hogy Benka az abszolút szarvasi 
ember. Szarvasi tanár volt az apja, szarvasi taná-
rok őrködtek kollégájuk árvájának szellemi fejlő-
dése fölött. Évekig élt Szarvas géniuszával, 
Vajda Péterrel egy családi körben és ez az idő 
rányomta bélyegét egész életére. Haláláig a szarvasi 
iskolának szentelte egész lelkét, mint tanára, majd 
igazgatója. Ide kötötte a sírkert is, melybe jó szü-
lői, felesége és nyolc gyermeke nvugosznak. Öreg-
ségének hű gyámolója, jó leánya is szarvasi igaz-
gató-tanárnak, Saskó Samunak felesége. Szelleme 
is Szarvasnak világít majd elsősorban késő száza-
dokig. 

Benka alapjel!emvonása a szeretet. Néha fenye-
gietett, ritkán büntetett, sohase buktatott. Ha mégis 
tekintély maradt, annak forrása nagy tudása, el-
ragadó, szép előadása, finom modora és jó szíve, 
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melyekkel lenyűgözte, örökre magához bilincselte 
tanítványait. 

Tiszteletet parancsolt már hatalmas, szarvasi 
típusű, szinte „Sámson"-termete is. Sámsont meg-
vakították a filiszteusok. Benka szemevilága is 
é,jbeborult öregségére. A fülemile az éjszakában 
dalol. Benka éjjelének íiilemiléje zongorája volt. 
Ez derítette fel a szívét. Mint gyakorlózenész, mint 
karmester és mint zeneszerző is számot tesz. 
Szarvas társadalmi életének ezzel a tehetségével is 
áldása volt. De általában nagyon sok társadalmi 
mozgalomban, egyesületben vezérszerepet vitt. Ha-
talmas szónoki tehetségével sokszor elragadta hall-
gatóságát. 

A politikába is belesodródott. Ez a heveslelkű 
Békés vármegyében nem is történhetett máskép. 
Holtáig lelkes negyvennyolcas hazafi volt. Politi-
kai meggyőződése gyermekkora emlékeiben gyöke-
rezik, mikor a haza hívó szavára elmenni látta a 
serdültebb ifjakat. Nemcsak mint tanár és szónok, 
mint író is kiváló. Azért nem írt többet, azért nem 
aratott örökéletű babért valamely szaktudomány 
terén, mert testestől-lelkestől tanár volt. A két test-
vériskolának, a gimnáziumnak és a tanítóképzőnek 
igazgatása, heti 30—35 órai tanítás ós a nagy társa-
dalmi tevékenység teljesen lefoglalta idejét, lekö-
tötte erejét. 

Nem irodalmi művei, hanem eszméinek tanítvá-
nyai és ezeknek tanítványai útján térben és időben 
való messze kisugárzása teszik emlékét maradan-
dóvá, 

* 

Szarvas lelke mégis a temetőben szól hozzánk 
legerősebben: Különösen abból a két sírból, mely-
ben a két legnagyobb szarvasi, Tessedik Sámuel és 

10 
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Vajda Péter ríytigoszik. Ügy kiemelkednek környe-
zetükből, mintha a két testvércsúcs, a Lomnici és 
a Gerlachfalvi tévedt volna ide, a délibábos róna 
kellős közepére.1 Ne távozzék úgy senki Szarvas-
ról, hogy emléküknek a temetőben ne hódoljon. 

Nekem akkor volt erre a legszebb alkalmam, 
mikor az Evangélikus Tanárok szarvasi közgyűlése 
alkalmával Tesscdik sírjára, velem együttérző tár-
saim nevében koszorút helyeztem. Vajda sírjára 
Masznyik Endre, a pozsonyi theológiai akadémia 
igazgatója, a szarvasi gimnázium egykori diákja 
tett koszorút, szíveket megrázó beszéd kíséretében. 

Nem csoda: Masznyik Endre (1857—1927) rokon-
iélek volt Vajda Péterrel. Benne is Szarvas lelke 
nyilatkozott meg. És ha eddig szarvasi tanárokban 
kerestük Szarvas lelkét, keressük most szarvasi 
diákban is. 

* 

Masznyik Endre túláradó lelkesedésit, tiizes ma-
gyar ember volt. Ez csak természetes abban, aki 
Tisza földváron, a magya r faj-lakta föld kellős kö-
zepén született·. Az a tiszaföldvári egyszerű ember, 
aki soha se lát mást, mint magyar embert, talán el 
se hiszi, hogy olyan ember is van a világon, aki 
nem Árpád népének nyelvén beszél. És milyen ér-
dekes jelenség: Tiszaföldvár fiának magyarsága 
Szarvason lett az iskola, a tanárok, a Vajda-ön-
képzőkör és a lelkes i f júság hatása alatt még erő-
sebbé, még öntudatosabbá. Nem egyetlen bizony-
ság erre Masznyik példája. Raffay Sándor maga 
mondta egy más ünnepélyes alkalommal, hogy öt, 

1 Róluk könyvem előbbi köteteiben már megemlékeztem. 
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a magyar Cegléd fiát, a félig tótnyelvű Szarvas 
magyar iskolája, nevelte öntudatos magyarrá. 

Masznyik Endre. 

Masznyikot, mint írót sok más tulajdonsága mel-
lett jellemzi szép, sőt bájos és emellett erőteljes 
prózai stílusa. Különösen Ujtestamentum-fordítása 
valóságos szépprózai remeklés. Ebben is sokat kö-
szönhet Szarvasnak. Vajda Péternek, kora első 
stilisztájának példájára, itt mindig nagy gondot 

9* 
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fordítottak az irodalmi nevelésre. Szarvas tanít-
ványai közül a magyar széppróza sok jeles műve-
lője került ki. Gondoljunk csak a feledhetetlen 
Bartóky Józsefre. 

Masznyik, a papfiú, Masnicius Tóbiásnak, a 
gályarabTelkésznek ivadéka, lutheri lélek volt. 
Mint tanár, mint író, mint szónok sok lélekben 
gyújtotta meg a szent tüzet a maga sugalmazó ere-
jével. Vallásosságát, egyházias lelkét Szarvas is 
élesztette, mert Vajda Péter, Tatay és Benka isko-
lája nemcsak a tudománynak és a hazafiságnak, 
hanem a vallásosságnak és egyháziasságnak ol-
tára is. 

Masznyik erős, tüzes, szókimondó, eredeti, lutheri 
lélek volt, a harcok embere, ha nem is a csatatéren, 
de a vitatkozások mezején. Hogy ebben is nevelte 
a Békésnek elnevezett harcias vármegyének tüzes, 
a maga meggyőződéséből engedni nem tudó lelke, 
azt talán bizonyítanunk nem szükséges. 

• 

Este volt, mikor Szarvasról a döcögő vicinálison 
hazafelé elindultam. Egyedül ültem a kocsiszakasz-
ban és ráértem azon gondolkodni, miért olyan isme-
rős, miért olyan kedves nekem Szarvas lelke? Mert 
közvetve magam is Szarvas tanítványa vagyok. 
És felújult előttem Góbi Imrének, a Nagy-Alföld 
szülöttjének, egyik legkedvesebb soproni tanárom-
nak, Tatay István egyik legkedvesebb tanítványá-
nak képe. Ott állt — mert mindig állva magyará-
zott — a hatalmas, daliás termetű férfiú, mintha 
csak Benka Gyula állt volna előttünk. Előadott 
olyan gyönyörű stílusban, mintha csak Vajda Pé-
ter szólott volna. Maga is költő volt, belehatolt a 
költők és költemények lelkébe és azt olyan művészi-
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leg, szobrászilag tudta velünk megláttatni, meg-
éreztetni, mintba csak a na?y szarvasi költő-tanár, 
Greguss Ágost tanított volna bennünket. Mi meg, 
Góbi tanítványai, Szarvas és Sopron lelkét nem 
vittiik-e el magunkkal Eperjesre, Budapestre és 
máshová? Nem alakult-e ki így az iskolák és taná-
rok egymásra hatása folytán századok alatt egy 
külön lélek, a magyar evangélikus iskolák lelke? 
Az, amit hagyománynak nevezünk. És az első evan-
gélikus nagy tanárok, az Erdősi Szilveszter Jáno-
sok és társaik nem ültek-e Wittenbergában, a két 
nagy tanárnak, Luthernek és Melanchtonnák lá-
bainál? 

így jutottam elmélkedésemben Szarvas lelkétől 
vissza a vezértémához, az eredeti forráshoz, Luther 
lelkéhez. 

A magyar evangélikus iskolának ezeket a lutheri 
hagyományait tartsátok fenn i f jú barátaim, édes 
fiaim, mostani evangélikus tanárok és diákok. 
Kincse az egyházunknak, de nemzetünknek is. 

Míg így elgondolkodtam, közel jutottam mái-
Mezőtúrhoz. Visszapillantottam Szarvas felé. Pász-
tortüzet láttam felcsillanni a tenger pusztaságban. 
Nem Szarvasnak lutheri lelke-e ez a tűz a pusz-
tában? 

Szarvas lelke, magyar evangélikus iskola lelke, 
világíts nekünk, most rideg pusztában vándorló 
bús magyaroknak és derítsd fel trianoni vak 
éjszakánkat! 
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A NAGY SOPRONI TANÁROK. 
POSZVÉK SÁNDOR. 

Soproni tanárokról, Lehr Andrásról, Doma-
riovszky Endréről, Tatay Istvánról, Góbi Imréről 
már eddig is szóltam, de úgy érzem, hogy az esz-
ményi soproni tanárnak külön cikkben is hódolnom 
kell. A választás azonban nagyon nehéz. Felvillan 
előttem az iskola történetéből Hajnóczy Dániel 
(1690—1747), I I I . Károly korának Bél Mátyás 
után legnagyobb evangélikus tanára, akit Wal-
laszky Pál kora Cicerójának nevezett. Nagy iskola-
szervező, tantervalkotó volt. Még negyven évvel 
halála után is az ő tantervét követték iskolájában. 

* 

Édesapám beszélgetései alapján, mintha csak 
elevenen látnám az ő legnagyobb tanárát, Hetyésy 
Lászlót (1788—1852), az iskola újjászervezőjét, vas-
kezű fegyelemhelyreállítóját. Ö is, mint Vandrák, 
a tekintély elvének mintegy a megtestesülése volt. 
Nagy tanítványa, Tatay István, sok vonásban 
emlékeztet reá. 

# 

Már nekem magamnak is jóismerösöm apám 
iskolatársának, a nagy igazgatónak, az iskola tör-
ténete megírójának, Müllner Mátyásnak alakja és 
lelke. Diákkorom egyik legmaradandóbb hatású 
emléke és élménye, mikor Horatiust magyarázta 
mélyreható tudással és lelkesedéssel. 

De még hatalmasabban magyarázta a theológián 
az Újtestamentumot, különösen a kincsek kincsét, 
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amit Luther is annyira szeretett, a Római-levelet. 
Az volt a szavajárása: „No, mit gondolt Pál apos-
tol, mikor ezt írta?" 

Megvallom, nem egyszer másfelé bolyongott áb-
rándos lelkem és ráhagytam, mondja meg ő maga. 

Μ tillner Mátyás. 

Hiszen éppen olyan jól tudja, minit akár maga Pál 
apostol. Már diákkorában is sokat tudott, a kitűnők 
kitűnője volt. Jő apám, hogy megéreztesse velem 
Miillnér szellemi nagyságát, azt mondta kedves 
tréfával, hogy az iskolában „Mátyás", a szomszédja, 
mindent eltanult előle. 

A tudós tanár egyúttal áldott, jó ember, az ifjú-
ság atyai barátja volt. Már az 1848-as viharos idők-
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ben is rajongott érte a lelkes diákság, mikor ki-
vezette katonai gyakorlatokra. 

* 

A nálam fiatalabb tanári nemzedék sorából ke-
gyeletesen hódolok korán elhunyt barátom, Het-
vényi Lajos (1869—1926) emlékének. Apostoli buz-
góságú, mélységesen vallásos lélek volt. A Luther-
Naptárnak, a mi lutheránus magyar világunk szel-
lemi kincstárának, „értékeink" gyöngysorának meg-
alkotásával örök emléket emelt nevének. Elmond-
hatjuk reá II. József szobra feliratának szavait: 
„Non diu, sed totus". Iskolájának és egyházának 
ólt, nem sokáig, de egészen, szíve teljességével, tes-
tét megőrlő kimondhatatlan buzgóságával. 

Felújulnak lelkem előtt a történet lapjairól, vagy 
az emlékezés meleg fészkéből tiszteletre és szere-
tetre méltó soproni nagy tanárok alakjai. 

* 

De én Poszvék Sándor (1839—1914) nevét írtam 
cikkem élére, mint a nagyok között a legnagyobbat, 
a kedvesek között a legkedvesebbet és a soproniak 
között a legnagyobb mértékben sopronit. Mert Sop-
ronban született, atyja itt volt még ma is emlegetett 
igen érdemes lelkész. Családja mélyen gvökerezik 
Sopron múltjában, de gyökeret vert jövendőjébe is. 
Kedves leányai soproni tanárokhoz (Hollós János-
hoz, Vojtkó Pálhoz, Rosta Ferenchez) menteik férj-
hez. Ki tudja, hány nemzedéken át virágoznak majd 
derék Poszvék-ivadékok Sopron gyönyörű kert-
jében! 

Sopronban tanult, gyakran megfordult unoka-
bátyjának, a nagy orvosnak, a jó embernek, Haub-
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ner Rezsőnek házában. Haubner Máté, a nagy 
püspök, érdeklődéssel figyelte szép fejlődését és 
káplánnak vette maga mellé. Ebből a jó iskolából 

Poszvék Sándor. 

ment ki az önállóság mezejére. A vasvármegyei 
Meszlénben volt igen szeretett és nagytekintélyű 
lelkész. Fiatal létére a nagy kiterjedésű középvasi 
egyházmegyének élére helyezték, mint esperest. 
Lelkészi és esperesi kiváló működésével magára 
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irányította az egész egyházkerület figyelmét. Sop-
ronba. hívták meg a theológiai intézet ószövetségi 
tanári székébe. De a gyakorlati theológiát is ő 
tanította. 

Mint tanítványa mondhatom el róla, hogy ki-
tűnő tanár volt. Vasszorgalommal készült minden 
órájára és ez meg is látszott szép és szabatos, szinte 
márványba vésésre méltó tömör előadásán. Sokan 
még az általánosan unalmasnak tartott héber nyelv-
tant is megtanultuk „az ő kedvéért". Mert nagyon 
szerettük a nyájais, velünk szinte testvériesen bánó, 
anyagi dolgokban rólunk atyailag gondoskodó, 
tekintélyét fontoskodás nélkül fenntartó tanárt és 
igazgatót. 

Az if jak Bzeleburdiságát megértő és megbocsátó 
lelkére fényt vet az a tréfás szava, mellyel „fölébe 
kerekedett" egy kedves kollégánknak, aki páratlan 
színészi tehetséggel utánozta a katedrán ülve a jel-
legzetes hangon beszélő professzort. És pedig akkor 
is, mikor ő már a terembe belépett, de a műkedvelő 
színész és homéri kacajra fakadó hallgatósága azt 
nem vette észre. A bölcs ember csak annyit mondott 
komoly arccal: „Ha nem tudtam volna, hogy ott-
künn vagyok, azt hittem volna, hogy ittbenn va-
gyok". És mikor így a nevetőket egy csapással a 
maga részére hódította, mintha semmi sem történt 
volna, belemerült valami gyakorlati lelkészeti kér-
dés fejtegetésébe és megmagyarázta azt olyan ala-
posan, ahogyan csak ő tudta megmagyarázni. 

De nemcsak a tanári és igazgatói székben volt 
nagyon értékes egyéniség, hanem azonkívül is. Azi 
rie is emlegessük bővebben, hogy szülővárosának 
egyik vezérembere volt. 

Mint a soproni gyülekezet magyar hitszónoka, 
rendkívüli hatást tudott elérni, formailag és tartal-
milag egyaránt kiváló, az egyházi ékesszólástan 
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szabályainak megfelelő, igen szépen előadott beszé-
deivel; aki a homilétikat, egyházi ékesszólástant 
tanította nekünk, a következő vasárnapon, mintegy 
megadta a leggyönyörűbb, jellegzetes példát a saját 
prédikációjában. Nem egyszer az egész egyházkerü-
let nevében is volt alkalma szólani, például a mes-
terének, eszményképének, Haubner Máténak emlé-
kére rendezett gyászünnepen. 

De nemcsak szóval, hanem tettekkel, buzgó és 
hozzáértő munkával is szolgált egyházának. Több 
mint három évtizeden át volt az egyházkerületnek 
olyan kitűnő főszámvevője, hogy szorgalma, eszmé-
ket termelő szellemessége, az eszméket megvalósító 
találékonysága és akaratereje a nagy Pálfy Józsefet 
idézte vissza az öreg papoknak, tehát atyámnak is 
az emlékezetébe. Az egyetemes egyháznak sok éven 
át volt egyházi főjegyzője. Az 1893—94. évi zsina-
ton az egvházi alkotmányt elsősorban ő szerkesz-
tette. 

Kitűnt, mint páratlan debatter, vagyis nagysze-
rűen tudta az igazság védelmében érveit csoporto-
sítani és mint legyőzhetetlen csapatot az ellenfél 
érvsáncai ellen vezetni. Bámultuk ezt a tehetségéi 
már a theológiai önképzőkör vitaóráin is. Mikor 
mi, tapasztalatlan if jak, szertekalandozó, gyönge-
logikájú érveinknek már mind a végére jártunk, 
akkor el-el mondta: „A. kérdés lényege ez." És egy 
pár világos mondattal meg is magyarázta, el is dön-
tötte a vita alatt álló kérdést. 

De kiinn „a nagyok között", az egyházi gyűlése-
ken, a kérdést sokszor alaposan összekuszáló vitat-
kozások végén is, a csomót felbontó, minden ellen-
vetést elnémító ultima ratiónak, utolsó érvnek az 
ő ékesen szóló ajkáról kellett elhangzania. 

Általánosan tisztelték. Rendkívül kedves, vonzó, 
közvetlen egyéniségéért általánosan szerették is. 
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Sokan benne látták az áldott jó, öreg· Karsay Sán-
dor püspök leendő méltó utódát. Különösen egykori 
tanítványai lelkesedtek érte. 

A választásnál egypár szavazattal kisebbségben 
maradt a, szintén rendkívüli egyéniséggel, Gyurátz 
Ferenccel szemben. Nem is a két nagy ember mér-
legrehelyezése döntötte el a kérdést, hanem az, hogy 
a tanárral szemben sok lelkész és különösen sok 
világi úr a lelkipásztorkodó, esperesi tisztet viselő 
papot kívánta inkább a püspöki székbe ültetni. 

Az a méltóság, amivel a választásnak ezt az ered-
ményét fogadta, az a készség, amivel az egyház-
kerület hozzáértő és buzgó „pénzügyminisztere" 
maradt, habár „miniszterelnöke'' nem lehetett, csak 
fokozta volna az iránta vailó tiszteletet és szeretetet, 
ha az nem lett volna eddig is olyan nagy és álta-
lános. 

Dolgozott tovább, amíg csökkenő ereje nem in-
tette, hogy itt a nyugalombavonulás ideje. Öt meg-
értő szívek mellől, kedves leányok, unokák ékesí-
tette családi kör virágos kertjéből szólította el az 
Úr abba a másik virágos kertbe, a szép soproni 
evangélikus temetőbe. 

Én pedig, mikor hálás szívem egész melegével 
hódolok Poszvék Sándor áldott emlékezetének, 
úgy érzem, mintha egyúttal Sopron géniuszának 
is hódolnék. Mert Poszvék Sándor, a méltán „hű-
séges város"-nak nevezett Sopron egyik leghűsé 
gesebb fia volt. 
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A ZENÉLŐ LUTHER MAGYAR FIAI. 
KAPI GYULA. 

Zeneértő, sajnos, nem vagyok, de zeneérző igen. 
Lutherért azért is lelkesedem, mert kedvelte és mű-
velte a zenét. A „muzsikát" Isten fölséges adomá-
nyának és a theológia testvérének nevezte. Muzsi-
káló tehetségét — amit szerényen csekélynek ne-
vezett — nem adta volna a világ sok kincséért. 

Természetes tehát, hogy a katholikus zenei ha-
gyományokat Luther magyar fiai nem hanyagolták 
el, sőt tovább fejlesztették. Már a nagy Nádasdy 
Tamás, a magyar reformáció hajnalán Sárvárott 
zenekart tartott fenn. A Sárvár és Luther Lelkétől 
lelkezett Sztárai Mihály énekével több lelket hódí-
tott, mint hatalmas prédikációival. 

Az ellenreformáció legsötétebb századaiban há-
rom könyv tartotta meg az igaz hitben a pásztorai-
tól megfosztott nyájat : a biblia és a káté mellett 
az énekeskönyv. Egyházunk mindig éneklő egyház 
volt. Evangélikus falusi népünk még apám gyer-
mekkorában is az éneklésben szintéi telhetetlen volt. 
Jóval az istentisztelet kezdete előtt begyültek a hí-
vek a templomba és egy-egy jóénekes öregember 
vezetése mellett hatalmasan „kiénekelték magukat". 

Bizony az idők rosszabbrafordulásának egyik 
jele az énektudás és az énekkedvelés ijesztő hanyat-
lása. Már pedig az egyházi éneklésre vonatkoztatva 
is igaz a német vers, amit magyarral így fordítha -
tunk: 

„Ahol dal zeng, o t t bátran pihenj meg, 
Rossz emberek dalra sose kelnek." 

A városi gyülekezetekben pedig az éneklésre és 
zenére, mint művészetre is igen nagy gondot fordí-
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lottak. Mindenütt voltak zenekarok, énekkarok. 
Különösen Sopron volt igazi zeneváros, egyházi 
értelemben is. Egyházi zenekarának egyik szép kö-
telessége volt, hogy meghatározott órában a torony-
ban muzsikáljon. Milyen költői elgondolás volt ez! 
A gyülekezet lelke mintegy felment a legmaga-
sabbra, ahová mehetett és onnan a zene szárnyán 
felszállt az örök harmónia kútfejéhez, Istenhez. 

tgy aztán természetes, hogy a magyar zenetörté-
net lapjait forgatva, annyi hitsorsosunk nevét ta-
láljuk nagy zenészeink és zeneszerzőink sorában. 
Nekem, mint evangélikus tanáivmbernek, örömmel 
és büszkeséggel tölti el a lelkemet, hogy közöttük 
annyi van, akit evangélikus pedagógus-apa nevelt 
az egyháznak és a hazának: a szarvasi Chován 
Kálmán és Szendy Árpád, az eperjesi Hazslinszky 
Gusztáv, a soproni Altdörfer Viktor és a lajoskomá-
ronai Kapi Gyula. 

Ezek közül Kapi Gyula (1850—1923.) áll legköze-
lebb a szívemhez, mert ő, mint zenepedagógus, mint 
zeneszerző és mint a kántorok nevelője, áldása volt 
egész egyházunknak. A veszprémvármegyei lajos-
komáromi tanító fia, mint soproni diák magára 
vonta a nagy Pálfy Józsefnek és általában a dunán-
túli egyházkerület vezető embereinek figyelmét. 
Egyenesen kiválasztották és arra nevelték, hogy a 
soproni tanítóképző tanára és majdan a Pálfy-
hagyományok hű fenntartója legyen. Azonban'ezt a 
kiváló iskolát nemcsak fenntartotta, de tovább is 
fejlesztette, még nagyobb virágzásnak indította, a 
Pálfy-hagyományokat önálló lélekkel követve. 

Mikor külföldről hazajött, a soproni tanítóképző 
tanára lett. Majd 1882-től nyugalomba vonulásáig 
1905-ig, mint igazgató az intézet élén állt. Az egész 
ország evangélikus egyházai szívesen választottak 
kántortanítókat Kapi tanítványai közül. Jól tud-
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iák, hogy ő kitűnő zenészeket, karmestereket, taní-
tókat és vallásos embereket nevel. Mert sugalmazó 
erejével a maga lelkét mintegy beleönti tanítvá-
nyaiba. 

Köpi Gyula. 

Egykori tanítványai, a tanítók őszintén szeret-
ték és hálájukat halóporában is gyönyörűen kife-
jezlték iránta, mikor országos gyűjtésből díszes sír-
emléket emeltek neki. Megérdemli, hogy Pálfyval 
és Péterfi Sándorral őt is az „evaingélikus tanítók 
atyjának" nevezzük. 

Mint hivatott zenész, a nagv Altdörfer Keresztély-



128 

lyel és fiával, a szintén nagy zenésszel, Viktorral, 
a soproni egyliáz országos hírű karnagyaival test-
vériesen együtt működve, sokat tett a soproni zenei 
élet fellendítésére. Különösen Bach Sebestyénnek, 
a legnagyobb evangélikus zeneszerzőnek kultuszá-
val emelkedtek a soproni nagy zenészek országos 
jelentőségre. 

Kapi egyetemes koráikönyvével ma is él egy-
házunkban. Sok ezer és ezer lélek emelkedik templo-
mainkban mintegy az ö szárnyain Istenhez. 

Mint zeneszerzőt az teszi különösen kedvessé 
előttünk, hogy aJkkor is Luther fia maradt. Bibliai 
témák lelkesítették akkor is, mikor a zeneköltői 
ihlet megszállta. Ν agy része van a dunántúli énekes-
könyv megalkotásában is, mint Payr Sándor. 
Kovács Sándor és mások kiváló munkatársának. 

Mint tankönyvíró is nevezetes. Méltó kartársával, 
Papp Józseffel együtt szerkesztették azt a kitűnő 
elemi iskolai Olvasó- és tankönyvet, mely átdolgo-
zott kiadásban ma is használatos nagyon sok isko-
lánkban, sőt a. legelterjedtebb magyar evangélikus 
iskolai könyv. 

Kapi Gyula emlékét azért is érdemes áldanunk, 
mert vallásosságtól és a szeretet lelkétől áthatott 
családi köre nevelte a derék apának méltó fiát, a 
dunántúli egyházkerület lelkes püspökét, egyetemes 
egyházunk egyik hivatott vezéremherét, Kapi Bélát. 

Méltó dolog, hogy Kapi Gyula áldott emlékét lel-
künkben megújítva, mi is elmondjuk magaszerzette 
énekével, amit temetésekor olyan gyönyörűen éne-
keltek sírja fölött az ő hálás soproni dalos fiai: 

„Leteszem koszorúm sírodnak halmára." 
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TORKOS LÁSZLÓ. 

Követendő szabályul tűztem magam elé, mikor a 
Luther Lelke megírásához fogtam, hosrv csak olyan 
magyar Lutherekről írok részletesebben, akikre már 
történeti távlatból lehet feltekintenünk. Ebből követ-
kezik, hogy élő emberek méltatásét mellőzni kíván-
tam. És most Torkos Lászlóval mégis kivételt 
teszek. Az, akit Isten kegyelme felvezetett a kilenc-
venedik életévnek az alkonyodó napsugár aranv-
színében ragyogó magaslatára, bizony történeti táv-
latban áll, magasan mi felettünk, az élet porában 
járó ifjabb emberek felett. 

Torkos László 1839-ben született Kőszegen, ebben 
a nyelvében akkor még inkább német, de érzésében 
már akkor is magyar városban. Régen volt az: akkor 
még azt sem tudták, hogy Arany, Petőfi, Jókai, 
Tompa vannak-e a világon. Serdülő gyermekkora 
a Bach-korszak sötét éjszakájába esett. De annál 
világosabb nappal volt a szívekben. „Csak azért is 
magyarok vagyunk!" Kerületi táblai ügyészéknél 
is tüzes magyar volt a három fiú. Laci és két bátyja 
ősmagyarost játszottak: Bendegúz leventéinek sze-
repébe élték bele magukat. 

Ez különben a Torkos-familiában semmit se fel-
tűnő jelenség. Ez a derék magyar nemzetség egy-
házunk történetében nevezetes szerepet játszott. 
Éppen a Dunántúl legmagyarabb lutheránus vidé-
kein éltek kiváló tagjai, mint áldott emlékezetre 
méltó papok. 

Jó helyre került azután Sopronba, a Rába- ós 
Rópce-melléki tüzes magyar fiúk közé, akik annyi 
borsot törtek csínjeikkel a Bach-huszárok orra alá. 
Torkos beleillett ebbe a kedves körbe, jó barátai, 
Csukási József, Lőrinczi Lehr Zsigmond, Petz Ernő 

10 



130 

és Thébusz János közé, akit később a „pánszlávok" 
kalapácsának neveztek el. Eleven részt vett az ifjú-
ság közös életében. Muzsikált a Diákbandában. 
A Magyar Társaság érdem könyvében és a Hajnal 
című ifjúsági lapban sok szép versét olvashatjuk. 
Az ő hajnala később fényes nappalra vált. 

Theológiát tanult. Nem lett pap, de a tanári 
pályán is megmaradt papi léleknek. 18f>2-től tizenöl 
évig volt budapesti gimnáziumunknak egyik leg-
kiválóbb tanára, utóbb igazgatója. Majd az állami 
felsőbb leányiskola tanárának hívta meg a kultusz-
kormány bizalma. 

Itt még jobban a helyén volt a szinte nőies lelkű, 
szelíd férfiú. A magyar irodalmat tanította lelkesen 
és lelkesítve. Rajongott érte a leánysereg, benne az 
én életem hű társa is. A lélek és az érzés kincseit 
adjuk a leányok kezébe, ne engedjük, hogy a külső-
ségekhez való ragaszkodás, az idegen irodalom ked-
velése Petőfit, Aranyt kiszorítsa a lelkűkből. Ez 
volt a vezérlő elve és hódolt is ennek sikeresen. 

De nemcsak a szó eleven erejével hatott, hanem 
jó iskolai könyveivel, mindenekfölött pedig költe-
ményeivel. Ezekkel bizonyos tekintetben az egész 
nemzet tanára lett. 

Igen termékeny költő volt. A dal szépen, tisztán, 
szinte formai tökéletességben fakadt ki a szíve 
közepéből. Gyakorolta is, elméletben is kifejtette, 
hogy a költőnek a formákban is tökéletességre kell 
törekednie. Hiszen a vers elsősorban muzsika. Nem 
elég-e egyetlen bántó hang, hogy a legszebb nóta 
hatását lerontsa? 

Ebben a tekintetben is nemzetnevelő voll. Segített 
a nagyoknak, Aranynak, Gyulai Pálnak a gyom-
lálásban. Segített a pongyola költők, a snllangös-
kodók, a Petőfieskedők jobb útra terelésében. 

És nekünk lutheránus magyaroknak igen értékes 
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a vallásos költészete. Saját mély érzésű verseivel és 
a Vallásos lant című versgyűjteménnyel, melyet 

Torkos László. 

Lévay .Józseffel és Porkoláb Gyulával együtt szer-
kesztett, sok szívben gyújtotta lángra a vallásossá-
got. Éveken át szerkesztette a Luther Társaság-
megbízásából az „Evangélikus Családi Lapok"-at, 

Ma a szó szorosabb értelmében is hegyen lakik: 
• a* 
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fent a budai Rózsadombon, szerető leánya gondjai 
alatt, hűséges családi körében. Ott tisztelegtem 
nála én is és gyönyörködve hallgattam, mikor a 
soproni líceum egyik legnagyobb tanítványa szinte 
megfiatalodva beszélt boldog soproni éveiről. De 
képiesen szólva is, hegyen lakik: az ideálok magas-
latán és mint cikkünk elején is mondtuk, az öregség 
ezüst hegyén. 

„Hajnallal" kezdődött írói pályája, hajnallal vég-
ződik. I f júságát bearanyozta a reménység hajnal-
fénye, öregségét aranyozza be az emlékezés esl-
hajnali sugara. 

SZÜLŐFALUM HARANGJA. 

Mi öregek, akiket a sors messze elsodort szülő-
falunktól, sokszor hallunk szívünk mélyéből fel-
csendülő harangszót. Falunk templomtornyából, a 
messze távolból és a messze múltból hangzik felénk 
és mesél — mesél — mi meg hallgatjuk könnybe-
lábbadt szemmel. Most is, mikor már-már befejezem 
ezeket a hangulatképeket — megcsendül az ismerős 
harang ós édes-bús szavával szememre hányja: „Be-
jártait az egész országot lutheri történetekért. Pedig 
én is tudok négy ilyen történetet a te kedves szülő-
faludnak, Űjmajomsoknak múltjából. Különbet nem 
találtál Sopronban, Eperjesen, Szarvason. Talán 
még Wittenbergában sem!" Mit is mesél nekünk 
szülőfalum harangja? 

* 

Több mint egy negyedévezreddel ezelőtt, 1674-ben 
élt Űjmalomsokon egy istenfélő, jóságos öreg lel-
kész, Edvi Illés Gergely. Ez a név azóta is jól hang-
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zik a dunántúli lutheránus magyar világban. lOnnek 
a köznemes családnak tagja és a malomsoki lelkész-
nek ivadéka volt Péter, Kis János falujának, Szent-
andrásnak lelkésze, akit a költő annyira dicsért, 
mint kiválóan derék papot. Péter öccse, Ádám Réti-
ben volt pap. Ennek a fia volt a híres Edvi Illés Pál, 
a Tudományos Akadémia tagja a nagy polihisztor, 
a nemesdömölki lelkész. Igazi eredeti egyéniség 
volt. Nemcsak kiválóságaiért, hanem furcsaságaiért 
is messze vidéken emlegették, sőt ma is emlegetik. 

Édesapám a káplánja volt; illéstől kapta azt a 
nevezetes kápláni meghívót, mely 22 pontban fel-
sorolta kötelességeit. Λ végén azután kijelentette: 
„Nota bene, mindezekéit pedig fizetése semmi sem 
lészen. Ajándékokra azonban számíthat. De figyel-
meztetik, hogy vérmes reményeket ne tápláljon." 
Hányszor mondtam boldog gyermekkoromban: 
„Édesapám, meséljen még Illés Pálról!" őse, a 
malomsoki öreg prédikátor azonban nem furcsasá-
gairól, hanem mélységesen tragikus sorsáról isme-
retes. Már 1671-ben, mint sopronvármegyei, vásáros-
falusi lelkészt elfogta at vármegye uraitól kiküldött 
hét hajdú, mikor éppen virágvasárnapján reggel, 
Vica nevű filiájába lovagolt, hogy ott Krisztus 
szenvedéséről és megdicsőüléséről prédikáljon. Bi-
zony neki is meg kellett kóstolnia Krisztus szenve-
déseinek keserű poharát. Kapuvárra vitték, ott ke-
gyetlenül kínozták. Például kötelet húztak át a 
hóna alatt, beledobták a Kis-Rábába., mikor már 
fuldokolt, kihúzták. 

És ez a vasember hitét mégsem tagadta meg. 
Valami hetvennapi gyötörtetés után kiszabadult, de 
vásárosfalusi lelkészi állását nem foglalhatta el. 
Kikkor a malomsokiak hívták meg papjuknak és 
három esztendeig idill volt. az élete a jó nép között. 
Mert gondoljanak csak vissza, könyvem olvasói 
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közül a paplányok és a papfiak velem együtt saját 
gyermekkorukra. Ha van idill a földön, a falusi 
evangélikus pap élete az. 

Edvi Illés Gergely azt remélhette, hogy holtig 
való jó kenyere biztos lesz a tisztességtudó nép 
között. Megbecsülték. Telkét gondosan megművelték. 
Gabonajárandóságát Kisasszony napján, szeptember 
8-án tisztára rostálva, hiány nélkül megadták neki. 
Adósa senki se maradt. Ez sohase volt szokás 
Malomsokon. Ott a végrehajtó dobja még nem per-
dült meg. A templom nemcsak vasárnap, de hétköz-
napi könyörgésen is megtelt a buzgó néppel. Ez 
azóta, sajnos, egy kissé megváltozott. 

És ebbe a csendes élet-tóba zuhant bele 1674-ben a 
Szelepcsényi-féle idézésmennykő. Illés Gergelynek el 
kellett búcsúznia jó híveitől, hogy sohase lássa őket 
viszont e földön. 

Pozsonyban borzalmas és egyúttal nevetségesen 
együgyű vádak ellen kellett védekeznie. Hogv ő, 
meg a szomszéd szentandrási pap, Borliidai Miklós 
és a dörgicsei pap, Zsédenyi István voltak paptár-
saikkal együtt a lelke a Wesselényi-féle szövetke-
zésnek. Mintha bizony a nádor, az országbíró, a 
horvát bán és ráadásul még a boldogult esztergomi 
érsek, a mozgalom vezérei at malomsoki paptól kér-
tek volna tanácsot. És hogy ő, a buzgó keresztyén 
pap, összejátszik a pogány törökkel. És hogy felség-
sértő. Ö, aki minden vasárnap olyan buzgón imád-
kozik a koronás királyért. És hogy ő hazaáruló. 
Ö, aki szívesen kiontaná vérét, ha azon megvált-
hatná hazáját rettenetes bilincseiből. Hiába min-
den tagadás. Büntetése a halál. 

De megmenekülhet, ha katholikussá lesz, vagy 
kibujdosik a lraza földjéről, vag ν lemond papi hiva-
taláról. Kitűnt a lóláb. Mind a három esetben pász-
tor nélkül marad a malomsoki nyáj és betörhetnek 
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az akolba a jezsuiták, ezek a ragadozó farkasok. 
Nem is a rebellió (a. lázadás), hanem a religio (a 
vallás) volt az oka a megidézésnek. 

Gályarabok. 

És milyen bátran megállt ez az egyszerű pap 
úgynevezett bírái, az ország hatalmasai előtt. Akár-
csak valaha Luther Wormsban. Honnan vette az 
erőt! Olvassuk csak el Kozma Andor szép versét 
a vén prédikátorról. Mikor börtönöre benéz éjjel a 
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kulcslyukon és látja, hogy ott benn mennyei vilá-
gosság ragyog: 

„Tömlöcben a vén pap nincs egyedül, 
Krisztus alakja a padlaton ül. 
S karjában oly édesen alszik a vén, 
Mint kicsi gyermek az anyja ölén." 

A halálos ítéletet a világra szóló botránytól félve, 
még sem merték a maga véres közvetlenségében 
végrehajtani. De van ám vértelen, lassan végrehaj-
tott kivégzés is. 

Elhajtották, hogy eladják rabszolgának ós majd 
Nápoly tikkasztó déli ege alatt, közönséges gonosz-
tevők közé láncolva, húzza gyönge öreg kezeivel a 
súlyos evezölapátot. Roskatag, öreg teste nem bírta 
el az út fáradalmait. A rossz táplálkozás, a rossz 
víz is megtette a magáét. Már vánszorogni sem 
tudott. Szamárra ültették. Társai támogatták két-
felől. De a zordon Abruzzó-hegyekben, szirtfal és 
mélység között haladó keskeny úton, ahol társai nem 
támogathatták — lezuhant és szörnyethalt. A többi 
rabot könyörtelenül tovább hajszolták. Illés Gergely 
ott maradt temetetlenül. Az éjszaka borított rá csil-
lagokkal teleszőtt szemfödelet és a hajnal sírta rá a 
részvét harmatkönnyeit. A felkelő nap hintette rá 
a megdicsőülés aranysugarait. 

# 

Itthon az elhagyatott népet összehívta, a tiszttartó 
a gazdatiszti lak udvarára. Oda, ahol most a lelkész-
lak áll, e sorok írója gyermekjátékainak egykori 
tanyája. Rájuk dörögte a megrémült emberekre: 
„Papot hívni pedig ne merészkedjetek! A kegyel-
mes gróf úr plébánost helyez a. paplakba. Ti elől 
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járók pedig bírjátok engedelmességre a népet. Kü-
lönben itt veretek rátok 50—50 botot, 

Szegény emberek nem is próbálták meg, hogy a 
kegyetlen gazdatiszt kőszívét meglágyítsák. És hát, 
minek beszélnének a lábbal, ha a fejjel beszélhetnek. 
Az elöljárók elmentek a szomszéd Marcaltő-faluba, 
gróf Amadéhoz, az urasághoz. A jobbágyember alá-
zatosságával és a keresztyén, a magyar, a lutherá-
nus ember bátorságával egyenesen megmondták 
neki: · 

„Hitünktől el nem állunk. Inkább egy lábig elköl-
tözünk messze Törökországba, Tolnavármegyébe!" 

Szeget ütött ez a szó a jószívű és józan gondolko-
dású földesúr fejébe. „Hol kap ilyen jó munkásokat, 
mint a malomsokiak." Megnyugtatva luazabocsátotta 
őket. Papot hívhattak. Meg is maradt a falu a mai 
napig tisztára evangélikusnak. 

így mesélte el a harang. Lehet, hogy egy kicsit 
kiszínezte, drámaibbá tette a jelenetet. De a 
lényege valóság. A malomsokiak vallási zaklatását 
Payr Sándor is elbeszéli a Dunántúli egyházkerület 
történetében. Még hiteles levelet is csatolt hozzá az 
adattárban. Akárki elolvashatja. De olvassa is el! 
Mert ez a lutheri lélekkel megírt hatalmas könyv 
megérdemelné, hogy minden evangélikus gyüleke-
zet megszerezze állandó kincsnek. 

így tükröződik egy kis vízcsepp ben az egész 
ország evangélikus népének tengernyi szenvedése. 
Mert másutt is történtek többé-kevésbbé hasonló 
dolgok. 

Arra is van példa, hogy a hitében üldözött buzgó 
nép végrehajtotta fenyegetését és elbujdosott. A tol-
navármegyei, zombai lutheránus jobbágyok ezelőtt 
majdnem kétszázesztendővel hontalanul bujdostak 
saját hazájukban, míg végre egy jószívű és józan 
gondolkodású katholikus földesúr, báró Harruekern 
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.János György le nem telepítette őket. egyik Itékés-
vármegyei birtokára, a mai Orosházára. 

Szomorú volt ez a két malomsoki történet, ártat-
lan emberek üldöztetéséről és zaklatásáról szólt. De 
tud az én falumnak, vagyis az én emlékezetemnek 
harangja, vidámabb történetet is. 

# 

Ezelőtt majdnem másfélszáz esztendővel, II. 
József uralkodásának elején, egy szép piros pün-
kösd napsugaras reggelén, jókora csapat gyalogol 
a Sopronvármegye határa felé eső Rába-menti réte-
ken át Szentandrásról Malomsok felé. Messziről 
látni, hogy szentandrási evangélikus jobbágyok. 
A férfiak fekete dolmányt viselnek. Már pedig a 
többi szomszédos rábaközi falu katholikus férfiai 
kék dolmányban járnak. 

Templomba jönnek, mert vértanú-gályarab pap 
juk, Borhidai Miklós halála óta papot nem hívhat-
tak és a malomsoki anyagyülekezethez tartoznak. 

Éppen arról beszélgetnek boldogan, amit egyikük 
a minap hallott a malomsoki tisztelendő úrtól. Hogy 
az ú j uralkodó türelmi rendeletet adott ki. Most már 
majd ők is templomot építenek, papot hívnak. Leg-
jobban örül ennek a. gondolatnak az a javakorbeli 
férfiú, aki ott gyalogol legelöl. Hátrasimított barna 
haját hátul görbe fésű szorítja le. Kezénél fogva 
vezet egy tíz-tizenegyéves halovány, vézna fiút. örül 
η jó ember, mert nagyon buzgó templomba járó. Ki 
is jelenti, hogy sem vasárnap, sem hétköznap el 
nem marad ő a templomból; csak az Isten segítse 
jó végre a jó szándékot és legyen újra evangélikus 
templom Szentand ráson. 

Azután másra tér át a beszéd sorja. Gyönyör-
ködve nézik az üde rétet. De nem a művésznek, ha-
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nem a földmívelő embernek szemével nézik. „Sze-
renesés emberek a malomsoki atyafiak. Az idén 
annyi szénájuk lesz, hogy nem is győzik betakarí-
tani." 

Az a kis fiú ebből a beszélgetésből nem hall sem-
mit. Ábrándosan az eget nézi és a pacsirtát hall-
gatja, amint az a magasban égbe fúr ja énekét. Az 
apja meg is feddi: „Jancsi, a lábad elé nézz, mert 
az árokba esel!" 

Ne bántsd a fiadat, jó Kis Sándor! Hadd nézze az 
eget és hadd hallgassa a pacsirtát. Az lesz a hiva-
tása egész életében, mint papnak és mint költőnek. 

Én pedig — csilingeli tovább vígan az emlékezés 
kicsiny harangja, büszke vagyok rá, hogy az én 
falum temploma is segítette a vallásosság és egy-
háziasság lutheri lelkét élesztgetni a későbbi „Szu-
perintendes" Kis Jánosban. 

# 

Most negyediknek olyan történetet mesél az a 
belső harang, amit magam is jól tudok, mert már 
az én gyermekkoromban esett meg, de azért örömmel 
hallgatom. 

Gyűlés van a templomban. A lelkész, Szigethv 
Dániel, elmondja a híveknek: világi és egyházi fel 
sőbbség törvényen alapuló szigorú parancsa, máso-
dik tanítói állást kell szervezniök. Egy tanító 
hogyan is taníthatna eredményesen 125 gyermeket1? 
Ezt megértik a jó emberek és akarnak is segíteni a 
bajon, mert jól tudják, hogy elvész a nép, mely 
tudomány nélkül való. És tudják azt is, habár ezt a 
ma divatos szót soha se hallották, hogy a lutheránus 
kultúrfölényt csak jó iskolákkal lehet fönntartani. 

Jön a másik, a legfontosabb kérdés: Hol vegyék 
a. pénzt* A lelkész elmondja, hogy bizony magukat 
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is meg kell adóztatniok. De azonkívül, mint a szom-
széd gyülekezet, tette, kérhetnek segítséget a Gusz-
táv Adolf-egyesülettől, a gyámintézettől és könyör-
adományokat is gyűjthetnek a gyülekezetekbe ki-
küldött embereik útján. 

És ekkor, nem is tudni, melyikük mondta ki a nagy 
szót, ami a szívekben zsongott. Mondjuk ki bátran, 
megszólalt a gyülekezet büszke lutheri lelke: 
A tanító magunknak kell, fizessük hát magunk. Ne 
kolduljunk mi senkitől; az malomsoki embernek 
nem szokása. Különben is, jár junk be messze-messze 
földet: Soprontól—Veszprémig, Szentgotthárdtól— 
Győrig. Találunk-e lutheránus koldust! Módja is 
van a dolognak. Éppen eladó féltelek is akad. Ez 
is ritkaság Malomsokon. Vegyük meg Kerék Mihály 
húsz hold földjét és a házát. Ara 4500 forint. Van 
a gyülekezet 200 családjának összesen 2500 hold 
földje. Fizessen le tőkében minden családfő tíz 
forintot, és minden hold földje után egy forintot. 

Ezt is megértették valamennyien, inert a. falusi 
magyar földmíves ember ajándékozni nem igen sze-
ret, de amit igazságosan ós alkotmányosan kivet rá 
az a gyűlés, aminek ö is a. tagja, azt megfizeti kész-
séggel. Egy pár év alatt hátralék nélkül befolyt az 
egész összes;. A második tanítói állás fennmaradását 
minden időkre biztosították. 

Egyszerű falusi nép áldozatkészségének és köz-
szellemének ezt a megnyilatkozását, ezt az igazán 
lutheri történetet, bizonyára érdemes a mai nemze-
dék figyelmébe ajánlanunk. Hiszen ez kezdi meg-
szokni, hogy egyházi és iskolai céljaira mindent 
mástól, leginkább az államtól várjon. Pedig nem 
kősziklára, hanem homokra épült az az egyház, 
melynek híveiben kihalóban van az áldozatkészség 
lelke. 

» 
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Az a belső kis harang özeket a történeteket idézte 
vissza emlékezetembe sok más történettel együtt, 
amiket hazám és egyházam múltjából jó apám 
beszélt el a maga közvetlen ós eleven módján. 
Lutheri történeteim közül akárhányat tulajdon-
képen az ő szelleme diktált nekem. Én csak íródeák 
voltam. 

Prédikációiból,* beszélgetéseiből, életéből, egész 
lényéből felém sugárzott valami abból, amit Luther 
lelkének nevezünk. 

Ezért — úgy érzem — helyesen cselekszem, ha 
kis könyvemet hálás kegyelettel az ő áldott emlé-
kezetének ajánlom. 

De ajánlom jó anyám emlékezetének is. Mert az 
ő meleg anyai szívének köszönhetem elsősorban a 
fogékonyságot az igazi lelki nagyság felismerésére 
és átérzésére. Anyámnak köszönhetem, hogy a ma-
gyar Luthereket meg tudtam szeretni és ezt a szere-
tetet más fogékony szívekben is tudtam élesztgetni. 

És ha így könyvemet szüleim emlékének ajánlom, 
úgy érzem, a szüleit annyira szerető Luther lelke 
szerint cselekszem. 

AZ ESZMÉNYI MAGYAR LUTHER. 

Megvallom, hogy én ennek a kis könyvnek meg-
írásakor nem tudtam, de nem is akartam más lenni, 
mint tanár. A magyar Lutherek mögött mindig ott 
láttam az iskolát és a tanárt, amely és aki lelkükre 
rányomta a maga bélyegét. Kossuthban kerestem 
Greguss Miliálv, Hermán Ottóban Máday Károly 

* Atyámnak «ok biblikus, lutheri lélekre valló prédi-
kációja jelent meg; folyóiratokban. Böjti magyarázatait 
„Jézus útja a Golgotáig" cím alatt könyvben is kiadták. 
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és Szókács Józsefben a soproni iskola lelkét. Így 
aztán az a Luther-lelke-könyv tulajdonképen him-
nusz lett az evangélikus magyar iskolai és tanárai 
dicsőségére. 

De tanár maradtam annyiban is, hogy könyvem 
megírása közben mindig magam előtt láttam egy-
kori és mostani fiú- és leánydiákjaim érdeklődő, lel-
kes, kedves arcát. Annak is örültem azonban, termé-
szetesen, hogy a nyomtatott betű csodás rádiója a 
távolba, a felnőtt hallgatókhoz is elvitte szavaimat. 

Most is az én közvetlen hallgatóimat kérem, hogy 
jó iskolai szokás szerint, befejezésül tartsunk össze-
foglaló ismétlést. Mivel azonban az ilyen ismétlés-
nek sem szabad unalmasnak lennie, válasszunk 
hozzá poétikusabb formát. 

Elmélkedjünk azon: ha az isteni gondviselés 
megengedné, hogy Luthernek eleven szobrot emel-
jünk, ha megalkothatnánk, Lutheren lelkesedve, az 
eszményi magyar lutheránus ember alakját — 
melyik magyar Lutherünkből vennénk hozzá egy 
egy jellemző vonást? 

Luther gyermekded nadvságát, mellyel saját gyer-
mekei között maga is gyermekké lett, megtaláljuk 
Gryöry Vilmosban, a magyar gyermekirodalom 
egyik megalapítójában, amint saját gyermekeinek, 
Lórinak, Ilonának, vagy az aranyos kis Margitká-
nak lelkéhez szólva, írja meg egy-egy örökéletű 
remekét. 

Luthert, a gyermekek apostoli lelkű tanítóját lát-
juk Székács Józsefben, amint az oltár előtt állva, 
konfirmándus tanítványait lángra, gyúj t ja lelke 
tüzével. 

Lutherre, a jó feleségtartó, Katchenével enyelgő 
férjre emlékeztetnek Petőfinek Juliskájához írt 
dalai, mert tudjuk, hogy ezek szerelmes szív őszinte 
fellobba η ásai. A szüleit szerető, hálás Luthert vará-
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zsolja. elénk Kossuth, mikor a börtönből szüleihez 
írt. leveleiben nem panaszkodik, hanem az öröm 
hangján lelkesíti őket: örüljenek és legyenek büsz-
kék, hogy fiuk a nemzet géniuszáért szenved. 

A jótékonyságban határt nem ismerő, a magának 
semmit nem kívánó, mások javára bőkézzel pazarló 
Lutherre emlékeztet Zsedényinek nem egy nagylelkű 
cselekedete. 

Luther csodálatos munkaereje és munkaszeretete 
élt Bél Mátyásban, a természetért való rajongása 
Hermán Ottóban, virágszeretete Hazslinszky Fri-
gyesben, zenekedvelő, énekes lelke Sztárai Mi-
hályban. 

Luther gránit keménysége, szókimondó bátorsága, 
a bányász fiának ősi ereje a. magyar parasztember 
fiában, Vajda Péterben, akire még a nyakas Petőfi 
is úgy tekintett fel, minit a függetlenség bajnokára. 

Luther játszi, könnyed, a veszedelmet szinte sem-
mibe vevő elszántsága csillog a vörössapkás honvé-
dekben, akiknek jó része lutheránus diák volt. 

Luther szépérzéke, művészeikedvelése felcsillan a 
(iregussokban. 

Luther humora pezseg és Luther szelleme szipor-
kázik a nagy palócban, Mikszáth Kálmánban. 

Az anekdotázó Lutherre gondolunk, ha Pálfy 
.Józsefet halljuk enyelegni barátaival. így az én 
apámmal is. 

Luther hazafias bánata borong Bajza Józsefnek, 
a magyar bánat költőjének dalában: 

Multadban nincs öröm, 
Jövődben nincs remény, 
Hanyatló szép hazám, 
Miattad vérzem én. 

És mikor érezzük, hogy hazánk sorsa felett elcsüg-
gednünk még ebben a trianoni vak éjszakában sem 
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szabad ós arra nincs is okunk — akkor az „Erős 
várunk" lelkesedósét kelti fel bennünk Berzsenyi 
Dánielünk szava: 

„fii még nemzetem Istene, 
Unzgó könnyeimen szent öröm ömledezz. 
Állsz még, állsz szeretett hazám, 
Nem dőlt még alacsony porba nemes lejed." 

A PÁRHUZAMOSSÁG TÖRVÉNYE. 
l'lutarchos Párhuzamos Életek cím alatt egymást 

mintegy kiegészítő lelki testvérekről, görög és 
római hősökről írt. így bizonyította be, hogy a római 
és a görög szellem egyesülve, világuralomra vannak 
hivatva. 

Ki a hős: nem katonai, hanem általános világ-
1 örféneti értelemben 1 

Olyan nagy ember, aki mély értelmét, nemes érzé-
seit és erős akaratát valamely nagy eszmének szen-
teli. Vele győz, vagy bukik. Az ilyen hőst repre-
zentatív emborneík i< nevezik, mert ő reprezentálja, 
képviseli élete vezérlő eszméjét. Sőt annak megtes-
tesülése, földi géniusza. 

Legnagyobb öröm a világon ilyen hősökkel fog-
lalkozni, reájuk bámuló gyönyörrel feltekinteni. 
Ahogyan a napraforgó is az aranysugarait reája 
szóró égi tüzet keresi ösztönszerűleg, legyőzhetetlen 
természeti törvény parancsára. 

Én is boldogan el-elmcriilök a hősök életébe, leg-
szívesebben magyar protestáns hősök életébe. Mert 
én is vallom Ravasz Lászlóval, a protestáns eszme 
magyar szellemi hősével, hogy mi magyar protes-
tánsok valamennyien hősök ivadékai vagyunk. Nincs 
köztünk senki, akinek valamelyik őse ne küzdött 
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és ne szenvedett volna hitéért : halált, börtönt, 
üldöztetést, vagy legalább méltatlanságot. 

Éppen azért nem is értem, hogyan lehet hűtlen a 
hitéhez magyar protestáns hősök ivadéka. Nemcsak 
hűn ez, hanem az örök Szép esztétikai törvényeivel 
ellenkező rút cselekedet. 

És mikor így boldogan elmerültem evangélikus 
és református hősök életébe: lassan-lassan felderült 
a lelkemben egy történelmi, egy erkölcsi törvény: a 
Párhuzamosság Törvénye. Azt jelenti ez: valahány-
szor az egyik testvér magyar protestáns egyház 
valamelyik nagy fia föllép egy-egy dicső eszme hő-
sének — ugyanakkor a másik testvér is harcba küldi 
a maga reprezentatív emberét. 

Könnyű lesz ezt jellemző példákkal bebizonyíta-
nunk. 

# 

Minden nagy eszme olyan, mint. Pallas Athéné: 
fegyveresen pattan ki a világszellem agyából és 
öklelő kopjával rögtön csatába rohan. 

Minden nagy eszme harcol: a keresztyénség is, a 
reformáció is, a magyai reformáció különösen. És 
pedig kétféle ellenséggel, eszmékkel támadó és fegy-
verrel gyilkoló ellenséggel szemben. 

A szellemi harc jó, mert tisztítja a levegőt, ki-
deríti az igazságot, A másik harc veszedelmes, mert 
sokszor vérbefojtja az eszmét. A szellemi harcban a 
magyar katholikusok vezére: Pázmány Péter, a 
magyar bíboros Cicero volt. Én is tisztelem: nem 
azért, mert bíboros. A rangnak puritán protestáns 
ember előtt nincs nagy súlya. Hanem azért, mert 
Cicero, mert a magyar irodalmi nyelv szépségei cso-
dálatos fénnyel felcsillognak műveiben. 

De nemcsak tisztelem, hanem melegen szeretem is 
a fömagasságú bíboros érsek úr fekete köntösben 

10 
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járó ellenfeleit, az egyszerű Nagytiszteletű urakat, 
akik a mi protestáns igazainkat olyan lelkesen és 
bölcsen megvédelmezték. Gyönyörködöm az én kál-
vinista hősömben, Alvinczy Péter kassai prédiká-
torban, Pázmány méltó ellenfelében. És boldog 
vagyok, hogy nemcsak én szeretem, hanem a nagy 
Bethlen Gábor is szerette. 

És feléje ujjong a szívem az én lutheránus hő-
sömnek, Alvinczy lelki testvérének, a dunántúli 
Sión, az „evangélikus Nagyenyed" papjának, a 
csepregi Zvonarics Imrének. Gyönyörűséggel ol-
vasták az egész protestáns magyar világban Zvo-
narics hatalmas könyvét „Pázmány Péter piron-
ságai"-ról. 

A jezsuiták fenekedtek a két protestáns hős ellen. 
Alvinczynek nem árthattak, védőleg elfedte Beth-
len Gábor pajzsa. De az ellenség torkában fekvő 
Csepreg 1223 lutheránus vértanúja a magyar Szent 
Bertalan éjszakáján (1621 január 6) a jezsuiták 
és idegen zsoldosaik vak dühének áldozata lett. 
Zvonarics, mint Jézus Krisztus jó vitéze, az oltár 
előtt hullott el. 

Mert bizony a szellemi fegyverek mellett a vért-
ontó kard és hóhérbárd is villogott az igazság fiai 
ellen. És az érvek után meg kellett szólalniok, mint 
„ultima ratio"-nak Bocskay, Bethlen, I. Rákóczy 
György és Thököly ágyúinak is. 

# 

A vallási szabadságharcok reprezentáló, egymást 
kiegészítő testvérhőseit, Bocskay Istvánt és Illés-
házy Istvánt az ellenreformáció egyik gonosz szel-
leme, Belgiojoso áldozatoknak szemelte ki. És 
együtt vívta ki a két diadalmas vezér a bécsi bé-
két (1606). Természetes, hogy a hálás nemzet a leg-
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magasabbra emelte okét. Bocskay Erdély és η Ké-
szek „felséges" fejedelme, Illésházy a magyar ki-
rályság nádora lett. A nádor is nagy úr, a nemzeti 
jogok eleven pajzsa. Illésházy azt mondhatta volna 
LI. Mátyásnak: „Te felséges király vagy. Én meg 
a felséges nemzet vagyok". 

örülök, hogy deáktéri gyülekezetem vezér-
emberei, Kaffay püspök és munkatársai az egyház 
dísztermét az evangélikus magyar világ szel lem i 
életének ezt a középpontját, a protestáns csillagpárt, 
Bocskayt és lllésházyt ábrázoló művészi freskó-
képekkel díszíttették. Ezzel azt a szép termet a pro-
testáns szolidaritás, vagyis az egyetérzés és az egyet -
akarás templomává magasztalták fel. 

* 

Mi protestánsok, a szabadság fiai a nemzeti sza-
badságharcokból is bőségesen kivettük részünket. 
Ezeknek a harcoknak reprezentáló hőse a mi Kos-
suth Lajosunk, Sárospatak és Eperjes tanítványa, 
a független Magyarország kormányzója. Jól esik 
mellette látnunk a reprezentatív kálvinista hőst, 
Huba vezér ivadékát, Sárospatak és Késmárk ta-
nítványát, a független Magyarország miniszter-
elnökét, Szemere Bertalant. 

* 

És ha átmegyünk a politika tövises mezejéről az 
irodalom virágos kertjébe, milyen örömmel látjuk 
irodalmi életünk megteremtőjének, Pál apostolának, 
a kálvinista Kazinczy Ferencnek, Sárospatak és 
Késmárk tanítványának oldalánál, mint hűséges 
Timotheusát, a mi Szuperintendens Kis Jánosunkat. 

Mikor a szelíd Kis János, saját biztonságával 
10* 
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nem törődve, a Győrön út kufsteini fogsága ha 
kísért Kazinczy üdvözlésére siet és a két hű barát 
egymás nyakába borulva sír — egy pár rövid perc 
keretébe foglalva, a protestáns testvériség szim-
bólumát varázsolják gyönyörködő szemünk elé. 

# 

Ha a jövendőbe láthattak volna! Lettek ők még 
boldogok, lettek szerencsések is. Mind a ketten 
drága kincset találtak: Kazinczy a debreceni ho-
mokban, Kis János a Sághegye dolomitszikláinak 
lábánál. Kazinczy felfedezte és költővé avatta a 
debreceni kálvinista kollégium tanítványát, Köl-
csey Ferencet, a nemzeti bánat és a nemzeti re-
ménység nagy költőjét. Kis Jánosnak tehát a pár-
huzamosság törvénye szerint fel kellett fedeznie 
kedves komájában, a soproni evangélikus líceum 
egykori tanítványában, Berzsenyi Dánielben a 
nemzeti bánat és a nemzeti remény másik nagy 
költőjét. 

Kölcsey és Berzsenyi, a két legfenségesebb ma-
gyar imádságnak, a Himnusznak és a Fohászko-
dásnak megírói hatalmasan tesznek bizonyságot 
a párhuzamosság törvénye mellett. 

* 

De menjünk fel a magyar irodalom tornyának a 
csillagok közelébe nyúló magasságaiba. Ott búg 
össze édes harmóniában a két „öreg harang", a lu-
theránus Petőfi-harang és a kálvinista atyafiak 
Arany János-lxarangja. Ez a kép visszaidézi lel-
kembe nyári utazásomat a megszállt területek 
egyik legszebb magyar városába. Kedves rokonom 
elmondta nekem, hogy délben, mikor a rádióban 
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megkondul a budapesti egyetemi templom harang-
jának búgó imádságos szarva, odahívja fiát, aki 
az idegen légáramtól körüllebegve is, megmaradt 
tüzes lelkű magyar i f júnak: „Hallod édes Lacim, 
a magyar nemzet szíve dobogását!?" 

Ügy érzem, hogy annak a két testvérharangnak 
szíve dobogása is átlebeg a trianoni határokon és 
megtölti ú j életreménnyel azokat, akik ideiglenesen 
elvesztett hazájukra olyan bús vágyódással gon-
dolnak, mint egykor Ulisszesz Kalipszó kebelén a 
sziklás Tthakára. 

# 

Szálljunk le a magas toronyból és röpüljön vé-
gig gyönyörködő tekintetünk a magyar humor vi-
zeinek csillogó tükörén. Ki a legnagyobb magyar 
humorista? Az egykori komáromi, pozsonyi, pápai, 
kecskeméti diák, a kálvintéri református egyház 
presbitere, Jókai Mór. Tehát második nagy humo-
ristánk nem lehet más, mint a rimaszombati és Sel-
mecbányái diák, a deáktéri magyar evangélikus 
gyülekezet presbitere, Mikszáth Kálmán. 

# 

És az egyik nagy műfordítónak, Szász Károly 
püspöknek, a kálvintéri nagy papnak, ki lehetne 
méltó lelki testvére más, mint Győry Vilmos, a 
deáktéri magyar evangélikus gyülekezet nagy papja. 
Mind a kettőnek lelke, mint szorgalmas méhe be-
járta a világirodalomnak annyi virágos rétjét és 
hordta haza az örök Szépnek édes mézét a magyar 
kaptár gazdagítására és a magyar szívek gyönyö-
rűségére. 

# 

Menjünk át a költészet virágos kertjéből a ma-
gyar protestáns iskola gyümölcsöt érlelő kertjébe. 
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A XVIII . század legnagyobb evangélikus tanáréi-
nak, a pozsonyi Bél Mátyásnak lelki testvérét meg-
találjuk kortársában, a legnagyobb református ta-
nárban, a nagyenyedi Pápay Páriz Perencben. 
Mind a kettő ,,mindenttudó" polihisztor, romokból 
építő alkotó erő, a munkabírás és a immkakedvelés 
utolérhetetlen példaképe, finom modorú diplomata 
és kimondhatatlan kedvességű férfiú. 

Ha Jókai ilyen csodalényeket mert volna alkotni, 
Gyulai Pál, a szigorú kritikus rábizonyította volna, 
hogy a költői képtelenségek világába tévedett el. 
De hiába, az élet ínég Jókainál is gazdagabb kép-
zeletű regényíró. 

* 

Gyulai Pálnak, az igazságszeretet vértjébe öltö-
zött, szókimondó kálvinista léleknek, a félelmetes 
kritikusnak, Arany János barátjának méltó társa a 
ini Bajza Józsefünk, aki Petőfit felfedezte és az 
irodalomba szeretette] bevezette, ő is félelmetes 
kritikus. Fennen hirdette, hogy az irodalom köz-
társaságában nincs rang és tekintély. It t csak az 
írói érdem előtt hódolnak meg. 

# 

Ha a XVIII . századból átjövünk a XIX. század 
nagy tanárainak világába, az eperjesi Vandrák 
lelki testvérét, nem találjuk-e meg a másik „talpig 
ember"-ben, a „pápai Vandrák"-ban, Bocsor Ist-
ván-banl Amazt Arany János dicsőítette versben, 
emezt a „Karthágói harangok"-ban Arany János 
lelki gyermeke: Kozma Andor. 

# 
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És ha a képzőművészetek délibábos rónáján bo-
lyongva, a nyíregyházi Benczúr Gyulának, luthe-
ránus szívünk büszkeségének, az ecset Arany Já-
nosának hódolunk, felvillan lelkünkben az ecset 
Petőfi Sándora, a nagyenyedi kollégium egyik leg-
nagyobb dicsősége, Barabáp Miklós. A népies, nem-
zeti iránynak volt éppen olyan apostola a festészet-
ben, mint a mi Petőfink a költészetben. A mi Ben-
czúrunk képeiben pedig úgy ébred új életre nemzeti 
multunk, Vajk megkereszteltetósétől, a milleniumi 
hódolatig, mint a testvéregvliáz örök büszkeségének, 
Arany Jánosnak balladáiban. így érvényesül az 
eddigi példáiknál is feltűnőbben a párhuzamosság 
törvénye. 

* 

Kedves nekünk Barabás Miklós azért is, mert a 
mi Székácsunknak testi-lelki jó barátja volt. Épp-
úgy mint a* kálvintéri egyház nagy papja és a du-
namelléki-egyházkerület püspöke, Török Pál. Itt 
nem mondom el, hogy a két nagy pap mit alkotott 
külön-külön. Hogyan emelték fel szinte a semmiből 
a dicsőség és a fény magasságaiba a maguk gyüle-
kezetét. 

Nekünk most az a fontos, mit alkottak együtt, 
hogy megalapítsák a szívek unióját a két országos 
egyház között és előkészítsék a szorosabb uniót is. 
Közös intézményeikből jóformán csak egy maradt 
meg: a Protestáns Árvaház. Megszűnt a közös lap, 
a közös lelkészi folyóirat. Külön református theo-
lógia lett a közös pesti tlieológiai intézetből, mely-
nek a közösség idejében Haberern Jonatán is ta-
nára volt. Ez a közös intézet nevelte a Rákóczy-kor 
későbbi történetíróját, a református Thaly Kál-
mánt. De ez nevelte a ini történetírónkat, Zsilinszky 
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Mihályt is, aki majd megírja a Rákóczy-kor rózsa-
hegyi forradalmi zsinatának történetét. 

Együtt alkotott, a két hű barát, Székács és Tö-
rök, de egyiitt imádkozott is. Mária Dorottya fő-
hercegasszonynak, a protestáns összetartás védő-
szellemének, a Württemberg! evangélikus királyi ház 
sarjának, a nagy református bős, Orániai Vilmos 
leányági ivadékának bibliai és imádkozó óráin Szé-
kács és Török lelke az áhítat szárnyain együtt emel-
kedett fel a szeretet Istenéhez. 

Es ez a legmaradandóbb emléke együttműködé-
süknek. Az intézményekben és a szervezetben való 
reális unió létre nem jött, nem is jöhetett, de a szí-
vek uniója kell hogy maradandó legyen a két test-
vér-egyház között. 

* 

A párhuzamosság törvénye még ott is érvénye-
sül, ahol látszólag vele ellenkezőleg, egyetlen hős, 
a kálvinizmus lelkétől lelkezett közös eszmény-
kép, Tisza István a tárgya protestáns szívünk kö-
zös kegyeletének. Az evangélikus géniusz büszkén 
részt kérve a közös dicsőségből, Tisza István re-
formátus ősei, a Tiszák, Telekiek, Degenfeldek 
mellett hivatkozik a lutheránus ősökre: Gróf Teleki 
Józsefné, Királyfalvi Róth Johannára, Tisza Ist-
ván nagyanyjának nagyanyjára, az evangélikus 
„Lórántffy Zsuzsanná"-ra és ennek ősére, Király-
falvi Róth Jánosra, a testben és lélekben „vas" em-
berre, akivel még Caraffa hóhérai se boldogultak. 

# 

Mint két vasúti sin, úgy halad párhuzamosan 
egymás mellett mennyei célja felé a kálvinista és a 
lutheránus géniusz. így hát nem találkozhatnak. 
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mint ahogyan az a két párhuzamos vonal sem ér 
íissze sohaf 

T)e igen: a felsőbb mathematika tudósai bebizo-

Tisza István. 

nyitották, hogy két párhuzamos vonal találkozik a 
végtelenben. Így találkozik a két egyház is a vég-
telenségben: a szeretet végtelenségében. A való-
ságban nem egyesülhet, mert ez Magyarországon 
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csak a kisebbiknek, az evangélikus félnek a na-
gyobbikba való beolvadásával történhetnék meg. 
Már pedig a lutheri magyar egyház erős egyéniség. 
Olyan, mint maga Lutherünk volt. Egyéni sajátos-
sága drága kincse magának, a magyar nemzeti lé-
leknek is. Ezt megőriznie nemcsak önmaga, de nem-
zete iránt is szent kötelessége. 

Maradunk nri százpercentes lutheránusok, amik 
voltunk, de a református egyház, az ikertestvér 
iránt a közönséges testvéri szeretetnél sokkal me-
legebb érzéssel viseltetünk. 

KATHOLIKUS JÓ BARÁTAINK. 

'Vértanú és bitvalló őseink tragikus sorsára gon-
dolva, nehéz el nem keserednünk. 

De ebből ne következzék a gyűlölet érzése azok 
iránt, akiknek ősei a mi őseinket üldözték. Hiszen 
már Nagy Lajos törvénye kimondta, hogy a fiú 
nem felelős apja vétkéért. A Szelepcsényiek, Kollo-
nicsok nevét felírtuk az emlékezet táblájára. Je-
gyezzük fel oda katholikus jó barátaink nevét is. 
Ha ugyan volna emlékezetünknek akkora táblája, 
hogy áldott nevük ráférjen. Mert a számuk légió! 
Most itt elégedjünk meg azzal, hogv példaképül je-
gyezzük fel három katholikus jóbarátunk nevét: 
az egyik a XVII. , a másik a XVIII. és a harmadik 
a XIX. századnak volt legnagyobb katholikus ma-
gyarja és egyúttal legnagyobb magyarja is. 

Már az ellenreformáció sötét századában, a tizen-
hetedik században nemeslelkű jóbarátunk volt en-
nek a kornak legnagyobb magyarja, Zrinyi Miklós, 
a költő. Pedig buzgó volt a maga hitében. A Zri-
nyiász nemcsak magyar, hanem katholikus magyar 
léleknek gyönyörű virága. 
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És ő mégis kegyelettel őrizte Csáktornyai várá-
ban Luther és Bóra Katalin arcképét. Legkedve-

Széchcnyi István. 

sebb embere, valóságos „belső, titkos tanácsosa" 
a mi Yittnyédynk volt. Maga mondta, hogy az 
evangélikusok sebe neki is fáj . Az volt a forró 
vágya, hogy katholikus és protestáns magyarok 
egyesült erővel verjék ki a törököt. De kár, hogy 
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nem így történhetett, hanem Zrínyi Miklós korára 
Szelepcsényi korának és a török világra a nem ke-
vésbbé átkos, csakhogy másképpen átkos „német" 
világnak kellett következnie. 

A XVIII. század legnagyobb magyarja, Széche-
nyi Ferenc is nemes barátunk volt. Pedig benne is 
η Zrinyiász lelke élt. Fia, István mondja el róla, 
hogy órákig térdelt a feszület előtt és sírva imád-
kozott hazája üdvéért. Ki tudja nem hajolt-e le 
csodákban hivő katholikus lelkéhez a felfeszített 
Krisztus, mint valaha a Zrinyiász szerint a sziget-
vári hőshöz. De a nemeslelkű katholikus férfiú 
össze tudta egyeztetni a hitéhez való ragaszkodást 
a magyar protestánsok iránt magyar szíve mélyé-
ből fakadó szeretetével. 

A nagy kiengesztelődés ünnepén, II . Lipót or-
szággyűlésén ő emelt szót leglelkesebben a szabad-
elvű vallási törvények mellett. Első ez a gyönyörű 
jelenet az ébredés korabeli országgyűlések felemelő 
példái között, mikor Pázmány Péter hitsorsosai 
szólottak érettünk és mellettünk. Illésházy és Bocs-
kay hitsorsosai pedig örömkönnyek között hallgat 
ták. Ezek az örömkönnyek lemosták a gyászos mult 
emlékeit. 

Széchenyi Ferenc szeretett bennünket. Legked-
vesebb bizalmasa Hajnóczy József volt, az aszódi 
evangélikus pap fia, a későbbi vértanú. 

És a XIX. századnak, de egyúttal minden ma-
gyar századnak legnagyobb fia, Széchenyi István 
is ió barátunk volt. Pedig aki Naplóit, vagy leg-
alább Payr Sándor értékes kis könyvét olvasta 
„Széchenyi vallásos világnézetéiről, az tudja, hogy 
igen buzgó volt a maga katholikus hitében. De e 
mellett megértette és átérezte a protestantizmus vi-
lágraszóló jelentőségét. Lutherről tisztelettel szólt. 
Az „Erős Várunk"-at ismerte. A Bibliából Luther 
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[ordítása szerint idézett. Mária Dorottya egy Bi-
belstunde-jén vele, Székáccsal és Törökkel buzgón 
együtt olvasta Luther-fordításában a Bibliát és ve-
lük imádkozott. Megírta, hogy a magyar protestan-
tizmusnak sorsdöntő, áldott szerepe volt nemzetünk 
életében. Legkedvesebb barátja a református Wesse-
lényi Miklós volt. Gyakran meglátogatta a soproni 
szerény paplakásban a mi Kis Jánosunkat és iro-
dalmi kérdésekben tanácsát kérte. Megtisztelte je-
lenlétével a soproni líceum Magyar Társaságának 
üléseit. A Tudományos Akadémia dolgaiban Döb-
rentei Gábor, a nagyszőllősi evangélikus pap fia, 
„Erdély Kazinczy"-ja volt a bizalmasa. Legkedve-
sebb költője a mi Berzsenyink volt. És folytathat-
nánk a bizonyítékok felsorolását még nagyon so-
káig. 

Boldoggá tesz az a gondolat, hogy kis könyvem-
mel egypár szívben magasabbra lobogtattam a ma-
gyar érzés mellett a lutheri érzés és a protestáns 
szolidaritás lángját is. De nem kevésbbé boldogít 
az a gondolat, hogy szeretetre buzdíthattam protes-
táns olvasóimat három legnagyobb katholikus jóba-
rátunk, Zrínyi Miklós, Széchenyi Ferenc és Szé-
chenyi István hitsorsosai iránt. 



BEFEJEZÉS. 

Végül, szívem érzését követve, köszönetet mon-
dok két egyházi vezéremnek: egyetemes egyházam 
felügyelőjének, báró Radvánszky Albertnek és Bá-
nyai-egyházkerületem püspökének, Raffay Sán-
dornak. 

Az elsőnek azért, mert magasan szárnyaló elő-
szavával biztosította könyvem erkölcsi sikerét. 

A másodiknak azért, mert ő biztatott, hogy eze-
ket a Magyar Lutherekről szóló megemlékezéseket 
megírjam és könyvben kiadjam. Ezzel felébresz-
tette önmagamban való bizalmamat. így mertem 
megtenni azt, amit különben sohase tettem volna. 

És mind a kettőjüknek azért, mert mint mecéná-
saim lehetővé tették e könyv megjelenését. 
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