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Ajánlás 

Egyházunk történetével foglalkozó néhány lelkészünket ez a kérdés foglalkoztatta: Mit 
adott az evangélikusság a századok folyamán nemzetünknek? Dr. Csepregi Zoltán, dr. 
Fabiny Tibor, Kcvcházi László, Korányi András és Tóth-SzöUős Mihály alkotta a szerkesz
tőbizottságot, melynek vezetője e sorok írója lett. 

Csaknem 200 arcképet mutatiuik be ebben a könyvben. A reformáció kezdetétől fogva 
prédikátorok, lelkészek, tudós teológusok és más tudományok jeles mijvelői, pedagógu
sok, a különböző művészetekben alkotók mint költők, írók, képzőművészek, az ipartör
ténetben számon tartott mérnökök, műszakiak és hazánk történelmének alakításában te
vékenyen munkálkodó, szabadságunkért és függetlenségünkért harcoló katonák, politi
kusok életét és munkálkodását igyekeztünk bemutatni a rövid életrajzokban. A válogatás 
nem teljes, mert szerkesztés közben is bővült, de nem tudtuk tovább bővíteni, le kellett 
zárni a sort. Ha Isten ad még lehetőséget rá, egy további kötetben sorra kerülhetnek a 
most kimaradottak. 

A szerkesztőbizottság felkérése alapján harminchatan vállalkoztak több vagy kevesebb 
életrajz megírására. Munkájukat térítésmentesen végeztékéi és önzetlenségükért itt is kö
szönetet mondunk. E helyen örökítjük meg nevüket: dr. Barcza Béla, Bencze Imre, Blázy 
Árpád, Böröcz Enikő, Czenthe Miklós, dr. Csepregi Zoltán, dr. Fabiny Tibor, Finta Ger
gely, dr. Foltin Brúnó, Gáncs Péter, dr. Giczi Zsolt, dr. Gyapay Gábor, Harmati Béla Lász
ló, Herczog Csaba, dr. Hubert Gabriella, Hubert Ildikó, Karíné Csepregi Erzsébet, Ker
tész Botond, Keveházi Katalin, Keveházi László, Kézdy Péter, Kiss Borbála, Korányi And
rás, Koszorús Oszkár, Kovács Pál, Kráhling János, id. Magassy Sándor, dr. Mányoki János, 
Missura Tibor, Poór János, dr. Pósfay György, dr. Selmeczi János, dr. Szála Erzsébet, 
Szimon János, Szűcsné Prőhle Lívia, Tóth-SzöUős Mihály, Zay László, Zászkaliczky Zsu
zsanna, Zomboryné B. Rozália, dr. Zsigmondy Árpád. 

A szerkesztőbizottság a visszatekintést az 1952-es évig végezte el. Az ebben az évben ta
nácskozó zsinat egyházunk történetében mérftildkövet jelentett. Ekkor szűnt meg az év
századok folyamán kialakult autonóm egyházi szervezet, a négy egyházkerületet kettőre 
csökkentették és ezzel strukturális változásokat vezettek be. Az ezután következett korszak 
egyházunk életére olyan hatással volt, melyet az egyházi szolgálatnak a templomok négy 
fala közé szorítástól az egyházüldözcs burkolt vagy nyílt megvalósításáig sokféle jelzővel 
lehet illetni. Ennek a korszaknak egyháztörténeti feldolgozása még nem történt meg. Az 
arcképek megrajzolásához szükséges kutatások még hiányzanak, ezért ennek a korszaknak 
hasonló módon való feldolgozásával a következőkben kell foglalkozni. 



Isten iránti hálával tesszük le egyházunk asztalára ezt a szerény munkát. Köszönjük Is
tennek, hogy az evangélium tiszta hirdetésével olyan lehetőséget adott minden időben, 
mely jó gyümölcsöket termett nemcsak egyházunk közösségében, de nemzetünk egészé
ben is. így munkálkodott Isten a századok folyamán közöttünk, hogy evangélikus hitünk 
és meggyőződésünk javára lehessen nemzetünknek, hazánknak. Neves történelmi szemé
lyiségek és „egyszerű" evangélikus keresztyének sora világítson ma is közöttünk, hogy ta
nuljunk tőlük és a mi időnkben vállaljuk a tovább világítást. „Erős vár a mi Istenünk!" 

Budapest, 2001. december 
Tóth-Szöllős Mihály 

szerkesztő 



Áchim L. András 
1871-1911 

Módos parasztcsaládból származott, édesapja után virilis alapon a 
békéscsabai képviselőtestület tagja. 31 éves korában kezdett felfi
gyelni a politikai mesterkedésekre s a helyi Népegylet hívására an
nak vezető személyisége lett. 

A szegényparasztságban ébresztgette az emberi méltóság tuda
tát. Nem folytatott ehhez tanulmányokat, csak azt tudta, hogy 
nincs jól úgy, ahogy van és hogy jobban kellene lennie. 

Az 1905-ös országgyűlési képviselőválasztásokon, Békéscsabán, 
a második menetben Zsilinszky Mihály államtitkárral szemben el
nyerte a szavazatok többségét. így került be a Parlamentbe. Bemu
tatkozó beszédében földreform-javaslatát nyújtotta be. Ady Endre is felfigyelt rá, értékes 
egyéniségnek találta, s a Budapesti Naplóban közléseket tett róla. Utóbb „nem teljesen si
került Dózsának" nevezte. Alakja köré mítoszok fonódtak. 

1906-ban megszervezte a Parasztpártot, és megalapította heti lapját, a Paraszt Újságot. 
Az 1908-as békéscsabai pünkösdi parasztkongresszusra több mint 400 község küldte el 
képviselőjét, köztük a nemzetiségek. így munkássága országos jelentőségűvé vált. A pa
rasztság önálló politikát folytathatott a nagybirtok ellen. Törekvése a polgári demokratikus 
forradalom végrehajtására irányult. 

Tragikus esemény vetett véget életének. 191 l-ben Békés megyei fotográfiák címmel cikk
sorozatot tervezett és legelőször id. dr. Zsilinszky Endrével foglalkozott. Támadta, hogy 
az általa vezetett medgyesegyházi parcellázásokkal nem számolt cl és nagyon sok kisem
ber siratja az ő működését. Más módon is megsértette a családot. Zsilinszky fiai elhatároz
ták, hogy elégtételt kérnek Áchimtól. Egy vasárnap reggel elmentek a házába, melynek vé
ge az lett, hogy Áchim halálosan megsebesült. A szobában történteknek közvetlen tanúja 
nem volt. 

Áchim munkájának megítélése meglehetősen ellentétes. Biztos, hogy érzelmei és indu
latai sokszor elragadták s az általános erkölccsel nem sokat törődött. A baloldali szocialis
ta-forradalmi rétegek fórumában, a Népegyletben kereste a tájékozódást s ezt sokan nem 
vállalták. Ellenfeleihez rendszerint kemény volt. Tragikus halála, mely élete delén, 40 éves 
korában érte, majd a lefolyt per eredménye (a Zsilinszky testvérek felmentése) két tábor
ba osztotta az embereket. 

Temetésén - a békéscsabai Nagytemplom egyik oldalajtajában volt felravatalozva -
Korén Pál lelkész végezte a lelkészi szolgálatot. 



Ács Mihály, id. 
1646-1708 

ULÁ\DÖ ÉNEKEKET, 

Ifij^iitil Cíerczteten Kegjei é«e-

t ö N t V B T S J L E . 

ZiiNtJüDEZó Az ellenreformáció erősödése és az üldözések egész életútját meg-
E N N Y E I K A R , határozták. Vitnyédy István (1612-1670), a protestáns nemesi cllen-

•<-' " zék egyik vezére, mint annyi mást, őt is támogatta tanulmányaiban, 
.!- c 7 c 'Sy eljuthatott a wittenbergi, tubingcni egyetemre. 1669-tol a híres 
ISTENI orrsÉRETEK győri iskolában volt rektor, ahonnan 1671-ben el kellett menekül

nie: a Wesselényi-összeesküvés ürügyén kezdődő protestáns üldö
zések miatt a száműzetést választotta. 1673-ban a később hiteha
gyottá vált püspök. Szenei Fekete István szentelte lelkésszé. Farádi 

Ais HiHALv. papsága után a gyászévtizedben mint „exul" bujdosott. Thököly 
Imre dunántúli hadjárata során csatlakozott a sereghez mint tábori 

lelkész. A nemescsói artikuláris gyülekezetben, majd Devecscrben, Simonyiban, majd újra 
Nemescsón lelkészkedctt, 1706-ban pedig a kemenesalji egyházmegye esperesévé választot
ták. Esperessé választásakor mondott latin beszédében II. Rákóczi Ferenc mellett tett hitet, 
akit az isteni gondviselés eszközének tartott. Gyermekei közül Mihály és Ferenc is a lelkészi 
hivatást választotta. Az elnyomatás éveiben kialakuló dunántúli értelmiségi kör tagjai közé 
tartozott. Fő patrónusuk Rákóczi tanácsosa, Tclekesi Török István (1666-1722) volt, aki Vas 
megyei és rábaközi birtokainak jövedelméből több művük kiadását is támogatta. 

Ács Mihály valamennyi műve a magyar nyelvű vallásos irodalom iránti betűínséget 
igyekezett enyhíteni, előkészítve a talajt a magyarországi pietizmus számára is. Nehéz kö
rülmények között, a cenzúrát is sokszor kijátszva a kegyes élet gyakorlását, a hit megőrzé
sét segítő műveket írt. Többekkel együtt új evangélikus énekeskönyvet szerkesztett {Zen
gedező mennyei kar, 1692-1696), amely először tartalmazott nagyobb számú német énekfor
dítást. A 18. században, anyagát bővítve többször kiadták. Maga is verselt, két dicséretét ma 
is énekeljük (EÉ 264, 372. sz.) A Szívem keserűséget kezdetű verse a bujdosó, üldözött em
ber könyörgése: Csak adj erőt, nem bánom, / Csapásodat elvárom, / Csendes szívvel hordozom, / 
Csak hitem el ne fogyjon! 

Nagy hatású, több kiadást megért imakönyve {Arany lánc) szintén hiányt pótolt, mint 
ahogy azt Lövei Balázs (1685-1707) győri lelkész előszava is hangsúlyozta: „majd alig ta
láltatik egy avagy két magyar imádságos könyvecske, melyet religionkon való ember bo
csátott volna ki". A kötetre különösen nagy szükség volt az üldöztetés éveiben, hiszen há
borúságok és kísértések idején az igaz hitből származott könyörgésnek, imádságnak arany
láncához kell nyúlni, mert avval az Úristent magunkhoz kapcsolhatjuk, közöttünk való 
maradásra bírhatjuk. 

\ 



Ács Mihály, ifj. 
1672-1710 

E L M É L K E 
D É S E K . 

K F (. Y E í 

G Y A K O R L Á S O K , 
A' <zim l̂e n(k lii^vtit^re £i i bchA 

letki cml cr nevtHt:ik^re 

GERHARDUSJAKOS 
r»i St,. híi mtffdijif DiiitT c'i fr— 

Z Ó L Y O M I B O L Ü I S A R T O L . 

Stik vc'tiC'.kí.'A: m:g lir^utcatvin 
^^ A C H S i^í l' H A L f '-

Apjának (id. Ács Mihály) küzdelmes pályáját folytatta, tanított cs 
lelkipásztorkodott, teológiai műveket adott ki. A pietizmus hatá
sára nagy szerepet játszott eletében a nevelés, a tudományos igé
nyű biblicizmus, az egyházi élet megújítását elősegítő míívek ki
adása. A győri iskola után a strasbourgi, wittenbergi, tübingeni 
egyetemre ment, ahol Czvittingcr Dávid (1675-1743), a híres bib
liográfus is tanulótársa volt. Telekesi Török István (1666-1722) 
költségén Strasbourgban, 17ü2-ben korrigálta és kiadta apja elmél
kedéseit {Boldo)i halál szekere). Hazafelé a míí példányait a vámon el
kobozták, de itthon, 1708-ban ismételten sikerült azt kiadnia. Tor
kos András lelkészsége alatt a győri evangélikus iskola rektora volt (1702-1703), majd lelkész 
Vadosfán és Kemenesszentmártonban. A Rákóczi-szabadságharcban az evangélikus kuruc 
főnemesek udvari káplánjaként vett reszt, követte Telekesi Török Istvánt, Rákóczi ezre
deskapitányát, a dunántúli evangélikusok fő támogatóját Rozsnyóra, ahol a magyar gyüleke
zet lelkészévé választották. Ö temette el patrónusának fiát, a Rozsnyón tanuló Török Bálin
tot, aki a nemzetség utolsó férfitagja volt. A szülőket vigasztaló prédikációjából, melyet 
nyomtatásban is megjelentetett, érdemes idéznünk lírai szavait: „Vigasztaljátok magatokat, 
hogy nem a kegyetlen ellenség fegyvere vette el, mely miatt édes hazánkban sok jó szülék
nek kedves fiok megöletek, nem is a betegségnek az ő keménysége vagy a nyavalyáknak fáj
dalma vette és ölte meg őtet, hanem az Isten csendesen, gyengén, szépen és amely ő szent 
felségének kiváltképpen való kegyelme, könnyen, csak úgy, mint álom által vette el." 

Ács 1708 végén már a bártfai iskolában tanított. 1710-ben kassai magyar prcdiLítorként halt 
meg. Főműve, az 17()9-bcn kiadott Műtjyíjr Tlwoloffa átmenetet jelent az ortodox és a pietista 
dogmatika, etika között. Javította és újra kiadta a Zólyomi Perinna Boldizsár által fordított 
Johann Gerhard-féle elmélkedéseket: Szentséges elmélkedések és kegyes^^akorlások, amelyek a szent 
életnek köi^etésére és a belső lelki ember nevelkedésére ... megtrattattak (1710). Az olvasóknak írt aján
ló verse is mutatja, hogy munkáival a keresztény élet megújítását akarta előmozdítani: Tu
dom, hogy e könyvnek nem lészen keleté, / Mert kegyességre int, aki becsülete / Megfogyott, Krisztusnak 
sincsen lisztelete, I Sem követőinek előmenetele. I Mostan mindenektől a nagy szitkozódás, / Felsős alsó 
rend közt a rút átkozódás, / Versengés, káromlás, csúnya pántolódás I Hallatik, gyalázat, morgás, vissza
vonás. I Csak erővel köti Isten szent igéjét, I Most az emberekre áldott szép beszédét, I Inkább ki-ki töl
ti a maga erszényét, / Hogy sem promoveálja Isten dicsőségét. 



Bajcsy-Zsilinszky Endre 
1886-1944 

Édesapja egy ideig a szarvasi evangélikus Vajda Péter Gimnázium 
tanára volt. Itt született fia, Endre 1886-ban. S bár kétéves korában 
már Békéscsabára költöztek, emléke - bizonyára apja és nagybáty
ja emlékével együtt - tovább élt Szarvason. Szülőháza falára 1966-
ban emléktáblát helyeztek el, 1981-ben pedig szobrot állítottak 
neki a Művelődési Központ előtt. 

Politikai, társadalomtudományi téren nagy utat kellett megten
nie a fiatalkori dzsentri szemlelettől odáig, amikor már a magyar 
parasztság megoldatlan gazdasági és szociális problémáit tartotta a 
legfontosabbnak. Eg^'etkn út a magyar paraszt című munkájában hi

tet tesz egy radikális földreform mellett (1938). 
Ezután következik az útkereső, útralelő bátor férfikor. Lemond vitézi rangjáról (1935), 

csak az édesanyja után felvett Bajcsy előnevet tartja meg. Bekapcsolódik a politikai életbe. 
Jelentős esemény az Előőrs című lap megindítása (amit majd újabb lapok követnek), itt a 
népi írók is helyet kapnak. Pártot alapít (Nemzen Radikális Párt), amely 1936-ban fuzio
nál a Független Kisgazdapárttal és 1939-ben ennek révén lesz Tarpa országgyűlési képvi
selője. Külpolitikai kérdésekben lankadatlan erővel és morális bátorsággal fordul szembe 
a hitleri német politikával és szálláscsinálóival. 

A 40-es évek sorsdöntő politikai küzdelmei forradalmár-mártírrá érlelik. Sürgeti a né
met politikától való elhatárolódást. Helyette a délkelet-európai népek összefogását látja 
szükségesnek. Az antifasiszta nemzeti ellenállás munkálója. 

1942-ben bekapcsolódik a Magyar Történelmi Emlékbizottság munkájába, részt vesz a 
Petőfi szobor előtt március 15-én lezajló nagy, háborúellenes tömegtüntetés megszervezé
sében. A magyar parasztság koszorúját ő helyezi el a szobor talpazatára. 1943-ban, a Parla
mentben mutat rá a kormány és az ellenzék felelősségére, Magyarország megmentésének, 
jövője biztosításának nagy feladatára: „hogyan illeszkedjék a magyarság, a nemzet, az állam 
a nemsokára megszülető világdemokrácia eszméi és intézményei keretébe." 

A drámai események gyorsan követték egymást: üldöztetése, az 1944. március 19-i tűz
párbaj hazánk német megszállásakor, sebesülése, végül a vésztörvényszék, majd hősi halá
la 1944. december 24-én, Sopronkőhidán. Előtte magához vette az Úr szent vacsoráját. 
Temetési szertartása Budapesten volt 1945. május 27-én, majd Tarpán helyezték el földi 
maradványait. 
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Bajza József 
1804-1858 

1804-ben született Szűcsiben a magyar irodalmi kritika egyik meg
teremtője, Bajza József, akire ma elsősorban Vörösmarty és Toldy 
Ferenc barátjaként, az Athenaeum szerkesztőjeként emlékezünk. 

Iskoláit Gyöngyösön kezdte, később a pesti piaristákhoz járt gim
náziumba. Itt ismerkedett meg Toldy Ferenccel, aki élete végéig 
barátja és munkatársa maradt. 

A pesti egyetemen először filozófiát (mentora Virág Benedek 
volt), később jogot tanult. Részt vett a reformkor irodalmi és po
litikai csatározásaiban. Pályája során számos lapot szerkesztett, így 
Kisfaludy halála után ÍZ Aurórát, 1831-től a Kritikai Lapokat, 1837-
től az/lí/ienaeumoí, 1848-ban Kossuth Hír/íj/y'ííf. 

Lelkes kritikus és szenvedélyes vitázó volt. Nevéhez fűződnek a 19. század irodalmi éle
tének nevezetes vitái, az ligynevezett (Conversations) lexikoni-pör, vagy a Pyrker-pör. 
Eszménye az írói (irodalmi) respublika. Irodalomban nem ismert társadalmi, származási 
vagy vagyoni helyzetből származó előjogokat, nem nézett sem kort sem rangot, csak a mű
vészi teljesítmény számított. 

Meghatározó szerepe volt a múlt század színházi életében is. 1837-38-ban a Pesti Magyar 
Színház első igazgatója volt, összeállította a színésztársaság törvényeit, 1839-ben pedig meg
írta Szózat a pesti magyar színház ügyében című röpiratát, melyben a színház nemzetivé válását 
sürgeti. 1846-os akadémiai beszédében {Nemzetiség és nyelv) szintén az elncmzetietlenedés 
ellen foglalt állást. 

A reformkorban költőként is ismert Bajza, mivel a szabadságharcban részt vett, Világos 
után bujdosni kényszerült. 1851-től azonban újból Pesten élt, és egy-két költői megszóla
lást kivéve munkássága megszakadt. 

1858-ban súlyos betegség következtében elborult elmével halt meg. 
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Bajza Lenke 
1840-1902 

Pesten született 184()-bcn Bajza József leánya Lenke, a 19. század 
egyik legismertebb írónője. Édesapja és édesanyja Csajághy Júlia 
révén rokoni szálak fűztek a kor szellemi és politikai elitjéhez, Vö
rösmartyhoz, a Vachott és a Csapó családhoz is. 

1858-ban férjhez ment az ismert könyv- és lapkiadóhoz, Hecke-
nast Gusztávhoz. Ezzel szinte egy időben (1857-ben) kezdődött írói 
pályája, s rövid idő alatt nagy ismertségre tett szert, igen népszeríí-
vé vált. Főmunkatársa lett Vajda János lapjának, a NővHá^uak, mely 
szintén Heckenastnál jelent meg. 1858-ban megjelent első kötete 
Beszélyek címmel, melyről nem kisebb tekintély, mint Jókai Mór is 

írt kritikát. 
Első házassága nem volt boldog. Alig öt esztendő múltával, két gyermek édesanyja volt 

már ekkor, elvált Hcckenasttól. Második férje is ismert ember volt, fontos tisztséget töl
tött be: Beniczky Ferenc, Pest vármegye főispánja, később a Nemzeti Színház és az Ope
raház intendánsa. 

Regényírói karrierje már második házassága idején, 1866-ban kezdődött el igazán. Ezt 
követően azonban a század (vitathatatlanul) legtermékenyebb és legolvasottabb írónője lett. 
Regényei számát tekintve vetekszik Jókaival; több mint százat jelentetett meg. írt beszé-
lycket, tárcákat, iitirajzokat, sőt még színmfjvekct is. Lelkes utazóként megjárta Németor
szágot, Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát. 

Mííveinck miívészi színvonala azonban nem áll arányban a mennyiségükkel. Jórészt 
sablonos témák (elsősorban az eleinte boldogtalan, majd különböző „próbatételek" után 
beteljesülő szerelem) kevésbé sikerülten megírva. Cselekményük általában igen fordula
tos ugyan, de a figurák hiteltelenek, valótlanok, a helyzetek valóságidegenek. Ez azonban 
nem akadályozta sikerességét, népszerűsége példátlan volt. S bár ő maga sem tört művé
szi babérokra, 1878-ban a Petőfi Társaság is tagjává választotta. 

1902-ben Budapesten halt meg. 
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Bakay Lajos 
1880-1959 

Hódmezővásárhelyen született, 1880. június 5-cn és Budapesten, 
1959. november 26-án halt meg. Sebészorvos, egyetemi tanár. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1903-19()4-ben ta
nársegéd az anatómiai intézetben, utána a sebészeti klinikán mű
ködött 19()8-ig. 

Dollingcr Gyula tanítványa. Külföldi tanulmányút után a Fe
hérkereszt Gyermekkórházban (Budapest, Alkotás út) sebészfőor
vos. Itt képezte magát a nyelőcső-sebészet alapos ismerőjévé, a 
művi nyelőcsőképzés úttörő megoldását továbbfejlesztve. Ekkor 
szerezte magántanári képesítőjét. 1914-ben rendes tanár Pozsony
ban, ott kemény, szívós szervezési munkát végez. 1915-től a csonkult és bénult katonák 
utókezelő intézeteit szervezi. 1918 őszén a cseh megszállás elől az Erzsébet Egyetemmel 
Pozsonyból Budapestre menekül, majd 1924-től Pécsre költözik. Az 1925/26-os tanévben 
a pécsi egyetem rektora. 1926-tól 1945-ig a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
tanára és a II. sz. Sebészeti Klinika igazgatója. 1939-től az országgyűlés felsőházának tagja. 
Az Országos Orvosi Kamarának elnöke annak a II. világháború utáni feloszlatásáig. Az 
1942/43-as tanévben az egyetem rektora. Nemzetközi sebész szakfolyóirat szerkesztője. 

A szövődmények megelőzéséhez a műtéti előkészítés fontosságára mutat rá. A társtu
dományszakokkal együttműködésre serkent. Hazánkban elsők közt tanulmányozta a ve
getatív idegrendszer sebészeti jelentőségét. A koponya- illetve agysebészet kiemelkedő 
képviselőjévé vált. Különös gondot fordít a „morbus hungaricus", a tüdőgümőkór elleni 
küzdelemre. Elnöke a Rák-elleni Küzdelem Magyarországi Szövetségének. 

A legszigorúbb önbírálatot gyakorolja és arra nevel. Számos egyesületnek elnöke és ér
demrendek kitüntetettje. 

A II. világháború utáni éveiről hallgatnak a hozzáférhető források. 
Az 195()-cs évektől a fővárosi kórházaknál sebészkonziliárius és a klinikopatológiai 

anyag kiértékelését végezte. 
Tudományos munkássága a nyelőcsőszűkületek plasztikai megoldásával, a csonttuber-

kolózis gyógyításával, csontsérülésekkel, csontüregek bepótlásával, koponyaüregi vérzések
kel és a vegetatív idegrendszer sebészetével kapcsolatos. Munkái hazai és külföldi szaklapok
banjelentek meg. A Magyar Életrajzi Lexikon (I, 1967) 9 fő írásművét sorolja fel. Nevét őrzi 
a gerinc melletti tályog gyógyítására általa kidolgozott „pímctio paravcrtebrális sec." Bakay. 
Fanyar himiora mellett, szinte ellentétben hatalmas alakjával, gyengéden foglalkozott a leg
elesettebb betegek panaszaival is. Elete utolsó pillanatáig dolgozott és tanított. Mint tanító
mester hitet, lelkesedést tudott önteni tanítványaiba, és beléjük oltani mind a betegágynál, 
mind a műtőasztal mellett a lelkiismeretességet, az igaz emberszeretetet. 
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Balassa János 
1814-1868 

• 

Sebész, egyetemi tanár. Orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be. 
m^ ^L Kolletschka, Skoda, Rokitansky tanítványa. 1839-től műtőorvos a 
•• ^ p l bécsi sebészeti klinikán. 1841-től másodorvos, majd helyettes fő-

4 jjká orvos a bécsi közkórházban. Hosszabb külföldi tanulmányút után 
^ ^ ^ J 1843-tól (29 éves korától) a sebészet nyilvános rendes tanára a pes-

^ ^ • g ^ ^ ^ ^ ti egyetemen. Az általa létrehozott tudományosan megalapozott 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ magyar sebészetet világszínvonalra emelte. 

^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H A szabadságharc lendülete magával ragadta legjobb orvosainkat, 
^ I H Í ^ ^ I H H I így a pesti egyetem nagyhírű professzorát is. 1848-49-ben az egye

tem orvosi karának igazgatója. Mikor az egyetem a Közoktatásügyi 
Minisztérium felügyelete alá került, a kormány őt bízta meg a tanulmányi ügyek igazgatásá
val minisztériumi tanácsosként. A szabadságharc alatt a honvédkórház igazgatója. Asszisz
tensével, Markusovszky Lajossal tevékeny részt vett a sebesültek ellátásában. A szabadság
harc leverése után egyetemi katedrájától megfosztották és börtönbe vetették, de mint az 
ország legkiválóbb sebészét nem tudták sokáig börtönben tartani. Több hónapi fogság 
után 1851-től foglalhatta el ismét tanszékét. 

Az önkényuralom a magyar tudományos élet elnyomására törekedett. Ezzel Balassa és 
köre vette föl a harcot. Hozzákezdtek a haladó magyar orvosok megszervezéséhez. Kezde
ményezésére indította útjára Markusovszky Lajos az Orvosi Hetilapot 1857-ben. Balassa 
fő szorgalmazója volt az Országos Közegészségügyi Tanács létesítésének, melynek első el
nöke lett, hasonlóképpen a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatnak is. A korszerű magyar 
sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. Sikeres és elismert sebész, tevékenységét ma
gas fokú technikai tudás, nagy tárgyismeret jellemezte. Elsők közt alkalmazta Európában, 
hazánkban pedig elsőként az általános érzéstelenítést, az éter-narkózist az operációknál. 

Úttörő jelentőségű volt a hasi sérvekről szóló munkája, a gégetükrözés felhasználása a 
gégeműtétekncl. Nagy számban végzett hólyagmetszést és kőmorzsolást. Új megoldáso
kat alkalmazott plasztikai műtéteiben, az „orrképzésben" és egyéb „képző műtétekben". 
Műtéti eredményeiről Magyarországon először fényképes dokumentációval számolt be 
munkáiban. Korát megelőzte a tuberkolotikus csont és ízületi betegségek konzervatív 
(szervmegőrző) kezelésével és a hűtés alkalmazásával a sebészeti gyógykezelésben. 

Főbb művei a már utalásszerűén érintetteken kívül: Gyakorlati sebészet; A hasséruekről. 
A Magyar Sebésztársaság 1906-ban emlékére „Balassa János emlékérem" elnevezésű ki

tüntetést alapított, amely 1943-ig évenként került kiosztásra. Ezt utóbb az Orvos-egész
ségügyi Dolgozók Szakszervezetének Sebész Szakcsoportja felújította. 
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Balassi Bálint 
1554-1594 

A magyar reneszánsz iegriagyobb költője nemcsak a magyar sze
reimi líra, az udvari színjáték, hanem az istenkereső költészet meg
teremtője is. A Felvidék egyik legtekintélyesebb családjából szár
mazott, tagjai kiemelkedő szerepet játszottak a török elleni végvá
ri harcokban. Édesapja, a zólyomi várkapitány és főispán Balassi 
János és édesanyja. Sulyok Anna evangélikus hitben neveltették 
gyermekeiket. Bornemisza Péter udvari prédikátorként, a költő ne
velőjeként a zólyomi várban kezdte lelkészi pályáját. Balassi Nürn
bergben diákoskodott, talán megfordult egy német egyetemen és 
Hadovában is. Beszélt horvátul, latinul, lengyelül, németül, ola
szul, románul, szlovákul és törökül. 1569-bcn a családnak Lengyelországba kellett mene
külnie, mivel Balassi Jánost összeesküvés vádjával letartóztatták. Bornemisza bíztatása nyo
mán, szülei vigasztalására . Idcor fordította le az elzászi evangélikus lelkész, Michacl Bock 
elmélkedéseit. Miután apja kegyelmet nyert, a 18 eves Balassi már részt vehetett Rudolf 
koronázásán, ahol juhásztáncával elkápráztatta az udvart, 1579-82 között egri hadnagy
ként szolgált. Ha életútját, sokszor szokatlan életvitelét, periratait nézzük, megzabolázha-
tatlan személyiség tűnik szemünk elé. Költészete azonban egészen mást árul el. Egyforma 
hévvel szolgálta Venust, Marsot és Pallast. Ungnád Kristófné (Anna) iránti szerelmét az 
unokatestvérével. Dobó Krisztinával kötött házassága követte 1584-ben. A hozománynak 
tekintett sárospataki vár elfoglalása miatt perbe fogták. Az 1586-ban katolikus hitre áttért 
költő perét végül megszüntették, házasságát érvénytelenítették. A tizenötéves háború során 
részt vett családi birtokainak, Divénynek, Kékkőnek visszafoglalásában. 1594-bcn az eszter
gomi vár ostromára az egész életútját jelképező zászlóval érkezett, melynek egyik oldalán a 
hárfával térdepelő, felemelt kezeivel író Dávid király, a másikon pedig, egyes feltételezések 
szerint, a költő jelmondatával ékeskedő Balassi-címer volt: „Eletünket, amellyel a sorsnak 
tartozunk, fordítsuk a haza üdvére!" Az ostromban halálos sebet kapott. Halála után ha
marosan, főleg a költőtárs és tanítvány Rimay Jánosnak hála, megkezdődött Balassi alak
jának és költészetének kultusza, életművének gondozása. 

Balassit századokig csak mmt az istenes énekek, a vitézi élet erényeit dicsőítő versek 
szerzőjét ismerték. 1874-ben, a Balassi-kultuszt a 17. század óta ápoló Radvánszkyak rad-
ványi könyvtárában fedezték fel az ún. Balassa-kódexet, amely a költő szerelmes verseit is 
tartalmazta. A magyar költészetben elsőként írt az udvari szerelem eszmerendszerébe tar
tozó verseket és reneszánsz udvari színjátékot. 
Mitit az szomjú szarvas, kit vadász rettentett, / Hegyeken-völgyeken széjjel mind kergetett, / Rí, léh, 
s alig vehet szegény lélegzetet, / Keres kútfejeket, I Úgy keres, Úristen, lelkem most tégedet, I Szerte 
mind kiáltván az te szent nevedet, / Szabadulására, hogy onts kegyelmedet, / Mint forrásfejedet. 
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Bancsó Antal 
1851-1932 

Kisbaboton született, gimnáziumi tanulmányait Győrött (1962-66) és 
Sopronban (1899-1870), a teológiát Sopronban (1870-1873) és Jená
ban (1873-1874) végezte. Azután hét évig nevelősködött. 1876-ban 
a hallei egyetemre ment s ott két évet töltött. 1878 szeptemberé
ben teológiai tanár lett Eperjesen, 1884 szeptemberétől Sopron
ban tanít, ahol 1889-90-ben a teológia dékáni tisztét is viseli. 1908-
tól a teológiai akadémia igazgatója. Itt működik 1919-ben történt 
nyugalomba vonulásáig. Teológiai munkásságának fő területe az Új
szövetség nyelvészete, írásmagyarázata. A Teológiai Akadémiának 
1909-10. évéről megjelent Értesítőjében - melynek Bancsó a köz

zétevője -, az új tanévet megnyitó beszédében bepillantást kapunk, hogy ő miben látja az 
akadémia feladatát. „A theológiai főiskolák feladata a theológiai tudományoknak... önálló 
művelése és előadása utján az ev. egyház számára alkalmas lelkészek... képzése". Szerinte a 
teológiai tudományok művelése és előadása a gyakorlati lelkészképzésnek leghathatósabb 
eszköze. Úgy gondolja, hogy a teológiai akadémiának kettős célja van: a teológiának mint tu
dománynak önálló művelése és a lelkészek képzése. 

Nyugalomba vonulása után Budapestre költözött és 1919-23-ig az itt elhelyezett teoló
giai akadémián tanárkodott. 

„Bancsó Antal teológiai tanárra úgy emlékeznek, mint aki pontosan kidolgozott, folyé
kony, szinte nyomdára kész szabad előadásokat tartott. Tanításai inkább az észhez, mint a 
szívhez szóltak. Azok közé tartozott, akikjcllemükkel és életmunkájukkal maradandó em
léket emeltek maguknak. Van, aki az elmélyedő nyugalmat látta benne, olyan személyisé
get, aki evangéliumi megoldást tudott nyújtani az elméletek problémáihoz". (A soproni lí
ceum, Budapest, 1986.). 

Az evangélikus egyetemes egyháznak 1908-tól jegyzője, majd főjegyzője volt 1928-ig. A 
pécsi egyetem 1933-ban teológiai díszdoktorrá avatta. A Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság 1911-ben választmányi tagjai közé sorozta. Különböző dolgozatai jelentek meg az 
Ev. Egyház és Iskola című iíjságban, közülük tudományos szempontból értékes: Az ószö
vetségi prófétákról (1887-88) 

Hazai evangélikus egyházunk életében maradandó nyomai vannak evangéliumból faka
dó tanításainak. Látta az akkori egyházi élet problémáit és kereste a biblikus megoldásokat 
szembesülve kora és hazája kérdéseivel. 

1937. január 3-án, Budafokon szólította el teremtő és megváltó Ura. 

\ 
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Batizi András 
1510P-1546? 

K4nKi MM#it <ÍHluUi •«( hflaaik •iHHip. 

fcnt Jéamttl •• Jif«i< m W 

„Az urak közül legelső Prinyi Péter luthcristává lőn és az ő jószága- «IMTEUVUAZBÉI.I ..ÚSKKKT 
ba Kopácsi Istvánt, Starinus Mihályt pracdikálni bocsátá. Ennek 
példáját követé DrágfTi Gáspár, ki az maga jószágába Batizi Andrást 
és Dévai Mátyást pracdikáltatá." Pázmány Péter katolikus püspök 
mondataiból idéztünk, aki a katolikus restauráció kimagasló egyé
nisége volt. 

Születéséről és kora ifjúságáról nem sokat tudunk. Ha igaz, 
1510 körül született Batizon, és igen hamar a reformáció felé for
dulhatott, hiszen 1530-tól már a reformáció oldalán állva írta éne
keit. Valószínű, hogy „tisztelendő mestere", aki hatott rá ez irány
ban, Gálszécsi István volt. S csak ezután, 1542-ben ment Wittenbergbe tanulni, ahol így 
került az egyetemi anyakönyvbe: „Andreas Batizi Ungarus". Különösen Melanchthon 
Fülöppel volt eleven kapcsolata, még hazajövet is levelezett vele. Kassán, Sátoraljaújhe
lyen, Tokajban és Szikszón végezte tanítói szolgálatát. Mesterének, Melanchthonnak írja, 
hogy még Pécs vidékéről is mentek hozzá tanulók „vallást" - az új hitet - tanulni. 

Tanítói munkájának ránk maradt gyümölcse: kátéja. Keresztyéni tudomáriYról való röuid 
könyvecske, amelynek még az ötvenes években is három kiadása citbgyott. Elmondhatjuk, 
hogy írása a legelső magyar káték közé tartozik. Tartalmában Luther Kátéjához igazodik, 
bár - érdekes - a keresztséggel kezdi tanítását. De tanító munkájához tartozik egy másik 
írása is: Meglőtt és megteendő dolgoknak, teremtéstiil fogva mind az ítéletig való história címmel. 
Dániel próféta könyvét magyarázza, amikor a négy birodalomról ír. Leírja és tanítja ben
ne történelemszemléletét. Leírja, hogy Krisztus országára két ellenség támad: a török és a 
pápaság. 

Költői tehetségének ránk maradt kincsei közé tartoznak énekei. „Jóllehet többen is ir
tanak énelőttem ilyetén kisded könyvecskét, egyikük az én tisztelendő mesterem, Gál
szécsi István..." - ő is jónak látta ezzel a gyülekezeteket megajándékozni. 13 éneke maradt 
fenn sokáig, két szép énekét még mai énekeskönyvünkben is énekeljük (234, 363). De írt 
bibliai tárgyú énekeket is: Krisztus születéséről, Gedeonról, Zsuzsannáról, Jónásról és 
Izsák házasságra lépéséről. Ezekről írja egy életrajzírója és méltatója: „nyelve bizonyos rit
mikus tömörségre tesz szert, gondolatai mélyből fakadnak, képei természetesség színében 
tűnnek fel, melyeken itt-ott megvillan a költőiség sugara is..." 

Azt tudjuk, hogy az 1545-ös erdődi zsinaton, amely az Ágostai Hitvallást fogadta cl, 
Batizi is jelen volt. Talán Lutherrel egy esztendőben, 1546-ban fejezte be életét. Hitvallá
sát és gyönyörű énekét ma is énekelhetjük: Je/; dicsérjük az Istennek szent Fiát, IA szép Szűz
nek drága szent magzatját, / E világnak áldott Megváltóját, / Bűnősöknek örök szószólóját. 
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Bauhofer György 
1806-1864 

^ . ^mHIk Soproni családból származott, szülővárosában és Bécsben tanult. 
^ K ^ 1 1829-től Somorja evangélikus lelkésze volt, míg Mária Dorottya 
^ H p i fgm nádornc 1844-ben meg nem hívta Budára. Bauhofer nevéhez fű-
l ^ ^ ^ i v ^ ződik az első német nyelvű hazai evangélikus folyóirat megjelen-
^^^^^m tetése (Der euangelische Christ, 1848), a budavári gyülekezet meg-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L . szervezése és a pesti protestáns árvaház megalapítása. 
^ ^ ^ ^ H ^ ^ B ^ ^ ^ A budai lelkész a Bach-korszakban bátran síkraszállt az egyház 
^ ^ ^ ^ ^ B j ^ H ^ ^ H alkotmányáért: 1850-ben például, amikor szuperintendcnciáiis ad-
H H H I H ^ ^ ^ ^ H minisztrátorok és kormánybiztosok felügyelték az evangélikus egy

ház életet, s miniszteri rendelet függesztette fel a protestáns egyhá
zak autonómiáját, Bauhofer leánya, Vilma esküvőjét használta fel, hogy aláírásokat gyűjt
sön a készülő centralisztikus törvénytervezet ellen. A 71 aláírással ellátott tiltakozást Mária 
Dorottya olvasta fel az ifjú uralkodónak, majd egy aláírások nélküli példányt a kultuszmi
niszterhez is eljuttatott. Ugyanebben az évben a pesti egyházi gyűlésen a királyi biztos je
lenlétében is elmondta bátor hozzászólását. Bauhofer több egyházi küldöttségben is részt 
vett (Bécsben Bach belügyminiszternél, Budán Geringer tanácsosnál), s ezek a tiltakozások 
is hozzájárultak az abszolutista egyházpolitika első meghátrálásához (az abszolutizmus-ko
ri evangélikus egyházi ellenállás egyik legfontosabb forrása Bauhofer naplója). 

Az 1859-es királyi rendelet (protestáns pátens, melyet ugyan egy évvel később vissza
vontak, mégis még sokáig megosztotta az evangélikus egyházat) körül kirobbant egyház
politikai küzdelmekben azonban - mint több német anyanyelvű lelkésztársa - Bauhofer 
már az állami kontroll alá helyezett egyházszervezet kialakítása mellett foglalt állást. Nem 
kizárt, hogy ebben nem annyira egyházjogi, mint nemzetiségi és teológiai tényezők (ma
gyarosítás, protestáns unió) motiválták. Családja mindenesetre nevét a következő generá
cióban Bánhegyire magyarosította, s leszármazottjai között van Túróczy Zoltán püspök és 
Kemény Lajos esperes is. 
Bauhofer fő műve névtelenül megjelentetett magyar egyháztörténete, mely 1854-ben egy
szerre látta meg németül és angolul a napvilágot. A fogalmazvány természetesen kalandos 
körülmények között jutott el a külföldi kiadóhoz. A mű megírásához gyűjtött kéziratos 
források vetették meg az Evangélikus Országos Levéltár alapját. 

\ 
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Bárány György 
1682-1757 

Leszármazottai a Szeniczei nevet vettek föl, ezért általában a tolna- L^KMLC. ..r., 
baranya-somogyi esperest is ezen a családnéven szokás említeni. r̂ M.JcíííTíítíum. «MM» 
Bárány György bcledi papfiúként született, Győrött, Pozsonyban, w,^j<Sr^ 
Eperjesen, Jénában és Halléban tanult. Az utóbbi városban jelent ' '• '"''""^^^i^'''-^"^ 
meg 1711-ben nyomtatásban fordítása: August Hemiami Fratickeiiak ^'^'%i^J'.f,^'i:Í^ 
oífííirásíj a ^cní/cfení'i'e/áw/. A pietista eszmékért lelkesedve tért haza ' ^ ''""',. 
innen Győrbe, ahol tanárként és német prédikátorként működött, 
míg meg nem hívták Nagyvázsonyba lelkésznek. Akárcsak Győrött, ^. 
a vázsonyi iskolában is a haliéi pedagógiát alkalmazta (mely magyar 
nyelvű oktatást is jelentett!), a gyülekezetben pedig bevezette a 
mindennapi bibliamagyarázatokat, a konfirmációi oktatást és a vasárnap délutáni katekézist. 
Valószínűleg ekkor kezdte el hároméves ciklusokban az Újszövetség folyamatos magyaráza
tát. 1718-ban került Gyönkre mint a török uralom alól felszabadított Dél-Dunántúl szinte el
ső lutheránus papja. Gyönki és hároméves györkönyi szolgálata után jutott Sárszentlőrincre, 
ahol rövid száműzetésektől eltekintve haláláig tartózkodott. Krmann Dániel még 1720-ban 
címzetes esperessé nevezte ki, tisztségében az 1742-bcn választott dunántúli püspök is meg
erősítette, jóváhagyva az általa végzett ideiglenes ordinációkat. 

Bárány György tagja volt annak a fordítói-könyvkiadói körnek, mely egyre-másra adta 
kézbe a gyülekezeti életet gazdagító pietista szellemű kiadványokat, mint ima- és énekes
könyveket (Aranylánc, Zengedező mennyei kar), kátékat és igés könyveket (Panoplia cat-
holica), Johann Arndt Igaz keresztyénségét, Christian Kortholt Súlyos papi terhét. Ábra
hám Wolf és Friedrich Rogall Atyafiságos serkentéseit, valamint az Ágostai Hitvallást főleg 
hazai nyomdák illegális termékeiként. Fő művének, a laubani magyarázatos Újszövetség
nek megjelenését (1758) már nem érhette meg. Ebben az irodalmi vállalkozásban Sartoris 
(Szabó) János nemescsói, Vázsonyi Márton vadosfai és legidősebb fia. Bárány János felpé-
ci lelkész voltak közvetlen munkatársai. 

A Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye, mely 1720-ban öt, 1725-ben tíz lelkészt szám
lált, néhány év múlva már 20 gyülekezettel büszkélkedhetett. Bárány György nemcsak az 
egyházi élet szervezésében vállalt oroszlánrészt, hanem az új települések alapításánál is 
szolgált tanáccsal. Tekintélyét mutatja, hogy még a katolikus Mercy gróf a vármegye leg
hatalmasabb földesura is rá bízta unokaöccse nevelését. Bárány egyházmegyéje megalaku
lásának történetét is megírta: ez a mű arról is beszámol, hogyan ismerte föl az első esperes 
történelmi feladatát és Istentől kapott küldetését, mikor a biztonságos Balaton-felvidékről 
az elpusztított, elvadult déli vármegyékbe indult külmisszióval is felérő vállalkozására. 
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Benczúr Gyula 
1844-1920 

A magyar reprezentatív történeti festészet egyik nagy alakja Benczúr 
Gyula, 1844-bcn született Nyíregyházán. Ősei Békés megyében, 
Biharban és az Árva megyei Jaszenován éltek. Apai dédapja, István, 
Nógrád megyében, Vanyarcon volt evangélikus lelkész. Édesanyja 
Lasszgallner Paulina holland kereskedők leszármazottja. A család 
hamarosan átköltözik Kassára a rokonokhoz, ahová a gyógyszerész 
apa megromlott egészségi állapota kényszeríti őket. Gyula itt jár isko
lába, majd Klimnovics Béla míjvésziskolájába iratkozik be. Klimno-
vicsék tanácsára dönt úgy az apa, hogy Bécs és Párizs helyett Mün
chenbe, a Művészeti Akadémiára küldik a tehetséges ifjút. 1861-ben 

kerül Münchenbe, ahol több magyar festőtársa is tanul, Liezenmayer Sándor, Wagner Sán
dor, Székely Bertalan, egy évig Munkácsy Mihály is. Szinyei Merse Pállal pedig hosszabb 
ideig közös műtermet bérelnek és az ekkor készült képeik egymás hatásáról tanúskodnak. A 
német növendékek közül ismertek voltak számára Böcklin, Makart, Gábriel Max, Rudolf 
Seitz, Johann Herterich, Wilhclm Biisch, Gysis, Leiibach, Kaulbach és mások. 

Két év sikertelen próbálkozás után Szinyeivel együtt felvételt nyernek Kari von Piloty 
osztályára, amely ekkor volt fénypontján, és amely a sablonok alól való felszabadulást j e 
lentette. 

Benczúr Gyula 1869-ben végzett az Akadémián és itt figyelt fel rá II. Lajos bajor király, 
aki kastélyait rokokó stílusban kívánta freskókkal díszíteni. Benczúr sokat panaszkodott a 
témák sivárságára. 1876-ban művészetének elismeréséül II. Lajos a müncheni Akadémia 
tanárává nevezte ki Benczúrt, aki csak magyar állampolgárságának megtartásával vállalta el 
a tisztséget. Több tanári állást is ajánlottak neki Weimarban és Prágában is, de ő szíveseb
ben fogadta el Trefort Ágoston magyar kultuszminiszter ajánlatát a Budapesten megindu
ló művészképző intézmény élére. A hivatalos körök által mindvégig elismert festő 1920. 
június 16-án hunyt el dolányi birtokán, amelyet halála után Benczúrfalvának neveztek el. 

A magyar történeti festészet és portréfestészet kiemelkedő alakjára a fennköltség és a 
technikai bravúr a legjellemzőbb. A Hunyadi László búcsújával kezdődő nagyméretű törté
neti képeire a harmonikus szerkesztés, a tartózkodó színhasználat, valamint az eszmei tar
talom és a forma egysége jellemzőek. Noha historizmusa kiüresedő akadémizmusba tor
kollott, amelyet már a 19. század végén meghaladtak az impresszionizmussal jelentkező 
modernebb irányzatok, jelentősége mégis abban a tényben rejlik, hogy példát tudott mu
tatni a művészeti felsőoktatással addig nem rendelkező Magyarországon technikai felké
szültségben, az elveihez mindvégig hűnek maradó magatartásában és abban, hogy tanítvá
nyainak, még a tőle eltérő felfogásúaknak is, mindenkor szabad utat biztosított. Képein, 
mint a fasori evangélikus templom Három királyok imádásán, (1905) derűs, békés életfelfo
gás keveredik egyfajta romantikus attitűddel. 
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Berzeviczy Gergely 
1763-1822 

Berzeviczy Gergely ősei a 13. században költöztek a tiroli havasok 
jeges bérceiről a Kárpátok közé. A családi címer attribútumai jól jel
lemzik személyiseget. A szikla a koronával a király és a haza iránti 
hííséget, illetve a romlottság és balsors elleni jogszerű és becsületes 
küzdelmet jelképezi. A sziklák járhatatlan csúcsaira felkapaszkodó 
kecske éles látásra józan ítélőképességre, valamint az erények gyak
ran nehéz és fárasztó útjának becsületes végigjárására utal. 

Berzeviczy 1763. június 15-én született Nagylomnicon, a csa
lád szepesi ágából. Felvilágosult szellemű közgazdász, társadalom
tudós és politikus, 1801-től a Tiszai Evangélikus Egyházkerület 
felügyelője. A késmárki evangélikus líceumban húsz évesen szerzett ügyvédi oklevelet. 
Államtudományi ismereteit tovább mélyítette a göttingeni egyetemen (1784-87), s tanul
mányutat tett Franciaországban, Belgiumban és Angliában. 1787-től a Helytartótanács fo
galmazógyakornokaként kezdetben jozefinista, majd csatlakozott a polgári reformerekhez. 
1791-ben részt vett az országgyűlésen és a pesti evangélikus zsinaton. Kapcsolatban állt a 
magyar jakobinus mozgalommal, melynek vérbefojtását a magyar értelmiség elleni hadjá
ratnak minősítette. Hogy letartóztatását elkerülje, 1795-ben lemondott állásáról, s vissza
vonult kakaslomnici birtokára, ahol közgazdaságtani tanulmányok írása mellett saját gaz
dasága irányításával és egyháza ügyeivel foglalkozott. 

Latin és német nyelvű közgazdaságtani műveiben - Tessedik Sámuellel együtt - a ma
gyar parasztság helyzetének lázas kutatója. Adam Smith hatása alatt elsőként tárgyalta a 
magyar gazdaság kérdéseit, a feudális rend lebontásának szükségességét, a jobbágyság felsza
badítását és a polgári átalakulás ügyét. Élesen bírálta az adómentességhez ragaszkodó magyar 
nemességet. Szót emelt Magyarország függetlenségéért, s tanulmányozta a magyar-észak
európai kereskedelem lehetőségeit. Számos Németországban megjelent írása elismerése
ként 1802-ben a göttingeni tudós társaság tagjai sorába választották. 

Mint egyházkerületi felügyelő Fabriczy András (1751-1830) poprádi evangélikus lel
késszel elkészítette a tiszai egyházkerület egyházrendezését {Fabriczy-Berzcficiaita coordiiia-
tio). Halála után (1822. február 23.) nem sokkal jelent meg Nachrichten über deii jetzigen 
Zustaiid der Euangelischen in Ungarn című műve Lipcsében, mellyel szerette volna beavat
kozásra késztetni L Ferencet az állami hatóságok által elnyomott protestánsok érdekében. 
Véleménye szerint a 300 éve dúló protestáns ellenes üldözéseknek csak egy Bécsben szé
kelő, közvetlen a császárnak alávetett és kizárólag vallási ügyekben illetékes bizottság vet
hetett volna véget. 

A haladó szellemű Berzeviczyt - a 18. századi magyar szabadkőműves mozgalom egyik 
vezéralakját - az utókor értette meg igazán. 
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Berzsenyi Dániel 
1776-1836 

^^gt^ Berzsenyi Dániel költészete a felvilágosodás formai vívmányain 
^^H^PBL épült, de képalkotásában, érzelmi tclítcttscgcbcn új hangot szólal-
^ l & l <^g U\.oxx meg. 
^ ^ ^ A X Birtokos nemesi családból született Egyházashetyén. Tizenöt éves 
^ • H R V korában - 1790 őszén - kezdte meg tanulmányait a soproni cvangé-

^ ^ • ^ ^ ^ • f l ^ likus líceumban. S ha mint a tanulmányait éppen kezdő soproni di-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ák nem is vehetett részt az első magyar önképzőkör, az 179()-ben 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 PCis János vezetésével indult Soproni Magyar Társaság munkájában, 
^ I H H i ^ H I I I H I i bizonyára hatással voltak rá az ott elhangzó szabad szellemű, felvi

lágosult filozófiai és politikai viták. 
Berzsenyi 1795-ig volt a diákja a soproni líceumnak (amely ma az ő nevét viseli). Ak

kor apja hazavitte a birtokra, s 1799-ben összeházasították rokonával, a tizenötéves Dukai 
Takács Zsuzsannával. Kemenessömjénben gazdálkodott, s itt kezdett - a diákkori zsengé
ken túl - a versírásba. E korai verseinek két nagy csoportja (amelyek tematikában, versfor
mában is elkülönülnek) a németes dalformában írt szerelmes versek és a klasszikus vers
mértékben írt ódák. Ezekben lel rá egyéni költői hangjára. Korai ódái közüM magyarokhoz 
jellemzi legjobban szemléletét. E vers nélkül nem születhetett volna meg sem Kölcsey 
Himnusza, sem Vörösmarty Szózata. 

A felvilágosult német költészet hatására szülctctt/1 re^et című ódája. Itt találkozunk elő
ször Berzsenyi kedvelt és jellemző képével, a szabadon repkedő sasmadárral: „A nagy lélek 
önként az aetherben / Héjáztatja szabad szárnyait". 

. A 19. század első éveiben megszakadt az ódák sora, és a falusi élet idillje lett verseinek 
uralkodó témája. 

18()3-ban meglátogatta egykori iskolatársát. Kis Jánost, aki akkor Nemesdömölkön (ma: 
Celldömölk) volt lelkész. Kis elkérte az addig titokban verselő Berzsenyi néhány versét, s 
elküldte azokat Kazinczynak. A költő 1808-ban határozta el, hogy kiadja költeményeit. 
Nyomtatásra szánt gyűjteménye előbb Kis Jánoshoz került, majd Széphalomra Kazin
czyhoz, aki elismerő bírálattal segítette útjára a költőt az irodalmi életben. 

A művelt középnemcsek és a nemzeti szellemű főurak lelkes olvasói voltak, kibontakozó 
költői sikerét azonban megakasztotta Kölcsey bírálata 1817-bcn. Kritikájában elismerte ugyan 
az ódák nagy erejét, de Berzsenyit mégis provinciális, dagályos költőnek ítélte. 

Berzsenyit 1830-ban az elsők között választották meg a Magyar Tudós Társaság, a Ma
gyar Tudományos Akadémia rendes tagjának. Érdeklődését a társadalmi és bölcseleti kér
dések foglalták el. 
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Bél Mátyás 
1684-1749 

A besztercebányai iskolában ismerkedett meg a pictizmus eszméi
vel, itteni tanárai (Burius János, Pilarik István) küldtek a hallci egye
temre. Az ifjú teológus Halléban az August Hermann Franckc-félc 
árvaház támogatottja volt, s magának az árvaház alapítójának a fiát is 
oktatta. Rövid németországi rektorkodás után Bélre a besztercebá
nyai, majd a pozsonyi iskolát bízták, ő mindkét intézményben beve
zette a hallci pietista pedagógiai módszereket (szemléltetés, nyelvta
nítás, osztálynapló, tanári értekezlet), s iskoláit magas színvonalra, 
nagy hírnévre emelte. Tíz éves tanári pályafijtása alatt több latin 
nyelvű tankönyvet adott ki. 1719-től már pozsonyi lelkészként 
szervezte a hazai tudományos életet (főként tudományszervezői tevékenységével érde
melte ki a magnuin decits Hungáriáé megtisztelő címet). 

A magyar, a német, a szlovák és a latin nyelvet Bél Mátyás egyforma természetességei 
használta a gyülekezeti élet számára kiadott műveiben (imakönyvek, káték, vallásos olvas
mányok fordításai), ő állította össze az első magyar nyelvkönyvet is (Der inigarische Sprach-
ineister, Pozsony, 1729), s indította cl az első rendszeresen megjelenő hazai - latin nyelvű -
újságot {Noua Posottiensia, 1720-1721). 17()9-ben cseh, 1726-ban magyar nyelvű Újszövet
séget jelentetett meg, részt vett a cseh teljes Biblia szlovákok számára szánt átdolgozásában 
(Halle, 1722), s Sebastiano Castellio latin Bibliáját is újra kiadta (Lipcse, 1724). 

A hallei államismereti irányzat hatására kezdett bele számtalan munkatársat foglalkoz
tató vállalkozásába, Magyarország leírásába, mely műnek öt kötete hagyta el a sajtót az 
észak-nyugat-magyarországi vármegyék ismertetésével {Noiitia Hungáriáé novae historicogeo-
graphica 1735-1747; a kéziratban maradt kötetek az esztergomi prímási levéltárban találha
tók). A Helytartótanács többek között azzal is kifejezte elismerését és támogatását, hogy a 
tudós pap tehermentesítésére hozzájárult egy másodlelkészi állás létesítéséhez Pozsony
ban. Bél tagja volt több külföldi akadémiának és tudományos társaságnak, azt a törekvését, 
hogy Magyarországon hozzon létre ilyen tudós társaságot, nem koronázta siker. 

Bél Mátyáson több mint száz éve civakodnak a magyar és szlovák történészek (valószí
nűleg szlovák apától és magyar anyától született), c vitán ő bizonnyal ámulna, mert vilá
géletében Hungarusnak, azaz magyarországinak tekintette magát, s - mint művei bizo
nyítják - nem is igyekezett magának nemzetiséget választani, hanem ehelyett az egész 
közösség szolgálatába állni. 
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Bókai (Bock) János, id. 
1822-1884 

^g . Szegény szülők gyermeke. Rozsnyón, Lőcsén és Eperjesen járt az 
^ T \ evangélikus középtanodába, majd Sárospatakon iratkozott be jog-
^ ^ ^ ^ ra, de utóbb Pesten folytatott orvosi tanulmányokat, az ötödévet 
^ • P ^ Bécsben végezve. 1845-ben részt vett Schoepf (Schöpf-Merei) 
^ „gyermekgyógy gyakorlati különleckéin". Pesten 1847-ben avatták 

orvosdoktorrá, utána a pesti szegénygyermek-kórház segédorvosa, 
1852-től igazgató főorvosa. 1861-ben, miután a pesti egyetemen 
enyhülni kezdett a felekezeti feszültség, a gyermekorvostan ma
gántanárává képesítik, majd 1867-ben a gyógyszertan nyilvános 
rendkívüli tanára, végül 1873-tól rendes tanár a pesti (utóbb bu

dapesti) egyetemen haláláig. A gyermekgyógyászatnak megszervezésekor még nem volt 
tanszéke, de érdemeihez méltóan akarták előléptetni, mint a hazai gyermekorvostani iskola 
megteremtőjét. Az orvosi könyvkiadó társulatnak elnökévé, majd igazgatósági tagjává válasz
tották. 1849-ben nem állt be katonaorvosnak, hanem gyermekkórházát vezetve Markus-
ovszky kifejezett kérésére Pesten maradt. 

Az oktatást a bábákra is kiterjesztette. Szakmunkatársak sorát szervezte maga mellé. Helyi
séget nyitott az orvostanhallgatók egyesületének. A gyermekkórház legnehezebb időszakában, 
mikor 1850-ben katonák beszállásolása miatt tizenkettőre csökkent az ágyak száma, két és fél 
évig saját zsebéből fizette másodorvosát, nem hagyta, hogy az intézmény fenntartására erőt
lenné vált Egylet akár ideiglenesen is bezárja azt. Lakóhelyre és vallásra való tekintet nélkül 
vették fel a gyermekeket 13 eves korig, szopó csecsemőket általában anyjukkal együtt. Emel
lett ingyenes rendelést is tartottak. Az évente benn ápoltak száma 3 évtized alatt tízszeresére, 
a bejáróké hatszorosára, az ágyaké ötszörösére nőtt, a kezdetleges szcgcnygyennek-kórház eu
rópai színvonalúvá fejlődött, Stefánia néven 1883 szeptemberében új helyre költözött. 

1868-tól az Országos Közegészségügyi Tanács tagja. 1868-tól 1874-ig elnöke a fővárosi 
orvosegyletnek. Ekkor számos közegészségügyi javaslattal fordul a belügyminiszterhez, 
így 1872-ben angol példára a kolerajárvány miatt szakmegbizottak kinevezését ajánlja. Az 
„államorvosi közegek országos megszervezésének" törvényjavaslatához módosítást java
sol, és az egyesület további előzetes tájékoztatását kívánja. 

Tervezetkészítésben vagy bizottsági elnökként foglalkozott az erdélyi diftéria és himlő 
járvánnyal, a kéjelgési ügy szabályozásával, a gyógyszerkönyvvel, a fővárosi ivóvíz problé
májával, az 1845-ös egészségügyi kiállítással, éveken át irányította az Országos Központi 
Védhimlő Intézetet. Jelentősek a garattályogokkal és hólyagkövekkel foglalkozó munkái. 
Idegen nyelvre is lefordították a gyermekkori sebészeti bélbetegségekre, húgy- és ivarszer
vi betegségekre vonatkozó tanulmányait. Tanulmányokat írt a vörhenyről (skarlát) és a ka
nyaróról is. Szobrát a hálás utókor az Üllői úton, az egykori Stefánia kórház, a mai I. sz. 
Gyermekklinika előkertjében állította fel. 
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Bókay János, ifj, 
1858-1937 

id. Bókai János fia, szintén gyermekgyógyász, egyetemi tanár. 
1880-ban doktorál. 1883-tól a Stefánia Gyermekkórház főorvosa. 
1885-től a gyermekgyógyászat magántanára, 1892-től rendkívüli 
tanára, majd 19()7-től, a tanszék megszervezésétől betöltött 70 
éves kor utáni nyugdíjazásáig, 1929-ig nyilvános rendes tanár a 
budapesti Pázmány Péter Egyetemen. 1923-tól a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagja. Működése idején 1916-ban lett 
a gyermekgyógyászat kötelező szigorlati tantárgy. Magyarországon a 
gyermekek rettegett betegsége volt a diftéria vagy torokgyík, amely 
az evangélikus író, Mikszáth Kálmán fiacskáját, Jánost is elvitte. 
Bókay vezette be hazánkban ennek intubációs kezelését, majd szérumgyógyítását, és nem
zetközi felkérésre klinikailag ellenőrizte a Behring-féle diftériaelienes gyógysavó oltás hatá
sát. Mint a gyermekgyógyászat nemzetközileg elismert míívelője tagja volt z Jahrbudi für 
Kinderheilktiiide című lap négytagú szerkesztőbizottságának. A Deutsche Gesellschaft für 
Kinderheilkundc 38. összejövetelét 1927-ben az ő tiszteletére 70. születésnapja alkalmá
ból Budapesten rendezték meg. A nemzetközi és a magyar gyermekgyógyászat szempont
jából az a legnagyobb erdeme, hogy az ő munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
gyermekorvostan tartalmilag az újszülöttkortól a serdülőkorig azok belgyógyászati, sebé
szeti területeit is felöleljék. Állást foglalt a vörheny kezelésében i'ij irányt jelentő eljárás 
mellett. Sokoldalú munkásságából kiemelkedik a herpes zoster (övsömör) és a varicella 
(bárányhimlő) közti kóroktani összefüggés kimutatása. Közreműködött a poliomyelitis 
(Hcinc-Medin-kór, gyermekbénulás) kórtanának tisztázásában. Jelentős munkásságot fej
tett ki a gyermekek kórházi ellátásának megszervezése terén. Fontos szerepet töltött be a 
társadalmi csecsemővédelemben. 1912-ben megjelent műve A gY^rtnekorvoslás tanköriyue, 
mely 1920-ban Bókay Zoltánnal és Flesch Árminnal, mint társszerzőkkel, átdolgozva új
ra megjelent. Tankönyvét évtizedekig használták. Külön elismerést érdemel orvostörténe
ti munkássága is. A g}'ertm'koruoslati története című könyve német fordításban is megjelent. 

Bókay írta le a hazánkban talált 6-7 cm magas bronzkori agyag szopóedényeket. Aktív mu
zsikus és zeneszerző volt. Mozart halálának oka címen tanulmányt írt, foglalkozott Beethoven 
fülbajával, a világ legnagyobb muzsikusainak koponyájával stb. 

Elnöke volt annak a bizottságnak, amely az amerikai gyermeksegélyező akciót Magya
rországon az első világháború után irányította. Állandó résztvevője volt a külföldi tudomá
nyos kongresszusoknak is, sok tudományos társaság választotta levelező vagy tiszteletbeli 
tagjává. ' . 
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Borhidai Miklós 
?-1675 

Vele kezdődik a gályarab-lclkcszeink sora, aki
ket 1674-bcn perbe fogtak mint lázadókat, s 
mivel nem voltak hajlandók semmilyen enged
mény aláírására (hitük, hivatásuk, vagy hazájuk 
elhagyására), halálra ítéltek, majd gályarabságra 
vitték őket, hogy így „hurkot vessenek" evan-

Í
l ^B|MBroBtj(|jMB3|IB 1 ^ gélikus és református egyházaink életére és 

. 1 ^ • • • H W i l ^ ^ H ^ ^ B %», szolgálatára. Borhidai Miklóst voltaképpen ép-
"-*"*ITT^Cyr-^r*."^ pcn a gályarabság tette ismertté, egyébként ta

lán maradt volna a falusi papok ismeretlensé
gének homályában. Hiszen szenvedése történetén kívül alig tudunk valamit róla. Másrészt 
azt is tudnunk kell, hogy a pozsonyi per, amiről szó lesz még, nem az első próba lehetett 
életében. Hiszen egyházunkra, és főként az abban szolgálókra már előtte is „árnyék" bo
rult. Az ellenreformáció hatásaként az addig reformációra hajló főurak sorra katolizáltak, 
így történt ez Nyugat-Dunántúlon is. 1643 óta, amikor Nádasdy Ferenc főúr újra katoli
kus lett, virágzó evangélikus gyülekezetek sora szíínt meg. Aki pedig ebben az időben egy
házunkban prédikátorságot vállalt, annak sok üldöztetéssel, olykor meneküléssel, és más 
egyéni nehézségekkel is számolnia kellett. 

Az első adat, az 1659-es évből való, amikor őt Musay Gergely püspök szentkirályi lel
késszé avatta. Ez a nyugat-dunánti'ili falu ma már nem létező település. Innen került - ta
lán 1670-től - Szentandrásra, a mai Rábaszentandrás gyülekezetébe. Itt már nem sok idő 
adatott neki, néhány év, hiszen a következő dátum 1674, amiről tudunk. Ez volt az az esz
tendő, amikor a pozsonyi „iudicium delegatum", vagyis az ügyükben felállított törvényszék 
megidézte az ország valamennyi evangélikus és református lelkészet és tanítóját „rebelio", 
összeesküvés és lázadás vádjával. Ha voltak is hazánkban néhányan, akik a császár lemonda-
tásáról ábrándoztak, sőt talán lépéseket is tettek, azok bizonyosan nem a kis falvak lelkészei 
és tanítói voltak. S ha szinte az egész ország elkeseredett volt az akkori politikai helyzet mi
att, megint azt mondhatjuk, bizonyos, hogy ők nem lázítottak a hatalom ellen. 

1674. március 5-én voltak beidézve, köztük Borhidai is mint „rábaszentandrási exuláns 
prédikátor". Azok közé tartozott, akik semmit nem írtak alá. Lipórvárra került a börtönbe, 
ahol egy Kellio nevű jezsuita mindenáron át akarta téríteni őt is, Benc János pedig, aki is
kolamester volt, szintén igen kegyetlen pribéknek bizonyult. 10 hónapi igen kegyetlen 
szenvedés után indították az elítélteket emberségükben is megalázva Nápolyba, ahol 
Borhidai Miklóst 1675. május 8-án eladták egy gályára. Nem bírta sokáig a szenvedést, au
gusztusban a „gályák járma alatt", ahogy Kocsi-Csergő Bálint református társuk írta, 46 
évesen megszűnt szíve dobogni. Emlékét Rábaszentandráson tábla őrzi a templomon. 
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Bornemisza Péter 
1535-1584 

[ Picitikaiicc, 

I EGÉSZ ESZTENDŐ i 
•; Á L T A L M I S D I N V A 
I fn iLipi •> rtnddtttrt Eauf 
i gcfaomboi. 

IKATOT 
Bornnratza PcKr aifil. 

A 16. század egyik legnagyobb tudású és legszínesebb egyéniségű 
evangélikus prédikátora eredetileg nem lelkészi pályára készült. 
Szophoklész Elektrája nyomán megírta és kiadta az első magyar 
nyelvű tragédiát, kalendáriumot szerkesztett, világi verset szerzett, 
mielőtt elkezdett prédikációkat, vallásos énekeket (bölcsődalt, 
prédikációs énekeket) írni. 

Módos pesti családból származott, de 1541-ben, Buda és Pest 
török megszállásakor árvaságra jutott. Rokonai valószínűleg Vá
radra menekítették, majd a Felső-Tiszavidéken neveltették. Kalan
dos élete során (a börtönt is többször vállalva) a királyi Magyaror
szág területén hirdette az evangélium igazságát. Már kassai diákként, 1553-ban börtönbe 
került, amikor diákos csínnyel próbálta megtéríteni Feledi Lestár kapitányt. 1556 körül 
külföldi peregri nációra indult, Huszt várában írt versében búcsúzott hazájától. Búcsúéne
ke a korabeli magyar viszonyok tragikus képét tárja elénk. Refrénje („Vajon s mikor leszön 
jó Budában lakásom?!") szállóigévé vált. 

Külföldi tanulmányútján bölcsészeti, teológiai, jogi és orvosi ismeretekkel gazdagodott, 
megjárta Bécset, Velencét, Padovát, Wittenbergben Mclanchthont hallgatta. Bécsi egyete
mi tanulmányait a reformáció egyik nagy mecénása, Nádasdy Tamás és annak bizalmasa, 
Perneszics György támogatta. 1559-ben már Huszár Gál mellett dolgozott Magyaróvárott, 
majd elkísérte őt mint diakónus Kassára is, segítette fogságból való szökését. 1563-ban a 
híres felvidéki Balassi-család zólyomi várában udvari prédikátorként, Balassi Bálint neve
lőjeként kezdte lelkészi pályafutását. Elkezdődött élete végéig tartó küzdelme a katolikus 
Telegdi Miklóssal. 1569-ben belefogott nagy vállakózásába: mintegy 7500 lapnyi, több kö
tetes prédikációgyűjteményének megírásába, mely az év minden vasár- és ünnepnapjára 
tartalmazott posztillákat. Csak az első kötet kinyomtatása is 1000 aranyforintba került. 
Schulek Tibor, a prédikátor első monográfusa joggal írta: „Erős hitűnek kellett lennie an
nak, aki ilyen munkába bele mert vágni, és nem kis befolyású embernek, aki ezt a nagy 
pénzt erre a célra össze tudta hozni." 1569-ben Balassa János letartóztatása miatt el kellett 
hagynia Zólyomot, Július Salm és Thurzó Erzsébet Nyitra megyében található galgóci, 
majd scmptei birtokán lett prédikátor, 1574-ben pedig Csallóköz-Mátyusföld szuperin
tendense. Legkülönösebb műve, az Ördöi^i kísírtctekről pszichológiai és művelődéstörténe
ti vonatkozásai miatt érdekes. Olyan nyíltan és részletezően leplezi le kortársai és önmaga 
mindenféle bűneit, hogy a könyvet Bornemisza környezete elviselhetetlennek találta. Az 
egyházi bíróság elítélte, Semptéről elűzték 1579-ben. Ismét a Balassiaknái, István detrckői 
várában talált családjával együtt menedéket. Itt adta ki három részes énekcskönyvét. 1584-
ben a Dctrekő vára tövében fekvő szcleskúti templomban temették el a század egyik leg
nagyobb írói életművét hátrahagyó evangélikus lelkészét. 
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Böhm Károly 
1846-1911 

Ikszterccbányán született, 1846. szeptember 
17-én és Kolozsváron, 1911. május 19-én halt 
meg. Tanulmányait szülővárosában kezdte, 
majd a felsőbb osztályokat Pozsonyban járta, 
és ugyanott teológiát is tanult. Külföldi egyete
meken Göttingenben, Tübingenben és Berlin
ben teológiát és filozófiát tanult. H. Lotzc és 
11. Ritter tanítványa volt. 1870-ben az evangé
likus egyház Pozsonyba a filozófiai tanszékére 
hívta meg. 1873-ban tanári vizsgát tett latin, 

görög és filozófia tárgyakból a pesti ágostai hitvallású evangélikus gimnázium tanárának vá
lasztották. 1881-ben megindította a Magyar Phiíosophiai Szemlét, amit négy éven át szer
kesztett is. 

Tevékenysége egy magyar filozófiai iskola kialakulásához vezetett. 1883-tól a gimnázi
um igazgatója is lett. Ebben a minőségében véleményezte a tanári kar bevonásával báró 
Radvánszky Antal egyetemes fclüg^'elő kezdeményezésére az állami tantervet, majd báró 
Prónay Dezső felszólítására a gimnáziumi érettségi új rendjét. A munkálatok eredménye, 
hogy a tantestület munkáját Böhm Károly nagyszabású tantervvé ötvözte. Ezt 1884-ben az 
evangélikus egyház nagybizottsága megtárgyalta, és így készülhetett el 1885-ben a gimná
zium számára az új tanterv, ami a következő évtől az ország valamennyi evangélikus kö
zépiskolájának tanterve lett. Számos filozófiai cikke, amelyekben Kant, Compte és Fichtc 
iskolájához tartozónak mutatkozott, azt eredményezte, hogy 1896-ban a kolozsvári egye
temen a filozófia nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Ugyanebben az évben lett a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja, majd 19()8-ban rendes tagja. Főműve: Ember 
és világa I-III. kötet. (Budapest - Kolozsvár, 1883-1906.) E művét az Akadémia 191 l-ben -
sajnos már halála után - nagyjutalomban részesítette. 

jelentősebb cikkei: Kritidzmus és pozitivizmus (Magyar Phiíosophiai Szemle, 1884), A 
Pozitivista philozófta (Magyar Phiíosophiai Szemle, IS85), A ftlozóftai propcdetitika mag)'ar 
gymiiasiiimaiiibbait (Magyar Phiíosophiai Szemle, 1889-1890), Az értékelmélet feladatai és 
alapproblémái (akadémiai székfoglaló, 1900), .4 megértés, mint a megismerés középponti mozza
nata (1910). Cikkei jelentek meg a lipcsei Philosophische Monatshefte-ben és a gimnázi
um értesítőiben. Gimnáziumi tankönyveit a Logika és a Tapasztalati lélektan tantárgyak 
részérc több évtizeden át használták. 

Emléktáblát állítottak neki Besztercebányán, a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimná
ziumban, mellszobra van Szegeden, a Dóm téren. 
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Bruckner Győző 
1877-1962 

Felsőlövőn született 1877. július 27-cn és Budapesten 1962. ápri
lis 7-cn halt meg. Jogtanácsos, akadémikus, egyetemi tanár. Kö
zépiskoláit Felsőlövőn, Késmárkon és Sopronban végezte. Jogi és 
történészi tanulmányait Budapesten, Strasbourgban és a párizsi 
egyetemen folytatta. Gimnáziumi tanárként működött 19()2-töl 
Eperjesen az evangélikus kollégiumban, 1903-tól 1920-ig Iglón az 
evangélikus gimnáziumban. Közben 1914-bcn a kolozsvári egye
temjogi karán magántanári képesítést szerzett. 192()-tól a miskol
ci evangélikus jogakadémia rendes tanára lett. 1926-ban a debre
ceni egyetemen is magántanári képesítést szerzett, és a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1941-ben címzetes nyilvános rendkívüli tanár 
lett a szegedi egyetemen. . • 

1925-től 1944-ig ő szerkesztette a Miskolci Jogászélet című folyóiratot. Míívei elsősorban 
a felvidéki evangélikus társadalmi és egyházi életről és jogviszonyokról szólnak. 

Művei: Galvotlo Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis acfactis Matthiae Regis című műve 
mint művelődéstörténelmi kútfő (Késmárk, 1901^, Adalék a késmárki niökölyféle várkápolna 
jogtörténeíwéhez (Budapest, 1905), Báró Tliököly Sebestyén és a bécsi béke (Igló, 1906),/! késmár
kiéi', lycetmi múltjából (Budapest, \9{)7), Renaissance-kori erkölcsi állapotok hazánkban (Budapest, 
1908), Késmárk sz. kir város műemlékei (Eperjes, 1908), Késmárk és a Tliököly-család (Lőcse, 
1909), Egy szepesi prépost a Í6. században (Ösvény, 1913), A szepesi szász nép (1913), A szepes-
váraljai zsinat (Nyíregyháza, 1914), A késmárki ev. lycetim pártfogóságának története (Sárospatak, 
1922), A magyarjogtörténetírásfolklorisztikus hiányai (Miskolc, 1926), KrayJakab a késmárki vér
tanú közéleti szereplése és diplomáciai működése II. Rákóczi Ferenc szolgálatában (1927), Ferenc Fer
dinánd trónörökös magyarországi politikai tervei (Miskolc, 1929), Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 
400-os évfordidója ünnepére (Miskolc 1930), Felsőmagyarország ág. hitv. ev. egyházközségeinek el
szakítása és a szlovenszkói ág. hitv. ev. egyház alkotmánya (Miskolc, 1930), A magyarhoni ev. egy
házjog fejlődésének legt'ijabb vezérelve az 1934-7. évi eg)'házi törvényekben (Bp. 1941). 

Bruckner Győzőt 1949-ben politikai okokból törölték az MTA levelező tagjainak sorából. 
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Budaker Oszkár 
1896-1952 

A gyakorlati teológia professzora. Felsőlövőn született 1896. 
október 4-én, elhunyt Sopronban 1952. szeptember 8-án. Kőszegi 
középiskolai tanulmányai után katonai pályára lépett. Elvégezte a 
bécsújhelyi tiszti iskolát. Mint katona iratkozott be a budapesti 
egyetem bölcsészeti karára. Itt magyar-német szakos tanári okle
velet szerzett. 1922-23-ban a kőszegi alsó reáliskolában főhadna
gyi rangban magyar és német nyelvet tanított. (Ö volt Ottlik Gé
za Iskola a haláron című könyvének Marcell főhadnagya.) 

Nősülésc után átkerült Sopronba, a II. Rákóczi Ferenc Reálisko
la nevelőintézetébe. 10 évi katonai szolgálat után századosi rang

ban búcsúzott cl a katonaságtól. 
1924 őszén kezdte cl teológiai tanulmányait Sopronban. Kapi Béla püspök 1927-ben 

avatta lelkésszé, majd rövid káplánsága után a soproni gyülekezet egyik lelkészi állásába vá
lasztották meg. Itt 14 évig szolgált. 1934-ben fél éven át a lipcsei egyetem hittudományi 
karán hallgatott előadásokat. 

A pécsi egyetem soproni evangélikus teológiai karára 1942. július 25-én nyert nyilvános 
rendes tanári kinevezést, annak gyakorlati teológiai tanszékérc, s egyúttal az Evangélikus 
Teológusok Otthonának igazgatója lett. 

A Hittudományi Kar megszűnte után, 1949. április végével nyugdíjazták és otthonigaz
gatói tisztét is csak az év végéig tarthatta meg. 1950 januárjától ismét elfoglalta helyét mint 
a soproni gyülekezet lelkipásztora. Tanulmányait a Lelkipásztor, a Keresztyén Igazság és a 
dunántúli Bclmissziói Munkaprogram füzeteiben jelentette meg. Teológiai előadásai gé
peitjegyzet formájában maradtak fenn. 

Oszlop Isten templomában (Sopron 2000.) címmel Zoltán László szerkesztésében emlék
könyvjelent meg pályafutásáról. 
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Bulyovszky Gyula 
1«27-? 

A magyar tárcaírás első nagy alakja. Iskoláit Debrecenben és Pes
ten végezte, s mint a korban oly sokan, ő is jogot hallgatott a pes
ti egyetemen. 1847-bcn ügyvédi vizsgát tett. 

Ma nevét elsősorban és legtöbben 1848 márciusával kapcsolatosan 
emlegetik, s valóban egyik főszereplője volt a pesti eseményeknek. 

A forradalom napjai után a Belügyminisztériumban vállalt ál
lást. Az ekkor már íróként is ismert fiatalember (hiszen írásai már 
régen megjelentek a kor vezető lapjaiban, a Regélőben, a Pesti Divat
lapban, a Hondeiiihcn; 1847-től pedig az Életképeknek volt a szer
kesztője) 1848-ban Kossuth Hírlapjánál dolgozott. 1849-ben a Ma
gyar Hírlap szerkesztését bízzák rá, itt jelentkezett először a később oly jellegzetessé vált 
műfajával, a tárcával. Irodalmi jogosultságot szerzett ennek a műfajnak a franciás szellem
ben készített, friss észjárásra valló írásaival. 

A szabadságharc bukása után kizárólag az irodalomnak (pontosabban szólva az újság
írásnak) élt. 1859-ben megindította Nefelejts című lapját. Itt teljesedett ki igazán műfaja, a 
tárca. 

Irt színműveket is, a legismertebb közülük a Fiisio című, ami sajnos kevéssé sikerült 
munka. Kritikusai leginkább a drámai erőt hiányolják belőle. 

Bulyovszkyval kapcsolatban feltétlenül ki kell térnünk feleségére. Szilágyi Lillára. A 
szépséges színésznő már fiatalon a Nemzeti Színház tagja lett, népszerű és sikeres volt, 
mígnem 1859-ben megvált a hazai színpadtól és európai körútra indult. Példátlan sikereket 
aratott Nyugat-Európa nagy színpadain. Hazatérése után (sőt már korábban is) írt, fordított, 
útirajzait, novelláit, tárcáit jelentette meg. A gazdag hölgy a Kisfaludy Társaság egyik legbő
kezűbb támogatója volt. 
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Cházár András 
1745-1816 

Szülei szegény, puritán gömöri emberek voltak. Korán megismeri 
a nélkülözést. Az alsóbb iskolák után tanulmányait Eperjesen, Po
zsonyban, Késmárkon folytatja, jogásznak készül. Szorgalmáról, 
kitartásáról, példás előmeneteléről mindenütt híres. 

1763-ban önálló ügyvédi irodát nyit Rozsnyón. A szegényektől 
soha nem fogadott el perköltséget. 

1784-ben II. József rendeletet adott ki, hogy a közigazgatás nyel
ve Magyarországon is a német legyen. Ekkor magyar érzelmeinek 
megmutatására visszavonult a nyilvános ügyvédi pályától. 

Gazdálkodni kezdett jólészi birtokán, a környék parasztjait is 
gazdaságosabb földművelésre, új állattenyésztési módszerekre tanította. Minden eszköz
zel népe helyzetén igyekezett javítani. 

Gömör vármegye rendjei érdemei elismeréseként főjegyzőjükké választják. Felszólal a 
magyar nyelv érdekében, tiltakozik a cenzúra-rendelet ellen. „Az emberi jogok, adottságok 
közé tartozik a gondolkodás. Ez a nép felemelkedésének is clőscgítője lehet. Azért módot 
kell adni a szabad gondolkodásra, a gondolatok közlésére. A sajtószabadság, a könyvnyom
tatás lehetőségének megkönnyítése elengedhetetlen követelmény." Nem tudja elfogadni a 
társadaliui rendek közti különbségeket. Tudós társaságok létrehozását szorgalmazza. „Egye
dül a Tudományok veszik ki a Nemzeteket a Vadnemzeteknek sorából. A vad nevezetnek 
elhárítására szükséges tehát a Tudomány." 

Családi életében sok fájdalmat kell elszenvednie. Első feleségétől elválik, a második el
hagyja, a harmadik meghal. Fia, két unokája is rövid életű. 

Családi életének tragédiái figyelmét mások nyomorára irányítják. Bécsbe utazik, ahol 
látva a süketek oktatásának eredményeit, elhatározza, hogy itthon is létrehoz egy ilyen in
tézetet. „Bétsnek minden ritkaságait semmivé tette előttem a Siket-Némák Oskolája... 
Láttam: hogy okos lélek mintegy eltemettetve hevert, a lélek foghatóságait, szólás helyett 
jelek által is kifejezhetik... A szeretetet mindenek, kiváltképpen azok iránt az atyafiak iránt, 
akiknek arra legnagyobb szükségük van, gyakorolni kell. Ilyenek a siket némák!" 

A Magyar Kurír című lapban felhívást közöl az intézet szükségességéről. Ferenc császár 
megbízza adományok gyűjtésével. 1802-ben Vácott megnyílik az intézet, ahol a századelő 
jelentős eseményeként megindul a siketek oktatása. 

Az intézet felállítása miatt érzett örömét beárnyékolta az, hogy néhány év elteltével az 
intézet történetét tárgyaló munkák már meg sem említik nevét. Ma Vácon szobor, Buda
pesten egy utca őrzi emlékét. 

Végrendeletében így vall: „Emberbarát lenni kívántam... mindeneknek használni igye
keztem, lépéseim által nyilvánítani kívánván azt: voltam." 
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Cordatus Konrád 
1483-1546 

Az 1521. esztendőt fordulatokban izgalmas évként tarthatjuk szá
mon. A wormsi birodalmi gyűlésen kiátkozzák Luthert, a császár 
Itáliában hadakozik a franciák ellen, a török Belgrádot foglalja cl, 
s II. Lajos lakodalmát tartja Habsburg Máriával Prágában. Eköz
ben egy Felső-Ausztriából Budára került tudós pap szívében for
rongó felismerés ébred: igaza lehet Luthernek! A búcsúcédulák 
mit sem érnek, hiszen Isten szent Isten, nem hagyja a bűnt bün
tetés nélkül. Krisztus váltsághalála lehet az egyetlen mentségünk. 
Ő nemcsak testét, hanem vérét is adja mindenkinek az oltári 
szentségben. 

Cordatus (Hertz) Konrádnak életét és papi tevékenységét is formálják ezek a nyugtala
nító kérdések. Mivel ráébred saját hibáira, tévelygésére, lesz mersze ostorozni a királyi ud
var és a budaiak zabolátlan életet, romlott erkölcsét, és hívni őket is igaz megújulásra. Pré
dikációban így vall erről később: „Három éve, hogy eljutottam arra a meggyőződésre: Isten 
előtt a bűnös csak hitből igazulhat meg... Míg a dicső magyarok vakmerő és rendíthetet
len vitézséggel harcoltak a török ellen, mi közben Budán könnyelműen éltünk... Gry-
naeus kicsapongón, én az aranyat gyűjtve, kapzsin. A többiek féktelenségét nem is emlí
tem... Lajos király idejében voltam Budán prédikátor, s évente 30-40 aranyat kaptam, 
ételt-italt, s pompás lakást... De mikor magyar híveimet figyelmeztettem, hogy Isten bű
neinkért a törököt küldi a nyakunkra, tréfának vették..." 

Cordatus előzőleg a bécsi egyetemen, majd Reumában és Ferrarában tanult, licenciátust 
szerzett. Ám Budán nem oktatott, hanem prédikáló káplán lett a Boldogasszony-templom 
(mai Mátyás-templom) plébánosa mellett. 1522-ben már a reformációhoz húzó bányavá
rosok hívták vendcg-igehirdetőnek. Itt kaphatott kedvet ahhoz, hogy felkeresse Witten
berget, ahol Márton nevű öccse is tanult. Tudimk arról, hogy ennek szolgájával küldtek 
Budára lutheri iratokat 1524 októberében. A küldöttet azonban könyveivel együtt „eret
nekként" megégették a város határában. Ezután 1525 májusában az esztergomi érsek a ha
zatért Cordatust is letartóztatta, Kreslingjános plébánossal együtt. Sokak hosszas közben
járására 38 heti meghurcolás után szabadultak. Cordatus ekkor Luthernél talált mene
déket: asztalánál többször volt vendég, s ő jegyezte fel először az „asztali beszélgetéseket". 
Szolgálati helyein küzdött a tévtanítókkal, vitázott a rajongókkal. Szókimondása miatt 
Melanchthon „szögletesnek" nevezte. Am Luther így jellemezte hűségét: „Ha máglyára 
vinnének, Bugenhagen velem jönne a tűzig, de Cordatus - a tűzbe is!" Hazánkra gondol
va, 1529-ben írt könyvecskét a török ellen toborzott szász katonáknak, amely tanácsokat 
és imádságot is tartalmazott. Stendali esperesként fejezte be életét. 
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Czékus István 
1818-1890 

Czékus István 1818-ban született Gömörpanyiton, elszegényedett, 
földműves sorsban élő nemesi szülők gyermekeként. A szegény, de 
igen hitbuzgó szülők értelmiségi pályára szánták gyermeküket. Szor
galommal végezte iskoláit Rozsnyón, Lőcsén, majd Pozsonyban. 
Már diákkorában magának kellett gondoskodnia ellátásáról óraadás
sal, karénekléssel és ösztöndíjak megpályázásával. Kétévi pesti neve-
lösködés után 1845-ben a németországi Tübingen egyetemén tanult 
egy évet. Ezután Pesten volt segédlelkész, a már akkor országos hírű 
Székács József mellett, akitől sokat tanult. 1847-ben az újonnan ala
kult váci gyülekezet választotta lelkésszé, innen 185()-ben Kecske

métre ment lelkésznek. Ugyanebben az évben vette el Bauhofer Vilmát, a neves budai lel
kész, Bauhofer György leányát. 1855-től került vissza szűkebb pátriájába lelkésznek: először 
Sajógömörön, majd Dobsinán, végül 1859-től haláláig Rozsnyón szolgált. 

A lelkészi teendőkön kívül egyházmegyei, egyházkerületi, illetve országos tisztségeket 
is betöltött: a gömöri egyházmegye dékánja, alesperesc, majd 186()-tól főesperesc volt. 
1863-tól a tiszai kerületi gyámintézet elnöke, majd 1874-ben az egyetemes gyámintézet 
választotta meg elnökévé. 1871-től haláláig töltötte be egyházkerülete püspöki tisztét. 

Lelkészi és püspöki működésének három területét érdemes kiemelnünk: nemzeti, diakó-
niai és az oktatás iránti elkötelezettségét. Már pozsonyi diák korában vezető egyénisége 
volt annak a magyar önképző körnek, amely a város német szellemét volt hivatva ellensú
lyozni. Gömöri főcspereskcnt az 1859-ben kibocsátott protestáns pátens elleni harc egyik 
vezéralakja volt. Egyházmegyéje autonómiáját és egységét kemény kézzel védte meg a 
szlovák elszakadási kísérletekkel szemben. Püspökként tevékenyen hozzájárult a nagyrő-
cei szlovák gimnázium bezárásához. Ennek a szlovák-ellenes lépésnek jogosságát és szük
ségességét azóta is sokan vitatják. 

A diakónia területén a vezetése alatt álló egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes 
gyámintézet - azaz lelkészi, illetve özvegyi nyugdíjintézet - vagyonát megsokszorozva mű
ködésétjóval hatékonyabbá tette. Püspökként árvaházat alapított Rozsnyón. Gyülekezetei
ben igyekezett a kor követelményeinek megfelelő takarékmagtárak és különböző alapítvá
nyok létrehozásával az egyházközségek anyagi alapjait megteremteni, illetve megerősíteni. 

A 19. század többi evangélikus vezetőjéhez hasonlóan különösen szívén viselte az okta
tás ügyét. Gyülekezeti lelkészként különböző működési helyein új népiskolákat építtetett. 
Lelkészi működése idején épült ki teljes egészében a rozsnyói gimnázium. Püspökként 
felvirágoztatta és továbbfejlesztette az eperjesi teológiát, illetve a Nyíregyházáról ide átte
lepült tanítóképzőt. 

1890. február 6-án hunyt el Rozsnyón, kilenc gyermek apjaként. Hírneves unokája és ké
sőbbi utódja Túróczy Zoltán. 
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Deák János 
1883-1961 

Az ószövetségi teológiai tudomány doktora Sajógömörön szüle
tett 1883. január 11-én. Teológiai tanulmányait az eperjesi Teoló
giai Akadémián, majd a hallei és a bázeli egyetem bölcsészeti karán 
végezte. Disszertációját Bázelben védte meg 1907-ben. Ekkor az 
eperjesi evangélikus Teológiai Akadémián rendkívüli tanár, 1916-
ban rendes tanár lett. 1919-ben a Budapestre menekült pozsonyi 
evangélikus Teológiai Akadémia tanáraként működött. 

1923. augusztus 27-én nevezték ki a Pécsi Magyar Királyi Erzsé
bet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Hittudományi Karán 
az ószövetségi írásmagyarázat és teológia egyetemi nyilvános ren
des tanárának. A Kar dékánja volt az 1930/31-es, valamint az 1934/35-ös és az 1939/40-es 
tanévekben. 

Tagja volt az 1934-37-es evangélikus törvényhozó zsinatnak, a Luther Társaságnak, vá
lasztmányi tagja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak, elnöke a Magyarországi Kék
kereszt Egyesületnek és igazgatója az Evangélikus Teológus Otthonnak. Tiszteletbeli tag
ja volt a Hallei Magyar Egyletnek. 

Főbb míivei: Az állami felügyelet a protestáns felsőbb oktatásban (1909), A valláserkölcsi indivi
dualizmus az ótestamentuniban (1909), Die Gottesliebe in den altén semitischen Religionen (1914), 
A keresztyénség és az Ótestamentum (1930). 

Nevéhez fűződik a gyenesdiási „Kapcrnaum" megvásárlása és felépítése azzal az elsődle
ges céllal, hogy konferenciák tartása mellett gyümölcsöse és veteményese a soproni teológu
sok ellátásának anyagi bázisát is jelentse. Evekig a gyenesdiási Eperjes-villa lakója volt. 

Orvos fiánál hunyt el Marcaliban, 1961. június 7-én. 
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Dessewffy Arisztid 
1802-1849 

Az 1848-49-cs magyar szabadságharc tragikus sorsú tábornoka 
1802-ben született az Abaúj-Torna vármegyei Csákányban, közép
birtokos nemesi családban. Kassán és Eperjesen végzett iskolái 
után apja nyomdokaiba lépett a katonai pályán. Húsz esztendeig 
szolgált a császári hadsereg kötelékében Itáliában az 5. huszárez
rednél, a „Radetzky huszároknál". 1839-ben innen vonult nyuga
lomba Sáros vármegyei birtokára kapitányi rangban. A Habsburg 
Birodalomban később kitört itáliai és magyarországi zavargások 
idején eredménytelenül kért lehetőséget aktív szolgálatra. Eköz
ben családi életét szomorú események terhelték meg: feleségül 

vett unokahúgát és gyermekeit idejekorán elvesztette. 
Visszavonultságában az 1848. március 15-ével kezdődő események hoztak fordulatot. 

Augusztusban már őrnagyi rangban vett részt a Sáros vármegyei lovas nemzetőrség szer
vezésében Eperjesen, majd a felvidéki hadtest őrnagya lett, november 26-án pedig alezre
desi kinevezést kapott. Katonai pályáján gyorsan emelkedett: a Franz Schlik császári tábor
nok csapataival vívott kassai és tarcali ütközetek után a fel-dunai hadsereg ezredese és 
hadosztályparancsnoka lett 1849. február 14-étől. Harmad osztályú érdemrenddel tüntet
ték ki a váci csatában tanúsított hősiességéért, majd április 30-án az I. hadtest lovashadosz
tály parancsnokává léptették elő. További katonai sikerei nyomán június 2-án kapott tábor
noki kinevezést a IX. hadtest élén. 

A szabadságharc forgatagában vette feleségül Szinyei Merse Emmát Pesten, július 5-én. 
Az esküvőt követően újra kivezényeltek az egyre hátráló magyar csapatokhoz. A tiszai had
sereg kötelékében vett részt augusztus 5-én a szőregi, augusztus 9-én a temesvári vesztes 
ütközetben. Ezután hadosztálya maradványaival a török határ felé tartott, de egykori tiszt
társa, Liechtenstein herceg, császári altábornagy rábeszélésére mégsem menekült török 
földre, hanem előtte augusztus 19-én, Karánsebcsnél letette a fegyvert. Innen szállították 
az aradi várbörtönbe, ahonnan sem feleségének, sem Liechtenstein hercegnek a közben
járása nem tudta kiszabadítani. 

Az Aradon felállított császári haditörvényszék az osztrák császári hadseregben tett eskü
jének megszegése (hogy ti. „törvényes császárának és királyának csapatai ellen harcolni 
nem fog"), valamint az április 14-ei debreceni függetlenségi nyilatkozat támogatása okán 
felségsértéssel vádolta. Végül szeptember 26-án, 12 társával együtt kötél általi halálra ítél
ték, amit esetében Haynau táborszernagy „enyhítésével" lőpor és golyó általi halálra vál
toztattak. Az ítéletet 1849. október 6-án hajtották végre Aradon. A vár sáncaiban ásott sír
ban 1850 tavaszáig feküdt, ahonnan maradványait - vesztegetés iitján kilopva - a család 
margonyai birtokán helyezték végső nyugalomra. 
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Dévai Bíró Mátyás 
?-1545 

,.A magyar Luther" - így fogalmazta a kortárs medgyesi lelkész és 'Pínixng.SottM êfcnnmt 
történetíró Pannónia romiat cimii írásában, b hogy ez a gondolat mtrM>^B^,^x,ii^f^^-
nem egyedül az övé volt, azt a Bornemisza énekeskönyv egyik '•"V.siSIS^-"^ 
éneke is dokumentálja: „Magyar nyelven Mátyás vala a prédiká- ííJs;̂ 'SS',S.rpX''w*:.""iS 
tor" - énekelték a gyülekezeteink. Ezek és más nyomok is arra 5 ĵw«||«§^v.,rt*»r.r,̂ .*^ 
utalnak, hogy irodalomban és istentiszteleten egyaránt így gon
dolkoztak a következő generációk: ahogy a németek Luther Már
tont, mi magyarok Dévait kaptuk Istentől reformátorként. Dévai 
bizonyosan tiltakozott volna ez ellen, de az bizonyos, hogy Lu
thernek mindvégig hűséges tanítványa és követője volt. Tclcgdi 
Miklós püspök, a nagy ellenfél ezt írta be utóbb a krakkói egyetem anyakönyvébe Dévai 
neve mellé: „Ez a Mátyás hozta be a lutheránus pestist Magyarországba." 

Kalandos életét, amely a 16. századdal indult, s annak feléhez érkezte előtt eltűnt, né
hány mondatban összefoglalni lehetetlen. Adatok helyett jó inkább értékelni, mérlegre 
tenni életét és szolgálatát. 

A magyar nép szorgalmas tanítója volt mindaddig, amíg csak tehette. Többször járt 
ezért tanulni külföldön, tudomásunk szerint háromszor fordult meg és töltött hosszabb 
időt Wittenbergben is, valószínűleg Luther asztalánál is. Itthoni szolgálatát Budán kezdte, 
majd szép éveket töltött együtt Sárváron Sylvcster Jánossal, az ottani iskolában. Tanító mun
kájának gyümölcse Kátéja, amiből csak legfontosabb tanítását emeljük ki a megigazulás kér
déséről: „két megigazulásunk van, Isten előtt a hitben, az ember előtt a szeretetben". Taní
tásához tartozik az Ortográfia iiiigarica - a magyar helyesírás könyve is. Mert meg kell tanítani 
az embereket írni, olvasni, hogy a Bibliát olvasva hitre jussanak, volt pedagógusi célja. 

Bátor hitvalló volt egész életén át. Hajlandó lett volna igaza tudatában a puskaporos 
hordóra is t'elülni. Többször szenvedett börtönbüntetést. Bátran és félelem nélkül vallot
ta meg hitét a becsi katolikus püspök előtt is. A Szentek aliivásáról című könyve a magyar 
hitvita irodalom elindítója volt. Találóan írja, hogy a szentek példájukban követendők, de 
„ránk nézve alszanak. Istenre nézve pedig élnek", és egyedül Jézus Krisztus a mi örök és 
élő közbenjárónk! Ugyanez a központi gondolata annak az 52 tételének is, amit a refor
máció ügye érdekében papírra vetett. 

Örökmozgó ember volt, aki szinte egész országunkat bejárta Sárvártól Kassáig, Mis
kolctól Nagyváradig, hogy vigye az evangéliumot. Igaza van Bod Péternek, aki 1766-ban 
a Ma(7)'íir/4r/íí'fíaiban ezt írta: „Legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajna
lán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországban elhordozta és a tudatlanság ho
mályában ülő embereknek a világosságot megmutatta, az Isten beszéde életet adó kenye
rének édességét megkóstoltatta és megízleltette." 
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Domanovszky Sándor 
1877-1955 

Tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem böl
csészeti karán 1899-bcn végezte, és középiskolai tanári oklevelet 
szerzett történelem és latin szaktárgyakból. Tanári pályáját még 
ugyanabban az évben Pozsonyban a főreáliskolában kezdte, 1904-
től kezdve pedig Budapesten a kereskedelmi akadémián tanított. 
1909-től a budapesti egyetemen magántanárként működött, majd 
1914-től a magyar művelődéstörténeti tanszék nyilvános, rendes ta
nára lett. Munkáját itt 1948-ig folytatta. 

1913-tól 1943-ig a Századok szerkesztője. 1916-tól 1945-ig a 
Magyar Történelmi Társulat alelnöke. A Magyar Tudományos 

Akadémiánaknak 1915-ben lett levelező tagja és 1926-tól rendes tagja. 1928 óta a Comité 
International des Sciences Historiques tagja. 1932-ben a lengyel, 1941-ben az osztrák Tudo
mányos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. Történetírói tevékenységének első korsza
kát számos forráskiadás és kritika jellemzi, ezt követően a gazdaságtörténet felé fordult az ér
deklődése, majd azon belül az agrártörténetnek lett a nemzetközileg legelismertebb szakér
tője, illetve művelője. 

Csodálatos tanáregyéniség volt. A múlt életét mutatta be, és annak a feltárását is megta
nította. Tanítványait a valóság tárgyilagos bemutatására és az ehhez szükséges fegyelme
zettségre és lelkiismeretességre szoktatta. Tanszékén a doktoranduszok körében egy rend
kívül tehetséges és eredményes fiatalokból álló iskola alakult ki, akik az agrártörténctírás 
nehézségeivel eredményesen megbirkóztak. Az alkotáshoz is hozzásegítette őket, mert a 
Századok majdnem minden számában publikálhatott egy-két fiatal történész. Ezek a mun
kájuk színvonalával a magyar történetírás megújulását is szolgálták. 

Domanovszky Sándor legfontosabb művei: Dtibnid Krónika (Budapest, 1899). A budai 
Krónika (Budapest, 1902). Kézai Simon mester krónikája (Budapest, 1906)./! harmincadvám 
eredete (Budapest, 1916). A szepesi párosok ámmegállítójoga 1358-1570 (Budapest, 1922). Die 
Geschichte IJngarns (München-Leipzig, 1923)./Helsinki, X')?)!/József nádor élete és iratai I-IV 
(Budapest, 1925-1944). La méthode historiqne de M. Nicolas Jorga (Budapest, 1938). Szer
kesztette a Magyar művelődéstörténet I-V köteteit (1939-1942). Ö szervezte a magyar törté
net újkori forrásainak kötetsorozatát is. 

\ 
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Döbrentei Gábor 
1785-1851 

Nagyszőlősön született 1785. december l-jén. író, tudós, műfor
dító. Evangélikus családból származott, hiszen édesapja Döbrentei 
Lajos evangélikus lelkész volt. 

Pápán a református kollégiumban, majd a soproni evangélikus 
Líceumban tanult. Az ottani Magyar Társaságnak 1801-től tagja, 
majd könyvtárosa és 1803-tól két évig titkára volt. Első versei is a 
Társaság kiadványában jelentek meg. 19 évesen jelent meg első 
verses füzete a Szerelem kellemei. 

Tanulmányokat folytatott Wittenbergben és Lipcsében. Világ
történetet, esztétikát, lélektant, poétikát, klasszika filológiát, jogot 
és szentírásmagyarázatot hallgatott. Közben nyelveket is tanult: franciát, olaszt és angolt. 
Nagy műveltségre tett így szert. Kazinczy ajánlására 1806-ban Erdélybe ment és ott gróf 
Gyulay Ferencné fiának, Lajosnak nevelője lett. Vele együtt hallgatott jogot és lett ügyvéd. 

1814-bcn megindította és négy éven át szerkesztette az Erdélyi Múzeum című periodi
kát. Ebben jelentette meg azt a dráma-pályázatot, amelyen Katona József a Bánk bánnal si
kertelenül pályázott. Elkészítette az Erdélyi Magyar Tudós Társaság tervezetét is. 1817-
bcn Hunyad megye táblabírájává nevezték ki. 

Hatalmas munkát végzett az első magyar lexikon, a Közhasznú ismeretek tára szerkeszté
sében. Ebből később még kellemetlenségei is adódtak. 

1825-ben megismerkedett Széchenyi Istvánnal, aki megkedvelte őt. 1830-tól a Magyar 
Tudós Társaság (a Magyar Tudományos Akadémia elődje) rendes tagja, 1831-tői az Aka
démia első főtitkára és a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Osztályának első hely
beli rendes tagja lett. 

Jelentős irodalmi munkája a magyar nyelvemlékek összegyűjtése és kiadása Régi magyar 
nyelvemlékek címen négy kötetben. Felfedezte a később róla elnevezett kódexet, melyet a 
gyulafehérvári (ma Álba lulia, Románia) püspöki könyvtárban őriznek és amely zsoltáro
kat, az Énekek énekét, evangéliumokból részleteket és cpistolákat tartalmaz. Nyelvészeti 
munkájához tartozott a magyar színjátszás szorgalmazása és a budai hegyvidék német ne
veinek magyarrá tétele is (pl.: Csillebérc, Pasarét stb.). A színjátszás fellendítésére lefordí
totta Moliere színművét, a Fösvényt és Shakespeare Macbeth című drámáját. További össze
gyűjtött drámafordításait Külföldi Színjátékok címen 1821-ben publikálták. Néhány verse a 
Győri Közlönyben, publikációi az Elet és Literatura című folyóiratban és az Akadémia ki
adványaiban (Értesítő, évkönyvek) jelentek meg. 

A soproni evangélikus iskolában alapítványt tett. Ennek kamatából egy aranyat a magyar 
irodalom tanára kapott, egyet pedig a legjobb magyar művet író diáknak kellett adni. 

1841-ben kerületi főhadbiztos, majd 1844-ben királyi tanácsos lett. 
Toldy Ferenc mondott fölötte gyászbeszédet a Magyar Tudományos Akadémián. 
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Dukai Takács Judit 
1795-1836 

„Ami szép, jó, nagy és hasznos. Arra törve siettem. Amennyire 
még hiányos Elmémmel felérhettem" - írja Visszaemlékezés című 
versében a fiatal költőnő, aki - Petrőczy Kata Szidóniát követően 
- az első „élvonalbeli" női lírikus. 

Dukai Takács Judit a Vas megyei Dukán született köznemesi 
családból. Iskoláit Sopronban végezte, ahol nyelveket, zenét és 
háztartási ismereteket tanult. Olvasott, művelt lány volt, aki igen 
fiatalon, tizenhárom-tizennégy évesen már tehetségesen verselt. 
Kéziratban terjedő verscinek hatására Festetich Cíyörgy gróf meg
hívta Keszthelyre, az általa szervezett Helikoni Költői Ünnepre 

1817-ben. Az ünnepségen Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel és Pázmándy Horváth End
re téti plébános is jelen voltak, akik a fiatal költőnőt versengve dicsérték. Berzsenyi felesé
ge. Takács Zsuzsanna - a költőnő unokanővére - Kazinczynak ajánlotta őt levelében. Ver
sei mégsem jelenhettek meg. Antológiákban szerepelt egy-egy versével, szemelvényekkel. 
A kor jeles folyóiratai, az Auróra és az Erdélyi Múzeum közölték írásait. Keserűen pana
szolta Döbrentei Gábornak: „...már sokan a viperák szelet/ Mérgesen hajtják rám...". 

Huszonhárom éves volt, amikor férjhez ment. Ettől kezdve a családjának élt, a gyerme
keit nevelgette Rábapatyon. Négy kislánya született. „Tárol a nag}'i'ilá'^ fényes lármájától / Fél
retolva annak csábító gőzétől" - a kertjét ápolgatta. Berzsenyi Dánielhez hasonlóan. 
A költő megértette őt, megértette, hogy mennyi mindenről kell lemondania egy nőnek, 
kiváltképp, ha művészi ambícióval, tehetséggel rendelkezik: „Hogy a szelíden érző szép
nemet Letiltva minden főbb pályáiról, Guzsalyra, tűre kárhoztatni szokta férfitörvény: va
jonjói van-e?" - írja Dukai Takács Judithoz cími'í versében. A fiatal költőnő a gyermekei kö
zül Juliskát, majd 1830-ban férjét is elvesztette. A gazdálkodás gondjai is rámaradtak, s 
peres ügyek keserítették. Ügyvédje, Patthy István titokban vette feleségül 1932-ben Ágfal-
ván, mert az apa, a beteg és idős Takács István ellenezte a házasságot. A következő évek
ben boldog nőként élhetett. Született még két gyermeke, Sándor és Ida. Boldogsága csak 
rövid időre adatott, mert 1836-ban, negyvenegy éves korában elragadta a tüdővész. 

„Egy csöndes sírral fel nem ér A világ dicsősége" - írta Dukai Takács Judit, a szomorú 
költőnő Ae é« sorsom című versében./l kesergő özvegy kéziratát a Magyar Tudományos Aka
démia Kézirattára őrzi. 

\ 
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Edvi Illés Gergely 
?-1675 

Gályarablelkészünk életéről és szolgálatáról 
alig tudunk valamit, alakja szenvedése törté- FDVI li 1 FS TFRCELY 
netében bontakozik ki előttünk. 

m . • 
t 1 6 7 5 

GÁLYA RAB-LELKÉSZ EMLÉKÉRE 
HÁLÁBÓL K É S Z Í T T E T T E A Z 

Szolgálati pályafutásáról annyit tudunk, 
hogy minden valószínűség szerint két évtize
dig valahol tanító volt. 1649-től került lelké
szi szolgálatba, Németgencsen, majd 1651- £DV£Í EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
tői Mérgesen, 1660-tól pedig Malomsokon | | 1994 | | 
szolgált. Azok közé tartozik, akik mint lelké- -—. . 
szék már a pozsonyi vésztörvényszck előtt is 
szenvedtek. A kapuvári börtönben volt fogoly, ahol bilincs és verés is volt része, sőt van 
olyan emlék, amely szerint kötéllel a derekán a Rábába vetették, és szinte fulladásig a víz
ben tartották őt. Tehát „ízlelte" már előzőleg is, a nagy próbát és szenvedést. 

1674-ben is megjelent az idézésre Pozsonyban, s mivel semmiféle térítvényt nem volt 
hajlandó aláírni, áprilisban kihirdették halálos ítéletét. 

Társaival ő is a lipótvári börtönbe került, ahol kegyetlen testi és lelki gyötrelmek várták. 
Megismerte ő is Kellio jezsuita atya és Sánta Bene János iskolamester kegyetlenkedéseit. 
1675 februárjában mimkája közben nem volt hajlandó egy körmenet előtt letérdelni. 
„Nem disputál sokáig Bene János, hanem egy arra regen elkészült ostoba katonával nekik 
ugrik, és minden kímélés nélkül veri rendre őket: Illyés Gergelynek, ki hetven esztendő
nél idősb vala, betöri a fejet igen kegyetlenül" - olvassuk egy sorstárs leírásában. 

1675. március 18-án „36 emberroncs" indul innen a hosszú útra fegyveresek kíséreté
ben, hogy gályarabként eladják őket Nápolyban. 

Hogy miként érhettek Itáliába, ezt csak elképzelni tudjuk. Sorstársa, Kocsi Csergő Bá
lint éppen Illés Gergelyről írta a következőket: „Pesculopenatarium közelében, a meredek 
és sziklás abruzzoi hegyeken az éhségtől és szomjúságtól, a meztelenségtől és az ütlegelé
sektől meggyötörten kimerült. Ugyanakkor a koplalástól szerzett hasmenés következté
ben nyilvánvaló betegség is gyötörte, de azért mégis kényszerítették, hogy - akármennyi
re nehezére esik is a rázás - szamárháton velük együtt tegye meg az utat. Ezek a gyenge és 
lusta állatok alkalmatlanok lévén arra, hogy szegény öreget oly gyorsan vigyék, ahogy a hó
hérok kívánták -, elmondani is szörnyia! - nem a szamarat, hanem az öreget verték, még 
pedig annyira, hogy negyednapra az ütlegektől holtra vált. Es ezeket a veréseket nem a 
közkatonáktól, hanem a katonák vezetőitől -, mégpedig a kapitánytól és zászlóvivőtől -
kellett nyomorult öregnek elszenvednie." 

Micsoda emlékek, s micsoda „temetés"! Egy evangélikus lelkész halála, mert kitartott 
hite mellett. A malomsoki templomban tábla hirdeti emlékét. 
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Fabó András 
1810-1874 

1810. március 10-cn született, Losoncon. Itt töltötte gyermek- és 
ifjúkorát, itt fejezte be a középiskolai tanulmányait is. Miután a 
lelkészi pályát választotta hivatásul, teológiai tanulmányait Po
zsonyban végezte és fejezte be. 

A kor szokásának megfelelően előbb nevelő volt otthon, Lo
sonc városában, majd 1833-tól tanára volt az itteni iskolának. 
1835-ben pedig elfogadta az „agárdi" (ma Ösagárd) gyülekezet 
meghívását és haláláig ennek a gyülekezetnek volt lelkipásztora. 

A gyülekezeti munkán túl egyházkerülete is egyre több feladat
tal látta el. Ez persze azt is jelentette, hogy személye egyre ismer

tebb lett. Egyházkerületi jegyzői és bírói tisztségei is egyre inkább lekötöttek. 
Mindezen túl pedig a tudománnyal jegyezte el magát. Érdeklődése egyre inkább az egy

háztörténet és a történelem területei felé fordult. Szívós kitartással egyházunk és hazánk 
történelméből egyre több dokumentumot gyűjtött össze, s azokat ki is adta: Monuinetita 
evaitgelicorum aug. conf. in Hungária historica címmel. Ez a gyíojteménye 1861-73 között négy 
kötetben jelent meg. Történelemkönyvének ezt a címet adta: Szent történelem tankönyve, 
amely 1859-ben jelent meg. 

A tudós falusi lelkészt 1864-bcn a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta. 
Székfoglaló értekezését Beythe István püspökről tartotta, 1866-ban meg is jelent a róla 
szóló könyv: Beyllte István életrajza címmel. Sokat foglalkozott Vitnyédi Istvánnal is, aki ha
zánk és egyházunk szabadságáért küzdött a 17. században. Leveleit összegyűjtötte, és élet
rajzával együtt kiadta. Az ő gyűjtése nyomán jelent meg 1869-ben/l magyar és Erdélyország 
mind a két vallású evangélikusok okmánytára. Történeti munkáihoz tartozik még a Rajzok a 
magyar protestantizmus történelméből című összeállítása 1868-ból. A gyülekezeteknek pedig 
Vallásos elmélkedések protestánsok számára meditációkat, előadásokat állított össze. 

Lelkészi és tudományos munkájában eltöltött 39 esztendő után Ősagárdon fejezte be 
életét 1875. március 18-án. Emlékét nemcsak az ősagárdi gyülekezet és evangélikus egy
házunk, de hazánk történelemtudománya is őrzi. 

\ 
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Gálszécsi István 
?_? 

ífff 

Kátéja és énekeskönyvc maradt ránk, még- ' :)i:^^.T.'~'Z."''^T?-
hozzá mindegyik az elsők közül való a refor
máció gazdag történetében. 

Eletéről alig tudunk valamit. Osi, előkelő 
családból indult Gálszécscn. Külföldön, 
Becsben és Krakkóban tanult, majd Witten
bergben nyerte el a magisteri címet. Tanított 
talán „otthon", Gálszécsen és Gyulán is, bár 
ez még kérdéses, de életét voltaképpen \. m - ' Ü » ! 
Abaiíjszántón élte, és itt dolgozott legtöbbet: 
munkája országosan kisugárzó volt. 

Kegyes énekekről és keresztyén hitről való rövid könyvecske - ez a címe az 1536-ban, Krakkó
ban megjelent énckeskönyvnek. Ebben természetesen több szép Luther ének is van, de ré
gebbiek is megtalálhatóak benne. Payr Sándor egyháztörténeti professzor írja róla: az első 
protestáns énekeskönyv hangjegyekkel hazánkban. Ö pedig szerényen így vezeti be: ver
sei - tudja - nem tökéletesek, de más ilyen könyv eddig még nem volt! S persze hozzáte
szi az énekekkel kapcsolatban is, aki a Szentírást tanulja, „nem kiált ránk, kik hirdetünk 
csak Jézus Krisztusba való hütnck általa embereket üdvözülni..." 

A keresztyéni ttidonmnyról való rövid könyvecske, vagyis a Kátéja 1538-ban jelent meg, tehát 
szinten az úttörők között. Bod Péter 1766-ban megjelent Magyar Athenas kiadásából tudjuk 
a könyv teljes címét és tartalmát is, tehát tanítja a parancsolatokat, a Hiszekegyet, az imádsá
got (Miatyánk), a gyónást, a szentségeket és a keresztyen szabadságot, vagyis a keresztyén élet 
mindennapos gyakorlását is. Központban a hitről szóló tanítás áll érdekes megfogalmazás
ban: „mindegy e két mondás, irgalmasságból üdvözülünk és hitből üdvözülünk. Mert a hit 
az irgalmasság bizodalmát jegyzi, azért, mikor mondjuk, hogy hitből üdvözülünk, e mon
dást e képpen értsd, hogy irgalmasságnak bizodalmából üdvözülünk..." 

A vele való foglalkozás közben még két szép vonása is kiemelkedik. 
Az egyik a lelkipásztori hangvétel. Tanításában is erősít. „Azért e jegyek witelisse (véte

le) után oly bizonyossá légy a te üdvösségedről, mintha a menyországból hallanád Isten
től ilyen szózatot: Én tigedet üdvözlitlek Krisztusba való hütért..." 

A másik vonás: szerénysége és szorgalma. Gálszécsi így ír: „rövid nap, ha életemet Isten 
meghosszabbítandja, és ennyi scholai gondoktól megszabadítand, ezekről nagyobb köny
vet írok, hol mindezeket sok helyekkel bizonyítok." 

Gálszécsi István hívő és szorgalmas alakját ránk hagyott kátéjával és énekeskönyvével 
együtt érdemes lenne hát a feledés homályából kiemelni, s tőle többet is tanulni. 
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Gáncs Aladár 
1891-1935 

Születésének centenáriumára Akinek a szíve lángolt Krisztusért cím
mel jelent meg emlékező válogatást az Evangélikus Sajtóosztály 
szcrkcsztcscbcn. A cím találóan fejezi ki Gáncs Aladár életének má
ig is ható üzenetét: a Krisztus ügyéért nem lehet visszafogott, taka
réklángon pislákolni. Égni érdemes, s ha kell, elégni. 

Gáncs Aladár az ébredés teológusa volt. Sajnos napjainkban is 
gyakran állítják szembe az ébredés szent ügyét a teológia szent tu
dományával. Szíve az ébredésért lángolt, de ugyanakkor világosan 
megfogalmazta, hogy szükség van a hit dolgával való tudományos 
foglalkozásra, mert ugyan „lehet sok gőg a tudományban, de a tu

domány ellenségeiben is. János, Pál, Luther, Kálvin mind teológusok voltak." - írja Serkenj 
fól, aki aluszol című posztumusz kötetében. 

Először székesfehérvári lelkészként, majd pedig fővárosi vallástanárként fáradhatatlanul 
hirdette az evangéliumot és tanított, hiszen jól tudta, hogy a tanításra és a misszióra egy
aránt a feltámadott Úrtól van mandátumunk. 1931-ben tanulmányt jelentett meg a kor 
meghatározó teológusáról Mit tantilliatiink Barth Károlytól? címmel. 

Ma is kísért az ébredés és az egyház szembeállítása, mintha Isten Szentlelke csak kis kö
zösségeket, egyesületeket lenne képes átjárni, miközben a „hivatalos" egyház szükségsze
rűen mozdulatlan, alvó, netán már halott lenne.. . Gáncs Aladár felébredt egyházért és 
ugyanakkor egyházi ébredésért fáradozott. Többek között egyesületi keretek között is, 
mint a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület, majd pedig később az Evangélikus Misz-
sziói Egyesület titkára. De vallotta, hogy az ébredés, az evangélizáció, a misszió az egész 
egyház szent ügye és felelőssége. 

Egységben látta az egyház missziói szolgálatát. Országszerte szervezte az ébresztő evan-
gélizációkat és a külmisszionáriusok hazai előadókörútjait. Egyaránt fontos volt számára a 
gyülekezetek ébresztése, a Markó utcában végzett börtönmisszió és az indiai árvák meg
segítésének ügye. 

Ma is iránymutató prófétai figyelmeztetése: „Missziói keresztyénséget vár a világ. Az a nép, 
amelyben a másokért való élés ösztöne kihal, át fog esni a történelem rostáján, és az az egyház is!" 

Gáncs Aladár ellobbanó életével kapcsolatban is felvethető kérdés: Önpusztítás vagy égő 
áldozat? Tény, hogy miközben szinte mindent és mindenkit felvállalt, beteges szíve elkopott, 
idejekorán elégett. Örök dilemma, hogy szabad-e a gyertyát mind a két végén égetni... Egy 
lelkészkollégám figyelmeztetése jut eszembe: „Csak olyan tempót vegyél, amit majd hatvan
évesen is bírni fogsz..." Gáncs Aladár nem érte meg még az ötven évet sem. Azért a Jézu
sért és tanítványaiért áldozta életét, akiért érdemes elégni, ahogyan Pál apostol is bíztat: szán

játok oda testeteket élő és szent áldozatni, amely tetszik az Istennek. (Róni 12,1) 
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Gerengel Simon 
1518-1571 

A soproni gyülekezet szervező lelkésze 1518-ban született az 
ausztriai Pötschachban. Valószínűleg a bécsi egyetemen is járt, 
ahol tanárok és tanulók közül némelyek már ismerték Luthert. 
1545-ben kezdte cl lelkészi szolgálatát Aspangban és a reformáció 
iratai olyan meggyőző erővel hatottak rá, hogy szolgálatában me
részen vállalta az evangélium tiszta hirdetését és az úrvacsorának 
két szín alatti kiszolgáltatását. Az aspangi kerület hét plébánosával 
elhatározták gyülekezeteik megreformálását, ekkor már Sopron
nal régebbi összeköttetéseik voltak, mert felesége soproni szárma
zású volt. A nyolc pap reformálási elhatározása börtönnel végző
dött. Ferdinánd király 1551-ben feljelentésre Salzburg várába záratta őket. Gerengel itt 
sokat szenvedett. Egy kis könyv tartalmazza fogságában írt négy siralmas énekét. Ezekben 
vigasztalódott 1554-bcn bekövetkezett szabadulásáig. A bajorországi Rothenburgban talált 
menedékre, ahol kilenc évig volt lelkész. 1565 elején soproni rokonainál volt látogatóban, 
midőn a városi tanács kérelmének engedve a Szent Mihály templomban egyházi beszédet 
mondott. S ennek hatása alatt a tanács nyomban meghívta prédikátornak. Gerengel nagy 
buzgósággal, de a római egyház iránti kímélettel fogott a gyökeresebb reformáció munká
jához. A Szent Mihály templom használata továbbra is közös maradt. A jövedelmező pa
pi funkciókat a régi jog alapján továbbra is a plébános végezte, vagy legalább az értük járó 
stólát neki fizették. Mindez nem zavarta a baráti kapcsolatokat, melynek egyik ténye, hogy 
a későbbi plébánost Gerengel eskette meg feleségével. Ez a soproni helyzet Oláh Miklós 
prímásnak nem tetszett, ezért vizsgálatot rendelt el. Ennek eredményéről nem tudunk, de 
Gerengel továbbra is bántatlanul Sopronban maradt. 

Hat évi szolgálati idejétől számítjuk a soproni gyülekezet szervezett életét. Ezért szere
pel a gyülekezet pecsétjén az 1565. évszám. Szolgálatának jelentős gyümölcse a soproni is
tentiszteletek rendjét meghatározó/l^e/;(ííi és Chatirliizmiisa (Regensburg, 1569). Az imád
ságok között szerepel a török veszedelem idején Wittenbergben 1566-ban, Szigetvár eleste 
után mondott imádság. Az énekgyűjteményben Luther által írt énekeket is találunk. Az el
ső imádságos és énekeskönyvet Gerengel adta gyülekezetének. Életművét Gerengel Sum
mája címen magyarra is lefordították (Mailé, 1715). Híres Kátéját a tanítók a 18. század vé
géig tanították, s nemcsak a tanulóifjúság használta, a lelkészek a templomban is ezt vették 
alapul az ún. káté-prédikációkhoz. 

Gerengel idejében négy soproni templomban hirdették Luther szellemében az igét: a 
Szentlélek-templomban magyarul, a Szent Mihály, a Szent György és az ispotályi vagy kór
házi Szent Erzsébet templomában németül. 1571-ben fejezte be földi életét, és a Szent 
Mihály templom kriptájában temették el. 
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Gömbös Gyula 
1886-1936 

Gömbös Gyvila 20. századi magyar történelmünk egyik meghatáro
zó személyisege, tevékenységét nem könnyű tárgyilagosan megítél
ni. A murgai evangélikus tanító fia tanulmányai befejezése után hi
vatásos katonatiszt lett. Harcolt az első világháborúban, s vezérkari 
századossá léptették elő. Az 1918-as őszirózsás forradalmat követő
en a hadügyminisztériumban vállalt szolgálatot és igyekezett meg
találni helyet a politikai események sodrában. Végül az ellenforra
dalmi erőkhöz csatlakozott, és a Magyar Országos Véderő Egyesület 
elnökévé választották. Bécsben bekapcsolódott az Antibolsevista 
Comite munkájába, majd Szegeden az ellenforradalmi kormány 

hadügyi államtitkárává nevezték ki. Jelentős szerepe volt a Nemzeti Hadsereg megszerve
zésében, és közeli kapcsolatba került Horthy Miklóssal. 

192()-ban nemzetgyűlési képviselővé választották. Számos jobboldali titkos szervezet 
tagjaként nagy befolyásra tett szert. Az 192l-es királypuccsok idején Horthyt támogatta, 
megerősítve ezzel a kormányzó bizalmát. A következő évben Bethlen István miniszterel
nök őt bízta meg az új kormánypárt választási kampányának irányításával, s ő töltötte be 
az Egységes Párt ügyvezető alelnöki tisztét is. 1923 nyarán szakított a hivatalos politikai 
irányzattal és létrehozta a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot. Ennek veze
tőjeként szélsőséges, fajvédő magatartást tanúsított. Mozgalma sikertelenségét látva 1928-
ban kibékült Bethlennel és visszalépett az Egységes Pártba. Államtitkári, majd miniszteri 
megbízást kapott a honvédelmi minisztériumban. Közben felvételt nyert a Vitézi Rendbe. 
Ettől fogva használta a „vitéz jákfai" előnevet. 

A világgazdasági válság hatása miatt egyre feszültebb helyzetben az ország vezető körei 
úgy látták, hogy a rendszer fenntartásához az erős kéz politikája szükséges. Ennek megva
lósítására Gömböst tartották legalkalmasabbnak, így a kormányzó 1932. október l-jén mi
niszterelnökké nevezte ki. Bár az új kormányfő kinyilvánította, hogy korábbi zsidóellenes 
álláspontján változtatott, egyébként igyekezett követni az általa korszellemnek felfogott 
szélsőjobboldali tekintélyelvűséget. Példaképe leginkább Mussolini Olaszországa volt. 
Megpróbálkozott az „öncélú nemzeti állam" megteremtésével, a korporatív érdekképvise
leti rendszer létrehozásával és az egypártrendszerű kormányzás bevezetésével. Radikális 
kísérletei kudarcba fulladtak. Tévedései között szokás említeni, hogy túl erősen kapcsolta 
Magyarországot a náci Németországhoz. 

El kell ismerni azonban, hogy tervbe vett reformjaival jobbá akarta tenni az ország tár
sadalmi berendezkedését. Vitathatatlan tény, hogy kormányfősége idején a hazai gazdaság 
állapota jelentősen javult. Ennek ellenére 1936-ra végképp megrendült benne a konzerva
tív hatalmi elit bizalma. Már küszöbön állt félrcállítása, amikor vesebetegsége következté
ben elhunyt. 
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Gömöry János 
1896-1993 

A „Tarca-parti Athén", vagyis Eperjes magyar pedagógusa. Nyíregy
házán született 1896. május 12-én. Özvegy édesanyja óvónői fizetés
ből nevelte 5 árva gyermeket. Érettségi után rokoni kapcsolat revén 
Eperjesre kerül, hogy papi pályára készüljön. „Az új környezetben 
lassan megszűnt bennem a kishitűség... Már a második szemeszter
ben tandíjmentes lettem és a konviktusban ingyenes ellátásban ré
szesültem. Privát órákat szereztem. így anyagi gondoktól mentesen 
tanulmányaimra fordítottam szabad időmet" - írja önéletrajzában. 

A kollégium befejezése után Zelenka Pál püspök Grcifswaldba 
küldi ösztöndíjasnak. A következő évben nevelősködik a Gencsy 
családnál, majd beiratkozik a kolozsvári egyetemre, ahol 2 év alatt megszerzi a tanári ok
levelet. Ott találkozik Schneller Istvánnal, a pedagógia országos hírű tanárával. „Tanácsai 
felejthetetlenek maradtak, befolyással voltak tanári működésemre. Az ő közelében alakult 
ki a lelkivilágom, ami képesített, ami rábírt, hogy önzetlenül, lelkes odaadással a magyar 
tanügy szolgálatára áldozzam életemet.". 

1897 szeptemberében megválasztják az eperjesi Evangélikus Kollégium Főgimnáziuma 
történelemtanárának, majd 1903 szeptemberében igazgatójának. Ebben a tisztben 1927-ig 
dolgozott, amíg magyar nyelvű tanítás folyhatott Eperjesen. 

Közben 1907 őszén megszervezi az Országos Evangélikus Tanáregyesületet, melynek tit
kárává választják. 1914 augusztusában létrehozza a Vöröskereszt szervezetét Sáros megyé
ben, s rögtön ápolónői tanfolyamot indít, mert a városban több tábori kórház működik. 

1930-ban tudomására jut, hogy a korábban evangélikus, de most katolikus templomból 
exhumálják a Caraffa vésztörvényszék evangélikus áldozatait. Rögtön megkezdi az újrate
metés szervezését, ami egy országhatárt átlépő nagy ünnepséggé válik, amihez hasonló 
csak 1906-ban Rákóczi és Thököly újratemetése volt. 

1931-ben átköltözik feleségével Kassára. Az a terve, hogy visszavonul a közszerepléstől, 
de pedagógiai hajlama nem hagyja. Kassán is bekapcsolódik a kultúréletbe. A Kazinczy 
Társaság tagja majd főtitkára lesz. Tevékenysége az egész városban közismert és köztiszte
letet szerez. A magyar evangélikus gyülekezet tiszteletbeli felügyelőjének is megválasztják. 
1947-ben feleségével együtt áttelepítik Szlovákiából Sóskútra. Szalatnai Rezső írja: „Nem 
törte meg, hogy falura került 78 éves korára és elvesztette a városi világát... Történelmi 
leckének vette, - már ezért sem szabad elfelejtenünk hitét és pedagógiáját.". 

Sóskúton a falu könyvtárosa lesz, a falunak buszjáratot és villanyáramot szerez. Ott írja 
meg könyvét: Emlékeim egy letűnt világról címmel, ami 1964-ben jelenik meg 

Felesége halála után Hidegkútra kerül a nyugdíjas pedagógusok otthonába, s rendezi érté
kes kéziratait, amelyek közül már megjelent az Eperjes és az evangélikus kollégium története című. 
97 éves korában, teljes szellemi frissességben ment haza mennyei Atyjához. 
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Görgey Artúr 
1818-1916 

1818. január 30-án született a Szepes vármegyei Toporcon. Apja 
kívánságára 1832-ben katonai pályára lépett, 1837-től alhadnagy
kent tagja volt a magyar nemesi testőrségnek, 1842-bcn főhad
nagy. Apja halála után elhagyta a hadsereget és a prágai egyetem 
vegyészhallgatója lett. 1848 márciusa sorsfordító időszak az életé
ben: a prágai evangélikus templomban házasságot kötött, majd - a 
lembergi egyetem kémiai tanári állását elutasítva - áprilisban ha
zatért toporci birtokára „magyarul jól megtanulni". A pesti egye
tem vegytanári állására pályázott volna, ha a hazafias események 
máshová nem sodorják. 

Hamarosan a szerveződő honvédségbe állt, ahol - kémiai ismereteit hasznosítandó - a 
lőszergyártás megszervezésén fáradozott, majd Győrött és Szolnokon szervezett alakula
tokat. Szeptemberben Jellasics útját állta, majd Adonyban elfogatta és kivégeztette Zichy 
Ödön grófot, aki hintójában a horvát felkelő vezér röpiratait szállította. Október 7-én a 
horvátok Ozoránál végleg letették a fegyvert Görgey és felettese, Perczel Mór előtt, akivel 
előző estén még heves vitát folytatott stratégiai kérdésekről. A következő nap Görgeyt iga
zolta. Sikerei egyre közismertebbé tették kiemelkedő katonai képességeit. Miután az általa 
ellenzett katonai áttörés Ausztria területére kudarcot vallott, a fel-dunai haderő parancs-
noLIvá tették ezredesi rangban. Hosszú visszavonulás után - mint március 31-én kineve
zett ideiglenes fővezér - sikeres ellentámadásba kezdett, melynek jelentős sikere volt Bu
da visszanyerése májusban. Kossuth ekkor hadügyminiszterré nevezte ki, bár egyre vilá
gosabbá vált, hogy mind stratégiai, mind politikai ellentétek terhelik kettejük viszonyát: 
Görgey mindenkor ellenezte az Ausztria elleni nyílt fellépést (így az április 14-i Függet
lenségi Nyilatkozatot is). Július elején súlyos fejsebet kapott Komáromnál, de ennek elle
nére - figyelmen kívül hagyva az ellenkező értclmfí parancsot - katonáival Aradra vonult, 
ahol Kossuth és a Szemere kormány lemondása után átvette a teljhatalmat. A következő 
napok eseményei miatt mindmáig sokan támadják Görgeyt: hosszas tárgyalások után augusz
tus 13-án, Világos mellett letette a magyar szabadságharc fegyvereit Rüdiger orosz tábor
nok előtt. „Ilyen körülmények között... az orosz csapatok előtti feltétlen fegyverletételre 
szavazok, mert azt remélem, hogy a cár nagylelkűségébe vetett bizalmunkat az ő nagyha
tású közbenjárása Ausztriánál... szegény hazánk érdekében is igazolni fogja... ne áltassák 
magukat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet" - mondta az augusz
tus ll-i haditanácson. 

Világosról - elválasztva társaitól - Nagyváradra vitték, majd a cár közbenjárására kegyel
met kapott és Klagenfurtba internálták, Magyarországra csak 1867-ben térhetett vissza, 
ahol polgári foglalkozásban, majd visegrádi birtokára való teljes visszavonultságban töltöt
te hosszú élete hátralevő évtizedeit 1916-ban bekövetkezett haláláig. 
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Gregersen Gudbrand 
1824-1910 

Norvégiában született 1824-ben. Iskolái után ácsmesterséget tanult, 
majd később Dániában, Koppenhágában élt. Mestersége tudomá
nyát elsajátítva 1847-bcn érkezett hazánkba és itt telepedett le. 

Abban az időben indult nálunk a vasútépítés korszaka és ami 
ezzel szorosan összekapcsolódott, a hidak építésének sok irányú 
munkája. Ebben a mimkaágban végzett szakavatott és nagy elis
merést kivívó munkát. 1848-ban a forradalom melle állt, és a hon
védség kötelékében olyan feladatokat végzett, melyekben mííszaki 
képzettségét gazdagon tudta hasznosítani. A szabadságharc leveré
se után, 1850-bcn visszatért Pestre. Akkor épült a Pozsony-Pest 
között húzódó vasútvonal, itt kapott alkalmazást. Az akkor épített vasútvonalaknál több 
helyen végzett hídépítési munkákat. Többek között a szolnoki híres vasúti fahidat, a sze
gedi hidat, a budai alagutat és a „vasúti indóház" építési munkáit tervezte és vezette. Na
gyon megszerette hazánkat, ezért a szabadságharc utáni nehéz korszakban sem gondolt ar
ra, hogy elhagyja. Céget alapított és mindig elsőrendű munkákat szállított. 1865-ben hatá
rozta el, hogy végleg letelepedik hazánkban. Epületasztalosi és ácsipari munkáit őrzik a 
Kárpát-medence területén akkor épült hidak és más építmények, melyeknek tervei, doku
mentációi napjainkig fennmaradtak. 

Munkássága elismeréséül megkapta a Ferenc József rend lovagkeresztjét, sőt 1885-ben 
magyar nemességet ajándékoztak neki. 

A Norvégiából áttelepült nagyiparos evangélikus volt. Egyházával itthon is tartotta a 
kapcsolatot, bekapcsolódott munkájába, ahol tudott, ott támogatott nemes célokat. 

Istentől kapott tehetségét úgy használta fel, ahogy azt a lutheri tanítás vallotta: a tehetség 
és a világi hivatás Istentől kapott feladat és felelősség. A Krisztussal való közösség a benne va
ló hit az alapja minden munkásságának. Az Isten iránti engedelmesség és szeretet munkálta 
benne az cinberek iránti felelősseget, a választott magyar haza iránti szeretetét. Mecénása 
volt a kultúrának és egész családjával együtt vállalt áldozatkészséget egyházáért. Következe
tesen támogatta egyházunkat, intézményeinket és erre nevelte családját is. 

Áldozatkészségét és az építészetben megmutatkozó esztétikai érzékét hirdeti a nagybör
zsönyi templomunk, melyet ő tervezett és építésében segítséget nyújtott. Alapítványt ho
zott létre 20()() korona értékben egy szeretetház létesítésére. 

„Gregersen Gudbrand élete bizonyíték arra, hogy a protestáns szellem csak a Krisztusban 
realizálódó egzisztenciális kötődésből merítve válik Isten dicsőségét és embertársaink, nem
zetünk javát szolgáló teljes életté" - írta róla jellemzésében késői leszármazottja Lábossá 
György lelkész, aki anyai ági őse nevét tiszteletből felvette saját neve elé. •' 

1910-bcn fejezte be életet és Budapesten temették el. 
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Grynaeus Simon 
1493-1541 

Rotterdami Erasmus 1531-ben, Bázelben, Grynaeus gondozásá
ban megjelent Livius kiadásának előszavában jól képzett, az ókori 
nyelvek minden nemében jártas férfiúnak ismerte őt, aki a nemes 
tudományok felvirágoztatására hivatott el. 

Grynaeus Simon 1493-ban született az egykori HohenzoUern 
fejedelemség kicsiny falujában, Verigcnben. Az ókori nyelvek el
sajátítását követően a híres pforzheimi humanista iskolában sze
rezte meg a baccalaureusi fokozatot, ahol diáktársai között találjuk 
Melanchthon Fülöpöt. Felsőbb tanulmányait Bécsben, a korszak 
híres, humanista elveket követő egyetemén folytatta. A filozófia 

fakultás Magister Artium címének megszerzése után az engedélyt megkapva, Budán kezd
te meg tanári pályafutását. Nem véletlenül, hiszen sokan látogatták a Mátyás király korá
ban Európa-híríjvé vált Corvin könyvtárat, a humanisták közkedvelt zarándokhelyét. 

A budai iskola rektorát a hazai egyháztörténet-írás - egy kései forrás nyomán - úgy tart
ja számon, mint aki a görög-latin nyelv és irodalom ismeretei mellett „a fiatalság lelkébe 
bőven csöpögtette bele a Luther könyveinek olvasásából merített újhitű tanítást". Másfél 
éves budai tartózkodását homály fedi. Nevét 1522. április 17-i keltezéssel már a wittenbergi 
egyetem matrikulájában találjuk. 1524-ben meghívták a görög nyelv tanárának a heidelber-
gi egyetemre. A latin nyelvtanári cím megszerzése mellett orvostudománnyal kezdett foglal
kozni. 1529-től élete végéig a bázeli egyetem latin-görög nyelvszakos professzora, 1536-tól 
az Újszövetségé is. 1531-ben angliai tanulmányutat tett, ahol a lordkancellár, Morus Tamás 
jóvoltából kedvére kutathatott Oxfordban. Grynaeus ugyanakkor fontos szerepet játszott a 
württembcrgi reformációban is. 1534-35-ben részt vett a tübingeni egyetem megreformá
lásában. Az 1537/38-as tanévben a bázeli egyetem filozófia fakultásának dékánja. Az 1540-
ben - a Schmalkaldeni Szövetség és a Római Katolikus Liga rendjei között - folytatott 
wormsi vallási megbeszélésen egy személyben képviselte a svájci protestánsokat. 1541. má
jus 1-jei hatállyal munkája elismeréseként a bázeli egyetem rektorává választották. Ezt a fel
adatkört nem sokáig tölthette be, mivel augusztus elsején, 48 éves korában, hátrahagyva fe
leségét és kétéves kisfiát a nyári pestisjárvány áldozatául esett. 

Életművének méltó emléket állít Bázelben - az egykori polgármesterrel, Jacob Meierrel, 
és a reformátor, Oekolampaddal közös síremléke - az úgynevezett „Reformátorok táblá
ja", melyet nem sokkal halála után állítottak fel a székesegyház kerengőjében. 

\ 
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Gyóni Géza 
1884-1917 

Gyóni, családi nevén Áchim Géza 1884. június 25-én, a Pest me
gyei Gyón községében született evangélikus lelkészi családban. A 
középiskola után 1902-től a pozsonyi evangélikus teológiai akadé
mia hallgatója lesz. Ekkor már a Nyugatmagyarországi Híradó szer
kesztőségében dolgozik. 1904-ben megjelenik első verseskötete 
Versek címen. Öngyilkossági kísérlete miatt (párbaj az oka) a teoló
giáról kilépett. Némi örökséghez jutva sajtó alá rendezte Szomorú 
szemmel című második verseskötetét, melynek meghatározó voná
sa az „új" utáni vágy. A „fakó Luther-kép, pár arasznyi ablak, ott
hona kcményhitű prédikátoroknak" - nem úgy hat már reá, mint 
régen. Vonzza a palotás város, „ahol mindig áll a bál, A festett arcú város mosolyog". Egyik 
versében köszöntötte Ady Endrét, akinek gazdag szókincse, újszerű meglátásai nagyon jó 
hatással voltak különben önálló és egyéni költészetére. Lírájának jellemző vonása, hogy a 
krisztusi szeretet melegével vigasztalja a nálánál még szomorúbbakat. A katonasághoz ke
rült, de még az első világháború előtt hadat üzent a háborúnak Caesar, én nem megyek című 
versével. 1910-ben a Soproni Napló hívta meg munkatársának. így kezében volt a minden
napi kenyér, de csak átmenetileg. Újabb verseskötete, az Élet szeretője és Erzsike könyve csak 
kézirat maradt, kiadót nem kapott. 

A Bácskai Hírlap szerkesztőségében zaklatott élete riportok, vezércikkek írásában kissé 
megpihent. A világháború szelétől megittasodva hangot vált és szebb jövőt remél hazájá
nak: „Virágos, ékes fegyverünk nyomában Nagy Békeország vasfalai nőnek...". Versei ka
tonatársai számára lelki támaszt nyújtanak, miközben éhség és fogság lesz osztályrésze. 

A világháború költője, aki lengyel mezőkön az ítéletidők hatalmas harsonájával kihűlt baj
társa szívét egy marék vadvirágul ékesíti fel, asszonya helyett. Már nem a háború dicsőítő
je, hanem nemzetének prófétája, apostola, aki váránál küzd, bátorítva katonatársait. „Csak 
egy éjszakára" hívja az itthon pártoskodókat, a világháború hiénáit, akik véreik vérével is csak 
üzérkednek, míg odakint szép, piros vitézek válnak fekete csontvázakká. 

Szibériai hadifogságban is verseket írt (Levelek a kálváriáról). Nagy Lajos 1917-ben a ró
la írt könyve végén írja első, pozsonyi találkozásukról: „a többi theológus társaktól meg
különböztető érzéssel viseltettem iránta". Úgyszólván mindenki megszerette, anélkül, 
hogy ismerték volna életkálváriáját. Krasznojarszkban halt meg 1917. június 25-én, szüle
tésnapján. 

Életműve nem teljes, de költészete az elhívás prófétai meglátásáról tanúskodik: „Ha ki 
dalát az Istentől lesé el. Az nézhet szembe napvakító fénnyel" (Versek, 75. o.). 
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Győry Vilmos 
1838-1885 

1838. január 7-én született Győrött. Édesapja győri evangélikus 
felsőleányiskolai tanár. Édesanyja Wurmb Katalin. Egyetlen élet
ben maradt gyermek. Édesanyja nagy szeretettel vette őt körül, 
ami egész eletére kihatott. 

Elemi iskoláit Győrött végezte, majd Pestre költözésük után ki-
• M j ^ W ^ tűnő eredménnyel érettségizett az evangélikus gimnáziumban. El-
X ^ ^ ^ ^ ső novellája 15 eves korában jelent meg a Délibáb című folyóirat-

^^^^^k ban, melyhez Jókai írt melcghangii ajánló sorokat. Érettségi után 
^ ^ ^ ^ ^ H fél évig jogot hallgatott, majd az egyéniségének jobban megfelelő 

teológiára ment át. 
Tanulmányai mellett magántanítással is foglalkozott, hogy magát fenntarthassa és szü

leit támogathassa. E mellett még önképzésre és nyelvtanulásra is futotta idejéből: a német, 
francia, olasz nyelv elsajátítása után az angol és a spanyol következett. Zenében és festé
szetben is bizonyos jártasságot szerzett. 

Teológiai tanulmányainak befejezése után egy évig a berlini egyetemen tanult. 1861. 
szeptember 2-án avatta lelkésszé Székács József püspök. Egy évig a püspök mellett volt 
káplán, majd az orosházi gyülekezet hívta meg lelkészének. Ott 14 évig szolgált. Közben 
1863-ban feleségül vette Székács Etelkát, a püspök leányát. Életének talán legboldogabb 
évei következtek, melyeket Orosházán töltött. Valódi lelki atyja volt hívcinek. „Örömben 
kedélyes jóbarát, vidám társaságban szikrázó elméjű, kedves mulattató; s hol a gyász bekö
szöntött, a szelíd vigasztalás apostola" írta róla egyik életrajzírója. 

Kitűnő műfordító. Fordított Moliére vígjátékokat, Calderont, Shakespeare Minden jó, ha 
jó a vége című darabját. Kiemelkedő munkája Cervantes Doti Qi/i/oípjának mesteri fordítása. 

1868-tól a Kisfaludy Társaság tagja lett, 1872-től pedig a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező tagjává választották. 

Nagy kedvvel és könnyen tanulta a nyelveket. A korábban tanult nyelvek után svédül is 
megtanult és foglalkozott a szanszkrit nyelvvel is. 

Az intenzív munkatempót, melyet önmagának diktált, szíve nem bírta. 1884-ben még 
elutazott Marienbadba és Ausseebe gyógykezelésre, de már ez sem segített. Szívbajához 
vízkórság is járult, és 1885. április 14-én meghalt. A templomban koporsója mellett lel
késztársai, Bachát Dániel és Doleschall Sándor mondtak gyászbeszédet. Sokezres tömeg 
kísérte utolsó földi útjára. 

Győry Vilmos költői munkásságának emlékét Evangélikus Énekeskönyvünk is őrzi. A 
jól ismert és kedvelt esti ének, a 125. (Ez a nap is csendesen...) egyik gyermekversére ké
szült. Ugyanez a dallama az 543. éneknek, mely szintén az ő verse. A 428. ének (Szegény 
szívemnek nincsen tisztasága...) eredeti szövegét is ö írta. Egy negyedik éneke csak a régi 
énekeskönyben található (438.) 
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Gyurátz Ferenc 
1841-1925 

1841. április 27-cn született a Vas megyei Bük községben. Iskolá
it odahaza, majd Sopronban végezte. A teológiai stúdiumok után 
a Vas megyei Lócson nevelősködött Baranyai László családjánál. 
Hallc egyetemén végezte be tanulmányait az 1866/1867-es tanév
ben. Hazatérése után - 1867. szeptember 12-én Sopronban - avat
ta lelkésszé Karsay Sándor püspök. 

Szolgálatát Kővágóörsön kezdte, ahol az 1867/1868-as tanévben 
segédlelkész és az algimnázium tanára volt. A Sopron megyei Be
led gyülekezetének hívása alapján 1868-1872 között lelkészként 
működött, majd innen a Veszprém megyei Pápa gyülekezetébe 
került. Több mint négy évtizedet felölelő szolgálatát 1916-ban fejezte be. 

Pápai működése idején, 1875-ben az egyházkerület gyámintézetének elnöke, 1880-ban 
zsinati bizottsági tag, majd 1891-ben a zsinat jegyzője. 1887-ben egyházkerületi jegyző, 
1893-ban Veszprém megyei esperes, 1895-ben pedig a Dunántúli kerület püspöke lett. A 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1896-ban ruházta rá az elnöki tisztet. Az Egyetemes 
Énekügyi Bizottság 1902-ben elnökévé választotta. Ferenc József császár és király 1907-
ben a Főrendiház tagjává nevezte ki. 

Kiváló szellemi képességei mellett külön említést érdemel, hogy anyanyelvi szinten be
szélt németül, latinul, görögül és héberül. Megnyilatkozásai minden esetben a közösség
építés eszközeiként jelentek meg. Számos cikket, tanulmányt írt a Protestáns Egyházi és Is
kolai Lap, a Protestáns Pap és a Pápai Lap című folyóiratokban, valamint szerkesztette a 
Pápai Evangélikus Egyház Évkönyve-h. hz 1911-ben kiadott új Dunántúli Énekeskönyvhc 10 
éneke is bekerült, közülük néhány ma is használatban van. 

Sokrétű volt irodalmi munkássága. 1886-ban jelent meg a szabadkőművesség elleni ira
ta, 1887-ben egy imakönyve Hit oltára címen, 1888-ban egy Luther életrajza, 1889-bcn a 
Kézi Agenda, 1892-ben pedig Gusztáv Adolf svéd király életrajza. Ujabb imakönyve 1894-
ben jelent meg Lelki vezér címmel. Meg egy imakönyvet adott ki lelkészek és tanítók hasz
nálatára Hétköznapi imádságok címmel 1924-ben. 

Rendkívül sokat fáradozott a kőszegi evangélikus leányiskola létrehozása érdekében, 
amelynek 1899-ben alapítója is volt és amely halála után - az lfl48-as államosításig - az ő 
nevét vette fel. 

Nyugdíjas éveiben is tevékenykedett mint az egyházkerület Evangéliumi Egyesületének 
és az Egyetemes Énekügyi Bizottság elnöke. Vállalta az Egyetemes Agenda elkészítését. 

A család nélkül élő püspök nagyon szeretett kertészkedni. Halála is ennek a szenvedély
nek a következménye. Rózsaszemzés közben egy tüske megszúrta, s néhány nap múltával 
- 1925. május 3-án - vérmérgezés oltotta ki életet. Utóda, Kapi Béla püspök temette Pá
pán, 1925. május 6-án. 
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Haan Antal 
1827-1888 

Haan Antal Békéscsabán született, Haan Lajos evangélikus lelki
pásztor fiaként. Antal bátyja, Haan Lajos szintén evangélikus lel
kész, író és elismert helytörténész volt. Kiemelkedő teljesítménye 
és történészként végzett komoly tudományos munkássága révén a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Békés megyei ma
gyar, szlovák, német lakosság békés együttélésének és barátságának 
tántoríthatatlan híve és szószólója volt. Az ifjabb testvér festőnek 
készült, de akkor Magyarországon még nem létezett felsőfokii mű
vészeti oktatás, így a bécsi akadémián képezte tovább magát Orlai 
Petrics Somával, Zichy Mihállyal valamint Jakobey Károllyal együtt. 

1848-ban a forradalom hírére hazajött, kardot ragadott és végigküzdötte a szabadságharcot. 
A világosi fegyverletétel után Olaszországba, Rómába emigrált. Sok más magyar festő is járt 
akkor Rómában, mint például Than Mór, Telepy Károly, de csak kevesen telepedtek le vég
leg Itáliában, mint Heinrich Ede, Szoldatits Ferenc vagy éppen Haan Antal. 

Kapcsolatban akart ugyan maradni hazájával, hogy ecsetjével is szolgálhassa népét, de az 
önkényuralom, a gazdasági összeomlás és az általános levertség nem tették számára lehe
tővé az itthoni megélhetést. Mint a szabadságharcban résztvett katonát hazai útjai során 
szinte mindig árnyékként követték a császári titkosrendőrség emberei, így annál inkább 
őrizkedett a hazatelepedéstől. 

Haan Antal festészete igazán Itáliában bontakozott ki, de megélhetése nem volt köny-
nyű. „Bizon nem is a legirigylendőbb kenyér ez a miénk, de ha már egyszer reá adtuk a 
fejünket, nincs egyéb hátra, mint tűrés és kitartás" (Haan Antal levele Orlai Petrics Somá
hoz 1862-ben). A régi mesterművek hatása biztosította ugyan a szűkös megélhetést, de 
egyben magában hordozta a színvonal csökkenésének, a giccses másolatoknál való mara
dásnak a veszélyét is. 

Rómában maradva Haan Antal utcaképeket, népi alakokat, műhely-tanulmányként Lé
dát festett. Közben pedig szorgosan másolta RafTaclló falfestményeit és IX. Pius pápa kép
mását a Nemzeti Múzeum számára. A bécsi akadémiáról hozott színvilága itt megélénkül 
és kivilágosodik. Ősztől tavaszig szorgalmasan dolgozott, de a nyár melege elűzte Rómá
ból, a nápolyi öbölben lévő Capri szigetére. A Tibériusz császár palotáinak romjai között 
épült kis faluban vásárolt egy házat és ott élt. Mindennapjait körülvették a régi korok em
lékei, így maga is régiségek gyűjtője lett. A többnyire etruszk műtárgyakból álló gyűjte
ményt halála után hazájára hagyta. Egy része ma a Szépművészeti Múzeumot gazdagítja, 
másik része az új Békés Megyei Múzeum alapjává vált. A Magyar Nemzeti Galéria őrzi 
Lefeleí olvasó férfi, Gyermekarckép, Léda a hattyúval című festményét. 
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Haan Lajos 
1818-1891 

A Nógrád megyei Sámsonházán született, ahol édesapja lelkész 
volt. De már a születése után következő hónapban Békéscsabára 
költöztek, apja új állomáshelyére, így ő már itt nőtt fel és élte le 
élete nagyobb részét. 

A tudományos élet történetíróként tartja számon. Már gyer
mekkorában érdekelték a régi dolgok. „Ha csak tehettem - írja 
emlékezéseiben - elmulasztottam az iskolát s ott állottam az 
ótemplom ajtaja mellett és a templomba járó öregeket faggattam 
kérdéseimmel a régi Csabáról tudakozódván." Böngészte édesap
ja hivatalában az anyakönyveket, régi krónikákat, amelyek feljegy
zéseiről apjától szakszerű feleleteket kapott. Négy és fél évtizedes munkásságával orosz
lánrészt vállalt egy viharos múltú, a török uralom alatt úgyszólván „történelem nélkülivé" 
pusztult táj gyakran nehezen hozzáférhető adatokból való hiteles felvázolására. 

A magyarság és a nemzetiségek békés együttélésének és barátságának tántoríthatatlan 
híve volt. Ö maga irodalmi szinten bírta a magyar és a szlovák nyelvet. 

Tanulmányait Eperjesen, majd Jénában és Berlinben folytatta. Azok befejezésekor indí
totta a békéscsabai egyház a magyar nyelv magasabb szinti! oktatását és erre Haan Lajost 
hívta meg 1842-ben. O ezt kiválóan végezte, tanítványait is belevonta a munkába. 

Segédlelkészként is működött, 1848-ban tábori lelkészként részt vett a délvidéki hadjá
ratban. 1849-ben a nagylaki gyülekezet (ma Románia) hívta meg lelkésznek, ahol 1855-ig 
működött. 1856-ban a békéscsabai egyház választja meg. 1845-ben az ótemplom (ma Kis-
tcmplom) százados jubileumára kezdte írni Csaba város történetét, amit azután még éve
kig folytatott. Leírja - a ma már történeti jelentőségű - csabai szlovákság nyelvi sajátossá
gait, szokásait, népviseletét, erkölcsi felfogását. Az induló magyar gyülekezet istentisztelete 
számára Énekeskönyvet szerkeszt (1847). Megírja a szlovák énekeskönyv történetét Cit-
hara Sanctorum (Szentek hárfája) címen. Feldolgozta Békés megye monográfiáját, oklevél
tárát, kimutatta Albrecht Dürer atyjának származáshelyét (Ajtós, Gyula mellett). Jéna 
Hungarica címen megírta a 300 éves jubileumra az ott tanuló magyar diákok emlékezetét. 
1858-ban a dorpati tudós társaság, majd a Magyar Tudományos Akadémia is levelező tag
jává választotta. 

A szociális munkát, az iskolázás ügyét mindig a szívén viselte. Élharcosa a békéscsabai 
evangélikus gimnázium alapításának, az első nyomda felállításának, az első napilapok 
megjelentetésének Békéscsabán. Iskolai tankönyveket is írt. Az akkori filozófia nem lelke
sítette. „Bizony hiában ráznak ezek mind azon életfát, mellynek gyümölcseiből ők is jól 
laktak, a Jézus tanát; az ő tanaikat az idő lassanként mind elsepri és elnyeli, de Jézus Krisz
tus tudománya megmarad mind örökké" - írja. 
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Haj nóczy József 
1755-1795 

Jío^. 
A szabadságeszmény, amely az európai eszme alapja, egy tőről fa-

!»/ V Z ?i^? V ^'^ 3 protestantizmussal. Egyik legfényesebb példája c kapcsolatnak 
Hajnóczy Józsefé, a kiváló jogtudósé, aki tiszta elveiért szenvedett 
vértanúságot az önkényuralomtól. Evangélikus papi családból szár
mazott, tehát olyan nem nemes, honorácior értelmiség volt, akinek 
érvényesülése útjában két akadály, a társadalmi és felekezeti állt. Fel
emelkedése, előrejutása előtt az út e rétegnek csak a felvilágosodás, 
a haladás eszméinek térhódításával nyílt meg. így váltak ők, kik sa-

..-.„. ™.i., • . . , . . ját bőrükön érezték az elmaradottság súlyát a haladás leghívebb baj
nokaivá. 

Hajnóczy József 1755-ben a Pozsony megyei Modorban született, neves evangélikus 
családból, akiknek számos tagja lelkészként és polgárként vált ismertté. Édesapja Hajnó
czy Sámuel evangélikus lelkész, művelt, olvasott ember volt. Hajnóczy Sámuel élettörté
netében is látszódnak a 18. századi protestantizmus nehézségei. A szépen fejlődő győri 
evangélikus gimnázium, ahol tanított, szemet szúrt a katolikus püspöknek, és bezáratta, el
üldözve ezzel Hajnóczyt. A Tolna megyei Majosról, ahová lelkésznek hívták meg, ugyancsak 
katolikus nyomásra kellett távoznia. Néhány évi hányattatás után 1755-től Aszódra, a Pod-
maniczkyak birtokára került, végül Dunaegyházán volt lelkész. Nagy gonddal nevelte gyer
mekeit, különösen is Józsefet, akit ügyvédnek szánt. 

A fiatal Haj nóczy József 1771-ben végezte el a jogot, 1773-ban szerzett ügyvédi oklevelet. 
Különféle főurak szolgálatába állt mint jogász: 1774-től Forgách Miklós magán-titkára 
Gácson. E munkája közben alaposan megismerte a haza viszonyait. 1779-től állt a nagy mű
veltségű főúr, gróf Széchényi Ferenc szolgálatába. Széchényi Ferenc II. József felvilágosult 
reformjainak megvalósításában jelentős tisztségeket betöltve vállalt szerepet. 1783-ban hor
vát báni helyettes, 1785-től a tíz kerületre osztott ország pécsi kerületének biztosa lett. Szé
chényi Ferenc segítségével 1792-től Budán kamarai titkári álláshoz jutott. Kapcsolatba és jó 
barátságba került Kazinczy Ferenccel, akiből a kor meghatározó szellemi egyénisége vált. 

A francia forradalom eszméinek terjedése és erősödő hatása a hivatalnoki-tudósi karri
er helyett forradalmár sorsot tartogatott Hajnóczy számára. Már 1791-től a bécsi szabad
kőműves páholy tagja, itt ismerkedett meg Martinovics Ignáccal. Martinovics 1793-tól 
avatta be Titkos Szövetségébe, melynek egyik igazgatója lett. 1794-ben - röviddel egy szép 
soproni polgárleánnyal való eljegyzését követően - elfogják. Mivel a jakobinus szervezke
dés vezetője, a vitatott szerepű Martinovics teljes egészében feltárta az általa létrehozott 
szervezet résztvevőit, az udvar példát akarván statuálni, az elfogott magyar jakobinusokat 
perbe fogták és a mozgalom főbb vezetőit, köztük Hajnóczyt bécsi, majd budai vizsgálati 
fogság után halálra ítélték. Hajnóczyn és társain 1795. május 20-án hajtották végre a halá
los ítéletet a vártanúságukra máig emlékeztető budai Vérmezőn. 

56 



Haubner Máté 
1794-1880 

Veszprémben született 1794. szeptember 19-én. Iparos családból 
származott: nagyapja Győrött mészáros, apja Pápán, majd Veszp
rémben szűcs volt. Iskoláit odahaza, majd Győrben és Sopronban 
végezte. 

Pozsonyban nevelősködött 1813-15 között, hogy külföldi útjá
hoz a szükséges anyagi fedezetet megszerezze. Teológiai tanulmá
nyait a jénai egyetemen 1817-ben fejezte be. 1817-1820 között 
Bécsben és Sopronban vállalt újra nevelői állást a görög keleti val
lású, dévaványai, román származású Ghyka György mellett. 1820-
ban a pozsonyi líceum tanára lett, majd néhány hónap múlva el
fogadta Városszalonak (ma: Schleining, Ausztria) gyülekezetének hívását a lelkészi állásra, 
ahol 1821-1829 között működött. 

Győr gyülekezetében 1829-1849 között végzett lelkészi szolgálatot. 1846-ban püspöké
vé választotta a Dunántúli egyházkerület. 1849-ben - a szabadságharc melletti bátor kiál
lása, kiváltképp püspöki pásztorlevele miatt - a császári megtorlás áldozataként megfosz
tották lelkészi és püspöki tisztétől és Kufstein várbörtönébe zárták. Másfél évi raboskodás 
után kegyelmet kapott és Sopronban élt száműzetésben. 

Az egyházkerület több kísérletet tett arra, hogy püspöke visszatérhessen a szolgálatba. 
Tervbe vették, hogy a soproni líceumban tanári állást vállalhasson, de a hatalom ezt nem 
engedte meg. A nagygeresdiek már 1854. január 3-án meghívták lelkészüknek, de ehhez a 
hozzájárulást a kormányzattól csak hosszas utánjárással sikerült megszereznie 1856-ban a 
kitartó gyülekezetnek. Itt szolgált 1856-1861 között. 

1860-ban visszatérhetett püspöki hivatalába és 1861-1866 között iijra elfoglalhatta győri 
lelkészi állását is. Megrendült egészségi állapotára hivatkozva 1866-ban lemondott szuperin-
tcndensi (püspöki) tisztéről, valamint lelkészi állásáról, és fiához Sopronba költözött. Itt ér
te a halál 1880. szeptember 12-én. Püspöki utóda, Karsay Sándor temette Sopronban. 

Teológiai meggyőződése - a racionalizmus és liberalizmus hatására - markáns szabad
elvűséget hordozott. 1843-ban - névtelenül kiadott egy erősen racionalista szemléletű ká
tét a tanulóifjúság számára, majd ugyanebben az évben három nyelven (magyarul, néme
tül és szlovákul) megírta az unió ügyét támogató tanulmányát/4/írototó'/ií keresztyének lelki 
szabadsága címmel. Nem gondolt hitelvi azonosulásra, csak a szertartások és az egyházkor
mányzás egységesítését szerette volna elérni. Ugyancsak az unió érdekében szállt síkra az 
1842-ben alapított Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain, mely folyóiratnak egyébként 
is buzgó munkása volt. Magyarra fordította Luther Kis Kátéját. Beszédei újságokban és 
különnyomatokban jelentek meg. 
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Hazslinszky Frigyes 
1818-18% 

1818. január 6-án született Késmárkon, régi evangélikus család
ból. Édesapja is könyveket vásárló és forgató iparosember volt, aki 
fiát mind a hit dolgában, mind a tudomány ápolásában egyaránt 
nevelte. A fiú is hamar kitűnt érdeklődésével és szorgalmával: töb
bet akart tudni, mint amire kora iskolája taníthatta, és érdeklődé
se egyre inkább a természet felé fordult. 

A késmárki iskolák után Sárospatakon is tanult az ottani főisko
lán: jogot, filozófiát és teológiát. Ezután gyalog indult neki hosszú 
útjának, hogy megismerje hazája növényeit tapasztalatból is. 1842-
ben a debreceni kollégiimi nevelője lett, de egy esztendő múlva 

Bécsbe indult, hogy az ottani egyetemen ásványtant és kémiát tanuljon. Itt már magánta
nárként előadásokat is tarthatott, de erre szüksége is volt, hogy ezzel költségeit fedezze. 
Három évet töltött külföldön, de honvágya és a hazai események hazahozták. Az eperjesi 
főiskola fogadta be, ahol először kollégiumi tanár, majd később igazgató is lett. 1848-ban 
is tudta, hol a helye: beállt nemzetőrnek. 

Nem könnyű évek következtek életében, de széleskörű ismeretei biztosították helyét a 
nevelésben és tanításban. Ma szinte elképzelhetetlen, hogy a saját szaktárgyain, tehát a bo
tanika körén túl előadásokat tartott a jogakadémián, a teológiai fakultáson és a tanítókép
zőben is. Tanított történelmet, közgazdaságtant, még rajzot is, sőt voltak héber órái is. Tel
jes mértékben a tanításnak szentelte életét, az emlékek szerint heti 20-24 órában végezte 
tanítói munkáját. Tanító szaván túl élete példájával is nevelte a rábízott ifjúságot. Sok ki
váló tudóst nevelt maga is, például Mágócsy-Dietz Sándor botanikust említhetjük meg. 

1896-ban még megünnepelték tanári pályafutásának 50. évfordulóját. Ennek az évnek 
november 18-ján hunyt el szeretett városában, Eperjesen. 

A botanika művelésén és tanításán túl, szinte korát megelőzve nagyon komolyan figyel
meztetett a természet- és környezetvédelemre is. 

Nagy lépést tett és a hazai kutatást segítette abban, hogy néhány botanikai műszó „ma
gyarítását" kezdte el, ezzel új lendületet adott a hazai botanikai fejlődésnek. 

Különösen jelentős munkásságot fejtett ki a virágtalan növények (algák, gombák, mo
hák) kutatása, ismertetése és népszerűsítése terén. A gombakutatás (nikológia) területén 
csak kollégája, Kalchbrenner Károly evangélikus lelkész vehette fel vele a versenyt. Ma is 
ismerünk gombafajt, amely Hazslinszky nevét őrzi még. 

Pontosabb művei: Éjszaki Magyarítón i'iráiiyai (Kassa, 1864), Magyarhon és társországi mo-
szatvirányai (Pest, 1867), Magyarhon edényes növényeinekJiiuészeli kézikönyve (Pest, 1872). 
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Hermán Ottó 
1835-1914 

1835. június 26-án, Breznóbányán született. Édesapja szepességi, 
alsóhámori kincstári orvos volt. Volt tehát kitől örökölni a természet 
iránti érdeklődést. A növekvő fiú a Bükk hegységi kirándulások al
kalmával figyelt fel az állatokra, különösen a madarakra. 

Középiskolába Miskolcon járt, de az érettségi vizsgát nem tette le, 
hanem Bécsbe utazott tanulni és dolgozni is, lakatossegédi bizonyít
ványt szerzett. Ezután besorozták és öt évet katonaként töltött el. 

1863-ban tért vissza hazánkba, s Kőszegen telepedett le. Itt fény
képész műtermet nyitott, és megismerkedett Chernél Kálmánnal, 
a híres természettudóssal, akinek ajánlatára Kolozsvárott Brassai 
Sámuel mellett preparátorként dolgozott. Lassan elismert szakember lett, 1857-ben így 
került a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárába. 

Érdeklődése nemcsak az állatokra szorítkozott, tanulmányozta a vadászok, halászok és 
pásztorok életét is, írásai is jelentek meg a három „ősfoglalkozás" tárgyában. 

Közben megházasodott, felesége Borosnyai Camilla írónő volt. 
79 éves korában, 1914. december 27-én hunyt el Budapesten. Hamvait jóval később, 

1965-ben Miskolcon, a hámori temetőben helyezték el kegyelettel emlékezve rá. 
Hermán Ottó működését nem lehet a tudomány egyetlen ágába sem „beszorítani". Tu

dományát nem az egyetemi padokban, hanem gyakorlati foglalkozást űzve, autodidakta 
módon szerezte meg, de szinte mérhetetlenül széles körben. Ha munkásságát rendszerez
nénk, többmindenről kellene írni. 

Ornitológus volt elsősorban. Vizsgálódásait a rovarok életével kezdte, külön foglalkozott 
a pókokkal és aztán a halakkal is. Legintenzívebben azonban a madarakkal foglalta le idejét. 
Legismertebb műve is ebbe a témakörbe tartozik: A tnadarak hasznáról és káráról (1901). 

Külön témaköre volt a halászat, a halakkal való foglalkozás. Ezen a téren is jelentőset alko
tott, könyvének címe: A mag}'ar halászat könyve (2 kötet, 1887-ben és 1888-ban jelentek meg). 

Életrajzából is kitűnt talán, hogy a népek elete, a politika is foglalkoztatta. Két ciklusban, 
1879-1886 és 1888-1891 közötta Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője volt. Kossuthot 
kétszer is meglátogatta Turinban (1887 és 1892). Intenzív levelezésüket a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1960-ban egy szép kiállításon mutatta be. 

Folyóiratokat is szerkesztett. Szerkesztésében jelent meg a Természetrajzi Füzetek soroza
ta, majd az Aqiiila nevű folyóirat is. 

Szervező munkájában is kitűnt. 1885-ben országos halászati kiállítást szervezett. Részt 
vett az 1896-os millenniumi kiállítás néprajzi anyagának összeállításában, rendezésében is. 

Hazánk több településén utcanév, iskolanév, Miskolcon pedig a Hermán Ottó Múzeum 
őrzi emlékét. 
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Hoffmann Péter 
1790-1821 

Kevesen ismerik az ő nevet, mert élete rövid volt. Ha hosszabban élt 
volna, akkor talán ma az ő nevéhez is kapcsolnánk a Deák téri evan
gélikus leányiskola és a Fasori gimnáziumunk létrejöttét. Ilyen irá
nyú tevékenysége kétségtelen. 

A Tolna megyei Felsőnánán született 1790. december 6-án. Po
zsonyban járt az evangélikus tanítóképzőbe. Istentől kapott fel
adatnak, hivatásának érezte a pedagóguspályát, s ezért mindent 
megtett a gyerekekért, hogy azok előbbre jussanak a tudományban. 

Az 1786-ban alakuló pesti evangélikus egyház a templomépí
téssel küszködött. Az iskolaalapítás gondolata azonban állandóan 

jelen volt a gyülekezetben, s már 1798-ban kántortanítót alkalmaztak, hogy a gyerekek 
evangélikus iskolában tanuljanak. Figyelemre méltó, hogy nem csak fiúk jártak ebbe az is
kolába. Ez az egytanerős iskola azonban akadozott. 

A templom felépítése után, 181 l-ben két osztályt indított 53 tanulóval. Ekkor határoz
ta el a gyülekezet, hogy főfoglalkozású pedagógust hív az iskolába. így került 1814-ben az 
iskola élére Hoflfmann Péter. Elsőkként alkalmazta a Pestalozzi-módszert a gyakorlatban. 
Ezzel jó eredményt ért el, és látványos volt a tanulók előrehaladása is. 

1815. május 11-én szentelték fel az új épületet imádsággal és Isten igéjével. A gyerekek 
létszáma már 97-re növekedett. 

Az iskola hatásosan lépett a gyülekezet elé 1817-ben, a reformáció 300 éves évforduló
ján. A templomban nyilvános bemutató tanítást és vizsgáztatást rendezett Hoffmann, Luther 
kátéjának II. főrészéből, az Apostoli hitvallásból kérdezte a gyerekeket. 

Az iskola előkészítő funkciót vállalt fel, amikor beindította a két éves gimnáziumi elő
készítőt. Hoffmannra bízták az osztályt, ahol a latin tanítását végezte, továbbá magyarul ta
nította a természetrajzot és a földrajzot, németül a hittant, a számtant, a történelmet. 

Már korábban felvetődött az a gondolat, hogy szükséges egy leányiskola felállítása is. 
Hoffmann és mások magvetése eredményt hozott, 1818 tavaszán megnyitották az elemi 
iskolához kapcsolódó négy osztályos leányiskolát, 19 tanulóval az első osztályban. Új ta
nítót alkalmazott a gyülekezet, Hoffmann barátját Willerding Jakabot, aki a felsőbb osztá
lyokban vállalta a rajz oktatását is, felesége tanította a varrást, a fonást, a kötést. 

Az új iskola felállítása szükségessé tette az iskolabővítés gondolatát azzal, hogy egy újabb 
emeletet húztak az iskolára. 

Ennek a munkának az eredményét azonban Hoffmann Péter már nem élhette meg. A 
magát nem kímélő, mindenben a gyerekek javát kereső nevelő egészsége megromlott. 
Meg látta az építkezés tervét, de egészsége nem bírta az éjt nappallá tevő munkatempót. 
1821. május 24-én, 31 évesen elhunyt. 
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Honterus János 
1498-? 

Erdély reformátora és kiváló iskolaszervezője, szász ember lévén, 
nevét soha nem írta úgy, ahogy a címben adva van. „Johann 
Hyntcr", „J. Hontcr" és 1533-tól „Johann Honterus" (latinosítva) 
változatok fordulnak elő. 

Alakja több okból teljes homályban van. Magáról soha nem írt, 
utódai pedig nem maradtak, két fia, veje pestisben haltak meg. A 
pestisjárvány után tűzvész volt Brassóban, melyben sok írás el
égett. Egy bizonyos: tartalmas élete Brassóhoz kötődött. Itt szüle
tett 1498-ban, s otthoni tanulmányai után 17 éves korában már a 
bécsi egyetem hallgatója. Esztendőket töltött itt, s elő is adott az 
egyetemen. Valószínííleg itt hallott először a reformációról, s hatott rá annak tanítása. De 
megfordult Krakkóban, Baselben is. Itt jelent meg tanulásának és szorgalmának első gyü
mölcse: egy térkép Erdélyről. 

Hazajötte után elsősorban iskolaszervezőként, tanítóként lett ismertté neve. Iskolai rend
tartása 1543-ban jelent meg, s ebben mindenkinek a feladatát megszabja a rektortól a diáko
kig. Leírja a tanmenetet is: retorika, geográfia, versek tanulása, görög, latin, nyelvtan és mu
zsika a kiemelt tárgyai sok más mellett. Részletezi az iskola fegyelmét, de komoly hangsúlyt 
tesz az ifjúság önkormányzatára is. Alapjában a nürnbergi rendet vette át, amelyet mestere, 
Mclanchthon állított össze. Egyre több iskola alakult Honterus rendtartása és szervezése 
alapján, s így lett az erdélyieknek, elsősorban a szászoknak „praeceptora" (tanítója). 

Irodalmi tevékenysége is ismert. Kiadott egy „Világ leírást" is: „te kis könyv, tartalmazod 
az eget és a csillagokat, a szelet és a folyókat, az országokat és a népeket..." Kiadott latin és 
görög nyelvtant, bőven fordította a latin és a görög klasszikusokat. Egyháztörténeti alakok 
írásait is megjelentette, különösen Augustinusszal foglalkozott sokat. Egy életrajzírója sze
rint 34 nyomtatott művet adott ki összesen. 

Legkiemelkedőbb és legátfogóbb munkája 1543-ban jelent meg: a brassói gyülekezet 
reformációját szervező könyve. Ebből született meg 1547-rc a Reforniatio eccksiarum sa.xoni-
carum in Transsylvania (A szász egyházak reformációja Erdélyben), melyben az egyházi 
szolgák munkájáról, a tanításról, az istentisztelet kérdéseiről, a feloldozásról, de az iskolák 
állításáról, a szegények segítéséről, a házasság mcgáldásáról, a vizitációkról, szinte minden 
akkori egyházi kérdésről szól. Később c^ Apológia című írást is kiadott, nem a tanítás, ha
nem a reform gyakorlatának és szükségességének védelmére. így lett Erdély reformátora, 
Luther véleménye szerint „Magyarország apostola". 

Ma is folyik a vita: humanista volt, vagy inkább reformátor? Egy életrajzírója szerint éle
tében hol az egyik, hol a másik vonás kerekedett felül a szükség szerint. Személyében a 
tradíció, a humanizmus és a reformátori hit együtt hatott. 
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Hrabowszky Dávid 
1804-1863? 

^ 1804. május 8-án született a Győr megyei Fclpéccn. Apja, az író-
, ^ "^ - , , lelkész Hrabowszky István nacy hatással volt rá. Naplóiban hálá-

„#.//!_• val emlékszik a fiú az apa nevelési elveire, nagy könyvtárára, kör-
V " '"^ ' nyezetéből kiemelkedő szellemére. 
3Áj'/'--/"fT- A család a fclpéci tartózkodás után Dömölkre költözött. Hra-

i^jAn~-y-'' -•'-M~ bowszky Dávid a soproni evangélikus líceumban végezte középis-
. ̂ .̂̂  kolai tanulmányait. Itt 1820-ban a Soproni Magyar Tanuló Társaság 

j-—y'-~'^.i^^~-^ társelnöke lett. Berzsenyi Dániel ismeretségét ezeknek az éveknek 
,^iJwy/~' köszönhette. 

1823-ban Pozsonyba ment jogot tanulni. Egy év múlva már a 
Pozsonyi Evangélikus Lyceum Társaságának titoknokaként tevékenykedett. 

Még tanulóévei idején anyagi nehézségei miatt nevelősködni kényszerült előbb a Zay, 
majd a Mcskó családnál. Az itt megtapasztalt szellemi légkör a reformkor számos neves 
személyiségével megismertette (Széchenyi István, Fényes Elek, Fáy András, Kazinczy Fe
renc). 1842-ben letette az ügyvédi vizsgát, ám gyakorlatot kevés ideig folytatott, mivel a 
pályát túl bürokratikusnak érezte, így életútja - rövid megszakítással - továbbra is a neve
lői pályán haladt. Többször tett külföldi tanulmányutat. 

1828 és 1832 között Jénában és Halléban hallgatott teológiai és jogi előadásokat. Úti ta
pasztalatairól, nagy találkozásairól (Goethével, Lafontaine-nel, a filozófus Friesszel, Kruggal 
stb.) a nagy nyilvánosság előtt számolt be megjelentett útinaplóiban. 

1834-ben készítette el külföldi összevetésben az evangélikus iskolákról szóló rajzolatát. 
1843-44-ben újból Németországban, majd Franciaországban, 1845-ben pedig Olaszor

szágban járt. Élményei további útibeszámolók megírására ösztönözték. 
1848 elején elvállalta Bückcburg hercegének családjánál a nevelői állást, s mint írta: „Dí

szére képzeltem szolgálni hazámnak mostani távollétemet". Minden lehetőséget megragadott, hogy 
helyesbítse az Ausztria által Magyarországról terjesztett téves információkat. 

Az 1848-as forradalom kitörésekor már nem tartózkodott itthon, így csak a bückeburgi 
naplójában olvashatunk a 48-as eseményeket üdvözlő öröméről, majd a későbbi történel
mi események elkomoruló hangvételií elemzéséről. A szabadságharc bukása után az ön
kéntes száműzetést választotta, közel tíz esztendeig Bückeburgban maradt. 

Bückeburgi kéziratos naplója örökítette meg zeneszeretetét is. Liszt weimari éveiben 
vele is közelebbi kapcsolatot akart kiépíteni. Fél évre rá meghívta házába, de ő csupán há
rom hónapot töltött a zeneszerző közelében. 

Az utolsó adatunk róla: 1863, egyik kéziratának pesti keltezése. Valószínű, hogy mire 
Magyarországra visszatért, addigra már Ausztria - ahogy ő nevezte: „a rókamodorú alligátor" 
- nem firtatta hazafias érzelmeit. Munkáinak eddig csak méltánytalanul kis része ismert a 
szakirodalomban. 
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Hrabowszky György 
1762-1825 

S U P S R I K T I N D K N S 
t i n lüKitnit P H K U I K A T O K 

Ú R N A K 

H R A R O W S Í R V O Y O H Ü V 
PALOTJII P R S D U Á T O R , 

Hrabowszky Sámuel dunántúli szuperintendens fia, s régiscgbú- ^,.\l','l'•l'cl,, 
várok körében közismert mint az első evangélikus lelkészi névtár SUPERINTENDENTIA' 

P B r D I K A T O B A I . 

szerzője {Papi tükör, avagy a dunántúli evang. conj. siiperintendentia pré- "•"• ""•'• n .«i.o...i 
dikátorai. Veszprém, 1806; a Presbyterologia második része kézirat- ' ' OTVKNJÉT , 
ban maradt). roTtuT.Ti'nosn.SSSBM/.BTSS 

Homokbödögén született, Sopronban, Wittenbergben és Halié- NAGY I S T V Á N 
ban tanult. Uraiújfaluban, Várpalotán és Kissomlyón lelkészkcdett, 
c két utóbbi helyen haliéi mintára iskolával összekapcsolt árvaházat 
is alapított. 1803-ban az alsó-veszprémi egyházmegye esperesévé 
választották, hivataláról 1812-ben lemondott. A gyülekezeti fel
adataihoz kapcsolódó művek (prédikációk, halotti búcsúztatók) és a már említett névtár 
mellett igen jelentős Scrinium Antiqtiitattim („régiségek ládája") című dunántúli egyháztörté
neti anyaggyűjtése. Ez az eredetileg több mint 20 kötetes gyűjtemény eredeti kéziratokat és 
másolatokat egyaránt tartalmaz. Az anyag fennmaradt része ma a Soproni Evangélikus Le
véltárban található, s a legértékesebb darabokat még Payr Sándor közölte az Egyháztörténe
ti emlékekben {\9U)). 

Hrabowszky élénken részt vett hazánk bontakozó tudományos életében, széleskörű le
velezést folytatott, 2000 kötetes könyvtárat gyűjtött, kéziratban maradt műveit az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban őrzik. 
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Huszár Gál 
?-1575 

A magyar reformáció kiemelkedő alakja, fáradhatatlan vitázó és 
prédikátor. De nem lehet neve említése nélkül sem a magyar iro
dalomtörténetről, sem a magyar evangélikus lelkészképzés törté
netéről szólni. 

Eletének indulásáról semmit nem tudunk biztosan. A krakkói 
egyetem hallgatója volt 1536-tól, majd vízkeleti plébános itthon. 
Ekkortájt következett be életében a fordulat: 1533-ban idézést ka
pott eretnekség gyanújával, majd ki is átkozták a katolikus egyház
ból. Ettől kezdve küzdelmes, sokszor menekülő életének állomásai: 
Magyaróvár, Kassa, Debrecen, Komárom, Nagyszombat, Komjáti 

és Pápa. Elmondható, hogy az akkori királyi felső Magyarországot bejárta igehirdetésével. 
Ha menekülnie is kellett, soha nem azért tette, hogy aztán elhallgasson a rábízott üze

nettel. Ezért írta róla a magyaróvári Wöhniczky kapitány elismerően: „ennélfogva tehát, 
hogy itt a közelben köröskörül kevés, vagy pedig egyetlen megfelelő pap, vagy iskola sin
csen, ő annak az egész vidéknek - ezt tapasztalja az itteni magyarságnak apraja-nagyja -
nemcsak értékes, hanem istenáldotta haszna és dicsősége". S ez mindenütt így volt, egé
szen Pápáig, ahol küzdelmes és szorgalmas lelkipásztori és igehirdetői élete 1575-ben be
fejeződött. 

Nyomdáját is a reformáció szolgálatába állította. 1558-ban jelent meg egy prédikációs 
gyűjteménye: Az Úrjézus Krisztus szent vacsorájáról, kínszenvedéséről, dicsőséges Jeltámadásáról 
való prédikációk címmel. Igehirdetésének szíve Krisztus halála és feltámadása volt, és annak 
gyümölcseként az úrvacsorával való élés. De mások könyveit is kiadta. Erre példa Sztárai 
Mihály Ar igaz papság tiköre című drámájának kinyomtatása, mellyel a bányavidéki evangé
likusokat akarta erősíteni szorongattatásuk idején. Legnagyobb műve azonban 1574-ben je
lent meg: A keresztyéni gyülekezetekben való isteni dicséretek és imádságok. „.. .hogy a mi Urunkat 
Istenünket a régi szent emberekkel mi is egyenlőképen dicsérhetnénk, im az tőlük szer
zett isteni dicséretek közül... összeszedegettem." Gradiiálnak is nevezzük ezt a kiadást, 
mert nemcsak a gyülekezeti, hanem a liturgikus énekek is benne vannak a különféle isten
tiszteletekre összeállítva. Enekeskönyvét meg 1867-ben is használták. 

Szolgálatának érezte másokat is az igehirdetésre felkészíteni, „...bárki támogatása nél
kül oly nagy saját költségemen ebben a kietlen városban iskolát létesítettem és a tanítvá
nyok igen nagy számát gyűjtöttem össze... a szomszéd falvakba is Isten igéjének hűséges 
szolgáit jelölöm ki..." Valószínűleg Baranyába küldte őket, hogy Sztárai Mihály felszen
telve indítsa őket a szent szolgálatra. Somorjából van ehhez egy adatunk: „János plébános, 
az óvári Gál tanítványa, akit Tolna városában valamilyen eretnek szentelt fel, a legrosszabb 
eretnek..." - írja egy katolikus vizitációs jegyzőkönyv. S a tudós teológus, a könyvkiadó és 
lelkészképző nevét így írta alá: „Gallus anaxius" - azaz „méltatlan Gallus"! 
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Illésházy István 
1541-1609 

A 17. század eleji Magyarország politikai életében fontos szerepet 
töltött be a nádor: mivel a Habsburg-abszolutizmus és a magyar 
rendi alkotmányosság között viszonylagos erőegyensúly állt be, e 
két erő közötti közvetítés biztosított döntési helyzetet annak, aki c 
fontos pozíciót elfoglalta. Egyszerre kellett bírnia a katolikus ural
kodóház és a protestáns többscgíí nemesség bizalmát annak, aki 
erre a nehéz feladatra vállalkozott. 

A 17. század végére Magyarország nagy része protestánssá lett, 
de a katolikus egyház, a trcntói zsinat után sorait rendezve, első
sorban a jezsuiták közreműködésével megpróbálta visszaszerezni 
volt pozícióit. 

Ennek a kornak az egyik legjelentősebb alakjává vált Illésházy István. Csallóközi kisne
mesi családból származott és fokozatosan jó házasságai és szívós birtokszerző politikája ré
vén az ország egyik legvagyonosabb főurává küzdötte fel magát. 1581-ben vette feleségül 
PálfFy Katát, akivel főúri vagyont kapott hozományba. 1582-ben liptói, 16()()-ban trencséni 
örökös főispán. Elsősorban bor- és gabonakereskedelem révén felvirágoztatta birtokait. Je
lentős műveltségéről vallanak nagy számban fennmaradt levelei. 

Éppen nagy vagyona vált azonban veszedelmévé: a királytól zálogul kapott Szentgyörgy és 
Hazin mezővárosok szabadságuk érdekében a királyhoz fordultak védelemért. Ebből az ügyből 
támadt - a protestáns főúr elleni udvari intrika következtében - a hosszan elhúzódó, 1599-1603 
közötti hűtlenségi per. A tizenötéves háború miatt örökös pénzzavarban levő kamara Illésházy 
birtokainak megszerzésével jelentős vagyonra tette rá kezét. Az ítélet elől Lengyelországba me
nekült Illésházy ügyével párhuzamosan jelentős vallási sérelem is érte a magyarországi protes
tánsokat: a fél évszázada kezükön lévő kassai dómot, Felső-Magyarország legjelentősebb temp
lomát 1604-ben a császári katonaság erőszakkal elvette és a katolikusoknak adta. 

A Habsburg-ellenes elégedetlenség élére álló Bocskai István az általános elégedetlenség 
hatására maga mellé állította a magyarországi protestánsokat is, és 1604-1605-ben jelentős 
hadisikereket ért el a császáriak ellen. Az erdélyi, majd magyarországi fejedelemmé lett 
Bocskai mozgalma mellé állt a lengyelországi bujdosásból hazatért Illésházy István is. O lett 
Bocskai részéről a császári udvarral meginduló béketárgyalások egyik főszereplője. Az 1606. 
június 23-án megkötött bécsi béke, mely a protestáns vallásszabadság egyik alapokmánya 
lett, jelentős részben az ő műve volt. Ugyanakkor a tehetetlen Rudolf császárt hatalmából 
elmozdító Mátyás főherceg támogatójaként elnyerte az új uralkodó kegyét is. A pozsonyi or
szággyűlés, amely 1608. szeptemberben Mátyást királlyá választotta, megerősítette a bécsi 
békét. A szabad vallásgyakorlat jelképeként a hosszú idő óta üresedésben levő nádori tiszt
ségre 1608. november 17-cn az ország egyik legnagyobb protestáns főurát, Illésházy Istvánt 
választották meg. Tisztségét nemsokára bekövetkező haláláig, 1609. május 5-ig viselte. 
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Irányi Dániel 
1822-1892 

A magyar szabadságharcos nemzedék egyik legradikálisabb politi
kusa és publicistája 1822. február 24-én született a Szepcs várme
gyei Toporcon. Iskoláit Eperjesen, Késmárkon és Rozsnyón vé
gezte, majd bölcsészetet és jogot hallgatott az eperjesi evangélikus 
kollégiumban, ahol elnöke lett a Magyar Nyelvmívi Intézetnek. 
Ügyvédi oklevelet Pesten szerzett 1844-bcn, és itt nyitotta meg 
hamar népszerűvé lett ügyvédi irodáját is. Már 1842 után kapcso
latba lépett Kossuthtal és cikkírója lett a Pesti Hírlapnak. Sőt a Te
leki László vezette radikális Pesti Körhöz, majd az 1847 elején lét
rehozott Ellenzéki Körhöz is csatlakozott. 1848 februárjában ő 

vette fel a kapcsolatot Pozsonyban Kossuthtal a pesti radikális körök képviseletében. 
1848. március 15-én lelkesítő beszédeivel döntő szerepe volt a 12 pont kinyomtatásá

ban és elfogadtatásában, de Táncsics kiszabadításában is. Ezután részt vett a szerveződő 
nemzetőrségben, valamint a pesti forradalmi választmányban, júliustól pedig a pesti Li
pótváros kerületét képviselte az első népképviseleti országgyűlésben. Októberben a Hon
védelmi Bizottmány a felvidéki Sáros vármegye kormánybiztosául küldte ki, ahol az ellen
séges betöréssel szembeni ellenállást próbálta szervezni, s tagja volt a forradalmi vésztör
vényszéknek is. Pestre, majd januárban Debrecenbe ment, ahol fő támogatója lett az 
Ausztria elleni határozott fellépésnek - ennek érdekében szervezte meg a Radical Pártot. 
Áprilisban kormánybiztosként tért vissza Pestre, ahonnan júniusban távozott követve a 
magyar csapatok visszavonulását. 

A Világos melletti fegyverletétel után Szatmár, Bcreg és Gömör megyében bujdosott, 
míg 1850 elején kocsisnak öltözve ki nem szökött az országból Ausztrián és Svájcon ke
resztül Párizsba. Eközben a Habsburg törvényszék távollétében (in contumatiam) halálra 
ítélte. Párizsban írta meg A wagyar forradalom politikai története című kétkötetes munkáját 
Charles-Louis Chassin francia történésszel, a magyar ügy elismert támogatójával. E mű
vével Irányi a magyar emigráció, különösen pedig Kossuth nagy elismerését vívta ki. 1861-
ben mint a Magyar Nemzeti Igazgatóságnak az olasz kormány mellé rendelt megbízottja 
Torinóba költözött, ahonnan Magyarország teljes függetlenségét szorgalmazta. 1866-ban a 
kitört porosz-olasz-osztrák háborút kihasználva Berlinből próbálta akadályozni a kiegye
zési tárgyalásokat, amelyek egyébként lehetővé tették számára, hogy 1865-től újra publi
kálhasson magyar lapokban is. 1868-ban hazatért és a Negyvennyolcas Párt vezetője lett, 
majd az 1884-ben megalakult Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt elnöki tisztét töltötte 
be egészen haláláig. Számos felszólalásában sürgette a rendezett viszony kialakítását a 
nemzetiségi mozgalmakkal, az általános, titkos választójog és a polgári házasságkötés be
vezetését, valamint a vallásfelekezetek egyenlőségének biztosítását. 1892. november 2-án 
bekövetkezett halála hírére mondta Kossuth: „Elhagytál, bajtárs! Követlek!" 
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Jánossy Lajos 
1903-1976 

A gyakorlati teológia professzora. Komáromban, 1903. március 9-
cn született. Teológiai tanulmányait Pozsonyban, Eperjesen, Sop
ronban, Rostockban és Uppsalában végezte. 1927-bcn szentelték 
evangélikus lelkésszé Sopronban. A Pécsi Egyetem Soproni Hit
tudományi karán 1934-ben nyilvános rendkívüli, majd 1938. júli
us 28-án nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. Dékáni tisztet vi
selt 1946-tól 1949 tavaszáig. 

Széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén Prágában ő szervezte 
meg az ott tanuló magyar evangélikus egyetemi ifjúság Iclkigon-
dozását. Koppenhágában 1929-ben a II. Egyetemes Egyházi Kon
ventben felvidéki magyar evangélikusság hivatalos delegátusa volt. '•<••• 

Belföldi vonatkozásban törvényszéki bírája volt a Dunáninneni Egyházkerületnek, és 
tagja volt az Egyetemes Egyházi Lelkészképesítő Bizottságnak. 

Első munkája 1932-ben jelent meg: Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi ala
pon. Rendkívüli tanári székfoglalóját 1936-ban TpvhW^sÁXtOL Az evangélikus gyülekezetek sajátos 
életformái a XVI. századbeli egyházi rendtartások nyotnán címmel. Számos publikációja jelent 
meg különböző egyházi folyóiratokban {Lelkipásztor, Keresztyén Igazság, Evangélikus Lap, 
Harangszó, Evangélikus Papnék Lapja, Luther naptár stb.). 

A soproni fakultás megszüntetésekor, 1950-ben, alig 47 éves korában nyugdíjazták. 
1951-1954 között kisegítő volt Sopronban, 1957-1961 között pedig Budapesten, többek 
között mint a skandináv nagykövetségek evangélikus lelkésze. 

A liturgika kiváló oktatója 1976. november 21-én hunyt el Budapesten. 
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Jeszenák János 
1800-1849 

^0mt^ 16. századi nemesi családból származott az 1848-1849-es magyar 
H ^ \ szabadságharc egyik legelfeledettcbb alakja. Pozsonyban született 
y W ^ ^ S ^ 1800. január 22-én. Iskoláit szülővárosában végezte, s már 17 évc-
jLy^^ sen mint jogvcgzett ifjú indult kétéves nyugat-európai körútra. Ha-

^ ^ ^ ^ H ^ ^ zatérve - Széchenyi István hatása alatt - gazdálkodással foglalkozott, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 1829. augusztus 29-én vette feleségül gróf Forgách Alojziát, akivel 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ K élete végéig kiegyensúlyozott házasságban élt, két leányuk született. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K Az egyházi közélet tevékeny szereplőjeként 1841-ben a Dunáii-
B ^ H B ^ ^ ^ B H H inneni Egyházkerület felügyelőjévé választották. E tisztségében kü

lönösen sokat tett az evangélikus iskolaügy terén. 
Politikai pályáját Pozsony és Nyitra vármegyék közgyűlésein kezdte meg a harmincas 

években, az 1840-es és 1843-as országgyűlésen pedig már a főrendi tábla ellenzéki oldalán 
tevékenykedett a Védegylet ügyének lelkes előmozdítójaként. 

1848-ban a felvidéki Nyitra vármegye főispánjává nevezte ki az első felelős magyar kor
mány, ahol olyan erélyesen végezte megbízatásával járó feladatait, hogy Kossuth teljhatalmú 
kormánybiztossá nevezte ki ajozef Miloslav Húrban vezetésével a magyarok ellen fellázadt 
és fegyveres csapattá szervezett szlovákok megfékezésére küldött honvédcsapatokhoz. Sze
mélyes érdeme, hogy Lipótvár magyar kézen maradt, mivel az ott állomásozó határőrvi
déki katonák eltávolítása után magyar zászlót tűzetett a vár bástyájára. Az 1848-49-cs téli 
hadjárat idején Komáromból Nyitra megyébe vonult, június 16-án Nyitrán kiadott ren
deletével pedig a betörő orosz csapatokkal szembeni fegyveres ellenállásra szólította a tel
jes lakosságot. Az idegenbe menekülést e szavakkal utasította el: „Nem bírok megválni ha
zám földjétől, bármi történjék is velem." Augusztus 13-án, Nagyváradon adta meg magát 
az orosz hadseregnek, amely kiszolgáltatta őt Haynau bosszújának. 

Az osztrák császári vértörvényszék - Liechtenstein herceg, osztrák császári altábornagy 
kegyelem érdekében vállalt közbenjárási kísérlete ellenére - kötél általi halálra ítélte. Az 
ítéletet a pesti Újépületben 1849. október 10-cn hajtották végre. Földi maradványait elő
ször a pesti református templom kriptájába, majd 1867. december 2-án ünnepélyes kere
tek között a Jeszenák család pozsonyi sírboltjába helyezték. 

Utolsó mondataira így emlékezett vissza a vigasztalására kirendelt Székács József: 
„Mondja meg azoknak, akiket illet, hogy én azt, amit tettem, halálom óráján sem bántam 
meg. Egyet sem tagadtam meg azon elvek közül, melyekért nemzetem annyi áldozattal és 
vérontással küzdött." A lépcső legalsó fokán e szavakat monda: „Csak azt akarom monda
ni: Isten áldja meg a magyar hazát!" A lépcső legfelső fokán pedig ezt: „Megbocsátok el
lenségeimnek!" Három másodperc múlva megszűnt szíve dobogni. 
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Kapi Béla 
1879-1947 

1879. augusztus l-jén született Sopronban, ahol édesapja az evan
gélikus tanítóképző intézet igazgatója volt. 

Iskoláit Sopronban végezte. Az evangélikus gimnáziumi érett
ségi letétele után a teológia hallgatója lett, majd az 19()()/1901-es 
tanévben Rostock, illetve Halle egyetemén fejezte be tanulmánya
it. Két külföldi útja között Gyurátz Ferenc püspök avatta lelkésszé 
Sopronban. Néhány hónapig tartó nemcsdömölki segcdlelkcszi 
működés után püspöke maga mellé vette Pápára titkárnak. Amikor 
19ü4-ben a körmendi gyülekezet meghívta lelkészéül, szívesen 
hagyta ott az inkább „hivatalnoksággal" járó állását. Ezután bonta
kozott ki elkötelezettsége az irodalom és a közművelődés fejlesztése iránt. 1903-ban jelent 
meg Madách híres drámájának. Az ember tragédiájának tudományos igényű elemzése. Ta
lán jelzésértékűnek is lehet tartani, hogy első cikke - 1902-ben -A mimkáskérdés és a ke
resztyén erkölcstan témájával foglalkozott. A Harangszó című egyházi néplap tette ismertté 
nevét és széleskörű munkálkodását. így nem meglepő, hogy az 1916-os püspökválasz
táskor a kerület túlnyomó többsége rá adta szavazatát. Szinte egy időben választotta meg 
lelkészének a szombathelyi gyülekezet, ahol 12 évet töltött. Győr jelentette aktív szolgála
tának utolsó állomását az 1928-1947 közötti évtizedekben. 

Mint egyházvcdő áll a kortársak és az utókor e\6 Az én ualldsom a Krisztus rallása (1914) 
című könyvében. Egyházkormányzói nagyságát az évről évre különkiadásban megjelent 
Püspöki jelentések fémjelzik. Egész szolgálatában alapvető fontosságú volt számára, hogy a 
gyülekezetek belső életét alakítsa, s benne a lelkipásztori felelősség súlyára figyelmeztessen. 
1924-től jelent megBe/ííií.w^ióí mimkaprog^ram címmel az egész gyülekezeti lelki munkát át
fogó, sok és kiváló szerzőt szóhoz juttató anyaga. Szeptembertől júniusig^ címmel - Somogyi 
Béla igazgatóval közösen - az elemi népiskola valamennyi osztálya számára átfogó tartal
mú tankönyveket írt. Egyházi szépirodalmi tevékenységéből kiemelkedik énckírónk, 
Gerhardt Pál életregénye Isten hárfása, valamint a nagy magyar reformátor, Bornemisza Pé
ter püspök életregénye Olthatatlan fáklya címmel. Fclsorolhatatlanul sok cikket és tanul
mányt írt, egy gyűjteményes kiadás nyújt válogatást ebből az anyagból Kegyelem és élet cím 
alatt. Teológiai tanári vizsgát tett 1909-ben, majd teológiai díszdoktorátust kapott 1929-
ben. 1917-től választmányi tagja, 1924-től pedig egyik elnöke volt a Protestáns Irodalmi 
Társaságnak. 

Nyugdíjas éveit is munkával töltötte. Szépirodalmi alkotások mellett megírta önéletraj
zát, valamint a Dunántúli egyházkerület történetét. Rövid betegség után, 78 éves korában, 
1947. április 2-án halt meg Győrött. 
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Karner Károly 
1897-1984 

Az újszövetségi írásmagyarázat és segédtudományainak tanára Kő
szegen született 1897. január 3-án. Teológiai tanulmányait Sopron
ban, teológ îai és bölcsésztudományit Lipcsében végezte. 1923-ban 
helyettes tanár lett. Bölcsésztudományi doktorátust szerzett a buda
pesti egyetemen 1925-ben, liccnciátusi fokozatot Lipcsében nyert 
1927-ben. Ugyanebben az évben egyetemi magántanárrá habilitált. 
1929-ben nyilvános rendkívüli, 1932-ben nyilvános rendes tanár 
lett. A Karnak az 1936/37-cs, 1941/42-cs és 1949/50-es években dé
kánja volt. A Keresztyén Igazság főszerkesztője és kiadója, a Protestáns 
Irodalmi Társaságnak választmányi tagja, a Tlieologia Htingarica szer

kesztőbizottsági tagja. Székfoglaló előadását/l hellenista zsidóság pusztulása címen tartotta meg 
1932-ben. 

Főbb művei: A felekezetek Magyarországon a statisztika meguilágításábart (1931), Máté evangé
liuma (1935), Magyarságunk próbája. Az evangélikusság nemzeti feladata (1938), Isten igazsága 
(Római levél magyarázata) (1942), Evangélium és magyarság {\942),Aüam és felsőbbség az Új
szövetségben (1943), Halhatatlanság vagy feltámadás? (1943), A testté lett Ige (János evangéliu
ma) (1953), Bevezetés a teológiába (1954, majd németül 1957), Hellenizmus, Ráma és zsidóság 
(Kovács Károly álnév alatt, Köln-Bécs \969), Apokalipszis (1974 Bécs, 1992 Budapest). 

A soproni fakultás megszűnte után 1950-1957 között a Budapesti Evangélikus Teoló
giai Akadémia tanáraként folytatta munkásságát egyházpolitikai okokból történt hirtelen 
nyugdíjaztatásáig. Baloldali érzelmű egyik tanártársa jelentette fel az Állami Egyházügyi 
Hivatalnál Sólyom Jenő és Wiczián Dezső professzorokkal együtt, 1956-os hazafias maga
tartás vádjával a három „reakciós, ellenforradalmi" minősítésű tudós professzort. Azonnal 
távozniuk kellett mindhármuknak. 

Karner Károly soproni alkotó magányában magas kort ért el, 87 éves korában, 1984. ok
tóber 25-én hunyt el. 

\ 
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Karsay Sándor 
1814-1902 

Győrött született 1814. március 15-én. Jobbágy származású édes
apja előbb Ászáron cs Takácsiban tanítóként, majd 1821. évi ordi-
nációja után Kisbaboton és Tárnokrétiben lelkészként működött. 
A népes családban Sándor volt a másodszülött. Kiváló tehetségére 
már korán felfigyeltek, így Sopronba került, ahol elvégezte a gim
náziumot, majd a teológiát. Kis János soproni lelkész és püspök 
atyai barátként állt mellette. A püspök gyakran mondta tollba ne
ki kisebb irodalmi dolgozatait és beszélgetett vele a latin klasszikus 
irodalom kérdéseiről. Mivel az államhatalom nem engedte a ma
gyar ifjakat külföldi egyetemekre, Bécsbe ment teológiai tanul
mányainak lezárása érdekében. Hazatérése után gróf Zay Károlyéknál vállalt nevelői állást 
1835-ben. Két évi munkáját színezte, hogy a közeli Nagyszombat evangélikus gyülekeze
tében időnként német nyelvű egyházi beszédeket tarthatott. 

Kis János püspök 1837 februárjában Sopronban lelkésszé avatta. Mencshelyen, majd 
1839-től Téten végzett lelkészi szolgálatot. E teendői mellett különös figyelmet fordított 
a tanítás és a nevelés korszerűsítésére. Már 1838-ban javasolta, hogy a tanítók rendszere
sen tartsanak szakmai értekezleteket. Nézeteit írásba foglalta és megjelentette Pápán 1844-
ben/4/to/ííno5 és részletes tanmód protestáns népiskolai tanítók számára címmel. Felfigyelt a taní
tók és a lelkészek özvegyeinek, illetve árváinak nehéz életkörülményeire, s ezért 1846-ban 
2.500 forint alaptőkével Segélyegyletet alapított, melynek vagyona 40 év alatt 100.000 fo
rintra gyarapodott. 

Rövid időn belül több és egyre szélesebb hatáskörű tisztségre választották meg: 1847-ben 
kerületi aljegyző, 1853-ban a Gyámolító Intézet főpénztárosa, 1858-ban a Győri egyházme
gye esperese, 1862-ben a Dunántúli egyházkerület főjegyzője, 1866-ban pedig püspöke lett. 
Röviddel ezután, 1867-ben Tétről Győrbe került lelkésznek. 1874-bcn Röfid oktatás a keresz
tyén tudományról címmel adott ki egy tudományos igényű művet, 1889-ben pedig - Czékus 
István Tiszai kerületi püspökkel együtt - elkészítette azt az Agendát, amely részben átalakí
totta és me^azdagította az istentiszteleti gyakorlatot az egész egyházban. Számos vallásos 
költeményt írt cs fordított. Munkatársa volt a Protestáns Pap című lelkészi szakfolyóiratnak. 

Erdemei elismeréséül Ferenc József császár és király 1887-ben nemesi címet adomá
nyozott neki és királyi tanácsossá nevezte ki. 

Püspöki tisztéről 1895-ben lemondott, de haláláig megmaradt győri lelkészi állásában. 
Utolsó nyilvános szereplése az 1901. július 31-i egyházkerületi ülésen volt. 88 éves korában, 
1902. június 4-én hunyt el. Püspökségben utóda, Gyurátz Ferenc puritán jellemű ember
ként rajzolja meg személyét. Egyháztörténcszünk, Payr Sándor egy visszaemlékezésében 
egyházkormányzásának és hivatalvezetésének praktikusságáról rajzol színes képet. 
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Kánya Emília 
1828-1905 

1828-ban született Pesten, a Deák téri gimnázium igazgatója, ta
nára. Kánya Pál leányaként. Édesapja házánál nevelkedett három 
testvérével együtt, ahol a kor vezető értelmiségi elitje vette körül. 
A család barátai, írók, tanítók, lelkészek, tudós emberek minden
naposak voltak házuknál. Székács József, Brassai Sámuel, Balassa 
János, Pákh Albert éppúgy, mint Emília iskolai tanárai: Dirner 
Endre vagy Tavasy Lajos. A fiatal lány tehetségesen rajzolt és éne
kelt, kiemelkedően művelt volt. Meleg családi környezetben és 
pezsgő szellemi életben nőtt fel a szülői házban. 

E környezetből ragadta ki első házassága 1847-ben, melyet szü
lei akarata szerint kötött egy temesvári vaskereskedő tehetős fiával, Gottfried Feldingerrel, 
s az esküvő után azonnal apósa házába költözött. A családtagok hiánya, a barátok nélkülö
zése, a rideg környezet boldogtalanná tették, egyetlen menedéket az anyaságban talált. A 
házaspár átvészelte a forradalom utáni hónapokat, az 185()-es éveket, hóban-sárban fázva 
menekültek faluról falura, de alig tízévi házasság után Emília döntött: nem tud tovább él
ni Feldingerrel. Édesapja és Székács püspök támogatását maga mögött tudva adta be váló
perét. Négy gyermekével maradt egyedül, s ugyan később másodszor is férjhez ment, 
megélhetés után kellett néznie. 186()-ban lapengedélyért folyamodott. 

1860 októberében megindult a Családi Kör. Ezzel Emília (hiszen csak így, keresztnevén 
írta alá írásait) az egész Monarchia első női lapszerkesztője lett. S ami talán még több: húsz 
éven át sikeresen irányította ezt a művelt magyar hölgyeknek címzett, valójában családi la
pot. A kor vezető írói publikáltak benne, s Emília teret adott a kibontakozó női mozga
lomnak is. Maga is részt vett a jótékonysági szervezetek munkájában, 1873-ban a nemzet
közi nőkongresszuson a magyar nőket képviselte. 188()-ban azonban kénytelen volt meg
válni lapjától, s ezzel az irodalmi életből is kivált. 

1884-től Fiúméban élt gyermekeinél, ahol 1901-től haláláig emlékiratain dolgozott. A Ré
ges-régi időkről című kötet vitathatatlanul legjobb írása, melyből egy tipikus és egyben mégis 
egyéni élettörténet bontakozik ki: az egyik első értelmiségi pályán működő magyar nőé. 

\ 
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Kéken András 
1910-1974 

Olyan korban - a 60-as, 7()-cs években - tanította, erősítette, vigasz
talta a híveket, amikor az ateista ideológiát valló hatalom az elet 
minden területére igényt tartott. A Deák téri gyülekezetben Kéken 
András és lelkésztársai bibliaórai előadásaiban, prédikációiban filo
zófiáról, természettudományokról, teológiáról és társadalomtudo
mányokról, míjvészctekről tanulhattak az igehallgatók. Olyan 
könyvekről és tanulmányokról is, amelyek Magyarországon nem 
voltak hozzáférhetők. Mindenről „mintha lenne Isten", a hívő em
ber nézőpontjából. Isten felől nézve. Visszatérő kérdés volt az elő
adásokban: mit mondjunk erre mi, keresztyén hívőként? 

így volt a gyülekezet a tájékozódás és a feltöltődés helye a hívőknek a szocializmus si
vár világában. 

Nem erőltette rá véleményét hallgatóira, nem kinyilatkoztatott, hanem beszélgetett. 
Utánozhatatlan volt az a nemesség, ahogy megjelent egy beszélgetésben, ahogyan meg
szólalt, ahogyan vitapartnerével elindult a második, vagy akár a harmadik mérföldre is, 
ahogyan belehelyezkedett annak gondolatvilágába, érveinek szövevényébe, ahogyan észre
vétlenül belekarolt és visszafordult vele az úton, hogy azután együtt jussanak el nem Kéken 
András igazához, hanem az együtt, szabadon vállalt igazsághoz. Mestere volt a dialógus
nak. És a türelemnek. 

Cselekedjetek úgy, mintha nem lenne Isten, de mindig Isten nevében, és Isten megbí
zásából. Kéken András életét ez a felelősség, bátorság, az emberek iránti elkötelezettség jel
lemezte. 1934-től Hódmezővásárhelyen szolgált. Feleségével, Magyar Erzsébettel a gyüleke
zetben árvaházat létesítettek, amelyet később a Deák térre telepítettek. 1941-ben válasz
tották meg Deák téri lelkésznek, ahol - hét és fél év kényszerű megszakítással - 1974-ben 
bekövetkezett haláláig szolgáit. 

A második világháború idején a zsidó származásuk miatt üldözötteket mentette. Keresztle
veleket állított ki, és az épületben sokakat bújtatott el lakásokban, a pincében, a templomban. 

1948-tól a kommunista hatalom egyre növekvő szorításában Kéken számos cikkben, ál
lásfoglalásban emelt szót először az iskolai hitoktatás védelmében, majd az evangélikus is
kolák megmentése érdekében. 

Ordass Lajos püspököt 1948. augusztus 24-én tartóztatták le. A hatalom nyomást gya
korolt az egyházra azért, hogy szabadulása előtt Ordasst leváltsák püspöki tisztéből. Az 
egyházi bíróság megfélemlítése erdekében 1950. március 29-én az ÁVO letartóztatta 
Keként. 1950. október 12-én engedték szabadon, de egyházi szolgálatot nem végezhetett. 
1956 őszen térhetett vissza gyülekezetébe, ahol haláláig szolgált. 1974-ben a szószéken lett 
rosszul, pár hét múlva, 64 éves korában halt meg. 
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Kemény Lajos 
1883-1953 

é% 
Szálfa termetű volt és halk szavú. Nem a szószéken, hanem a lel
készi hivatalban, vagy még inkább a templom melletti kispadon, 
ahová jó időben szívesen ült le segédlclkészével beszélgetni, vagy 
elkölteni a hazulról hozott „tízórásit". 

Makón született, 1883-ban, és hetven évesen 1953 telén halt 
meg. Édesapja is lelkész volt. Rimaszombaton tanult, a teológiát 
Eperjesen végezte. Rövid ideig Budapesten volt segédlelkész, majd 
csaknem tizenhárom esztendőn át vallástanár. Tudása és gyakorla
ta alapján írta hittankönyveit, amelyek hosszú éveken át voltak 
használatban. 1923-ban, karácsony előtt két nappal lett budapesti 

lelkész, a pesti egyház fasori templomában: voltaképpen ott erezte otthon magát mindvé
gig. A pesti egyházközség igazgató lelkésze lett 1925-ben, majd esperese 1932-től haláláig. 
Ö alapította az Evangélikus Élei című lapot, amely kezdetben fővárosi lap volt. Budapest 
ostroma után (lelki) ébredésen ment át, ezután gyakran tartott cvangélizációkat is. 

Mint egyházjogász és mint püspököt helyettesítő esperes nehéz években nehéz tárgya
lásokra és döntésekre kényszerült. Az igehirdetés, az egyház léte érdekében tárgyalt világi 
nagyságokkal, akik aligha riadtak vissza a tárgyalások során zsarolásoktól, olykor szószegés
től, fenyegetésektől, sok esetben ezek beváltásától sem. Évtizedek múltán, egy szabadabb 
világban nehéz mérlegelni Kemény Lajos akkori magatartását is. Mindenesetre a szoron
gató helyzetben folytatott tárgyalásait sosem elegyítette igehirdető és gyülekezetvezető te
vékenységével. A szószéken, a bibliaórákon, presbiteri tanácskozásokon szerető szavakkal 
pásztorolta híveit. Az igére terelte a figyelmet, sosem vonta magára. 

Hivatalába pontosan érkezett, szobája, akárcsak szíve, mindig nyitva volt: tapintata és 
tartózkodása mellett is érződött nyitottsága, őszintesége, barátsága - igazi keresztyénscge, 
tréfálkozni is szeretett. 

Megrendülten búcsúzott tőle halálakor a gyülekezet. A prédikáció rendelt alapigéje 
2Tim 1,8-14 volt. Kemény Lajos nem szégyellte a mi Urunk bizonyságtételét. Hitte és 
hirdette, hogy Jézus Krisztus eltörölte a halált, világosságra hozta az életet és a halhatatlan
ságot az evangélium által, amelyre nézve tétetett Kemény Lajos is hirdetővé. Vallotta, hir
dette: tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet 
meg tudja őrizni ama napra. Ö is örökül hagyta egyházára: Az egészséges beszédeknek pél
dáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 
A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. 

Élete prédikál halála után is. 
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Kis János 
1775-1846 

„...az vallásnak szentségén kívül egyedül csak az emelhet fel ben
nünket, ha magunkat mind tudománnyal mind okossággal mind 
példás erköltscl, mind hivatalbéli hűséggel meg külömböztetjük: 
s azáltal magunknak szívbéli belső tiszteletet... szerzünk." 

Soproni lelkész és egyben a Dunántúli Egyházkerület püspöke 
volt Kis János, amikor 1812-ben e gondolatokat írta gyülekezetei
hez. Ezt követően haláláig kormányozta egyházkerületét. Kiváló 
teológus és szónok volt, aki anyanyelvén és németül is egyaránt 
prédikált. A lelkészek számára ágendát szerkesztett, az iskolames
terek számára - akiknek abban a korban prédikálniuk is kellett -
egész esztendőre szóló prédikáció-gyűjteményt adott ki. A diákoknak szánta verses imád
ságos könyvét, s a felnőtt híveknek a Lelkiáldozatok című imagyűjteményt. Jórészt az ő 
munkája a Győri énekeskönyv is. Szorgalmazására 1846-ban létrejött a nyugdíjintézet, a 
Gyámolda 3000 ezüst forintnyi alapítványa a szegény lelkészek és tanítók özvegyeinek és 
árváinak ellátását volt hivatott biztosítani. 

Kis János jobbágycsalád gyermekeként született Rábaszentandráson 1775. szeptember 
23-án. 1782-ben kezdte meg tanulmányait a soproni evangélikus líceumban, ahol 1790-
ben megalakította a Soproni Magyar Társaságot, az első magyar iskolai önképzőkört. 

Göttingcnben, majd Jénában járt egyetemre 1791-92-ben. Hazatérése után Győrben ta
nított, majd 1796-ban elfogadta a nagybaráti gyülekezet meghívását. 1799-ben Kővágóörsre 
hívták lelkésznek. Egykori diáktársa. Berzsenyi Dániel is itt látogatta meg először. A költő
től kapott verseket meleg ajánlásokkal küldte el Kazinczynak, aki - kiterjedt levelezése út
ján - a kor minden jelentős írójával megismertette Berzsenyi Dániel nevét. 

Kővágóörsről Nemesdömölkre, majd Sopronba került prédikátornak. Jelentős szerepe 
volt a kor irodalmi életében is, hiszen Kazinczy, Dayka Gábor és Csokonai költeményei 
mellett az ő írásait is sokan olvasták. A kibontakozó magyar sajtó szinte valamennyi fris
sen induló lapjába, folyóiratába írt. 

Egyre nagyobb szerepet vállalt a tudományos és a közéletben is: 1828-tól együtt dolgo
zott Kazinczyval a Tudományos Akadémia alapszabályainak kimunkálásán, 183()-ban az 
Akadémia rendes tagjává választották, s 1842-ben tagja lett a Kisfaludy Társaságnak. 

A jénai egyetem 1817-ben teológiai doktori címet adományozott neki. 
A város polgársága is tisztelte, hiszen választmányi tagjai közé hívta mind a Soproni Ta

karékpénztár, mind a Soproni Olvasó Egyesület. 
1846. február 4-én Sopron díszpolgárává választották. A nagyszabású ünneplést, ame

lyet az egyházkerület, az evangélikus gyülekezet és a város polgárai terveztek hivatalba lé
pésének ötvenedik évfordulójára, már nem élhette meg, mert néhány nappal korábban, 
1846. február 19-én meghalt. A tervezett örömünnep gyászszertartássá változott. 
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Kiss Jenő 
1889-1978 

Az újszövetségi írásmagyarázat és teológia professzora Szombathe
lyen, 1889. július l-jén született. Tanulmányait Sopronban kezd
te és Lipcsében fejezte be. Várpalotán avatták evangélikus lelkész-
szé 1912-ben. A Soproni Teológiai Akadémián 1913-tól kisegítő, 
1915-től rendkívüli, 1919-től pedig rendes tanárként működött. 
Teológiai tanári vizsgáját 1918-ban az ószövetségi, 1922-ben az új
szövetségi teológia tárgyköréből tette le. 

A Pécsi Egyetem Soproni karán 1923-ban nyilvános rendkívüli, 
1927-ben nyilvános rendes tanárrá neveztek ki. Doktori szigorlatot 
1925-bcn tett Debrecenben. Öt ízben viselt dékáni tisztet. Tagja volt 

Sopron Törvényhatósági Bizottságának, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Főiskolai és 
Választmányi Bizottságának, választmányi tagja volt a Protestáns Irodalmi Társaságnak. 

Első munkája 1916-ban Pozsonyban jelent meg .4c aiitilicllciiisztihtis apológia az őskeresz-
tyén í'íiyliázhan címmel. 1925-ben Debrecenben publikálja doktori disszertációját: Pál apos
tol teológiájának eredete címmel. 

További főbb művei: Pál apostol 3 arcképe az Újszövetségben {\934), Jézus feltámadása mint 
apologetikai probléma (1934), A rejormáció alapigazságai a római levél tükrében (1934), Újszöi'et-
ségigörög-mag)'ar szótár (1935), A niegigazulás útja. Törvény és evangélium. A Galáciai levél ma
gyarázata (1943). 

A soproni fakultás 1923-1934 évek közötti életére visszatekintő művét 1943-ban Pécsett 
adta ki: Visszapillantás címmel. 

195()-ben, a soproni fakultás állami parancsra történt megszüntetésekor alig 61 évesen 
nyugdíjazták. Soproni otthonában hunyt el 1978. január 22-cn. 

A biblikum mindkét tárgy körében jeles tudós írásmagyarázati művei mellett újszövet
ségi görög-magyar szótárát forgatták előszeretettel és nagy haszonnal a tanítványai. 

\ 
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Ján Kollár 
1793-1852 

A 20. század a különböző európai népek nemzeti öntudatra ébredc-
sének az ideje. Hazánkban, a Kárpát-medencében ez a folyamat az 
1848-as események előtti évtizedekben zajlik. Ján Kollár a szlávság, 
elsősorban a szlovák nép ébresztője volt. Munkásságát zömmel 
Pesten valósította meg, hisz harminc tevékeny év kötötte őt Pest
hez. A Deák téri evangélikus templom szószéke volt az ő legfon
tosabb „munkahelye". így is nyilatkozott erről: „Engem Pest ala
kított Kollárrá". 

Turóc megyében, Mosóc (Mosovce) községben született 1793. 
jíilius 29-én. A pozsonyi teológia elvégzése után Jénában tanult. 
Jéna döntő jelcntőségíí volt szláv-szlovák öntudatának alakításában. 1819-ben meghívták 
a Deák téri szlovák gyülekezetrész lelkészének. Deák téri lelkészként alkotta meg irodal
mi műveit, amelyek által az európai írók élcsapatába emelkedett. Irodalmi irányára a ro
mantika nyomta rá bélyegét. Fő műve a Dicsőség lánya (Slávy dcera) epikai, azaz elbeszélő 
lírai költemény. Eposzával a szlovák nép szunnyadó öntudatát, nemzeti önérzetét erősítet
te. Kollár a szláv népeket egy tőről fakadt, egységes népnek látta. Pánszláv volt, de ez a lá
tásmódja a pángermán eszmék ellenében alakult ki. E látásmódjában azonban nem hirde
tett gyűlöletet a nem szláv népek ellen. Ama szabadság mellett harcolt, amely minden 
népnek szabadságot juttat. Harcolt az erőszakos magyarosítás ellen. Hirdette: „Csak akkor 
lesz béke és nyugalom, igazság és egyetértés, ha minden nemzet szabadon lélegezhet". 
Eszméit mély emberség, emberszeretet és a nemzetek szabadságának szelleme hatotta át. 
Verseiben kifejtette, hogy csak az a nép érdemes a szabadságra, amelyik a másik nép sza
badságát is értékeli. Az a nép, amelyik csak bilincseket készít a másik nép számára, az ma
ga is rab és szolga. Németországi tanulmányútja során tapasztalta, hogy mekkora terüle
tekről tűnt el a szláv nép. Csak a földrajzi nevek emlékeztetnek az egykor volt népekre. A 
szlávok asszimilálódtak, és németekké váltak. A helyzetet állandó folyamatnak látta. Ilyen 
légkörben alakult nemzeti öntudata. I lirdctte a szláv népek kölcsönös segítségét, a kultu
rális kapcsolatok kiépítését és elmélyítését. 

Saját népe értékeit, a szlovák népdalokat gyűjtötte. Ezzel fbikeltette a cseh és a szlovák 
népdalok iránti érdeklődést. 

Petőfi Sándort egy éven át tanította. Konfirmáló lelkésze is ő volt. 1848 őszén, amikor 
Jellasics fosztogató és gyújtogató csapatai Pest felé közeledtek, ő is ott dolgozott a sáncok 
között. 1849-ben Bécsbe került. Ott dolgozott az egyetem szlavisztikai tanszékén. Eszmé
inek hirdetésében Bécs egy magasabb pontot jelentett, ahonnan messzebbre hallatszó mó
don hirdethette eszméit. 1852. január 24-én hunyt cl. 
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Kossuth Lajos 
1802-1894 

A köznemesi családból származó Kossuth Lajos édesapja példáját 
követte, amikor a neves eperjesi és sárospataki főiskolákon folyta
tott jogi tanulmányait befejezve 1823-ban Pesten ügyvédi vizsgát 
tett. Ezután nyolc esztendeig Zemplén vármegyében mijködött 
ügyvédként. 1832 végén egy főúr helyetteseként a pozsonyi or
szággyűlésre utazott. Ott szerkesztette az Országgyűlési Tudósítások, 
majd a Törvényhatósági Tudósítások című lapot, melyben a reformel
lenzék céljait népszerűsítette. 

1837-ben a bécsi kormányzat börtönbe záratta. Fogságából 
1840-ben szabadult és a következő év januárjában már a Pesti Hír

lap szerkesztője lett. 1844-ig ennek oldalain hirdette a feudális kötöttségek felszámolásának 
és a szabadságjogok kiterjesztésének szükségességét, amit egybekapcsolt az ország nagyobb 
önállóságának követelésével. Programját a nép és a nép érdekegyesítése révén tartotta meg
valósíthatónak. 

Az 1840-es években erőfeszítéseket tett hazánk gazdasági fü^etlenségének előmozdításá
ra. Az 1847-ben összeülő diétán már Pest vármegye követeként voltjelen és a reformokat 
követelők élére állt. 1848 tavaszán kiemelkedő szerepet játszott a kirobbant forradalom vív
mányainak törvényesítésében. Öntudatos evangélikusként is szorgalmazta a protestáns fele
kezetek és a katolikus egyház jogi egyenlőségének kimondását. A Batthyány Lajos vezetésé
vel megalakuló első független magyar kormányban pénzügyminiszteri tárcát kapott. 

A következő hónapokban mindent elkövetett az elért eredmények megóvásáért. Lángo
ló hangvételű szónoklataival mozgósította a lakosságot a szülőföld mcgvédelmezésére. 
1848 őszétől az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként nagyrészt ő irányította az 
új haderő szervezését és a legfontosabb ügyek intézését. Óriási népszerűségét jól jellemzi, 
hogy amikor 1849 januárjának elején az osztrák csapatok elől menekülő országgyűléssel 
megérkezett Debrecenbe, a városkapu őre Kossuth neve mellé a foglalkozását jelölő hely
re ezt írta a nyilvántartásba: „A magyarok Mózese". 

A Habsburg-ház trónfosztása után ideiglenes államfőként az ország kormányzó elnöké
vé választották. Heroikus erőfeszítései .sem tudták azonban megakadályozni a szabadság
harc leverését. 1849. augusztus 11-én lemondott magas hivataláról, és a várható megtorlás 
elől Törökországba menekült. 1851-52-ben Angliába és az Amerikai Egyesült Államokba 
utazott és igyekezett megnyerni Magyarország számára a közvélemény rokonszenvét. Több 
éves angliai tartózkodás után 1861-ben, Olaszországba, Torinóba költözött családjával. Ele
te végéig élénk figyelemmel kísérte a hazai eseményeket. A Nógrád megyei Sámsonházán 
a gyülekezet felügyelőjévé választották. Tervezetet készített a dunai államok szövetségéről, 
helytelenítette a Béccsel történő kiegyezést stb. Azonban ezek a megnyilatkozásai érdem
ben nem tudták befolyásolni Magyarország sorsát. 

• 78 



Kovács Sándor 
1869-1942 

Az evangélikus egyházjog és a magyar protestáns egyháztörténet ta
nára, a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspöke, Nagyve-
legen született 1869. május 2()-án. 

Teológiai tanulmányait Sopronban és Pozsonyban végezte. 1894-
ben avatták lelkésszé. 1896-ban helyettes tanár lett a Pozsonyi Teo
lógiai Akadémián, majd ugyanott 19()4-ben rendkívüli, 1907-töl 
rendes tanár, majd 1917-től az intézmény igazgatcya lett. 

1919-23-ig a Budapesten egyesített Pozsony-Eperjesi menekült 
Teológiai Akadémián tanított. A Pécsi Egyetem Soproni Karára 
1923-ban nyert kinevezést nyilvános rendes tanárnak. 1936 októ
berétől a fakultástól nyugdíjba vonult. 1937-ben az egyetem tiszteletbeli nyilvános rendes 
tanári címmel tüntette ki. Tiszteletbeli teológiai doktora volt a debreceni Tisza István Tu
dományegyetemnek. A Magyar Luther Társaságnak főtitkára és a Luther Könyvtár és Mú
zeumnak igazgatója volt. Számos más tudományos intézetben viselt tisztséget. 

Sajtó alá rendezte a Zsilinszky Mihály szerkesztésében megjelent Maj^ar Protestáns Egy
háztörténetet, szerkesztette a Protestáns Estékel és Luther társaság kiadványait. 

Főbb művei: A soproni evangélikus lyceumi Magyar Társaság története (1890), Petrőczy István 
és Révay Erzsébet levelei (1916), Az ágostai Hitvallás négyszázados emlékének okirattára (1931). 

Számos egyháztörténeti cikket és tanulmányt írt evangélikus egyházi folyóiratokban. Az 
elismert egyház- és jogtörténészt 66 éves korában választották meg püspöknek. Tősgyöke
res magyar beszéde, legendáris szólásai népszerűek volt mind tanítványai, mind egyházke
rületének hívei körében. Budapesten 1942. március 31-én hunyt cl 73 éves korában. 
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Krmann Dániel 
1663-1740 

Saját halotti epigrammájában életútját mint szakadatlan üldözte
tést foglalta össze: számkivetésben születtem és számkivetésben 
haltam meg (natus in cxilio denatus in exilioque). Szlovák anya
nyelvű lelkészcsalád sarjaként Boroszlóban, Lipcsében és Witten
bergben tanult. Pár évnyi tanítóskodás után apja gyülekezetében 
Turolukán lett lelkész, ahonnan az üldözés Miavára kényszerítette. 
1699-ben bebörtönözték, kiszabadulva Szászországban keresett 
menedéket. 

Nemsokára hazatért Miavára, a Rákóczi-szabadságharc azon
ban már a zsolnai parókián érte, itt áldotta meg szlovák nyelvű be

szédében (mely értékes nyelv- és irodalmi emlék) a felkelők zászlait. Az 1707-es rózsahegyi 
„forradalmi" zsinaton püspökként elnökölt, s a pietista irányzat elleni küzdelemre szólított 
föl (igyekezete hatás nélkül maradt, mert a zsinat határozatait az 1712-cs országgyűlés 
megsemmisítette). Az evangélikus zsinat megbízásából indult Pohorszky Sámuellel követ
ségbe XII. Károly svéd királyhoz, akivel a poltavai táborban beszélt többek között az eper
jesi kollégium támogatásáról (még a király katonai veresége előtt). Úti élményeit latinul 
írta meg {Itiuerariuni, magyarul: Küldetésem története, Budapest, 1984). 

Hazájába visszatérve Ottlik György (Rákóczi Ferenc evangélikus udvarmestere) prédi
kátora lett, a fegyverletétel után újra Miavát választotta szupcrintcndcntúrája székhelyéül. 
Fáradhatatlanul munkálkodott egyházkerülete egységén, a tanítás és a keresztény élet tisz
taságán. Szigorú egyházfőként tartották számon, mégis képes volt együttműködni más kc-
gyességi irányzatok képviselőivel, így az általa Rózsahegyen rókáknak nevezett pietistákkal 
is. Ha íígy hozta a szükség, felszentelt Halléban végzett teológusokat is, bár mindenkit le
beszélt arról, hogy épp ezen az egyetemen gyarapítsa ismereteit. 

1729-ben különböző - vallási természetű - vádak alapján ismét börtönbe került, felség
sértés címén ítélték el, pozsonyi fogságából csak halála váltotta meg. Azt a beállítást, hogy 
halálos ágyán katolizált volna, már kortársai is cáfolták. 

A pietista Bél Mátyás, akivel közösen dolgozott a szlovák gyülekezetek számára 1722-
ben Halléban kiadott bibliafordításon, hosszú fogsága alatt enyhíteni igyekezett szenvedé
sein. Teológiai művei mellett nagy hatást gyakorolt szlovák agendája és latin nyelvű hazai 
egyháztörténete. 

\ 
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Kunos Jenő 
1914-1994 

írja erre az időre 

Győrben született 1914-ben. Szüleinek „nagyon sokat kellett vir
rasztania, rengeteget kellett dolgoznia és sokat imádkoznia érte, 
hogy iskolába járhasson" - írja ő maga. De már gyermekkorában 
felébredt benne a külmisszió iránti érdeklődés. Emlékezett a győ
ri Molnár Máriára: „anyámmal együtt figyelemmel kísértük az ő 
és Kimst Irén munkáját a Hajnal című missziói folyóiratban". 

Túróczy Zoltán és Ittzés Mihály győri lelkész nagy hatással volt 
életére, így határozta el, hogy lelkészi szolgálatra indul. A Teológi
án inkább a belmisszió, a diakónia érdekelte, s ennek megismeré
se érdekében utazott Finnországba is. Egyre erősödött benne a 
külmisszió felelőssége is, „nem tudtam hallatlanná tenni a kihívást" 
nézve. 1937 nagyhetén született meg imádsága: „Atyám, ha akarod, küldj engem!" 

Azt azonban nem sejtette, hogy a belső harcok eldőlte és lecsitulása után milyen külső 
küzdelmek következnek meg. 

A Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Misszióegyesület 1937-ben közgyűlésén 
fogadta el misszionáriusának Kunos Jenőt, „ha az Úr megengedi, teljesen mi gondoskodunk 
majd felőle, addig pedig imádságainkban mögötte állunk..." A Finn Missziói Társaság pe
dig örült, hogy „ily módon a tcstvérnéppcl együtt végezhetjük a missziói munkát". 

1939 elején fontos események zajlottak. Ünnepélyes kibocsátása február 2-án volt az 
egész hivatalos egyház részvételével, s ezekben a napokban házasodott meg. Felesége Natália 
Licschet. Kunos Jenő 1939 márciusában, felesége 1940 áprilisában érkezett Kínába. 

A finn misszió területe Himan tartománya volt, oda azonban a kitört világháború miatt 
nem mehettek. 1941-től Vucsangban dolgoztak a Christian and Missionary Alliance misszi
ói állomásán. Aztán Sekowba kerültek, ahol egy kínai lelkész- és evangélizátorképző sze
mináriumban ő tanított. 

Közben azonban lassan szakadék támadt a hazai tábor és a kiküldött misszionárius kö
zött. Úgy érzékelte, hogy „egyoldalúvá" lett levelezése. Vagy nem írtak itthonról vagy nem 
kapta meg a leveleket. Különböző itthoni körülmények miatt a küldő egyház kihátrált kül
döttje mögül. 

Amikor eljött első szabadsági ideje. Kunos Jenő haza akart jönni: „Én magam nem akar
tam Amerikába jönni. Ha az én akaratom teljesült volna, akkor már otthon lennek". Külön
böző adminisztrációs akadályok gátolták ebben. így kerültek a finnek tanácsára Ainerikába, 
ahol tovább képezte magát a misszió terén és szolgálati lehetőségeket is kapott. Közben itt
hon is járt, de az akkori egyházi vezetőség nem akart vele kapcsolatba lépni. Jóleső érzéssel 
írja le, hogy elsőként Harmati Béla püspök hívta meg őt magához testvéri beszélgetésre. 

1994-ben fejezte be életét. Ez a rövid néhány sor szeretett volna igazán emlékezni rá, ha 
kell, „rehabilitálni", de ahol ő van. Uránál, erre nincs szükség. 
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Kunst Irén 
1869-1934 

„Németországban születtem, Magyarország lett a hazám, evangé
likusnak születtem, a magyar református egyházban születtem új
já, Afrikába készültem, Kínába vezetett az Úr" - így summázza 
életét maga a misszionáriusnő, Kunst Irén. 

1869-ben született Kelet-Poroszországban, egy német kereske
dő és egy svéd asszony házasságából egyetlen gyermekként. Szülei 
elváltak, az édesanya leányával 1880-ban jött Magyarországra, Bu
dapestre. S „itt lett a félig német, félig svéd leánykából tüzes ma
gyar honleány" - írja róla egyik emlékczőjc. Győry Vilmos volt rá 
először hatással, aki több cikket is írt a misszióról. Szabó Aladár 

református lelkésszel a Hold utcai gyülekezetben került kapcsolatba, s itt kapta meg a 
„nélkülözhetetlen lelki közösséget a történeti egyházon belül...". S végül Moody híres 
evangélizátor igehirdetése indítja hitre és új életre: „felismertem, hogy nemcsak bűneimet 
bocsátja meg, hanem meg is szabadít" - írja Jézus Krisztusról ezután. 

Ettől kezdve aktív egyházi szolgálatot is vállal először a Skót Misszió vasárnapi iskolájá
ban, majd a Kék Kereszt Szövetségben. Közben a legteljesebb mértékben gondoskodott ak
kor már szinte teljesen vak édesanyjáról is hálás szeretettel. Édesanyja 1903-ban halt meg. 

Ezután jelentkezett a liebenzelli missziói iskolába, s 33 évesen felvételt nyerve el is in
dul a nagy útra. 

1904-ben engedélyezték Kínába utazását, szeptember 11-én indult útnak. Német segít
séggel indult, de levelében ezt írja haza: „Ne felejtsétek el, hogy magyar nő az, aki Kínába 
indul, ne felejtsétek el, hogy testvéretek vagyok és támogassatok, hordozzatok imáitokkal." 

Huan tartomány Csansa nevű 220000 lelkes városában a vak gyerekek számára alapított 
intézetben tanít, majd ennek igazgatója lett. Később a China Inland Mission munkájában 
és területén dolgozott. 

Szolgálati ideje alatt kétszer is hazautazott. Első útja alkalmával lett a misszió „budapes
ti ügyéből" „országos ügy". Második itthonléte alatt pedig mintegy ötven gyülekezetet lá
togatott végig. Olyan misszionárius volt, aki „egyik arcával a pogányokra, másik arcával az 
itthoni munkamezőkre tekintett". 

1933-ban kezdődött utolsó szolgálati szakasza, akkor már forrongó világban. De 
Csingusuban még nyugalom volt. 1934-ben még egy nagy missziói körútra indul, amikor 
a tífusz megfertőzte, és befejeződött pályafutása. Ekkor rajta kívül már három magyar hir
deti az igét a világban, ezért írja: „boldog vagyok, hogy az Úr meghallgatta harminc évi 
imámat, s most már annyi magyar van a misszióban". 

Mi pedig emlékezzünk rá Gáncs Aladár lelkész róla írt életrajzának címével, s tartsuk is 
meg hálás emlékezetünkben így: „Kunst Irén Krisztus első magyar női követe Kínában". 
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Kuthy Dezső 
1888-1973 

Kuthy Dezső 1888. november 11-én született Baján, Tanulmányait 
is itt végezte a ciszterci rend iskolájában. Teológiát Jénában és Göttin-
gcnben is hallgatott, végzettséget Pozsonyban szerzett. Lelkésszé 
avatása után 1913-tól miskolci hitoktató-segédlelkcsz, 1914 és 1919 
között ruszkini (Felvidék) lelkész, 1921-ig hitoktató Monoron. 
Missziói lelkészként tevékenyen részt vett a monori, vecsési, szol
noki és gyömről gyülekezet szervezésében, előbbi három gyüleke
zet templomának építésében. 

1921 júliusától egyetemes egyházi előadó, báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő titkára, később számos országos jelentő
ségű munkakör betöltője. Az 1920-as évek közepétől egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivő, 
ő veteti fel az egyház lelkészeit és alkalmazottjait a szervezett társadalombiztosításba. Te
vékenységének köszönhető, hogy a budapesti Luther Otthon - melynek igazgatója volt -
színvonalas felsőoktatási kollégiummá vált. Lelkipásztori törődését mutatja, hogy mindig 
együtt étkezett az otthon lakóival. (Innen ismerte Maiéter Pált is, akinek 1956-ban eskető 
lelkésze volt.) Több alkalommal szolgált a magyar határon túl (Fiume, Hamburg). 1933-
tól egyetemes egyházi aljegyző, 1938-tól 1944-ig pedig egyetemes főtitkár. 

Vészterhes időben, 1944. április 26-án iktatták be a Dunáninneni Egyházkerület püspöki 
hivatalába Balassagyarmaton, ahol egyben a gyülekezet lelkésze is lett. Sokoldalú munkája 
kiterjedt a lelkészi lakás és püspöki hivatal kiépítésére, a gyülekezeti szeretetotthonról való 
gondoskodásra éppúgy, mint a kerület lelkészeivel és egyházi ügyeivel való pásztori törődés
re. 1945 után egyházkerületének jelentős része újra Csehszlovákia területére került. Az erő
szakos lakosságcsere sebeit is ápolnia kellett. Elhatalmasodó hangszálbetegsége miatt azon
ban 1947 augusztusában elhagyni kényszerült szolgálatát és nyugdíjba vonult. Munkaerejét 
ekkor is felajánlotta az egyetemes egyháznak, és részt vett a magyar állammal való éles tár
gyalásokon. 1949 tavaszán vonult vissza pestszentlőrinci házába családjához. 

Szoros teológiai szálak fűzték Lutherhez. Nem véletlen, hogy Lühnsdorf Károly ismert 
Luther-képét az ő arcvonásairól rajzolta meg. Méretazonos kivitelben készítette el ottho
nában a híres wittenbergi Luther-szobát. Nem kis szerepe volt abban, hogy Luther Ma
gyarországon található végrendelete nem jutott Németország kezére a 30-as évek második 
felében. 

1973. május 18-án hunyt el, temetésén Szabó József nyugalmazott püspök szolgált. Sír
kövére a következő feliratot vésette az evangélikus keresztény bizalom és reménység jele
ként: „Kegyelem Istene, könyörülj rajtunk!" 
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Kuzmics István 
1723-1779 

N o u VI A Muravidéken a Vas és Zala megyék délnyugati részén korábban 
Z A K Ó N nagy számban élt szlovén kisebbség szülöttje és kiemelkedő alak-
TESTAÍVÍENTOM j " * - tanító, lelkész. (Neve eredetileg, szlovénül: Küzmic) 
TEZÍSA"ICRKZTUSA Strukócz községben született 1723-ban. A pontos dátum az el-
IGRCSK'OÍ'ÍA'NA'S'ZTABI Icnreformációs támadások áldozatául esett anyakönyvek hiánya 

íziüvtNMiijmKOBk.MiM mjatt uem maradt ránk. Szentbenedeken járt iskolába, maid 1733-
SlEVAN KlZMIIJI StlDAMMMM. 

' ,\5?^i tói a soproni evangélikus iskola tanulója. Tanulmányait Cíyőrött 
' í i '^^&í '^ '^ folytatta és 1744-bcn Pozsonyban végezte be mint tanító. 

^T* 1751-ben már Nemcscsón, a híres artikuiáris gyülekezetben ta
láljuk, ahol iskolaigazgatói tisztet töltött be. Itteni négy éves m ű 

ködése idején honfitársai igazi tanítója lett. Időt, fáradságot nem kímélve munkálkodott 
azon, hogy a szlovén gyermekeket bekapcsolja a ncmcscsói iskolai oktatásba. 

Közben irodalmi tevékenységet is folytatott. 1752-ben jelent meg a VaiidalUis kis halekiz-
mus címíí munkája. Egy évvel később vend nyelvű ábécés olvasási tankönyvet adott ki. 
Ugyanebben az évben egy másik tankönyvet is kiadott Mafryar arithiiietiha és colloqtiia címmel. 

A keresztyén hit kis katekizmusa 1754-bcn jelent meg és a korábbi katekizmusát is tartal
mazza. E műnek a kinyomtatása már valódi írói tett volt a fenyegetett protestáns kultúra 
megőrzése érdekében. 

Eletének fordulópontja 1755, amikor a surdi gyülekezet meghívta lelkésznek. Ez a korabe
li szokás szerint tanítói munkájának nyilvános elismerését is jelentette. Május 26-án, Téten 
avatta lelkésszé Németh Sámuel szuperintendens és június 6-án elfoglalta állását Surdon. 

Az új lelkészt csakhamar megszerette a gyülekezet. Gondozta a híveket nem csak Surdon 
és Nemcspátrón, hanem Porrogon, Szentpálon, Gyékényesen, Liszón és másutt is. Kitűnő
en végzett szolgálatának híre elterjedt a hívek körében, sőt azon túl is. 

Közben olyan nagy munkát is elvégzett, mint a nemespátrói templomépítés. A régi 
megrongálódott templom helyett újat építettek arra a telekre, melyet a gyülekezet egyik 
tagja adományozott erre a célra 1766-ban. Mindeközben állandó támadásoknak volt kité
ve a reformáció ellenségei részéről. De a surdi templomot sikerült megmentenie az el
pusztítástól. 

Még több terve is volt, de megrendült egészsége már nem engedte ezek megvalósítását: 
megbetegedett tüdőbajban és 1779. október 20-án meghalt. 

Gyülekezeti munkássága mellett jelentős fordítói munkát is végzett. Bibliafordítása 1817-
ben második kiadásban is megjelent. Ez azonban nem tartalmazza az első kiadás nemzeti ön
tudatra ébresztő előszavát, és az utána következő ószövetségi imádságokat sem. Az énekes-
könyvet utódja (és egykori nemcscsói tanítványa) Bakos Mihály adta ki. aki elődjéhez 
hasonlóan nagy buzgalommal munkálkodott a szlovén cvangélikusság gondjainak enyhíté
sén. Isten igéje szlovén nyelvű hirdetésének szolgálatában. 
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Lackner Kristóf 
1571-1631 

Sopron szabad királyi város élén állt csaioiem harminc esztendeig 
a bajorországi Tittmoningból származó ötvösmester és aranymű
ves, Lackner Ádám nagy tehetségű fia, ifj. Lackner Kristóf. Tanul
mányait a soproni latin iskolában kezdte, majd a csepregi kollégi
umban és a grazi evangélikus főiskolán folytatta. 1595-ben a paduai 
egyetemen jogi doktorátust szerzett. Látogatta még a bolognai és a 
sicnai egyetemeket is. 

A sokoldalú fiatal tudóst 1603-ban városbíróvá, majd 1613-ban 
polgármesterré választották szülővárosában, s ezt a tisztet - kis 
megszakításokkal - haláláig, 1631-ig viselte. Lackner nemcsak a 
politikai és a közélet alakításán fáradozott, hanem jelentős szerepe volt a humanista mű
velődés szervezésében is. 16()4-ben megalapította a Soproni Nemes Tudósok Társaságát. 
Sokat köszönhet Lacknernek az evangélikus egyház és iskola is. Az ő vezetése alatt álló vá
rosi tanács lett az evangélikus egyház presbitériuma, és Lackner segítségével nyílt meg új
ra 1606 őszén a latin iskola, a mai evangélikus líceum. Nagy műveltségű és kiváló képzett
ségű tanárokat hívtak meg oktatónak, mint például Schubert Pál rektort a morvaországi 
Jihlavából, vagy Schwanshofert Regensburgból. Lackner rendtartást is adott ki az iskola 
számára (Scholae Semproniensi Prescriptae Leges Scholasticae). E szabályzatból kiviláglik 
óhaja, hogy az iskolák szellemi „fegyvertárak" és az „erények veteményeskertjei" legyenek. 

Diákoktól és tanároktól egyaránt magas színvonalú kulturális tevékenységet várt el. Ö ma
ga is szinte évente írt latin nyelvű iskoladrámákat, amelyeket a diákság adott elő. A közügyek 
jövendő viselésére kívánta felkészíteni diákjait Acltis Oecoiumiictis című darabjával. Lackner 
lírikus is volt. 1626-ban Becsben jelent meg a „Soproni Fűzes" Salicetum Semproniense című 
műve, amely versek, közmondások és jelmondatok gyűjteménye. Szociális érzékenységét 
mutatja, hogy talán elsőként foglalkozott az alkoholizmus kérdésével: mértékletesség egyle
tet (collcgium sobrictatis) tervezett, amelynek alapszabályait is elkészítette 1619-ben. 

Lackner gyermektelenül halt meg. Jelentős vagyonát végrendeletében három részre 
osztotta. Egy részt a városi kórház építésére hagyott, a második reszt a török fogságba esett 
soproniak kiváltására, illetve szegény leányok kiházasítására szánta. A harmadik rész a kül
földi egyetemeken tanuló szegény diákok támogatására szolgált. Alapítványa századokon 
át —az 1811. évi devalvációig- segítette a peregrinus diákokat. Az evangélikus iskolára kü
lön száz tallért hagyott. A Tudós Társaságra (Focdus Studiosorum) hagyta a könyvtárát, 
okleveleit és egy ezüst serleget, amelyet ö maga készített. így Lackner Kristóf életében és 
halála után is, hagyatékával városát és városának, Sopronnak a lakóit szolgálta. 
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Láng Mihály 
1803-1874 

^ ^ ^ 1803-ban Pesten született, itt, valamint Modorban végezte közép-
^ ^ ^ ^ ^ L iskoláit, Modorban egy ideig a leányiskolában tanított, majd Bccs-
* ^^ % be ment, hogy ott teológiai tanulmányokat folytasson. 1832-bcn 

\Tf ' ^ V^ segcdlelkcszkcnt került az 1787-ben megalakult pesti evangélikus 
egyházhoz. Miután principálisa, Kalchbrenner Károly 1836-ban 
meghalt, a gyülekezet lelkésze lett. Tehetsége, szép orgánuma, de 
főleg közvetlen, megnyerő modora miatt került a pesti egyház élé
re. Megválasztását Mária Dorottya nádorasszony is támogatta. 

1837-ben ünnepelte a pesti egyház fennállásának ötvenedik jubi
leumát. A jubileumi ünnepségen a magyarok, a németek és a szlo

vákok már külön ünnepeltek, mivel Székács József személyében az egyre növekvő magyar 
közösségnek is saját lelkésze lett. A szlovákok már korábban kaptak papot, Kollár János 
személyében. 

Súlyos megpróbáltatást hozott Pest lakosaira a következő esztendő. 1838 tavaszán a ke
mény tél után hirtelen bekövetkezett olvadás miatt a Duna kilépett az akkor még szabá
lyozatlan medréből, és hatalmas pusztítást végzett a városban. Házak omlottak össze, ez
rek váltak hajléktalanná, sokan a vízben pusztultak el. A magasabb pontok, így a Deák téri 
templom és iskola is menedékhelyek lettek. Láng Mihály szervezte meg a mentési munkát, 
aki akkor már esperes volt. 1839. július 17-én a Jelenkor című újság így emlékezett meg ró
la: „(Pesti izraeliták hálája) Köztudomású, miszerint Láng Mihály, pesti ágostai vallású hit
szónok, a múlt évi szomorú emlékű vízárkor mindennemű s rangú menekvőnek biztos he
lyet nyitott a hullámoktul érintetlen hagyott sz. egyházban minden vallási tekintet nélkül, 
minek következtiben jobbadán a zsidóság által lakott Királyutczából oda folyamodott izrae
litákat is valódi emberbaráti szívességgel fogadá, ótalmazván s vigasztalván a' búsakat s eny-
hitvén az elgyöngűlteket". Lőwy Hermán a hitközség elöljárója hálából egy becsi mester ál
tal készített ezüstkelyhet ajándékozott Láng Mihálynak, amelyen a templomajtóban kezében 
lámpással a szerencsétlenek elé siető lelkész látható és héber nyelven Ézsaiás 58,7 igeszakasz 
olvasható, „a' könnyükig érzékenyült hitszónok azon szerény mondással fogadta el (a kely
het), hogy ő csupán azt tévé, mit hivatása szent kötelességül tüze ki" - fejeződik be a fenti 
cikk. (Az árvízi kehely az Evangélikus Országos Múzeumban van kiállítva.) 

Amikor Kossuth emigrációba indult, felesége kérésére három gyermekét - amíg azok 
utána nem mehettek - Láng Mihályra bízta. 

A szabadságharc bukása után pedig, amikor Székács Józsefnek majdnem két évig buj
kálnia kellett, őt is Láng Mihály mentette meg a haditörvényszéktől. 

Hűséges, csendes szolgálatáért, emberszerető magatartásáért mindvégig nagy tisztelet 
övezte. 1874-ben halt meg. Németek, magyarok, szlovákok egyaránt gyászolták az elvesz
tését. A Pesti Egyházban nagy űrt hagyott a távozása. 
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Lányi György 
1646-1688 

Azok közé a gályarab lelkészek közé tartozik, akiket így szoktunk 
említeni: „gályarab-írók". De nem magáról írt, hanem az ügyről, 
ezért róla is kevés az élettörténeti adatunk. 

1646-ban született Trencsénben. Minthogy már korán teljesen 
árva lett, itthoni tanulmányai után pártfogói segítették őt Witten
bergbe, ahol az egyetemre 1667. április 2-án iratkozott be. Egyete
mi tanulmányai után Rostockban, egy családnál volt nevelő. 1670-
bcn tért haza, amikor itthon már érezhető volt a bekövetkező 
szenvedés. Korponán vállalt rektori szolgálatot 28 évesen, és három 
évig dolgozott itt. Amikor a lelkészeket elíjzték, rektor maradt, sőt 
prédikálni kezdett az elűzött lelkészek helyett. El akarták fogni, menekülnie kellett. 

így került ő is Pozsonyba, az idézést komolyan véve. Az állítólagos lázadás ellen úgy vé
dekezett, hogy itthon sem volt azokban az időkben. 1674. április 4-én kihirdették a halá
los ítéletet: „fej és jószágvesztés" rebellió miatt. Vasra verték, és négy református lelkész
társával a berencsi börtönben szenvedett kilenc hónapig. 

1675 tavaszán őt is elindították társaival együtt. „Gyalog szállítatnak a nagy vasakban, fa
gyon, vízen, sárban hajtatnak a katonáktól... úgy kénytelenittetnek utazni, hogy az elha
sadozott, s a vastól is elvontatott lábokkal véresre festik vala a köveket..." 

Theaté városában megfenyegették őket, hogy a gályán majd megtanítják nekik a katolikus 
hitet. Lányi erre így felelt: „Mi tudjuk az Athanasius symbolumából, mi a közönséges hit... 
ennél több katolika hit nekünk nem kell". S számára ekkor jött a nagy nap: május 1. Egy bo
zótos völgyben Lányi először csak előzni akarta a társaságot, oldalt vágott, és egy bokorban el
esett. Itt keresztutat vett észre, meglapult, észrevétlen maradt, s aztán megszökött a fogságból. 

Róma felé indult, Velencébe is eljutott. Három hónapos bujkálás után visszajött Magya
rországra. Sopronban Láng Mátyás lelkésznél bújt meg egy hónapig. 

1675-bcn beiratkozott a lipcsei egyetemre, ahol „magister" lett. Innen életét annak szen
teli, hogy szenvedésüket a világ elé tárja. így született meg könyve: „A borzalmas papisztikus 

fogság rövid, de igaz kivonata". Német és latin nyelven is megjelent, s néhány év alatt több ki
adása is elfogyott. Amikor Mezarius Dániel gályarabtársa meghalt, emlékére verset írt. Az 
egyik már 1667-ben, ebben a jó cselekedetekről szól, tehát a keresztyén élet gyakorlásáról. A 
másik írása 1668-ban jelent meg A? ige testté lételének titkárál címmel. Minden bizonnyal jó ne-
vű teológus lett volna belőle, aki még ennél többet is írt volna. De a gályarabság ezt a pályát 
megtörte, s utána már csak egy feladatot látott maga előtt: tudósítani a világot erről a ször
nyűségről. 

Erre egy évtizednyi idő adatott Lányi Györgynek. 1688-ban fejezte be életét Lipcse vá
rosában. Lányi György bizonyára hálás volt visszakapott életéért és szabadulásáért. Mi pe
dig hálát adhatunk Istennek ezért a nem „megtört", hanem teljes életért. 
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Leiningen-Westerburg Károly 
1819-1849 

Az 1848-49-cs szabadságharc fiatalon kivégzett tábornoka 1819. 
április 11-cn született Ilbenstadtban, Hcsscn tartományban nemet 
fejedelmi cs grófi család leszármazottjaként (rokonságban állt Vik
tória angol királynővel is). Tanulmányai után katonai pályára lé
pett, az osztrák császári hadseregben szolgált, ahonnan századosi 
rangban lépett ki. 1844-bcn feleségül vette a magyar Sissány Elizt, 
s így magyar honosságot szerzett. Bár magyarul élete végéig csak 
néhány szót beszélt, mégis feleségének magyarországi birtokán te
lepedett le gazdálkodni. 

1848-ban a magyar szabadságharcos katonai erőkhöz csatlako
zott (míg testvérei a császári hadsereg szolgálatában álltak). A 19. gyalogezreddel őrnagy
ként a délvidékre rendelték, ahol a felkelő szerbek ellen harcolt, majd részt vett a tavaszi 
hadjáratban. Katonai pályája hamar magasra ívelt: 1849 márciusában dandárparancsnok 
ezredesi kinevezéssel, Buda ostroma után 2. osztályii érdemrendet kapott, majd júniusban 
hadtestparancsnok tábornoki előléptetéssel. így volt részese a júliusi komáromi és váci 
csatának, ezt követően pedig a magyar erők folytonos visszavonulásának egészen az au
gusztus 13-i, Világos melletti fegyverletételig. 

A fegyverletétel után átadták az osztrák erőknek, amelyek Aradra szállították és császári 
haditörvényszék elé állították felségsértés vádjával. Eközben újságcikkekben támadták 
meg becsületét: Buda ostroma után osztrák foglyokat végeztetett ki. E rágalom ellen még 
halála óráján is tiltakozott. Végül - amnesztia kieszközléscbcn való erős reménységük el
lenére - 12 társával együtt az aradi haditörvényszék kötél általi halálra ítélte, mely ítéletet 
október 6-án hajtottak végre. Holttestét Csernovics Péter, korábbi Temes vármegyei főis
pán a hóhértól megvásároltatta, és özvegyének átadta eltemetésre. 

Leiningen-Westerburg Károly szabadságharcos naplója és levelei hiteles és megrendítő 
képet festenek e hősies történelmi eseményekről. Feleségétől és két gyermekétől október 
5-én írt levelében így búcsúzott: „A gyerekek még meg vannak kímélve a fájdalomtól, és 
ez jól van így, ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat, és ki mondhatná meg nekik 
jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember 
volt, aki meggyőződéséért halt meg." „Szívesen, ó mily szívesen éltem volna, hisz megvolt 
mindenem, ami boldoggá teszi az életet, olyan boldog voltam a veled való házasságban, 
amilyen csak lehet az ember... milyen fájdalmas érzéssel gondolok rád! Adjon erőt a min
denható Isten, aki szívembe lát, hogy úgy halhassak meg, mint egy keresztyén. Mindig hí
ven hódoltam őseim vallásának, a lelkész kezéből fogadtam hitem vigaszát, és kész vagyok 
uram és teremtőm ítélőszéke elé lépni." 
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Lethenyei István 
1588-1653 

'l*'''"rífS%V^^'"fS Evangélikus lelkész, író. Baranya megyében, Császtán született az 
158()-as években. A wittenbergi egyetemre 16()9-bcn iratkozott sf larvtj^^mu., j i 
be. Pcrcgrinációjának patrónusa Nádasdy Ferenc özvegye, a híres- ISKoi. P̂A KrRnyn-.-)ii:r.vi.:!.5S 
hírhedt Báthory Erzsébet volt. A korszak wittenbergi tanárai kö- r;•;":̂ î ^̂ •',í.'i:s~",;T«V.,'"i2 
zül Lconhard Hutter gyakorolta rá a legnagyobb hatást. Még az ^\ ''"!!:";'̂ Î j;'í'.,'.7.;.'r' jg 
ecyetemi évek alatt kezdte el magyar nyelvre fordítani a professzor •i;,.,M,.j;..i.̂ »>mi •••.. „•o^Jz 
16()9-ben megjelent Compendium locorum theologicorum című, isko- Sji ,„„,„, ,.,„r.„« is 
lai használatra készült evangélikus katekizmusát. A fordítás utóbb «] ,̂ „.,̂  ,„„. ^ , f-
A? ízení Írásbeli hitünk áljainak rövid öszve-szedése címmel 1634-ben í.''u';ri';»vví-iii''il"3«'r»:2 
került ki a csepregi nyomdából. 

Ismerjük Wittenbergben írott disputációját, melyet De lege Dci címmel írt, és több üd
vözlőversét, amelyek közül néhány még szintén az egyetemi évek alatt született, és a kor 
szokása szerint az egyetemi kollégák disszertációjához készült, de írt ajánlást Nádasdy Pál 
imádságoskönyvéhez és sógora, Zvonarics György, szintén Wittenberget járt sárvári isko
lamesternek a kálvinistákat támadó vitairatához is. 

Tekintélyét is jelzi, hogy Pázmány Péter Ar Calvimsta Prédikátorok tüköré című vitairatát 
Lethenyei István álnéven adta ki. Pázmány ezzel természetesen nemcsak megtéveszteni 
akarta, hanem az akkor evangélikus-református vitafrontot egymásnak is ugrasztani. 

Lethenyei a németországi tanulmányok után hazatérve előbb Sárváron volt rektor. Itt 
nősült meg, Zvonarics Mihály esperes leányát vette feleségül. Az 1615-ös lövői zsinaton 
Klaszekovics István püspök lelkésszé avatta. Lelkészi szolgálatát Ikreváron kezdte, innen 
Lövőre került. 

A csepregi lelkészi munkát azután kezdte, hogy 1621-ben az év elején három nap alatt 
több mint ezer evangélikust kivégeztek, lemészároltak. Újra kellett építeni a templomokat, 
rendbe kellett hozatni az iskolákat is. Lethenyeit 1628 óta esperesként említik. Csepregi te
vékenysége idején, 1625 és 1635 között a városban telepedett le Farkas Imre nyomdász, aki
nek műhelyéből számos evangélikus szerző munkája került ki. Itt jelent meg Lethenyei 
Imádságos köiiytvcskcje, és az általa sajtó alá rendezett prcdikációgyűjtemény is. 

Igaz. ln)gy korának nagy vitázója volt, mégis elítélte azokat „akik mikor tévelygők ellen 
disputálnak, elannyira nagy haragra gerjednek... akik azért disputálásukban igazsájjgal 
akarnak győzedelmesek lenni, azoknak kell magukkal viselni a szelídségnek lelkét... nem 
annyira a személyeket, azoknak tévelygéseit kell gyűlölni, szidalmazni." 

Csepregi működésének a földesúr, Nádasdy Ferenc vetett véget: az ő katolikus hitre 
való áttérése miatt kellett Lcthcnyeinek eltávoznia. 1634-ben Kőszegre ment, és 1653-ban 
bekövetkezett haláláig itt szolgált. 
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Liedemann Márton 
1767-1817 

Iglón, 1767. november 6-án született, Liede
mann Sámuel iglói kereskedő és Lassgallner 
Erzsébet gyermekeként. Egyik sarja azoknak 
a szepességi származású családoknak, ame
lyek szülőföldjükről elkerültek, de az ország 
bármely részén tűntek fel, dicséretet szerez
tek a „szepesi" névnek. 

Hazai tanulmányai után 1788-tól a göttin-
geni egyetemet kereste fel, ahol vele egy idő
ben tanult Kis János, a későbbi dunántúli 

püspök is. Hazájába visszatérve 1793-ban lőcsei iskolaigazgató, majd 1815-től haláláig a 
kolozsvári gyülekezet lelkésze volt. Nemes szívére vall, hogy Öz Pálnak, a Martinovics fé
le összeesküvés áldozatának életét igyekezett megmenteni. 1797-ben vette feleségül a ko
lozsvári születésű Mauksch Teréziát, akitől öt gyermeke született. 

Lőcsén ő eszközölte ki, hogy az általa vezetett gimnázium a külvárosból a patinás Hain-
féle házba telepedhetett át, és ott líceumi jelleget nyert. Az intézet virágkora az ő rcktorságá-
hoz fűződött. Fegyelmi és tanítási tekintetben mintaszerűvé fejlesztette iskoláját. Ugyanak
kor a nevelés sikeresebbé tétele végett magánintézetet állított fel tizenkét nemes ifjú 
számára. Nála nevelkedett például Szirmay Ádám, a későbbi szeptemvir. Az időközben lel
késszé avatott pedagógus gyakran lépett a lőcsei és késmárki templom szószékére is. 

Amikor 1815 őszén a kolozsvári gyülekezet élére került, az csupán egy rossz állapotú 
imaházzal rendelkezett. Saját vagyonát is felajánlva mindent megtett, hogy híveinek mél
tó, szép templomot építtessen. Már 1816 tavaszán megtörtént az alapkőletétel. Ezután 
püspöki és királyi engedéllyel bejárta a bel- és külföld számos városát, hogy gyűjtsön az 
épülő imaházra. Több család felajánlotta, hogy egy éven át egy étellel kevesebbet fogyaszt, 
néhány kolozsvári asszony pedig magára vállalta az oltárkép költségeinek előteremtését. 

1829 első ádventi vasárnapján történt a templom felszentelése, amint azt a falán olvas
ható, német szövegű márványtábla ma is hirdeti. Reményik Sándor a templomépítő lelki
pásztor emlékére írta A kövek zsoltára című szép, közismert versét. 

Liedemann Mártonnak gyülekezet-szervezése mellett irodalmi munkássága is jelentős 
volt. 1812-ben kiadta késmárki, 1815-ben kolozsvári egyházi beszédeit. Két pedagógiai mun
kája névtelenül jelent meg 1828-ban, illetve 1833-ban. Az/lij»«, die standhafte Dulderiri, oderdie 
Kraft der Religioii und des Gebets... című könyvében regény formában akarta teológiai és filozó
fiai álláspontját illusztrálni, és egyben a női nem erkölcsi szilárdságának emléket állítani. 

Háromévi szenvedés után leánya marosvásárhelyi otthonában érte a megváltó halál 
1817. április 14-én. „Emlékem legyen a templom, amelyet veletek közösen, oly boldogan 
építettem" - írta német nyelvű verses végrendeletében. 
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Lumniczer Sándor 
1821-1892 

Orvosprofesszor. Egyházunk hűséges tagja volt ő is. Tevékenyen 
élte meg a „felvidéki lutheránus hagyományokat", miközben szak
területén magas szinten művelte a tudományt. Lumnitzer (Lum
niczer) István felvidéki orvos, flórakutató unokája volt. Az egyhá
zi és a tudományos életben egyaránt töretlenül vitte tovább a 
„családi örökséget". 

1821. március 29-én, Kapuváron született. Az orvosegyetemi 
tanulmányait Pesten és Becsben folytatta; ez utóbbi helyen a nagy 
tudású Schuh professzor tanítványa volt. 1844-ben kapta meg or
vosi diplomáját. Ezután hosszabb tanulmányútja során Berlint, 
Párizst és Londont kereste fel. 

1848-ban a tábori sebészet előadója, később pedig törzsorvos volt Görgey mellett. 1849-
ben mint a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának főnöke tevékenykedett. Ezért -
a szabadságharc bukása után - büntetésül az osztrák hadseregbe kényszeríttettek. 

E kényszerhelyzetből történt megszabadulása után először Pest-Budán dolgozott, mint 
gyakorló orvos, majd Balassa János professzor magánasszisztenseként 1864-ben a Szent 
Rókus kórház főorvosa lett, ahol magas szinten gyakorolta hivatását, és vezette osztályát. 

Onnan kapott 1868-ban magántanári, 1872-ben rendkívüli tanári, 188()-ban pedig nyilvá
nos, rendes tanári kinevezést az egyetemre, s ettől kezdve a sebészetet adta elő, haláláig. 

Az irányítása alatt dolgozó IL sebészeti klinikán vezették be hazánkban az antiszepszist, 
a kórokozók elleni küzdelmet. 

A társadalmi és közéleti szereplés alól sem vonhatta ki magát: először a Közegészség
ügyi Tanács és az Orvosegyesület elnöke, majd miniszteri tanácsos, 1885-től pedig a fő
rendiház tagja volt. 

Oktató-nevelő tevékenysége mellett tudományos munkássága is jelentős, a Felvidékről 
hozott lelki, szellemi értékei időben, térben messze hatnak! 

1892. január 30-án halt meg Budapesten. 
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Madarász Viktor 
1830-1917 

Madarász a szabadságharc kitörésekor joghallgató volt Pozsony
ban. Önként vonult be a honvédséghez, s a világosi fegyverletétel 
után is kapcsolatot tartott a kossuthi emigrációval. Miközben Pé
csett folytatta tanulmányait, órákat vett egy helybeli fcstőmester-
től, Pósa Gusztávtól. 

1853-ban beiratkozott a bécsi Akadémiára, de a pusztán formai 
braviírokkal élő, hatásvadász, talmi festészet nem az volt, amit ke
resett. Waidniüllernél is próbálkozott, itt festette a nemrégiben 
előkerült Kuruc és labanc című képét, majd A bujdosó álmát (1856). 

1856-ban a 19. századi festészet fővárosába, Párizsba költözött. 
Az École des Beaux Arts-ban, majd Léon Coignet szabadiskolájában tanult. E tizennégy 
év remekműveit a francia közönség is nagyra értékelte, 1861-ben az állami nagy aranyér
met ítélték oda Madarásznak. Eletének is legjelentősebb szakasza volt ez, a párizsi szelle
mi élet vezető köreiben mozgott, Th. Gautier írt műveiről elismerő kritikákat. Mesterén 
kívül a francia romantika illusztratív alakja, Delaroche igézte meg, bár az 1858-as Zrínyi-
portréban realizmusra való hajlama is megmutatkozik. 

1858-ban készült a magyarbólyi evangélikus templom oltárképe, az Utolsó vacsora. Az át
gondolt kompozíció, a karakteres, jól jellemzett figurák, az emberi gesztusok történelmi 
festményeivel rokonítják ezt az alig ismert művét. 

A magyar történeti festészet egyik legjelentősebb alkotását, a Hunyadi László siratását 
1859-ben festette Madarász. „Nemcsak egy történeti esetet beszél el, hanem az emberi lé
lek kálváriáját, s egy nemzet gyászos sorsát érezteti velünk. Ennek a magyar Pietának a ma
gyar sors tragikuma a témája." (Berzeviczy Albert) A festő szándékát Párizsban is megér
tették: a régi nemzeti tragédiákat megfestve üzent a máról. Másik fő műve, a Zrínyi és 
Fran^^cpán a hécst'ijhelyi börtönben, több változatban készült el. A Habsburg-ellenes összees
küvők története elevenen élt a köztudatban. A drámai kompozíció előterében egy asztal
nál ül a két elítélt: a csüggedt, fiatal és az elszánt, erős lelkű idősebb. Búcsúznak. 

1866-ban a Sainte-Trinité oltárképet (Jézus az Olajfák hegyén) rendelt Madarásztól. 
187()-ben tért haza. Bethlen Gábor tudósai körében című, pályázatra benyiijtott műve nem 

kapta meg a várt elismerést. Egyre akadémikusabb ízű alkotásai születtek. Leginkább vita
tott műve, a Petőfi halála (1875) azonban igen népszerű lett. A pécsi evangélikus templom 
oltárképén (1880) a tusakodó Jézus drámája már nem elég meggyőző: egy megbántott, 
megfáradt ember alkotása. 188()-ban letette az ecsetet, s csak halála előtt festett még né
hány képet. 

V 
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Magyari István 
1565?-!606? 

• 

A Í M ^ X - ' M ^ 

A reformáció robbanásszerű terjedésére a tridenti zsinat úgy felelt, 
hogy mozgósította a katolikus klérust, s a jezsuiták jól képzett csa
patával új erőket vetett be a harcba. így a reformátorok „második 
nemzedékének" eredményeik védelme, tanításuk tisztázása lett a 
feladata. Ennek a nemzedéknek egyik legjelentősebb személyisé
ge Magyari István sárvári esperes, II. Nádasdy Ferenc, a törökve
rő vitéz udvari papja. 

Életéből pontosan csupán néhány esztendőt ismerünk, de ez 
irodalmi alkotásokban és pásztori tevékenységben gazdag és érté
kes időszak. Jellemére bizonyára formáló hatással lehetett a „feke
te bég"-nek nevezett főúr népéhez és hitéhez kemény elszántsággal ragaszkodó egyénisé
ge. Az ő biztatására fordította le latinból Joachim Beust míívét: Kézbeli könyvecske az jól és 
boldi\^ul való wef^halásiiah mesterségéről (Sárvár, 1600) címmel. 

Magyari legismertebb műve az ugyancsak Sárvárott 16()2-ben mc^c\cr\t. Az országokban 
való sok romlásoknak okairól és azokból való megszabadulásnak jó módg)'áról című könyve. Ebben 
a nagy lélegzetű írásban tett bizonyságot arról, hogy az evangéliumi hit és az igaz hazafi
ság nem zárja ki egymást. Sőt az élő Istenhez való bűnbánó megtérés a bálványozásból esé
lyt ad a sikeres küzdelemhez. Szenvedélyes vitát folytatott azokkal, akik a reformációban 
keresték a török veszedelem okát, s ennek ellenkezőjét bizonyította. 

Az a zseniálisan új Magyari írásában, hogy gyakorlati útmutatást is ad az elvi-lelki taná
csokon ti'il. Még Pázmány Péter csiífolódó megjegyzéseit is kiváltotta. Amikor az osztrák 
rendek még az erőszakot sem restelltek igénybe venni a reformáció megtörésére, Magyari 
a tárgyalások révén való megoldásra, a szeretetre biztatott. Országának katonapolitikai ja
vaslataival, lelkipásztori bölcsességgel, evangéliumi hitével igyekezett hasznára lenni. 

Kettős tűz hevítette: égette egyházának helyzete, szorongatta a hazaszeretet. 
Patrónusa kíséretében vett reszt 1594-ben az Esztergomot vívó csatákban. Majd amikor 

1599. június 9-én aláírta Hegyfalun az Egyezség Könyvét, mely lutheri elkötelezettségét iga
zolta, a dunántúli gyülekezetek főespcresekcnt elnökölt az éves zsinatokon, és ő temette 
1604 januárjában, Lékán Nádasdy Ferencet szép beszéddel, komoly teológiai mondaniva
lóval. Prédikációit - Pázmánynak szánt viszontválaszként - Manlius könyvnyomdájában 
jelentette meg. 

Püspöki tisztnek megfelelő főesperesi megbízatása révén még úrnőjével is szembeszállt, 
megpirongatva annak vétkes alkalmazottját, mert országot féltő szeretettel vigyázott er
kölcsre, tisztességre, becsületre. Pásztori lelkületét jelzi, hogy közbenjárt a fogságból sza
badultakért, perbefogottakért, nehéz sorsba jutottakért. 
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Markusovszky Lajos 
1815-1893 

;,^^«fr,.«raK, Csorbán született 1815. április 15-én és Abbáziában (Opatiában) 
halt meg 1893. április 21-én. 

Először jogi tanulmányokat folytatott Pozsonyban, majd Pesten 
nevelői állást vállalt és közben elvégezte az egyetem orvosi karát. 
Balassa János fölismerte tehetségét és ösztöndíjat eszközölt ki szá
mára. 1844-ben, Bécsben folytatta tanulmányait. Itt ismerte meg 
Semmelweis Ignácot, akivel életre szóló barátságot kötött. 1848-
ban a hadi sebészet oktatója, majd kórházi főorvos. Görgey Artúr 
komáromi megsebesülésekor őt hívják kezelésére, utána Görgey 
honvédseregében törzsorvos. Felfigyel a seregben a vérbajos ese

tekre. A szabadságharc után nem térhetett vissza az egyetemre. Balassa magánsegédje, el
gondolásaiban segítőtársa és követője. 

Magántanári képesítési kérelmét protestáns volta miatt az orvosi kar visszautasította. A fe
lekezeti feszültség mellett ennek oka lehetett politikai nyomás is. Mindenesetre Marku
sovszky további működésére jelentős hatása volt. 

1857-ben megalapította az Orvosi Hetilapot, melynek 32 évig, tehát 74 éves koráig az élén 
állt. Tudományos közleményei közül nem egy máig is érvényes megállapításokat, útmu
tatásokat tartalmaz. 

1863-ban létrehozta a Magyar Orvosi Könyvkiadás Társulatot. Lengyel Endrével szer
kesztette az 1862-ben megjelent Orvosgyó^szerész műszógyűjteményt. 

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1863-tól, majd 1890-től rendes tag. 
Markusovszky a korszerű magyar orvostan és közegészségügy megalapozója. 

A kiegyezéstől, 1867-től a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban az orvosképzési 
ügyeknek, majd az összes egyetemi ügynek előadója 1892-ig, 77 évesen történt nyugdíja
zásáig. Joggal nevezhető a pesti orvosképzés egyik szervezőjének. 

1886-ban megalapította az Országos Közegészségügyi Egyesületet. Jelentős volt publi
cisztikai (közírói) tevékenysége. 

Markusovszky nevéhez fűződik az orvosképzés korszerűsítése, a klinikák fejlesztése, az 
orvos-továbbképzés elindítása. E tárgyakról több cikke jelent meg az általa alapított Orvo
si Hetilapban. Balassa és ő köré csoportosultak a haladó magyar orvosok. Fő szorgalmazó
ja volt az egészségügyi reformoknak (Országos Közegészségügyi Tanács, 1876; XIV. tör
vénycikk stb.). 

Vasegerszegen van eltemetve. A nevét viselő szombathelyi kórház Markusovszky-emlék-
érmet alapított, az Oivosi Hetilap pedig a legkiválóbb közlemények szerzőit Markusovszky 
díjjal jutalmazza. 1893-ban, halála évében erkölcsi elégtételként a budapesti Pázmány Pé
ter Tudományegyetem orvoskara tiszteletbeli professzorrá választotta. 
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Masznyik Tóbiás 
1640-1697 
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Az író gályarab-lelkcszek közé tartozik. 
1640. október 28-án született Kosztolnában, 
ebben a felvidéki községben, papi családban. 
Tanulmányait Eperjesen fejezte be. 1668-ban 
Szenicán, két év múlva pedig Illaván tanító az 
iskolában. 1671-ben Illaván kápláni szolgálat
ba lép, és házasságot köt Sartorius András kas
sai lelkész leányával. A szépen és verőfénycsen 
induló pályát innen árnyékolja a szenvedés. 

1674-ben ott van ő is a beidézettek közt Po
zsonyban. Indul a bírósági tárgyalás, s mivel ő sem ír alá semmit, kimondják felette is a ha
lálos ítéletet. De vele és 11 társával „halálos színjátékot" is játszanak: feltették őket egy sze
kérre, felült melléjük a hóhér is 12 kötéllel, s a város határában felállították az akasztófákat 
is. Az elítéltek a halállal szembenézve a 23. zsoltárt énekelték. 

Előbb a nagyszombati, majd a lipótvári börtönben szenved ő is. Voltak, akiket erőszakkal 
elvittek misére. Aki ellenállt, azt megverték. 1675-ben ő is a gályarabságra ítéltek közt indul. 
A borzalmas út kilenc hónapig tartott, többen meg is haltak közben. De volt vigasztalásuk is. 
Egy itáliai kisváros közelében papírlapot talált Masznyik, rajta ez az ige Ezsdrás könyvéből; 
„a menny és föld Istenének szolgái vagyunk, újjáépítjük ezt a templomot...". Társainak is 
mutatta, és erősítést vettek belőle: Isten így tekint rájuk! S azután május l-jén, amikor reg
gel Lányi, aznap este Masznyik és társa, Simonides János is megszöktek a fogságból, hat hét 
bujdosás, sőt újabb fogság is következett, de a protestáns jótevők segítségével június 15-én 
már „ágyban" aludtak! Velencéből indultak európai útjukra. Masznyik októberben már Zü
richben volt, majd Wittenbergben töltött egy fél évet. Hogy a szenvedés mennyire nem tör
te meg, mutatja, hogy Wittenbergben és aztán Jénában is beiratkozott az egyetemre. A jénai 
tanulmányai után Zittauba került állásba, s itt találkozott újra feleségével. 

1682-ben ítéli úgy, hogy végre hazaindulhat. Illavára hívják, de a szenvedés nem fejeződik 
be, többször is tovább kell mennie: 1684—1686 között négy helyen szolgál Turócz megyében. 

Legnagyobb szolgálatának innen az írást tartja, elsősorban ő is azt, hogy tudósítsa a vi
lágot kereszthordozásukról. így születik meg a Hallatlan fogság - processus... című írása, s ez 
német, latin, szlovák nyelven is megjelent, több kiadásban is. Verseket is írt, s megírta apó
sának, Sartorius Andrásnak életútját is. Legnagyobb műve pedig: Istennek választott szőlője, 
vagy miként líjttotta meg Luther a vallást szlovák nyelven jelent meg 1682-ben Drezdában. Va
gyis a reformációról, ahogy ő nevezte, a hitújításról írt, mint szívügyéről. 

1697. július 26-án, Zayugrócon fejezte be küzdelmes életét. S miközben a hitről, hit
újításról s a hitért való szenvedésről írt, életének és szolgálatának legnagyobb példája az 
volt, hogy Masznyik Tóbiás vállalta is hitét. 
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Mády Zoltán 
1898-1977 

Édesapja - Rudolf Hirschlcr - a morvaországi Fulnckből vándo
rolt be Magyarországra. Nevet 1938-ban - amikor az állami alkal
mazottaknak magyarosítani kellett nevüket - változtatta meg és 
édesanyja vezetéknevét, a Mády-t vette fel. 

Fiatal korában eljegyezte magát a cserkészmozgalommal és a ke
resztyén ifjúsági csoportokkal, a KIE-vel és főként a Pro Christo 
Diákszövetséggel, melynek elnöki tisztét is viselte. Ebben az időben 
már látszott az a szervezőkészsége, mely később minden téren meg
mutatkozott. Az egyház ébredéséért végzett minden munkáját kül
detésnek tekintette. Amikor egy táborba kezdték gyűjteni azokat, 

akik készek rendszeresen szolgálni és imádkozni a hitükben meglankadt, lelki életükben 
stagnáló hívek és gyülekezetek ébresztéséért, a megalakuló Baráti Mozgalom alapokmányát 
az elsők között írta alá. így együtt szolgált azokkal, akik csatlakoztak a mozgalomhoz, és 
rendszeresen összejöttek imádkozásra és megbeszélték az evangélizáció „stratégiáját". 

Maga is végzett evangélizációkat, Orosházán bekapcsolódott az evangélikus gimnáziu
mi oktatási és lelki munkájába, a gyülekezet imaközösségébe és a Népfőiskola szolgálatá
ba. A nagytarcsai Népfőiskola megalakításában kezdeményező szerepe volt. 

Amikor a háború után visszatért Budapestre, ő tartotta az első evangélizációt 1945 októ
berében Budahegyvidéken, Ezékiel 37. fejezete alapján, ezt könyvben is megjelentették 
„íme, mindent újjá teszek!" címmel. Különös karizmája volt a pedagógusok cvangclizá-
lásához. Több központban tartott ilyen evangélizációkat Júdás levele alapján, a „megújult 
nevelő" központi témával. Lelki szolgálata mellett egyre jobban kapcsolódott be a közegyház 
vezetésébe, ott is az ébredés munkása volt. A tordasi gyülekezet felügyelői tisztéből Szabó 
József püspök idejében hívták el a Dunántúli Egyházkerület felügyelőjének. A kerület meg
szüntetése után 1957-ben rövid időre Túróczy Zoltán mellett az Északi Egyházkerület fel
ügyelője volt, s mint ilyen, helyettesként betöltötte az egyetemes felügyelői tisztet is. 

1948-ban rendkívüli idők, sorsdöntő egyházi helyzetek sodrában neki jutott a feladat, 
hogy a december 8-i zsinaton a kormánnyal kötendő Egyezményt Túróczy Zoltán püs
pökkel aláírja. A zsinatot megnyitó beszédében többek között ezt mondta: „Ez a zsinat ne
héz és beláthatatlan útra indul. Azt indítványozom tehát, hogy néhány percre csendesed
jünk el mindnyájan személy szerint az élő Isten előtt és az imádságot Jézus Krisztus által 
meghallgató Istentől kérjük a kegyelmet és az áldást". A struktúra átszervezésével meg
szűnt kerületi felügyelői tisztsége. 1957-ben, a forradalom után iijraválasztották az Északi 
Egyházkerületben, majd innen is távoznia kellett Túróczy püspökkel együtt. 1958-tól új
ra az egyetemen találhatjuk. Kelta filológiával foglalkozott, kutatta a kelta népek nyelveit 
és írott kultúráját. A kelta irodalomról és a kelták vallásáról írt tanulmányai a Világirodal
mi Lexikonban megtalálhatók. 1977. május 13-án szólította haza Ura. 
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Mályusz Elemér 
1898-1989 

Makón, 1898. augusztus 22-én született és Budapesten, 1989. au
gusztus 25-én halt meg. Tanulmányait Szegeden, a piarista gimná
ziumban kezdte meg, ahol Balanyi György történelem tanítása éb
resztette föl szenvedélyes érdeklődését. A katolikus iskola nem 
zavarta meg a család ősi evangélikus magatartását (az egyik ős Car-
afFa eperjesi vérbíróságának áldozata volt). Egyetemi tanulmánya
it 1916-1920 között a báró Eötvös József CoUegium tagjaként a bu
dapesti egyetemen végezte. Érdeklődését az egyetem akkori kiváló 
tanárai (Angyal Dávid, Domanovszky Sándor és Fejérpataky Lász
ló) igen hatásosan növelték. Már ekkor kutatott az Országos Le
véltár diplomatikai gyűjteményében. 1920-22 közt ösztöndíjasként volt Bécsben. Két 
éven keresztül a Staatsarchivban Szekfű Gyula irányításával Hajnal Istvánnal és Miskolczy 
Gyulával együtt dolgozott. Feladatuk a magyarországi nemzetiségi kérdésre vonatkozó ira
tok kutatása volt. 1922-1930-ig a Magyar Országos Levéltár tisztviselője volt. 1925-ben 
egyetemi magántanári képesítést szerzett. 1930-ban a szegcdi egyetem hívta meg a magyar 
történelem katedrájára. 1934-től a budapesti egyetemen a középkori magyar történelem tan
széket vezette. 1945-ben politikai okokból nyugdíjazták. Ekkor a Magyarországi Evangélikus 
Egyház megbízta őt az Evangélikus Országos Levéltár és Könyvtár vezetésével. 1954-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intezetének lett főmunkatársa 1968-
ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. A Magyar Tudományos Akadémiának 193()-tól levelező, 
1941-től rendes tagja lett. 1949-ben törölték a tagok sorából. 1989-ben rehabilitálták. 

Fáradhatatlan munkabírás és odaadó tanári munka jellemezte. 1930 és 1944 között a 
MaiTj'ar Protestáns Hgyháztörtétieti Adattárt szerkesztette. 1931 és 1935 között Domanovszky 
Sándorral és Hajnal Istvánnal együtt a Századok folyóirat szerkesztője is volt. Számos írá
sa jelent meg a Századok, a Levéltári Közlemények, a Protestáns Szemle, a Budapesti Szemle és 
a Történeti Szemle hasábjain, valamint több gyűjteményes kötetben. Tanári munkájában kö
vetkezetes szigor és rendkívüli igényesség jellemezte. Tanítványai ezt rendkívül becsülték, 
nagy szeretettel és tisztelettel ragaszkodtak hozzá, ezzel viszonozták az ő gondoskodó se
gítőkészségét. Tiltakoztak az 1945-ben bekövetkezett megaláztatása ellen. Tanítványai kö
réből alakult ki az egyetemen létrejött népiségtörténeti iskola, amelynek célja a középkori 
Magyarország föld- és néprajzának az elkészítése volt. Kilenc kötet látott napvilágot. 

Főbb művei: Tiiróc nwf^e kialakulása (Budapest, \922),A reformkor nemzedéke (Budapest, 
1923), Sándor LipótjSlierceg nádor iratai 1790-Í795 (üudapest, \926),A népiség története (Bu
dapest, 1931), Árpád-házi Boldog Margit. A magyar egyházi milveltség problémája (Budapest, 
1933),,4 türelmi rendelet. IL József és a magyar protestantizmus (Budapest, 1939), Iratok a türel
mi rendelet történetéhez (Budapest, 1940). 

97 



Mária Dorottya 
1797-1855 

Az apai ágon a würtcmbergiek, anyai ágon Orániai Vilmos uralkodó
házából származó Mária Dorottya 1797. november l-jén született a 
sziléziai Carisnihc kastélyában. Apja Lajos Frigyes herceg, I.Vilmos 
württcmbergi király öccse, édesanyja pedig Lujza Henrietta nassau-
weiiburgi hercegnő. A huszonkét éves hajadon a württenbergi 
kastélyban tartotta esküvőjét 1819-ben az akkor már kétszer meg
özvegyült, 43 eves József nádorral, Habsburg Ferenc császár öcs-
csével. 

A fiatal Mária Dorottya a rousseau-i elvek alapján 13 éves korig 
el volt zárva a Biblia olvasása elől. Az ezután megismert württen

bergi kegyesség nem sokkal eljegyzése előtt a genfi lelki ébredés (réveil) mozgalmi keresz
tyénségével ötvöződött benne. 

Házasságkötése után állandó és kedvelt lakhelye a budai Várpalota volt. A két testvérvá
rost, Pestet és Budát akkoriban csak egy dunai hajóhíd kötötte össze, amit télen fel is kel
lett szedni. Pest-Buda egyetlen evangélikus istenháza a Káposztáspiac (a mai Deák tér) 
szélén Pollack Mihály által épített, 1811-ben felszentelt szép klasszicista templom volt. A 
fiatal nádorné 1819-től rendszeresen látogatta ennek istentiszteleteit. 

Am a pesti lelkészek élettelen racionalista igehirdetéseivel nem volt megelégedve. Hosszas 
tárgyalások után kívánságára a Pozsonyhoz közeli Somorja lelkésze, Bauhofer György lett 
udvari lelkipásztora, és egyben az általa alapított budavári egyházközség (Pest addigi filiá-
ja) lelkésze. 

A nádornénak köszönhető a diakóniai és missziói munka 19. századi megindulása is. A 
szeretet által munkálkodó hit volt a vezérelve. Támogatta Pest-Buda szegényeit, iskoláit, 
az 1838-as nagy pesti árvíz károsultjait. Palotájában gyakran fordultak meg a skót misszio
náriusok éppúgy, mint az evangélikus Székács József vagy a református Török Pál, a ké
sőbbi püspökök. Nála felekezeti különbség nélkül egymásra találtak mindazok, akiket 
Krisztus Urunk szeretete kötött össze. 

A szabadságharc bukása után menekülnie kellett, Metternich Bécsbe száműzte. Magyar 
hazája sorsát akkor is szívén viselte. Csak inkognitóban jöhetett olykor ismét Budára. Itt 
is halt meg 1855. március 30-án. 

\ 
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Mikola Sándor 
1871-1945 

Péterhegyen, 1871. április 16-án született és Nagykanizsán, 1945. 
október l-jén halt meg. 

Tanulmányait a Soproni Evangélikus Líceumban kezdte, majd a 
budapesti egyetem természetwdományi szakán folytatta. Egy évig az 
elméleti fizikai tanszék gyakornoka is volt. 1897-ben került a Buda
pesti Evangélikus Gimnáziumba mint a matematika és a természet
tudomány tanára. Rátermettségét mutatja, hogy már a következő 
évben rendes tanárrá választották. 1928-1935-ig az iskola igazgatója 
volt. Igazgatósága alatt az iskola nemzetközi és hazai tekintélye je
lentősen megnőtt. A tanári munka minden területét őszinte lelkese
déssel végezte. 1907-től ő vezette be az iskolában a fizikai gyakorlatokat, ami azt jelentette, 
hogy a tanulók nemcsak a tanár kísérleteit láthatták az órákon, hanem maguk is elvégezték 
délutáni különfoglalkozásokon a legalapvetőbb kísérleteket és méréseket. A Középiskolai Ma
tematikai Lapokban fizika tárgyú feladatokat és cikkeket közölt, és ő szerkesztette a Csillagos ég 
rovatot. A gyakorlati tevékenység mellett elméleti munkássága is kiemelkedő volt. 

A Magyar Tudományos Akadémiának 1922-ben levelező, 1941-ben rendes tagja lett. A 
matematika és fizika tanításának reformjában és modernizálásában Rátz Lászlóval együtt te
vékeny részt vett. Ő írta az 1924-ben kiadott tanterv fizika tanításra vonatkozó utasítását. 
Tagja volt az Országos Közoktatási Tanácsnak, 1924-től a Középiskolai Tanárképző Intézet 
igazgató tanácsának. Nagy szaktudását a tanárképzésben is gyümölcsöztette. A Tanárképző 
Intézetben a tanárjelölteknek a fizika tanítás módszertanát adta elő, és a már gyakorló taná
rok továbbképzésérc nyári tanfolyamokat vezetett. A Fizikai Reformbizottság Eötvös Lóránd 
és Zemplén Győző tevékenységével az Evangélikus Gimnáziumban tartotta továbbképző 
tanfolyamait 1913-ban és 1914-ben. 1911 és 1922 között az Uránia című népszerű tudomá
nyos folyóiratot szerkesztette. 1916-tól kezdve mint a Matematikai és Fizikai Társulat titká
ra Fejér Lipót professzorral együtt szerkesztette a Mathematikai és Physikai Lapokat. Számos 
cikke jelent meg a Természettudományi Közlönyben, az iskola értesítőiben és egyéb folyóiratok
ban. Legjelentősebb tudományos alkotásai: A physikai alapfogalmak kialakulása (1911) című 
munkája és A ftzika gondolatvilága (1933). A fizika egész területét átfogó ismeretelméleti mű
veit nagy elismeréssel fogadták, és a Magyar Mérnök és Epítészegyesület aranyéremmel tün
tette ki. A fizika tudományának legmodernebb kérdéseiről több cikke jelent meg magyar és 
külföldi szakfolyóiratokban. Nevét országos fizikai tanulmányi verseny is viseli. 

Volt még egy szívügye: szülőföldjének, a Vendvidéknek a sorsa. Ennek a területnek a 
megtartásáért elvállalta a magyar békekonferencia tagságát is, és felhasználta nemzetközi 
kapcsolatait. Hazaszeretetet Zala vármegye 1942-ben felsőházi tagsággal honorálta. Halálát 
az 1945-ben bekövetkezett üldöztetése során szerzett betegsége okozta. Emléktábla hirde
ti nagyságát a Budapesti Evangélikus Gimnázium falán. 
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Mikszáh Kálmán 
1847-1910 

Kisbirtokos családban született, Szklabonyán. Gyermekkorának él
ményei közül mély nyomokat hagyott benne az egykori falusi kör
nyezete, a szeretet palóc táj, a palóc emberek, a népdal és a népme
se, amelyekhez szíve minden melegével ragaszkodott. Itt tanulta 
meg, hogy a palóc ember a szívével gondolkodik. „Elbeszélni nem 
a regényíróktól tanultam, hanem... a magyar paraszttól". Kultúráit-
ságának gyökerei a rimaszombati közös protestáns gimnáziumig 
és Selmecbányáig nyíilnak. Az iskolai önképzőkörben élte át első 
sikereit. A kiegyezés előtti elnyomó időszakban éleslátását megha
tározó módon alakította népünk ellenállása. A kiegyezés után sze

me előtt zajlott környezete, a kisbirtokos nemesség szabadabb, szabadosabb életstílusa. 
Látnia kellett, hogy a dzsentri urak miképpen „élhetetlenednek el". Nehezen talált rá egyé
ni, eredeti hangjára. Szegeden dolgozott, amikor szívmelegséget árasztó művei - Tói atya

fiak és A jó palócok - megjelentek. Egyből berobbant a közismertség világába. Társadalmi 
elismertsége nőttön-nőtt. Nem volt politikus alkat, de belesodorták a pártpolitikába. Or
szággyűlési képviselőként alkalma volt belelátni a botrányok, erőszakos intézkedések és 
szennyes ügyek mélyeibe. Keserűen nyilatkozott: „Én, aki annyira szeretem ezt a nemze
tet, olyan sötét színekben látom ma az ország jövőjét, hogy elmondani sem lehet." 

Mikszáth elődjei, családja evangélikus. Erről így nyilatkozik: „Mindig öntudatos evan
gélikusnak vallottam magam és büszke vagyok lelkész őseimre". 

Felesége Mauks Ilona. Vele kétszer kötött házasságot. Az elsőt az akkori nyomoniságos 
anyagi helyzete miatt fölbontotta, mert szeretett feleségét nem akarta magához, az akkori 
nyomorához kötni. A befutott író hét év múlva újra megkérte felesége kezét. Ilona „ne
met" mondott. E „nem" aztán csak „igenre" változott. Házasságukból két fiú származott. 

Az író a szépet, a nagyot, a vonzót az egyszerű nép világában találta meg. írásaiban be
járta a Felvidék tájait, megjelentette embereit, velük együtt élte át örömeiket és bánatukat. 
Alkotásaiban a szív embere vezet minket tollán keresztül. Valódi humánum, emberség, 
együtt örvendcs és együtt sírás árad soraiból. Ö így valósította meg az apostoli igét: „Örül
jetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal" (Róm 12,15). Az ábrázolt emberek magatartásából 
a való élet áradt. Leleplezte írásaiban a törtető érdek-embereket, a szolgalelkűséget, a hi
vatalnoki pöffeszkedést és a bántó felelőtlenséget. Ábrázolt alakjai hús-vér emberek, nem 
csak jók és nem csak rosszak. Kimutatta, hogy egyes jó jellemvonások nem elegendőek a 
megmentésre ott, ahol eltorzult már a lélek. Nemzetünk állapotának hűséges ábrázolója 
ezzel együtt népünk, társadalmunk gyógyítója és nevelője volt. 
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Moravcsik Gyula 
1892-1972 

Budapesten született 1892. január 29-én és Budapesten, 1972. de
cember 10-cn halt meg. BIBORBANSZCI.ETETT ROSSIAKTIN 

-T^ 1 ^ T » J • r\ r " / - • • ' • 1 I J A BIRODALOM KOBMASYZAaA 

Tanulmányait a Budapesti Keiormatus Gimnáziumban kezdte, 
majd a 6. osztály után átment a Budapesti Evangélikus Gimnázi- :.'rr..r.7:i::;~ 
umba. 191()-ben az érettségi után az Eötvös Collcgium tagjaként i<o..v,..ii =,«, 
a budapesti egyetemen latin-görög-magyar szakosként folytatta 
stúdiumait. 1911-ben Rómába, 1913-ban Münchenbe kapott ösz
töndíjat, majd Párizsban az Ecole Normálé Supcrieure tagja lehe
tett. Már ekkor elkötelezte magát a bizantinológia tudományával, . - • 
amiben Gombocz Zoltán collegiumi igazgatónak is nagy szerepe 
volt, ugyanis az 1912-ben megjelent híres műve, a magyar nyelv bolgár-török jövevény
szavairól, hívta fel Moravcsik Gyula figyelmét a bizánci források jelentősegére a magyar ős-
történelemmel kapcsolatban. Gombocz Zoltán ugyanakkor a bizánci forrásokban föllelhe
tő, hun, avar és egyéb török jövevényszavak fontosságára is felhívta Moravcsik figyelmét. 
A világháborúban, 1915-ben hadifogságba került, és 5 évig részben Krasznojarkszban, 
részben Irkutszkban volt. Ezt az időt sem tétlenségben töltötte, mert megtanult oroszul, 
törökül és újgörögül, és filológiai tudását is elmélyítette. 1920-ban került haza. Háromévi 
középiskolai tanárkodás után, 1923-ban az Eötvös Collegium tanára lett. 1925-ben meg
szerezte az egyetemi magántanári képesítést. 1932-bcn rendkívüli tanár lett. 1936-ban a 
budapesti tudományegyetemen a görög filológia tanszékének nyilvános rendes tanárává 
neveztek ki. A Magyar Tudományos Akadémiának 1934-ben levelező, 1945-ben rendes tag
ja lett. 1932-ben Sámuel-Kölber díjjal, 1948-ban pedig Nagyjutalommal tüntettek ki. 1949-
ben Kossuth dijat kapott. Az Ókortudományi Társaság elnöke, a Nemzetközi Bizan-tioló-
giai Társaságnak alelnöke volt. Számos akadémia (bolgár, bajor, berlini, szerb, görög) 
tiszteletbeli tagja, és az athéni egyetem tiszteletbeli doktora volt. Több más nemzetközi ki
tüntetés részese is lett. 

Főbb művei: A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál (Budapest, 1914), Szenl László leánya 
és a bizánci Pantokrator-kolosior (Budapest - Konstantinápoly, 1923), A magyar történet bizánci 
forrásai (Budapest, 1934),/! magyar Szent Korona görög jeliratai (Budapest, \92>3), A papiruszok 
világából (Budapest, 1942), Byzantinoturcica I-II. (Budapest, 1942-1943, német nyelven. En
nek bővített kiadása: Berlin, 1958), Constantine Porphyrogenitus: De administrando hnperio (Bu
dapest, 1949), Bihorbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása (Budapest, 1950), Bizánc 
és a magyarság (Budapest, 1953. angol nyelven: Budapest 1970), Bevezetés a bizantinológiába 
(Budapest, 1966, németül: Budapest 1976), Síudya Byzantina (Budapest, 1967). 
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Ordass Lajos 
1901-1978 

A Bács megyei Torzsán született 1901. február 6-án, ahol édesap
ja, Wolf Artúr az iskola igazgatója és a gyülekezet kántortanítója 
volt. A szülőföld elvesztése következtében felerősödött benne a 
magyar népi és evangélikus egyházi örökség értékelése, mely egy
részt a lelkészi szolgálatban, másrészt a magyarság megbecsülésé
ben nyilvánult meg. Ez vezetett 1944-ben a családnév megmagya-
rosításához. 

Iskoláit odahaza, majd Ujverbászon és Bonyhádon végezte. Bu
dapesten volt teológus, de úgy, hogy közben a bölcsészkarra is be
iratkozott. Az 1922/23-as tanévben a hallei egyetemnek lett hallga

tója, majd a soproni teológián fejezte be tanulmányait. RaíFay Sándor bányakerületi püs
pök 1924. október 5-én avatta lelkésszé Budapesten. 

Segédlelkészként szolgált Hartán, Mezőberénybcn, Budapest-Deák téren. 1927 őszén 
Svédországba ment ösztöndíjasként. Hazatérése után előbb Soltvadkertre, majd újra De
ák térre került segédlelkészi minőségben. 1930-ban Budapesten található mint a Bányai 
Egyházkerület missziói lelkésze. 

1931-1941 között ceglédi parókusként végezte szolgálatát, majd Kelenföld és Deák tér 
volt a mijködési területe. 1937-ben a Pesti Közép Egyházmegye esperesévé, majd a Bányai 
Egyházkerület 1945. augusztus 15-én püspökévé választotta. Kapcsolatai alapján a háború 
utolsó éveiben sokat tett az üldözött zsidóság megmentése érdekében a svéd és a norvég 
misszió bekapcsolásával. Egyházunk megbecsülését jelzi, hogy a Lutheránus Világszövet
ség 1947-ben egyik alelnökévé választotta. Tisztségét püspökségéből történt erőszakos el
távolítása (1950, illetve 1958) után is megtartotta. 

Az iskolák államosításával szemben elfoglalt kemény álláspontjának következtében 
1948-ban a kommunista államvezetés egy koncepciós perben elítélte, és 1948-1950 között 
a szegedi, illetve a váci fegyházban letöltendő börtönbüntetésben részesítette. Az államot 
kiszolgáló egyházvezetés 1950-ben hivatalvesztésre ítélte. Közvetlenül az 1956-os forrada
lom előtt visszatérhetett a Deák térre és püspöki tisztségébe, melyet a nagy állami és egy
házi visszarendeződés folyamatában 1958 nyarán veszített el véglegesen. 

Félre taszításának idejét irodalmi munkálkodással tette tartalmassá. Már korábban lefor
dította a kiváló svéd püspök-író Giertz Bo két nagyhatású míívét, a Házát kősziklára építet
te és a Hitből élünk című történelmi regényét. Néhány évtizeddel később - megtanulva az 
izlandi nyelvet - lefordította az izlandiak nemzeti hősének, Hallgrimur Pétursson püspök 
Passiói Énekek című verskötetét, melynek elismeréseképpen 1973-ban díszdoktorátust ka
pott a reykjaviki egyetemen. 

Harcos életének következménye volt, hogy súlyos szívrohamok érték. Halálát is egy 
újabb szívroham okozta 1978. augusztus 14-én budapesti otthonában. 
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Orlai Petrics Soma 
(1822-1880) 

Orlai Petrics Somát ma sokan csak úgy ismerik, mint Petőfi Sándor 
rokonát, odaadó hívet és portréfestőjét, de kevesen tudják róla, hogy 
az éledező magyar festészet egyik előfutárát, témáinak első megfo
galmazóját is tisztelhetjük benne. Munkássága a történelmi képek 
mellett finom portrékra, irodalmi illusztrációkra és népi életképek
re is kiterjedt. Emellett több tanulmányban és cikkben foglalkozott 
a művészeti élet elméleti kérdéseivel. 

Festői módszere a korszak jellegzetes stílusaiból táplálkozik. 
Egyaránt hatottak rá a német és az osztrák nazarénus festők, a bie
dermeier és az akadémizmus. Mindenkor a témának, a műfajnak 
szerinte legmegfelelőbb stílust használta. Életműve a magyar művészettörténetnek ahhoz 
az átmeneti korszakához tartozott, írja róla tanulmányában Keserű Katalin, amelyben a ki
tűzött cél a magyar festészet megteremtése volt, de amikor eredeti, egyéni festői eszközök 
kialakítására még nem gondoltak. 

Petrics Soma (az Orlai nevet 1853-ban vette fel hivatalosan, noha már 1851-től használ
ta) Mezőberényben született, felvidéki eredetű evangélikus családban. Anyja révén má
sod-unokatestvére a nála tíz héttel fiatalabb Petőfinek. Tanulmányait Mezőberény, Szar
vas, majd Sopron evangélikus gimnáziumaiban folytatta. Ezután jogot tanult Pápán, 
miközben már festegetett és novellákat írt. 1846-tól Bécsben, Ferdinánd WaldmüUernél 
tanult festeni. 1850-től a müncheni akadémián tanult, de megjárta Rómát és Párizst is. 
1854-ben házasságot kötött Névery Ninával. Orlai a 60-as évek közepén tekintélyes tagja 
volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak, de a lassan tért hódító tehetsége
sebb fiatal nemzedék kiszorította őt. Keserűségét tetőzte két gyermeke és felesége halála, 
kit csak hetekkel élt túl. 1880. június 5-én halt meg, élete 58. évében. 

Gazdag életművéből csak néhány fontosabb epizódot emelünk ki. 1848 nyarán mutat
ták be Szent István és az orgyilkos című képét, amely az első hazai monumentális táblaké
pünk volt. Témáit a magyar történelemből vette, és Orlai a bűnre mint erkölcsi kategóri
ára tette a hangsúlyt. Korának, a századközépnek a történetírás nevelő, az erkölcsökre ható 
célját fogalmazta meg ez által. 

A mezőberényi első kerületi evangélikus templom számára készítette az Engedjelek hoz
zám jönni a kisdedeket című kompozíciót. Orlai arcképei igényes jellemábrázolásuk miatt 
maradandó emlékei a kornak. Legismertebbek közöttük a Petőfiről készültek, de Anyám 
című képe vagy Nádasdy Tamás portréja is élettel telt ábrázolások. 
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Payr Sándor 
(1861-1938) 

Az egyetemes egyháztörténet professzora Pápán, 1861. február 23-
án született. Teológiai tanulmányait Sopronban és Bázelben végez
te. Evangélikus lelkészi (1888-1896) és püspöki titkári (1896-1899) 
szolgálat után a soproni Evangélikus Teológiai Akadémián volt 
1923-ig az egyháztörténet tanára. A Pécsi Egyetem Soproni Karára 
1923. augusztus 27-én nevezték ki nyilvános rendes tanárnak, itt ta
nított 193()-ban történt nyugdíjba vonulásáig. 

Igazgatósági tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
nak, tiszteletbeli tagja a magyar Luther Társaságnak, a Dunántúli 
Evangélikus Lelkészcgyesülctnck és a Soproni Irodalmi Körnek. 

Tagja volt a Magyar Történeti Társaságnak és tiszteletbeli presbiterc a Soproni Evangéli
kus Egyházközségnek. 

Rendkívül széles kutatómunkát és irodalmi tevékenységet folytatott, különösen a ma
gyar evangélikusság története és az evangélikus énekügy területén. Még 19()6-ban adott ki 
Hátfahangok címen egy gyiőjteményt vallásos költeményekből. 

Főbb művei: Magyar pietisták a XVIII. században (1898), Egyházi beszedek a szocializmus
ról (1909), Egyháztörténeti emlékek (1910), A soproni evangélikus egyházközség története (1917), 
Szenczi Fekete István - a hitehagyott püspök (1918), A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület tör
ténete (1924), Gyurátz Ferenc életrajza (1931), A nemeskéri artiktiláris evangélikus egyházközség 
története (1932),/! magyar protestáns papi öltöny története (1935). 

Ez a rövid felsorolás is jelzi, hogy a csendes, hangyaszorgalmú tudós mekkora egyháztör
téneti forrásanyagot adott az utókornak. Mind a hazai reformáció, mind a dunántúli pietiz-
mus, mind pedig a legjelentősebb városok evangélikus iskolatörténete megtalálható gaz
dag irodalmi munkásságában. 

Pápán, szülővárosában hunyt el 1938. január 30-án. 

\ 
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Pákh Albert 
1823-1867 

„...Pákh írói pályája nincs arányban kitűnő tehetségével; az ellent
mondást a magánember szerencsétlensége fejti meg." - írja em-
lékbeszédébcn Gyulai Pál. 

A kitűnő humor- és paródiaérzékkel megáldott író 1823-ban 
Rozsnyón született Pákli Mihály evangélikus lelkész (a későbbi 
püspök) gyermekeként. Iskoláit különböző városokban végezte, 
Miskolcon, Iglón, Lőcsén, s az egyetemi éveit is két különböző vá
rosban töltötte: Sopronban bölcseletet és teológiát, Debrecenben 
pedig jogot hallgatott. 

Nagyon fiatalon ismerkedett meg Petőfivel, akivel pontosan egy
idősek voltak, s hamar közeli barátokká váltak. 1844-től Pákh Pesten lakott, jurátuskodott, 
írásai már ekkor kezdtek megjelenni. Elsősorban az Életképekben voltak olvashatóak humo
ros zsánerképei, a fővárosi életről írt kisebb újdonságok. Kaján Ábel neve ismert és népsze
rű lett az olvasók körében. Pákh ekkor annak a fiatal írókból, költőkből, újságírókból álló 
körnek volt a tagja, Petőfi és Jókai baráti körének, akiket később Tizek Társasága néven is
mert meg az irodalmi közvélemény. Barátok voltak, tehetségesek, tele nagyra törő tervekkel; 
ez a társaság - Gyulai szavai szerint - a jövő humoristáját látta benne. 

Túlzásoktól és előítéletektől mentes, erős nemzeti érzés, a közvetlen benyomás fontos
sága, a humor, a bölcs irónia - mind Pákh írásainak jellemzői. Az angol humort kedvelő 
író, a kortársak visszaemlékezése szerint, „élőben" is szórakoztató partner volt. 

1847-bcn azonban súlyos betegség támadta meg, s a következő három évet egy Bécs 
melletti gyógyintézetben töltötte. Bár igazán nem gyógyult meg, 185()-bcn hazatért és új
ra dolgozni kezdett. 1854-ben elindította a Vasárnapi Újságot, mely példátlan sikert hozott. 
A 19. század legnépszerűbb, s talán legszínvonalasabb ismeretterjesztő családi lapját tizen
két évig szerkesztette, néha még betegágyán is. O maga keveset és névtelenül írt bele, de 
szellemisége, tapintata mindenhol érezhető. 

Súlyos betegségével azonban nem tudott megküzdeni, 1867-ben Pesten halt meg. 

105 



Pákh Mihály 
1795-1858 

1795 októberében született Pákh Mihály, „ki magában két világ
rész: Európa és Amerika; ősz feje a megvénült, bölcs Európa, szí
ve pedig a fiatal Amerika" - ahogyan Petőfi emlékezett meg róla 
Útirajzaiban. Tiszteletet parancsoló, tekintélyt sugárzó, tapasztalt 
embert látott ő Pákhban (aki jó barátjának, Pákh Albertnek volt az 
édesapja, és szépapja Reményik Sándornak), de egyszersmind új
ra törő, kíváncsi, szívében örök fiatalembert is. 

A rozsnyói evangélikus gimnáziumban kezdte iskoláit Pákh 
Mihály, s anyagi okokból korán tanítani is kezdett, így saját maga 
teremtette elő a pénzt a további tanuláshoz. A későbbiekben Po

zsonyban és Debrecenben is megfordult, a református kollégium ifjú diákja itt már jogot 
is hallgatott. 182()-ban pedig a bécsi egyetemen tanult. 

Lelkészként először egy felső-ausztriai gyülekezetben szolgált, azonban 1821-ben (ami
kor Rozsnyón házasságot kötött Reményik Máriával), egy vasárnapi istentiszteleten he
lyettesítette a lelkészt, a hívek megszerették, és 1822-ben lelkészükül választották. Több 
mint egy évtizedig szolgálta a hazai protestantizmust Rozsnyón. 1834-ben Igló városa hív
ta meg a népszerű, szónoklatairól híres lelkészt. A szabadelvű, magyar szellemiségű papot 
általános tisztelet és szeretet övezte. Ennek jeleként a szepesi egyházmegye alesperessé, 
1847-ben pedig főesperessé választotta. 

1848-ban a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspökévé választották Pákhot, aki a sza
badságharc ügyét is magáénak érezte. Fiai is részt vettek a harcokban. A megtorlások idején, 
1850-ben Haynau rendeletére megfosztották püspöki rangjától, két esztendővel később pe
dig fogságba vetették. Az ítélet: halál, de ezt fogságra enyhítették; Josefstadtban volt két évig 
fogoly, s még további két évig nem szolgálhatott. 1854-ben kegyelmet kapott, s alig két év 
múlva Rimaszombaton találjuk, 1857-től pedig Dobsinán szolgál. Ez az utolsó szolgálat már 
csak rövid ideig tarthatott: 1858. december 24-én 63 évesen meghalt. 

írásai közül leginkább beszédei, igehirdetései maradtak meg, melyeket különböző alkal
makra írt. 

\ 
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Pecz Samu 
1854-1922 

Építész, műegyetemi tanár, az Építőművészek Szövetségének el
nöke, udvari tanácsos, a historizáló építészet és a magyar protes
táns templomépítészet jelentős alakja. 

Pecz Samu Pesten született evangélikus családban, apja Pecz Ár
min kertész. A terézvárosi evangélikus elemibe és a pesti evangé
likus elemibe (a Deák térre) járt. A pesti evangélikus gimnázium 
anyakönyve szerint Pecz Samu (az akkor hatosztályos) gimnázi
umban végezte az I-IV osztályt 1864-68 között. 

Mérnöki tanulmányait Stuttgartban kezdte, majd Bécsben ta
nult a Képzőművészeti Akadémián, ahol nagy hatással volt rá 
Teophil Hansen, a klasszikus irányzat képviselője. 1882-ben kapott oklevelet a budapesti 
Műegyetemen. Hamarosan Hauszmann Alajos tanársegédjeként a Műegyetemre került, 
ahol 1877-től a középítéstan magántanára, majd 1888-tól haláláig rendes tanára lett. Bu
dapesten 1922-ben halt meg, a Kerepesi úti temetőben temették el. Hagyatékát a Magyar 
Országos Térképtár és Tervtár őrzi. 

Pecz Samu a magyar építészet páratlan fellendülésének idején tevékenykedett. Az ország 
kedvező gazdasági körülményei hozzásegítették, hogy tehetsége kibontakozzon, és a század
forduló elismert építészévé váljon. Jellegzetes színes mázas kerámiadíszű (a Zsolnay-gyár 
szállította), nyerstégla burkolatú, korszerű szerkezetű (vasszerkezet), részleteiben historizáló 
épületeket tervezett. Formanyelve a neogótika volt. (A gótikával akkor kötelezte el magát, 
amikor Schulek Frigyes mellett dolgozott másfél évig a Nagyboldogasszony (Mátyás) temp
lom restaurálásakor.) 

Épületei a budapesti városkép érdekes elemei: 1886-87 az unitárius templom és egyházköz
ségi bérház (Nagy Ignác u.), í892-95 a Szilágyi Dezső téri református templom, 1894-96 a Köz
ponti Vásárcsarnok, 1897 a Műegyetem nagy előadóterme (Gólyavár), 1903-05 az evangélikus gim
názium és templom, 1909 a Műegyetem könyvtára (Bertalan Lajos u.), 1911 a Székesfővárosi 
kislakásos bérház (Üllői u. 121.), 1913-20 a Magyar Országos Levéltár (Bécsi kapu tér). 

Az ő munkája továbbá a debreceni új református templom, a debreceni Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola, a beregszászi állami főgimnázium és a fiumei tengeré
szeti akadémia. Szobrát (Berán Lajos szobrász, Rcrrich Béla és Sándy Gyula építész alko
tása) a Szilágyi Dezső téren állították fel 1919-ben. 

Külön öröm számunkra, hogy Pecz Samu, az iskola volt növendéke tervezte és kivite
lezte a fasori Evangélikus Gimnázium és templom épületegyüttesét. Az épület kétemele
tes, L alakú tömböt alkot: 18 tanterem, szaktanterem, szertárak, díszterem, tornaterem, 
szolgálati lakások stb. találhatók a központi fűtéses épületben. 
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Petényi Salamon János 
1799-1855 

Zoológus, a magyar madártan (ornitológia) megalapítója. Apját 
követve evangélikus lelkésznek készült. Teológiai tanulmányait 
Pozsonyban, majd Becsben végezte. Bécsben azonban a Termé
szetrajzi Múzeum vonzotta, megtanulta a madártömést. A bécsi 
zoológusokon kívül megismerkedett Brehmmel is, akivel később 
is rendszeresen levelezett. Kapcsolatot tartott a külföld nevezete
sebb ornitológusaival. Teológiai tanulmányainak befejezése után, 
1826-ban Cinkotán pályázik parókiára abban a reményben, hogy 
Pest szomszédsága kedvező lesz állattani munkája számára. Min
den szabad idejét a madarakra fordította. Hívei nem vették szíve

sen, hogy papjuk madarakat nyúz, és igyekeztek őt állásából eltávolítani. így 1833-ban ál
lásáról lemondott és gyííj te menyével Pestre költözött. Egy ideig kereset nélkül volt. Végre 
1834-ben a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályán állatkonzervátor lett. Ren
dezte a madártani gyűjteményt, minden fajról íbljegyzéseket és kisebb monográfiákat ké
szített. Saját gyűjteményét (173 fajhoz tartozó 1360 példányt) a múzeumnak ajándékozta, 
úgyszintén kéziratait, melyeknek nagy része sajnos elkallódott. 

Halkutatással is foglalkozott, 49 fajt és 3 alfajt határozott meg, egy róla elnevezett új 
márnafajt fedezett föl. Előkészítette Magyarország gerinces állatainak kézikönyvét, de a 
szerkesztésben megakadályozta halála. A paleontológiában (őslénytanban) is úttörő mun
kát végzett. Előkészítette a magyarországi ásatag (fosszilis) állatok maradványainak jegyzé
két. 1846-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Több külföl
di tudományos társaságnak is tagja volt. Hazánkban az állatvédelem első hirdetője. 

Fő művei: Értekezés a madártan születése, serdülése és növekedése felől Magyarországon (Beszá
moló a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1843-ban Besztercebányán tartott harma
dik nagygyűlésén), Erdély állattani tekintetben (Pest, 1844), A lioni madártan új gyarapodásáról 
(Pest, 1845). 

Hátrahagyott munkáit sajtó alá rendezte Kubinyi Ferenc, 1864. Ornitológiai hagyatékát 
feldolgozta Csörgey Titusz. Hermán Ottó mint a magyar tudományos állattan megalapí
tójáról írt róla. 
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Petőfi Sándor 
1823-1849 

tanévben a 

Legnagyobb lírikus költőnk evangélikus szülőktől (Petrovics Ist- '**' 
ván és Hruz Mária) származott és életét végigkísérte egyházunk 
szolgálata még akkor is, ha ő inaga sok fenntartással volt az egyhá
zak és papjaik iránt. Keresztelési bejegyzése a kiskőrösi evangéli
kus egyházközség anyakönyvében maradt ránk. Keresztelő lelké
sze Martiny Mihály volt. A költő kiskőrösi, vagy félegyházi szüle
tési helye felől kialakult irodalomtörténeti vitában már 1857-ben 
döntő adatokat szolgáltatott Sárkány János kiskőrösi lelkész. Ki
mutatta ugyanis, hogy a szülők kiskőrösi lakosok voltak. »•; 

Változatos iskolai pályafutását Kiskőrösön kezdte el. Félegyházán, 
Kecskeméten, Szabadszálláson és Sárszcntlőrincen folytatta. Az 1833/34-es 
pesti evangélikus gimnázium tanulója volt. Pesti igazgatója Fábry Pál - Fábry Gergely püs
pök unokája -, osztályfőnöke pedig a lőcsei születésű StuhlmüUer Sámuel volt. Az első 
félévben a 114 tanuló között a l()8-ik helyre szorult hátra, végül is elégséges bizonyítványt 
kapott. Ez érthető, ha arra gondolunk, hogy eddig mindig magyar nyelvű iskolákban ta
nult, s a német nyelvvel egy év alatt bizony nehezen tudott megbirkózni. 

Petőfi - akkor még Petrovics - Sándort édesapja ezután a piaristák pesti gimnáziumába 
íratta be. Feltehetően ebben a tanévben konfirmálta meg öt hitoktatója, Kollár János pesti 
lelkész. Legtartósabb iskolai éveit az aszódi evangélikus gimnáziumban töltötte 1835-1838 
között, innen iratkozott be a selmeci evangélikus líceum VI. osztályába. Szerepel a magyar 
önképzőkörben, színházba jár, de tanulmányait elhanyagolja. Rossz félévi bizonyítványa mi
att apja, aki ezalatt tönkrement, kitagadja. Ezután kezdődik életének vándorló időszaka. A 
költészet és a színházi világ kettős vonzásában hol a Nemzeti Színháznál statisztáskodik, hol 
ostffyasszonyfai rokonainál időzik, hol katonának áll be Sopronban. Amikor gyenge testal
kata miatt elbocsátják, vándorszínésznek áll be Dunántúlon. 

Új fejezet kezdődött életében, amikor jóakarói pártfogásával 1841 őszén beiratkozik a 
pápai református gimnáziumba, ahol megismerkedik és együtt tanul Jókai Mórral. Az is
kolai „Képző Társaságban" sokat szerepel, díjakat nyer. Itt, Pápán változtatja meg nevét 
Petőfire. Első versei 1842-ben jelennek meg 3Z Atlwiiauiii folyóiratban. Amikor 1844-ben 
Pestre költözik, szinte belerobban az irodalom első vonalába. Nevét páratlan költészete vi
lághírűvé teszi. 

Az 1848-as forradalomnak Petőfi lett az egyik vezéralakja. A Nemzeti Dal az események 
jelképévé vált. A politikai fordulatok azonban a közélet perifériájára szorították a kompro
misszumot nem ismerő költőt. Ám barátai és feljebbvalói féltése ellenére is részt vett a 
szabadságharcban, hogy költészete és élete ne mondjon ellent egymásnak. Mint Bem se
gédtisztje, őrnagyként vett részt a segesvári ütközetben. Halálának, sorsának körülményei 
máig is feszültségben tartják a közvéleményt. 
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Petrőczy Kata Szidónia 
1662-1708 

Ó, hogy adhassak hálákat, / Neked, édes Jézusom, I Én megváltó Krisztu
som, I Ki a halál kapujából, I Kihoztál, segítségem, /Jézus, én reménységem! 

Enekeskönyvünk 373. éneke sokak számára jelentett erősítést és 
vigasztalást nemzedékeken keresztül. Az ének szerzője Petrőczy 
Kata Szidónia, az első magyar költőnő, aki az addigi hivatalos latin 
és német verselés mellett magyarul mert megszólalni és magyarul 
vallotta meg evangéliumi hitet. 

Petrőczy István - Kata Szidónia édesapja - a felvidéki Kaszavár 
ura volt. Felesége Thököly Erzsébet (Thököly Imre nagynénje) két 

fiúnak adott életet, majd röviddel Kata Szidónia születése után gyermekágyi lázban meghalt. 
A Wesselényi-féle összeesküvést (1666) követő, elsősorban a felvidéki protestáns főurak el
len irányult hajtóvadászat miatt Petrőczy Istvánnak menekülnie kellett. Gyermekeivel együtt 
a Thököly család sasfészkében, Árva várában keresett menedéket. A császáriak elfoglalták Ár
va várát is. 

Katát baráti családok vették védelmükbe, aki velük menekült tovább Lengyelországba. 
Ekkor 8 éves lehetett. Tízéves lengyelországi tartózkodása idejéről semmit sem tudunk. 
Azonban bizonyos, hogy minden ez utáni tette és megnyilatkozása mély Krisztus-hitéről 
tanúskodott. 

Lengyelországból Pekry Lőrinc református magyar, erdélyi főúr feleségeként tért haza, 
1680 körül. Az erdélyi Ózdon töltött rövid, boldog évek után Kata Szidónia élete csupa 
szenvedés lett. Sorra születtek gyermekei, de sorban meg is haltak. Tíz gyermeke (öt fiú, 
öt leány) közül öt fia halt meg. 

Ekkor folyt Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. Az ország hadszín
tér lett. Pekry Lőrinc nagyravágyó, ingatag jellemű ember volt. Politikai okokból megszö
kött Erdélyből, családját is otthagyta, és a császárhoz pártolt. Hitét is elhagyta, amiért bá
rói, majd grófi címet kapott, vagyonát is visszaszerezhette. 

Ebben az időben halt meg ötödik fiuk. Kata nem nyugodott bele férje hitehagyásába. 
169()-ben lefordította J. F. Mayernek/1 pápista i/allásra hajlott lutheránus lelkek ismeretének kinnya 
című munkáját. Az írásban és a fordításban talált vigasztalást. Kapcsolatba került a külföl
di kegyességi irodalommal is. 

Rákóczi szabadságharca idején Pekry Lőrinc a kurucok fogságába került. Kata Szidónia 
ebben az időben súlyos beteg volt. 

A szabadságharc változó eseményei között állandóan menekülnie kellett, de közben 
mindig írt és fordított. Versei csak a miilt században láttak napvilágot. 

Nagy betegen és kimerülten a Rákóczi által felajánlott beregszentmiklósi kastélyban ta
lált menedéket, ahol 1708. október l-jén hunyt el. 
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Péterfy Sándor 
1841-1913 

A „tanítók atyja" 160 évvel ezelőtt született a Kőszeg melletti 
Nemescsó községben, ahol mintegy 100 évvel születése előtt a 
népiskola mellett már latin iskola, sőt „alumneum" is működött. 
Ez az első ilyen evangélikus intézet Sartorius Szabó János lelkész 
ösztönzésére alakult meg. Talán ez a háttér fordította Péterfyt is az 
oktatás ügye felé. 

Szegény szülők gyermekeként a nemescsói iskola után Kőszeg
re került az „algimnáziumba", de a család nem bírta a taníttatást, 
haza kellett jönnie. „Mesterinas" lett a tanítók mellett, ami távol
ról sem pedagógusi munkát jelentett, de Zeberer Ágoston és 
Bruck Henrik tanítók szívesen foglalkoztak vele és adták neki könyveiket is olvasásra. El
ső állása Nagygcresdcn volt, ahol 1857-től segédtanító lett, már fizetésért. Ebben az idő
ben itt Haubner Máté - volt dunántúli szuperintendens és a szabadságharcok után fogoly 
- volt a lelkész, aki megismerve őt, segítette, és könyvtárát is megnyitotta számára. Ezen 
túl pedig nevelői állásba segítette, előbb Győrben, majd Répccszemerén. Ebben a minő
ségben került Sopronba, ahol felvették őt az evangélikus Tanítóképző Intézetbe. Győr
be került, most már a „kisgimnáziumba" tanárként, de visszatért Sopronba, hogy a taní
tóképesítő vizsgát letehesse. Egy darabig ott is maradt a nyári tanítóképző tanfolyamok 
tanáraként. 

1865-ben már Pesten van, az akkori evangélikus iskola tanáraként. Innen lett pályája 
egyre ismertebb. 1870-ben, az első egyetemes tanítógyíílésen Tanítócgylct létrehozását ja
vasolta önképzés és önsegélyezcs céljából. 1874-ben saját tiszteletdíja felajánlásával meg
teremti egy alapítvány magvát, hogy az idős tanítókon, özvegyeiken és árváikon segíthes
sen. 1899-ben nyílt meg Budapesten, majd 1904-ben Kolozsvárott a Tanítók Háza. 

Több mint 100 cikket írt a Néptanítók Lapja, a Magyar Tanügy, a Népnevelők Lapja és a 
Néptanítók Ismerettára folyóirataiban. Hangja egyre erősebb: „Államunk minden kiadott 
100 forintjából 25 év előtt csak 27 krajcár, s az 1892. évben csak 88 krajcár jutott a népok
tatás fejlesztésére." Bekerült a Közoktatásügyi Tanács Népművelési Szakosztályába is. 

Régebbi megemlékezések bírálják idealisztikus világnézete miatt. Ez azt jelentette - mai 
szemmel -, hogy egyszerre állt ki a magyar közoktatásügy magyarrá tétele és az egyházi 
oktatás és nevelés mellett. Soha nem feledkezett meg egyházi neveltetéséről, és az egyhá
zi nevelés és oktatás nagy feladatáról. Ifjúkora pictista neveltetését és hatását soha nem ta
gadta meg. 

Tankönyveket is írt gyermekek és felnőttek számára. Legnagyobb műve, A mag^'ar elemi is
kolai népoktatás története két kötetben jelent meg 1893-ban. 

1913. augusztus 14-én temették el a Kerepesi temetőben, díszsírhelyen. 
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Podmaniczky Pál 
1885-1949 

A vallástörténet, vallásbölcscszct cs keresztény neveléstudomány 
professzora Budapesten, 1885. március 16-án született. Teológiai 
tanulmányait Pozsonyban és Rostockban végezte. 191()-bcn a po
zsonyi Evangélikus Teológiai Akadémia magántanára, majd a fel-
sőszcli gyülekezet lelkésze. Teológiai tanári vizsgája után, 1918-ban 
rendkívüli tanárnak választotta meg az Eperjesi Teológiai Akadémia. 
Ennek megszűnte után Budapesten a Bethánia Egyesületben Icl-
készkedett, majd 1926-ban Debrecenben teológiai doktorátust 
szerzett. Disszertációja ekkor jelent meg A misszió tudományának 
vázlata címmel. 

A Pécsi Egyetem Soproni Karára 1928-ban kapta meg nyilvános rendes tanári kineve
zését. A Kar egyben megbízta a szlovák nyelv lektori teendőinek ellátására. Három ízben 
viselt dékáni tisztet. 

Az egyházi közéletben és több vallásos, főleg missziói egyesületben vitt vezető szerepet. 
Tiszteletbeli elnöke volt a Bethánia egyesületnek, válaszmányi tagja a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaságnak és vezetőségi tagja a Magyarhoni Evangélikus Missziói Egyesület
nek. Rendkívüli tehetsége folytán 18 nyelvet ismert. 

Dékáni székfoglalói a következők voltak: Kanzo Ucsimura (1931), Wichern, a pedagógus 
(1935),.4 keresztyén neveléstudomány és nemzetnevelés (1940). 

További főbb művei: A keresztjéén istentisztelet lényege valláspszihológiai és dogmatikai alapon 
(1917), A reformáció neveléstörténeti jelentősége {Í9\7), Az Ágostai Hitvallás és a misszió (1930). 

Számos folyóiratban jelentek meg tanulmányai, fordításai. A rendkívüli nyelvkészségű és 
missziói lelkületű, élő hittel megáldott tudóst idős korában is jellemezte a század elején fel
lángolt lelki ébredés tüze és ennek gyümölcseként a sokak felé irányuló segítőkészség. 

Aktív professzorként 1949. október 3-án, 64 éves korában hunyt el Sopronban. 

\ 
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Prónay Dezső 
1848-1940 

Egyházi vezető és politikus. Egyházunkban tiszteletet és elismerést 
érdemelnek azok a tekintélyes, főúri, főnemesi és nemesi családok, 
amelyeknek a tagjai „családi hagyományként" vitték tovább az egy
házhűséget úgy, hogy nemcsak egyházunkban, hanem az ország éle
tében is jelentős szolgálatokat végeztek; például a Prónayak, 
Podmaniczkyak, Radvánszkyak, Radók, OstfFyak, Ajkayak, Vidosok, 
Mesterházyak, Fabinyak, Zayak, Káldyak. Építő, hitükből fakadó. 
Isten mérteke alatt is megálló tetteikért legyünk hálásak! Isten raj
tuk keresztül is megtartotta egyházunkat a „viharos időkben". 

Egy évszázadon belül három Prónay volt egyházunk egyetemes 
felügyelője (Sándor, Gábor, Dezső). Prónay Dezső (báró), Prónay (III.) Gábor egyetemes 
felügyelő és Podmaniczky Sarolta fia, 1848. október 22-én, Pesten született. 

Elemi és középfokú tanulmányait a szülői házban, a jogot Pozsonyban, Pesten, Bécsben 
és Lipcsében végezte. Jogi doktorátust Pesten kapott 1871-ben. 

Egyházi vezető volt. Még ebben az évben - 23 éves korában! - a Fejér-komáromi egy
házmegye felügyelője lett. Korán kezdte lendületes egyházi pályafutását. 

1874-ben a Dunántiili Egyházkerület választotta meg felügyelőjének. A kerületi ügyek 
intézésével mélyebb betekintést nyert gyülekezeteink életébe, feladataiba. 

Radvánszky Antal halála után, 1883-ban lett egyházunk nem lelkészi vezetője, mint 
egyetemes felügyelő. Ezeknek az éveknek, évtizedeknek egyházközi, egyházpolitikai és 
politikai eseményei nem kevés körültekintést, bölcsességet és józanságot igényeltek egy
házunk vezetőitől. Prónay nem okozott csalódást. 

Az 1896. évi egyetemes gyűlést lelkes, hazafias beszéddel nyitotta meg a millennium je
gyében. Társelnöke volt az 1913-1916. évi budapesti zsinatnak is. A Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaságnak választmányi tagja volt, egyházunknak pedig lelkiekben, anyagiak
ban egyaránt építője. Egyházvezetői tisztéről 1917-ben mondott le. 

Politikus volt. Többször vállalt képviselői megbízatást, középpárti, ezután pedig párton 
kívüli, közjogi ellenzéki programmal. Tagja volt a főrendi háznak, majd rövid időre felső
házi tag lett. Közéleti szereplésétől visszavonultan is, haláláig részt vett Pest vármegye köz
gyűléseinek munkájában. 

Tevékenysége elismeréséül a debreceni (1917) és a pécsi (1929) egyetem teológiai, a bu
dapesti pedig (1928) jogi díszdoktorátussal tüntette ki. 

1940. április 7-én hunyt el Ácsán. ,• 

113 



Prónay Gábor 
1812-1875 

Prónay (III.) Gábor (báró) 1812. április l-jén született Beszterce
bányán. Rozsnyón járt gimnáziumba, jogi tanulmányait pedig a 
pozsonyi evangélikus líceumban és a királyi jogakadémián folytat
ta. Szaktanulmányai mellett főleg az esztétikai tárgyak érdekelték. 
Zenemiaveket is szerzett. 

Pályáját joggyakornokként kezdte, majd aljegyző lett Nógrád vár
megyében. 184()-ben Turóc vármegye országgyűlési követévé vá
lasztotta. Az orszá^yűlésben a szabadelvíí ellenzékhez tartozott; 
annak munkájában tevékenyen részt vett, például július 4-én, a val
lásszabadságról elmondott beszédét osztatlan figyelem kísérte. 

Ö és követtársa, Justh József voltak az elsők, akik az országgyíalés mijködéséről magya
rul számoltak be Turóc vármegyében. Az orszá^yíilési ciklus befejezése után nagyobb kül
földi tanulmányutat tett. Beutazta Németországot, Franciaországot, Hollandiát, Dániát, 
Svédországot. Ennek során nemcsak szakmai és politikai-gazdasági tapasztalatokat szer
zett, hanem az ottani protestáns egyházak életét is közelebbről megismerhette. 

Hazatérve értékes családi könyvtárát rendezte és gyarapította. A könyvek számát 10000-
re növelte, miközben irodalmi téren is munkálkodott: külföldi lapokban is írt felvilágosí
tó, tájékoztató cikkeket a hazai viszonyokról. 

1848-ban ismét Turóc vármegye követe volt az országgyűlésen, a pesti ülésezésen azon
ban csak december végéig vett részt. Decemberben már nem követte a kormányzatot. 
1850-ben mégis haditörvényszék elé állították politikai tevékenységért, de a vizsgálatot 
megszüntették ellene. 

Ezután Pesten telepedett le, és részt vett több közcélú és kulturális egyesület vezetésé
ben. A tudomány, a művészetek és a közügyek terén végzett eredményes tevékenységének 
elismeréséül kitüntetéseket kapott. A nehéz évtizedben tette, amit tehetett. 

Az 1861-es országgyűlésen Deák mérsékelt politikájához csatlakozott. Ugyancsak 1861-
től egyházunk egyetemes felügyelőjeként jelentős szerepe volt a pátens visszavonatásában 
és a pátens utáni egyházi életben. A pátens körüli bonyodalmakról művében a külföldet is 
tájékoztatta. (Hamburg, 1860) 

Felesége halála után, 1875. április l-jén, saját születésnapján, amikor gyermekeivel ép
pen a firenzei temetőben, Dante emlékének adózott, agyvérzés érte. Ácsán temették el áp
rilis 7-én. 

Jelentősebb munkái: Vázlatok Magyarhon népéletéből (Pest, 1855), Honunk kertészete a múlt
ban és jelenben (Pest, 1864) 
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Prónay Sándor 
1760-1839 

A mecénás Prónay Sándor (báró) 1760. április 7-cn született 
Ácsán. Családja alapvetően humán beállítottságának megfelelően 
Pozsonyban bölcsészetet, Pesten pedig jogi tanulmányokat folyta
tott. Külföldi egyetemeken is folytatott tanulmányokat. Különö
sen Göttingenben gyarapította ismereteit. Nagyobb európai uta
zást is tett, ez jó alapot teremtett a hazai és a külföldi viszonyok 
összehasonlításához és a fejlődés irányának felismeréséhez. 

Egyházunk patrónusi szolgálatokat végzett, vezető szerepet vál
lalt családjainak tagjai egyformán jól ismerték egyházunk korabeli 
sérelmeit, mert közelről láthatták. Sőt: személyükben átélhették 
akkor is, ha nem egy nemzedék tagjai voltak. A fiatalabb nemzedék számára megkönnyí
tette a tájékozódást az a tény, hogy az apák mellett, patriarchális hangulatú, vidéki nemesi 
udvarházakban, kúriákban nőtt fel, és közvetlenül betekinthetett az egyházi ügyekbe, sze
mélyesen kellett átélnie a valóságot. A Prónay, Zay és más családok fiatal tagjai vagy ma-
gixk jártak külföldi egyetemeken, vagy onnan hazatért nevelőik segítségével gyarapították 
műveltségüket és a Bibliában való jártasságukat, úgy, hogy az egy papnak is becsületére 
válhatott volna. 

Prónay Sándor - már fiatalon is - ebben a szellemben tevékenykedett egyházunk érde
kében: a bécsi udvarnál apjával együtt dolgozott a Türelmi Rendeletet előkészítő munká
latokban. 

1790-ben megválasztották az evangélikus iskolák fő-, egyházunknak pedig segédfel-
ügyelőjcvé; az 179l-es zsinatnak pedig ő volt az elnöke, alig túl a 30. életévén. 

1819-től haláláig egyházunk egyetemes felügyelője volt. Ebben az ugyancsak nem könnyíj 
korszakban egyházunknak nagy szüksége volt Prónay Sándor hitére, hűségére, bölcsessé
gére, tapasztalatára. Az összes korabeli országgyűlés főrendi házának tagja volt. Egyházunk 
igaz ügyének volt a szószólója. 

Az 1830-i országgyűlésre írta A^ országgyűlés elrendezéséről című munkáját (Pest, 1830). 
Történelmi tárgyú művei kéziratban maradtak. 

A tudomány és a tudósok bőkezű pártfogója volt. Többek közt támogatta Fessler Igná
cot, Körösi Csorna Sándort, Kazinczy Ferencet, Kis Jánost. A Magyar Tudományos Aka
démiának 1830-tól igazgatósági tagja volt, ezenkívül nagy összegű alapítvánnyal segítette 
annak munkáját. 

1839. február 5-én halt meg Ácsán. 
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Prőhle Henrik 
1870-1950 

Csaknem fél évszázadra tehető pozsonyi munkásságát a szószék, a 
katedra és az egyházi sajtó jelképezhetné. Mindhárom egész embert 
kíván, de ő hitével és tehetségével mindegyiket szolgálni tudta. 

Rábakövcsden született 1870. január 31-én gazdatiszti család
ban, amelynek apai és anyai ágán egyaránt hagyományos volt a lel
készi és a tanári pálya. A soproni líceum, majd teológiai főiskola 
elvégzése után a hallci cg>'etemen fejezte be tanulmányait. 

Kársai Sándor püspök 1893-ban lekésszé avatta. Négy kápláni 
év után nyolc esztendőn keresztül volt a kőszegi gyülekezet lelké
sze. Első nyomtatásban megjelent műve A kotifiniiációi oktatás fel

adata (1899), melyben az előkészítő oktatás lényegét az öntudatos vallástétclre való felké
szítésben, a konfirmáció értelmét pedig a keresztségben kapott kegyelemről való ünne
pélyes vallástételben látta. 

1905-bcn a pozsonyi gyülekezet egyhangú meghívásának engedett. Itt élt 1948-ban tör
tént nyugdíjaztatásáig, majd 1950. április 29-én bekövetkezett haláláig. 

Mint igehirdető a ragyogóan elmondott, az élő Krisztust elevenen hirdető prédikációi
val adta a Icgmaradandóbbat: vigasztalást, reménységet, az új életből fakadó szolgáló sze
retet diadalát hirdette. 

Mint tanár tíz éven át (1910-1920) adott elő a pozsonyi Teológia gyakorlati tanszékén. 
Tudományos munkássága elismeréséül 1934-ben tiszteletbeli doktorátussal tüntette ki a 
Pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Hittudományi Fakultása. 

Mint a toll avatott mestere ugyancsak az igehirdetés szolgálatát akarta segíteni. Az ifjú
ság oktatása és nevelése s a keresztyén családi élet kérdései különösen is közel álltak szívé
hez. Az előbbi érdekében több vallástant és magyar, valamint német nyelvíí kátét adott ki, 
az utóbbi céljait szem előtt tartva pedig sok építő jellegíí könyvet és füzetet tett közzé, 
mint például Erzsébet maí^Y^r királyláiiY és a keresztyén nő liii'atása (1907), .4? áldásos élet titka 
(1915), Útravaló az élet kenyeréből (1915), Építsük és i'édjiik az otthont (1916), A^ én tűzhelyem 
- az én boldogságom (1921), majd lefordította Weitbrecht Mária és Márta címíj könyvét 
(1931). Számos írása jelent meg az 1912 és 1918 között Sopronban kiadott Evangélikus 
Egyházi Élet című lapban, melynek Kapi Bélával, a későbbi püspökkel együtt mindvégig 
társszerkesztője volt. 

A közegyház is megbecsülte és fontos tisztségeket ruházott rá. Többek között a dunánin
neni egyházkerület főjegyzője volt. 

Munkásságát, felfogását jól jellemzi egy 1915-ben a pozsonyi kistemplomban elmon
dott prédikációjának részlete: „Az áldásos élet titka: az imádság, a testvéri szeretet és a hi
vatásban való hűség. Ez a hármas fényes csillagzat ragyogjon pályánkon s mutassa az utat, 
amelyen haladnunk kell önmagunk és embertársaink javára. Isten dicsőségére..." 
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Prőhle Jenő 
1909-1986 

Tanár, művclődcstörtcncsz, köny\'táros. Soproni evangélikus Icl-
készcsaládban született, és ebben a városban élt és dolgozott élete 
legnagyobb részében. Budapesten hallgatott klasszika-filológiát, 
1933-ban itt szerzett tanári diplomát, majd szülővárosa evangélikus 
líceumában kezdett görög és latin nyelvet irodalmat tanítani. 

1938-tól gyakorlatilag haláláig gondozta a líceum 16. századi 
credetíj könyvtárának anyagát, ő rendezte az egyházkerület levél
tárát is. A háborús katonai szolgálat és hadifogság után ismét Sop
ronba tért vissza. 

1947-től három évig ö volt a líceum - államosítása előtti utolsó -
igazgatója. A következő évektől is tanított az intézményben, ekkor már orosz és angol nyelvet 
is, 1953-tól pedig főállású könyvtáros volt. Amellett, hogy rendben tartotta, sajátjaként ismer
te a részben általa katalogizált könyvanyagot, a „bibliotheca scholastica"-t. Számos tanulmánya 
- ezeknek nagy része jelent meg abban a Soproni Szatilébeii, amelynek szerkesztőbizottsági tag
ja volt a hatvanas évektől - foglalkozik a könyvtár történetével, az adományozókkal, a könyvek 
használóival kapcsolatos adatok feldolgozásával. Ő rendezte a gimnázium létrehozásának 400., 
illetve a könyvtár alapításának 300. éves évfordulójára készült kiállításokat. 

Kutatásai számos ponton kapcsolódtak Sopron és a régió egyház- és művelődéstörténe
téhez és természetesen a filológiához. 
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Prőhle Károly 
1875-1962 

A rendszeres teológiai tudomány professzora Rábabogyoszlón 
született 1875. március 17-én. Teológiai tanulmányait Sopronban, 
Greifswaldban és Tübingenben folytatta. Bölcsészdoktori okleve
let a budapesti egyetemen szerzett 1918-ban. Pápán avatták lel
késszé. Segédlelkészi és hitoktatói évek után Lajtaujfaluban volt 
lelkész. A soproni Evangélikus Teológiai Akadémián 19ü7-től ok
tatott rendes tanárként. 

A Pécsi Egyetem Soproni Hittudományi Karára 1923. augusz
tus 27-én kapott nyilvános rendes tanári kinevezést. Ugyanebben 
az évben a lipcsei egyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 

A soproni karon négy ízben viselt dékáni tisztet. 
Tagja volt egyebek között a zsinatnak, a soproni törvényhatósági bizottságnak, a Magyar 

Luther Társaságnak, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányának, a Magyar Fi
lozófiai Társaságnak, a Keresztyén Igazság és a Protestáns Szemle szerkesztőségének. 

Kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a nemzetközi egyházi kapcsolatok terén (sonder-
hauseni Luther Akadémia, Evangélikus Világgyűlés, Faith and Order stb.), és a teológiai 
tudományos munka irányításában. 1946-ban vonult nyugalomba. 

Főbb míjvei: Pogányság, zsidóság, keresztyénség {\922>), Az Ágostai Hitmilás {\930),A teoló
giafeladata a jeletikorban (1933), Luther és a reformáció (1940), Emberség, magyarság, keresztyén
ség (1941), Hittudományi kultúránk válsága {Í944), A hit világa (1948). 

Utóbbi, 73 éves korában publikált munkája fél évszázadon keresztül forgatott dogmati
kai mííkcnt szolgálta teológusok és laikusok lelki képzését. 

A 20. század magyar evangélikus teológiai tudomány egyik kimagasló művelője Sopron
ban hunyt el 1962. december 11-én. 
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Prőhle Vilmos 
1871-1946 

Pröhle Vilmos a Vas megyei Fűteleken született, 1871. október 
29-én Pröhle Rudolf gazdatiszt második gyermekeként. 

1891-bcn érettségizett a soproni Evangélikus Líceumban. Már 
a gimnáziumi évek alatt kitűnt különleges nyelvtchetsége: itt sajá
tította el a görög, a latin, a francia és - autodidakta módon - az 
olasz, a svéd és a finn nyelv alapjait. 

A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatójaként 
főleg a keleti nyelveket tanulmányozta. Vámbéry Ármin a török és 
a perzsa nyelv elsajátításában volt mestere. \HS4-hen A török irodalom 
újjáébredése a tizenkilencedik század közepén című munkájával egye
temi pályázatot nyert. 

1895-ben tett doktori szigorlatot török-tatár nyelvészetből, perzsa nyelv és irodalomból, 
valamint indogermán összehasonlító nyelvészetből. Ugyanebben az évben hosszabb időt 
töltött Törökországban. 

Tanári pályáját a késmárki líceumban kezdte, majd a pozsonyiban folytatta. Innen ke
rült 1899-ben Nyíregyházára, ahol tizenhét éven át tanított az Evangélikus Gimnázium
ban. 1901 nyarán Baskíriában végzett kutatómunkát, amelynek eredményeit a Keleti Szem
lében publikálta. 

1908-ban a kolozsvári egyetem magántanára, majd 1919-től a Debreceni Egyetem török 
nyelv és irodalom professzora lett. 1923-tól 1943-ig a Budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetem kelet-ázsiai tanszékén oktatott. 

Tanulmányútjai során Japánba is eljutott. A japán irodalom kistükre című tanulmánya 
1937-ben jelent meg. Úttörő érdeme a japán nyelv tanítása a budapesti egyetemen. 

Eletének utolsó szakaszát a németországi Berchtesgadenben töltötte 1946. október 2-án 
bekövetkezett haláláig. 

Különös nyelvtehetscgét bizonyítja, hogy tizenhét nyelven beszélt és harminchét nyel
vet ismert. Művei a Magyar Tudományos Akadémia Körösi Csoma Gyűjteményében ta
lálhatók. , 
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Pulszky Ferenc 
1814-1897 

A vallon eredetű Pulszkyak a Rákóczi szabadságharc idején tele
pedtek át Lengyelországból Sáros vármegyébe. Az idősebb 
Pulszky Károly és Fejérváry Apollónia házasságából született Fe
renc a 19. század egyik meghatározó, tudós személyisége lett. Az 
eperjesi Evangélikus Kollégium diákjaként szabad idejét a Fejér-
váryak komlóskcrcsztesi birtokán (ma Chmelov) töltötte. Anyai 
nagyapja híres műgyűjtő volt, Gábor nevű nagybátyja pedig szen
vedélyes, alapos képzettségű régész. 

Tudós nagybátyjával tett nyugat-európai utazásai tovább bővítet
ték látókörét. Régiségtani dolgozatai már ekkor feltűnést keltettek: 

alig húsz évesen tagjává választotta a római Archeológiai Intézet. 
Az 1830-as évek országgyűlésein a politikai közélet számos képviselőjét ismerhette meg. 

Különösen is vonzódott Deák Ferenchez és Kölcseyhez. Ujabb külföldi tanulmányútjai
ról hazatérve már mint kiváló jogtudós részesült egyre több elismerésben. A Tudományos 
Akadémia 24 évesen levelező, majd rendes tagjává választotta. Feleségével, a bécsi születé
sű Walter Terézzel a közösen vásárolt szécsényi birtokukon telepedett le. 

Az 1848-as forradalom hírére Pestre sietett, ahol Kossuth pénzügyi államtitkárrá nevez
te ki, majd a kereskedelmi ügyek irányításával, végül pedig angliai diplomáciai képvise
lettel bízta meg. A forradalom bukása után a haditörvényszék távollétében halálra és va
gyonának elkobzására ítélte. Amikor Kossuth törökországi emigrációja után Angliába, 
majd Amerikába indult, jóidéig állandó kísérője lett. Amikor egy újabb forradalom remé
nye is szertefoszlott, Firenzébe vonult vissza, ahol tovább folytatta művészettörténeti és 
régészeti tanulmányait. 

A Habsburg házzal történt kiegyezés idején visszatért hazájába, ahol képviselőséget is vál
lalt. Síkra szállt a polgári házasságért, számos reformért, többek kőzött a zsidók emancipáci
ójáért. Eötvös József a Nemzeti Múzeum igazgatójává nevezte ki ahonnan csaknem három 
évtizeden át irányította a magyar tudományos életet. Az Eötvöshöz és Deákhoz fűződő vi
szonya elősegítette, publicisztikai, szakinai tevékenysége és világlátottsága szinte predestinál-
ta erre a posztra. A Nemzeti Múzeum freskói, az Estcrházy-gyűjtcmény megvásárlása, a 
műemlékvédelem szabályozása, az érem- és régiségtár megnyitása mind az ő nevéhez fűző
dik. Emellett a híres „Pulszky-szalon" gazdájaként nagy műveltségével, széleskörű nyelvtu
dásával, cikkeivel és tárgyalásaival magas szinten művelte a politika művészetét is. 

Tagja volt a Kisfaludy-társaságnak, a Petőfi-társaságnak, alapítója és másodelnöke a Tör
ténelmi Társaságnak, elnöke a képzőművészeti tanácsnak, a régészeti társulatnak és párt
fogója minden jótékonysági egyletnek. Polyxena nevű leánya, Hampcl Józsefné, fontos 
karitatív tevékenységet folytatott. Részt vett a Mária Dorottya Egyesület alapításában, az 
ott rendezett tudományos előadások szervezésének ügyét is ő kezdeményezte. 
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Pulszky Károly 
1853-1899 

Pulszky Károly tekintélyes lengyel eredetű, de elmagyarosodott 
nemesi család sarja. Apja, Ferenc, Kossuth Lajos egyik legközeleb
bi munkatársa, a magyar szellemi, kulturális és politikai élet, vala
mint a múzeumügy egyik legtekintélyesebb egyénisége. Anyja eg\' 
bécsi bankár leánya, Theresa Walter. Károly a száműzetés alatt 
Londonban született, ahol több nyelvet sajátított el és kitűnő isko
lákbajárt. Először az orvosi hivatást választotta, de nagyon hamar 
átpártolt a művészettörténethez és Lipcsében szerzett diplomájá
val a zsebében, értékes külföldi kapcsolatokkal és modern nem
zetközi szemlélettel érkezett haza. 

Az éppen megalakuló Iparmíjvészcti Múzeum őrének választják. 1884-ben nagy tudása 
és kiváló képességei miatt őt bízzák meg az Országos Képtár igazgatásával. Ez a képtár fog
lalta magában az állam által akkoriban megvásárolt Esterházy-gyűjteményt. A millenniumra 
készülődő Magyarországot élénken foglalkoztatta egy olyan múzeum létrehozásának gon
dolata, amely magában foglalná és egyesítené az ország minden fontos közgyűjteményét. 
A terveket szövögető kis csoportnak, amelynek egyik kezdeményezője a szintén evangéli
kus művészettörténész Henszlmann Imre, Pulszky Károly állt az élére és kidolgozta a lét
rehozandó Szépmíívészeti Mi'izeum terveit, melyet Wekerle Sándor miniszterelnök cl is 
fogadott. A gyűjtemények hiányainak pótlására Pulszky Károly 2 millió forintot kapott a 
kormánytól, amelyből főleg az olasz anyagot gyííjtöttc. Több itáliai útja során 7(K)-750 mű
tárgy megszerzése fűződik a nevéhez. Freskókon, táblaképeken és grafikákon kívül nagy 
hozzáértéssel gyűjtött még szobrokat, iparművészeti tárgyakat és antik leleteket is. Tevé
kenysége nyomán a múzeum európai rangra emelkedhetett. 

A műtárgyak megszerzésekor azonban nem tudott mindig számlákat szerezni és sokszor 
volt kénytelen „zsebből" fizetni. Ez szolgáltatta az okot irigyeinek és a Pulszky család po
litikai ellenfeleinek arra, hogy megtámadják és korrupcióval, az állami vagyon elherdálá
sával vádolják. Pulszky Károly kétségbeesve védekezett, és noha később minden vádpont 
alól sikerült is tisztázni őt, egészsége megingott. Testvére, Pulszky Ágost még házát is az ál
lamnak adta a fedezetlen számlák kiegyenlítésére (a mai Puskin utca 12. szám alatti ingat
lant később az állam RafFay Sándor püspöknek adta püspöki székhelyül). A támadások és a 
meghurcoltatások nyomán Pulszky Károly idegzete felmondta a szolgálatot és előbb elme
gyógyintézetbe került, majd kivándorolt Ausztráliába és ott biztosítási ügynökként dolgo
zott. Kilátástalan helyzete végül öngyilkosságba kergette. Az utókor tisztázta őt az alaptalan 
vádak alól és elismerte érdemeit, melynek megingathatatlan bizonyítékai az azóta világszer
te nagyra becsült szerzemények, amelyek révén a múzeum világszínvonalúvá válhatott. 
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Radvánszky Albert 
1880-1963 

Fiatalkorában jogi cs gazdasági akadémiai képesítést szerzett. Elein
te „a szabadelvű, később a munkapárt tagja", majd 1905-ben lett a 
főrendiház tagja. Politikai és egyházi pályafutása ettől az időszaktól 
kezdve futott párhuzamosan egymás mellett. Főrendiházi jegyző
ként már különböző egyházi tisztséget is viselt. 1923. március 22-én 
iktatták be az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztségbe, 
amelyet korábban apai nagyapja, báró Radvánszky Antal és rokona, 
báró Prónay György is viseltek. Ezen a címen lett négy évvel később 
felsőházi tag, majd 1935-től az országgyűlés felsőházának alelnöke. 
1942-ben báró Perényi Zsigmonddal együtt a Szent Korona egyik 

protestáns őrévé választották. Ezt a hivatalukat esküjükhöz híven egészen 1944 decemberéig 
be tudták tölteni. 

Radvánszky Albert legmagasabb szintű és leghosszabb ideig tartó megbízatása kétségkívül 
az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői feladatkör volt, amely 25 évig tartott. A Trianoni 
békeszerződés következményeként az evangélikus egyház híveinek kétharmadát, jelentős is
kolákat, intézményeket veszített el, továbbá menekült papok, tanárok, tanítók, egyházi tiszt
viselők elhelyezkedési és élctterheit is vállalnia kellett. Ebben a helyzetben egyházépítő fel
adat várt rá, melynek célja anyagi, szellemi, lelki konszolidáció volt. Az 1934—37-es zsinatig 
ezt a munkát egyszemélyi felelősségei végezte, majd ezt követően a mindenkori rangidős 
püspökkel mint elnöktárssal együtt. 

Szívén viselte az állammal, a hazai és külföldi protestáns egyházakkal, az evangélikus vi
lágkonferenciával és az Egyházak Ökumenikus Tanácsával való jó kapcsolatokat, a teoló
giai hallgatók külföldi továbbképzését, annak anyagiakkal történő támogatását. A képzett, 
hívő pap és laikus volt az ideálja. A „keletről" jövő bolsevizmussal és a „nyugatról" támo
gatott ateizmussal szemben politikai és egyházi összefogást próbált hirdetni és képviselni. 
Már 1936-ban összeütközött a német politikával, amikor Luther eredeti végrendeletét, 
amelyet az evangélikus egyház őrzött, Hitlerek el akarták venni. Ezt az igényt Kapi Béla 
püspökkel, elnök-társával együtt elutasították. AII. világháború Budapestre érkezése előtt 
másokkal együtt szerette volna Budapestet „nyílt várossá" tétetni, de ez nem sikerült. Ami 
viszont sikerült az az volt, hogy aktívan bekapcsolódott a svéd nagykövetség és a Vörös Ke
reszt által irányított ember-mentési akcióba. 

Az 1945 után újrakezdődő munkáját Rákosiék parancsára 1948. augusztus 28-án kellett 
letennie, éspedig börtönben, ahova hamis vádak alapján került. Ezt megelőzően azonban 
szolgálatának 25 éves jubileumán gyülekezetek százai köszöntöttek, és további munkájára is 
igényt tartottak volna. Hivatalából történő eltávolítása után is egyházi környezetben maradt, 
az egyház nyugdíjasaként élt, és egyházi szeretetotthonban halt meg. Egyháza kétszer, 1956 
decemberében - még életében - és 1992 novemberében - halála után - rehabilitálta. 
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Radvánszky Béla 
1849-1906 

A radványi és sajókazai Radvánszky-család tagjai a magyar történe
lem kiemelkedő személyiségei voltak, akik a legnehezebb körül
mények között is támogatták az evangélikus egyházat. A család 
története a 13. századra nyúlik vissza. Talán legismertebb tagja az 
Radvánszky FV. György (1645-1687), akit Antonio Caraffa kínoz
tatott halálra Eperjesen. Radvánszky II. László (1701-1758) alapí
totta a híres radványi könyvtárat, vásárolta meg a sajókazai birto
kot. Az ő ágából származott az 1875-bcn bárói rangra emelt 
Radvánszky Béla. A korán árvaságra jutott gyermeket nagybátyja, az 
evangélikus egyház egyetemes felügyelője, Radvánszky II. Antal ne
veltette, támogatta. Jogot végzett, majd Németországban, Belgiumban, Franciaországban és 
Olaszországban tanult. 1885-ben vette feleségül Tisza Kálmán leányát, Tisza Paulinát. 1875-
ben országgyűlési képviselő, 1882-ben pedig zólyomi főispán lett. Radvánszky Béla fontos 
közjogi tisztségeket töltött be élete során. Halála évében magyar királyi koronaőr, császári 
és királyi kamarás, belső titkos tanácsos, az Magyar Tudományos Akadémia Igazgatótaná
csának tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke volt. 1887-től kezdve el
nökölt az Evangélikus Gyámintczetben. 

Szülőfalujában, Sajókazán 1863-ban alapította meg híres könyvtárát. Az őt személyesen 
is ismerő Zsilinszky Mihály szerint ez a gyűjtemény volt Radvánszy Béla „falusi magányá
nak pantheonja, mely nevezetességeivel, ősi kincseivel elfeledtette vele a nagyvárosok fé
nyét és a főúri társaságoknak gyakori léhaságait. Egyszerű faluját tudományos várossá vará
zsolta át." Kis tudós kört maga köré gyűjtve dolgozta fel és adta ki a család tulajdonában lévő 
levéltári anyagokat. Felfedezte a Rimay János verseit is tartalmazó kódexet. Segítette a Ma
gyar Történelemi Társulatot a radványi családi gyűjtemény feltárásában, ahol Balassi Bálint 
addig ismeretlen verseinek kézirata, az úgynevezett Balassa-kódex került elő. Érdeklődésé
nek középpontjában a történelem segédtudományai: diplomatika, pecséttan, heraldika és 
genealógia, a magyar nemesi családok történetének okleveles alapon való feltárása állt. Egy 
idő után kutatási programja kiszélesedett, és egy magyar művelődéstörténet megírásának 
irányába fordult. A Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században című többkötetes 
műve nemcsak nélkülözhetetlen forrásközlés, hanem szórakoztató olvasmány is, amelyben 
valósággal megelevenedik a régi nemesek családi élete és környezete. Radvánszky élvezetes 
leírása nyomán ma is nyomon követhetjük a 16-17. századi nemesi ünnepeket, keresztelő
ket, lakodalmakat, halotti torokat. A tudós báró külön kötetben kiadta a kéziratos régi ma
gyar szakácskönyveket is. Korai halála akadályozta meg abban, hogy forráskiadás-sorozatát 
befejezhesse. 

Könyvtárát fia, Kálmán örökölte, aki tudatosan folytatta az apja által is ápolt Balassi-kul
tuszt. 
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Raffay Sándor 
1866-1947 

A Bányai Egyházkerület nagyra becsült, tudós püspöke volt. Egyé
niségére a keménység és az egyenesség volt a jellemző. 1896-tól 
tanított teológiánkon, az akkor még Pozsonyban működő lelkész
képző intézményben. Belső emberének és alapvető meggyőződé
sének alakulásában iskolázottsága játszotta a fő szerepet. Szarvasi, 
majd soproni évei után tágabb horizontot jelentett számára Lipcse, 
Bázel és Jéna. Tanulmányai befejeztével kezdő munkássága Beszter
cebányához, Zólyomhoz és Tápiószentmártonhoz kötötte. 1908-tól 
budapesti lelkész, 1918-tól pedig a Bányai Egyházkerület püspö
ke. Több egyetem avatta őt díszdoktorává, ezenkívül a Magyar 

Protestáns Irodalmi Társaság tagja, majd titkára is volt. Több evangélikus lapot szerkesz
tett, és sok cikket írt. Mint lelkipásztor nagy megbecsüléssel és figyelemmel kísérte a Fébé 
diakonisszaegyesülct munkáját. A püspök így nyilatkozott erről elismerően: „A Fébé rö
vid két évtizeden belül sokkal több eg^'házcpítő mimkát végzett és több intézményt léte
sített, mint azelőtt az egész egyetemes egyház". 

A lelkészi mimka alapját képező igehirdetői szolgálatról ez volt a véleménye: „a korsze
rűség helyett inkább a moderiíségre" törekszenek a lelkipásztorok. „Sok lelkész a szószé
ken a tetszetős beszédre helyezi a súlyt, és azt gondolja, hogy a híveket így tarthatja meg 
magának és az egyháznak. Hogy ez lelki elhidegülésscl jár, azt könnyíí belátni." 

Az evangélikus tanintézményekben működő nevelőket ekként teszi mérlegre: „Akiket az 
apáktól örökölt hagyományos egyházhűség és egyéni vallásosság nem köt az egyházunkhoz, 
azok csak evangélikus vallású óraadók... Ez az oka, hogy evangélikus ifjiiságunk a tulajdon 
középiskoláinkban sem nevelődhetik komoly és öntudatos evangélikus hívővé." 

A vegyes vallású házasságokban az akkor még érvényben lévő reverzálisok miatt az evan
gélikus egyháznak nagyon nagy veszteségei voltak. „Ma igen kevés azoknak az evangélikus 
családoknak a száma, amelyekben egyházunk jövendője és reménysége biztos alapokon 
nyugszik." 

A lelkészek politikai munkáját határozottan ellenzi: „A lelkész nem lehet sokáig távol hí
veitől, nem is állhat pártemberként szemben gyülekezetének más pártállási! tagjaival." 

Kereste a történelmi egyházak összefogásának lehetőségét. Ezzel népünk szellemi szín
vonalának és erkölcsi tisztulásának lehetőségeit kutatta. 

Sokat mimkálkodott a tudomány területen, a bibliafordításokban. Prédikációs köteteket 
adott ki, tanulmányozta a liturgikát. 1936-ban vezette be kerületében az énekverses liturgiát. 
Templomépítő püspöknek is nevezték, az Evangélikus Múzeumban is látható, hogy számos 
templomot szentelt fel. Sokrétű munkálkodásával szüntelen egyházunk szeretetére és 
megbecsülésére ösztönzött. 1945-ben nyugdíjba ment. 1947-ben hunyt cl és a Deák téri 
templomból kísérték ki a Kerepesi temetőbe. 
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Rauch András 
1592-1656 

Rauch András az alsó-ausztriai Pottcndorfban született. Édesapja 
Miksa főherceg testőrgárdájához tartozott, valószínűleg 18U)-ban a 
török elleni harcban, a mezőkeresztcsi csatában érte a halál. 1610 és 
1625 között Rauch Andrást a hemalsi evangélikusok alLilmazták or
gonistának. Ez az időszak működésének első virágkora, három na
gyobb gyűjteményben jelentette meg kisebb kompozícióit: Sytubolum 
pcaaloris, Tíiymiateriiim musicale h Miiskalisches Stamwbiklikiii címmel. 

Miután 1625-ben betiltották az evangélikus istentiszteleteket 
Hernalsban, Rauch a Bécs melletti Inzcrdortban dolgozhatott to
vább orgonistaként. Az 1628. április lO-i pátens azonban beszünte
tett minden evangélikus vallásgyakorlatot Alsó-Ausztriában, s ekkor Rauch Andrásnak el 
kellett hagynia az országot. A száműzetést választotta a rekatolizáció helyett, és Sopronban, 
a szabad királyi városban talált végleges menedéket. A levéltári adatok szerint 1628. március 
idusán érkezett Sopronba, ahol barátságosan fogadták, s két esztendő mi'ilva átvehette az or
gonista állását. Rauch ekkor már ismert orgonista és zeneszerző volt. 

Működése az evangélikus egyházi zene soproni virágkorát jelenti. Minthogy előkelő és 
régi polgárcsaládba házasodott be, 1643. március 30-án letehette a polgárcsküt. A szabad 
királyi város polgárának privilégiumaihoz tartozott, hogy címert és címerpecsétet használ
hatott. Rauch András címerpajzsán három halmon álló griffmadár látható, amely füstölőt 
tart a karmaiban. Sisakdíszül ugyancsak griffmadár szolgál, karmaiban füstölővel. 

Rauch Andrást 1629. június l-jétől alkalmazta orgonistaként a város. Zeneszerzői ké
pességeit ismerték el azzal, hogy felkérték, komponáljon gyászzenct az elhunyt nagy pol
gármester, Lackner Kristóf temetésére 1632. január 4-én. A művet nem ismerjük. 

1634-ben országgyíílés volt Sopronban. Rauch erre az alkalomra komponálta Coceiitus 
uotivus... című művét, amely 1635-bcn Becsben jelent meg. A tanácsjegyzőkönyvek beszá
molnak arról, hogy Rauch különböző alkalmakra szerzett zenét, valamint újévi köszöntő
ket, amelyekért a tanácstól pénzjutalomban részesült. 1641-ben adta át a tanácsnak a 
Nürnbergben megjelent Missa, Vespcra el alti... című kompozícióját, amely egyetlen fenn
maradt arcképét is tartalmazza. A mű tizenegy kisebb kompozíciót és egy teljes misét tar
talmaz. A Ctirriis tritiniphalis fitiisiciis... című műve Bécsben jelent meg 1648-ban. 

Rauch András tagja volt a Lackner Kristóf által 16()4-ben alapított tudós társaságnak a 
Foedus Studiosonitn Nobilium Semproniense-nek, amelynek nemesek, egyetemet végzett pol
gárok, a belső tanács tagjai, illetve mindezek feleségei lehettek tagjai. 

Sopron legnagyobb muzsikusának és zeneszerzőjének a Városszépítő Egyesület emlék
táblát állított egykori lakóházán (ma Bányászati Múzeum). Nevét viseli a soproni Berzse
nyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) énekkara. 
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Rát Mátyás 
1749-1810 
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Az első magyar hírlap szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész 
Győrött született. Tanulmányait Modorban, Pozsonyban, Sopronban 
végezte. A Bel Mátyás által a pietista elvek alapján átszervezett pozso
nyi evangélikus líceumban töltött évek során ismerkedhetett meg az 
újságolvasó gyakorlattal. Később járt Göttingenbcn, Kassclbcn, Nürn
bergben, Regcnsburgban és Erlangenben is. A göttingcni gazdag 
könyvtár sajtóállománya és Ludwig Schlözer újság-kollégiumai ré
vén kapcsolatba került Európa nevezetesebb iíjságjaival, folyóiratai
val. Rát azonban - az európai gyakorlattal ellentétben - a „saját nyel
ven nyomtatott írások" fontosságát hangsiiiyozta. 

1779 elején Pozsonyban telepedett le. Terve megvalósításához, egy magyar nyelvű hír
lap elindításához Patzkó Ferenc Ágoston pozsonyi nyomdászt nyerte meg. 1780. január 1-
jén, szombaton jelent meg az első magyar hírlap Magyar Hírmondó címmel. (A Magyar 
Hírmondó utolsó száma 1782-ben került az olvasóközönség kezébe.) Rát a kortárs külföl
di lapokkal egyenlő értékű újságot teremtett, s tisztában volt a sajtó legfontosabb feladatá
val: a hiteles tájékoztatással. Hitelesen kívánta tájékoztatni a hazai olvasóközönséget a vi
lág dolgairól, s egyúttal a magyarországi viszonyokról is képet kívánt adni a külföldnek, 
hiszen németországi tanulmányútján tapasztalta, hogy a külföld mily keveset tud Magya
rországról. A Magyar Hírmondó számos cikkében rámutatott az anyanyelv alapvető kul
turális és nemzetfonntartó szerepére. Rát Mátyás jelentette meg lapjában - Révai Józseffel 
közösen - a magyar népdalok gyűjtésére szóló felhívást is. 

A nyelvújítás megindításából is kivette részét. Számos fogalmat magyarosított, s újításai 
közül sokat, mint pl. népesség, közgyűlés, bányászat, ma is használunk. Maga az „újság" 
főnév is az ő leleménye. 

Rát Mátyás honosította meg sajtónkban a hírlapi kritikát is. Tapintatos, óvatos kritikai 
magatartás jellemezte, mégis előfordult, hogy a megkritizált szerző megsértődve elutasí
totta bírálatát. Irodalmi vonatkozású cikkeiben irodalompártolásról, könyvkereskedések
ről és könyvtárakról is írt. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti irodalom és tudomány felvirá
goztatásához nemcsak alkotókra és művekre, de támogatókra és olvasókra is szükség van. 

Háromévi szerkesztői tevékenység után felhagyott az újságírással. Rát Mátyást ezután a 
győri evangélikus gyülekezet hívta meg papjának 1783 elején. Tisztségébe Perlaki Dávid 
szuperintendens ordinálta őt. 1786 novemberében lemondott hivataláról. Visszavonultan, 
csak a tudománynak akart élni. Régi álmán, egy háromnyelvű magyar-latin-német nagy
szótár kiadásán kezdett dolgozni. Terve azonban - érdeklődés hiányában - nem valósult 
meg. Szülővárosának gyülekezete 1789-bcn újra meghívta papjának, s ezután haláláig hí
ven viselte lelkészi hivatalát. 
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Rátz László 
1863-1930 

Tanulmányait szülővárosában, a soproni evangélikus líceumban 
kezdte, ahol kiváló matematika tanárok korán felkeltették érdek
lődését. Egyetemet Budapesten, Berlinben és Strasbourgban láto
gatott. Tanári oklevele megszerzése után egész életét a tanári pálya 
sokrétű tevékenységének szentelte. A szakma tanítása, az emberi 
nevelés, a zene szeretete, a természetért való rajongás, tájékozódás 
a nagyvilágban és az igaz patriotizmus jellemezték. Az 189()/91-cs 
tanévben lett a Budapesti Ágotái Hitvallású Evangélikus Főgimná
zium tanára, ahol a szokásos kezdő helyettes tanári évek után, 
1893-ban választották meg a mennyiségtan rendes tanárává. Székfoglaló előadását 1893-
ban tartotta meg. 1895-től átvette az 1894-ben Arany Dániel által alapított Középiskolai 
Mathematikai Lapok (KOMÁL) szerkesztését, és a háború kitöréséig ő szerkesztette. Itt igé
nyes példákkal nevelte az érdeklődő tanulókat, de alapvető elve volt, hogy csak olyan felada
tokat szabad adni, amelyek megoldhatók, mert a túl nehéz példák lehangolják az érdeklődést. 
Óráira is az volt a jellemző, hogy minden tanulót igyekezett foglalkoztatni. A kiemelkedő te
hetségeket fölismerte, és azokkal külön is foglalkozott. Számos világhírnévre szert tett ma
tematikus tanítványa dicsérte módszerét. 1909-1914-ig az iskola igazgatója is volt. Az ifjúság 
Dal és Zeneegyesületének 17 éven át, a tanári kar magán-takarékpénztárának (Formica) pe
dig 30 éven át volt elnöke. A KÖMAL-ban megjelent példákat két kötet matematikai gya
korlókönyvben adta ki: /. Algebra, II. Geometria. Közéleti tevékenysége is a matematika és a 
természettudományok megújításával függ össze. Az 1906-ban Beké Manó egyetemi tanár 
vezetésével meginduló matematikai reformbizottságra felfigyelt, mert már korábban, ettől 
függetlenül elhatározta Mikola Sándorral együtt, hogy a matematikai oktatást olyan szintre 
kell emelni, hogy a modern természettudományok megértése a művelt emberek számára le
hetővé váljék. Az általuk kidolgozott tanterwázlat a füg^ény fogalmának nagyobb szerepet 
szánt, és az infinitezimális számítást is bevette. 

Tagja volt az 19()6-ban létrejött matematikai reformbizottságnak. 1909-ben a vallás és köz
oktatásügyi miniszter kinevezte a matematikai oktatás nemzetközi bizottságába, és ebben a 
minőségében részt vett a Milánóban, Cambridgeben és Párizsban tartott kongresszusokon. 
1910-ben a francia közoktatásügyi minisztérium kitüntette az Officier d' Académie címmel. 
A Közoktatási Tanács előadó tanácsosa és az Országos Tanári Nyugdíjintézet tagja volt. Az 
egyházi közéletből is kivette részét. Számos bizottság tagja és esperességi valamint egyete
mes egyházi bíró is volt. Közismert műve: A függvények és az infinitemizális számítás elemei a 
középiskolában (Mikola Sándor társszerzővel). 

A hálás növendékek emléktáblát állítottak az iskolában. 1994-ben, Budapesten utcát ne
veztek el róla. 
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Rázga Pál 
179H-1849 

Az 1848-49-cs magyar forradalom cs szabadságharc nyomán kivég
zett evangélikus lelkész 1798. december lO-én született a Pozsony 
vármegyei Bazinban, polgári családban. Származása szerint szlovák, 
.iiiyanyelve szerint német volt ez a bátor magyar hazafi. Tanulmá
nyait Modorban és Pozsonyban folytatta. Ezután Blankenbergben 
tanítóként dolgozott, majd a bécsi protestáns teológiai intézet hall-
iíutója volt, míg 1823-ban lelkészi szolgálatát meg nem kezdte az 
ausztriai Karintia több gyülekezetében (Trcbesingbcn korábbi bécsi 
medikusi tanulmányainak is hasznát vette: lelkész és „orvos" volt egy 
személyben). 1835-től Modoron, 1839-től pedig Prágában szolgált, 

ahol - sokoldalú tevékenysége bizonyságaként - intézetet alapított özvegy papnék és lel
készi árvák megsegítésére, és sokat fáradozott az evangélikus iskolaügy szervezésében is. 
Innen 1846-ban Pozsonyba távozott, ahol gyülekezeti munkája mellett aktívan tevékeny
kedett a közegyházban is, így megszervezte a Pozsony vármegyei evangélikus egyházme
gye lelkészi nyűg- és gyámintézetét. 

Az 1848-as forradalmi eseményekben Pozsonynak is fontos szerep jutott, hiszen itt nyi
totta meg V. Ferdinánd császár és király 1847. november 7-én azt az országgyűlést (egyebek 
között Kossuth részvételével), amely az 1848. áprilisi szabadelvű törvényeket szentesítette. 
A feléledő hazafias mozgalomba Rázga is hamar bekapcsolódott, és már márciusban meg
alapította a Pozsonyi Nemzeti Egyesületet, melynek elnökévé választották. Kossuthnak a 
Zöldfa Fogadó balkonjáról elmondott hazafias beszédét ő fordította németre. A katonák bá
torítása végett meglátogatta a köpcsényi honvédtábort, de mint tábori lelkész jelen volt a 
magyar honvédsereg schwechati vesztes csatájánál is (1848. október 30.). 

Miután Pozsonyt megszállta a császári haderő, 1848 decemberében Wrbna tábornok el
fogatta és a pozsonyi vízikaszárnyába záratta. Haynau tábornok felségsértés vádjával tör
vényszék elé állíttatta, amely hat hónapos fogva tartás után 1849. június 16-án kötél általi 
halálra ítélte. Az ítéletet két nappal később, június 18-án hajtották végre a Pozsony mellet
ti Szamárhegyen. 

Vigasztalására kirendelt lelkésztársa így emlékezett vissza együttlétükre: „Nem én vi
gasztaltam Rázgát, hanem ő engem." Feljegyzéseiből ismerjük Rázga utolsó imádságát is: 
„Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés poharát, de ne legyen az én akaratom sze
rint, hanem a Tied szerint... Itt állok Előtted, Mindenható, a hajnalpír fényében, és végig
tekintek életemen. Elfog a bánat, de lelkem nyugodt. Megáldok mindent, amit szemem
mel látok magam körül. Áldom Pozsony lakóit, áldom ártatlan, szegény gyermekeimet, 
áldom kedves feleségemet... áldom azokat is, akik engem elítéltek... Áldom az én drága 
hazámat, kívánva, hogy nemsokára szabad legyen és boldoggá... Uram Istenem, a Te ke
zedbe ajánlom lelkemet." 
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Reményik Sándor 
1890-1941 

A házsongárdi temetőben nyugszik már több mint fél évszázada. Sír
kövén ez a mondat áll: „.. .egy lángot adok, ápold, add tovább..." Kö
zel ezer verse őrzi ezt a lángot: a hit, a magyarság, az emberség lángját. 

Eletéről így vall egyik levelében: „...igazi életrajzom verseimben 
van, de még inkább valahol az örökkévaló Isten szívében, ahol min
den torz és félszeg emberi életnek a teljessége és igaz mivolta lap
pang. Árnyék életem néhány adata... 1890-ben Kolozsvárt szület
tem. Középiskolai tanulmányaimat elvégezve az itteni régi magyar 
egyetem jogi fakultásának voltam négy éven át hallgatója. Az iroda
lom iránti érdeklődés hamar felébredt bennem, amiben talán örö
költ hajlam is közrcmííködött. Anyai nagyanyám a felvidéki literátus Pákh családból szárma
zott s nővére volt Pákh Albertnek, Petőfi barátjának... Érzem, hogy az emberi élet nem 
kielégítő, többre vágyom - és ennek az életnek legmagasabb értékeiben, a szépségben, jóság
ban, igazságban örök dolgok tükröződését látom..." (Kolozsvár, 1925. december 10.) 

Nemcsak hamarosan jelentkező betegsége, hanem érzékeny lelke miatt is mindenkinél 
jobban élte át az emberi let fájdalmát (Mi mindig búcsúzunk). Iszonyodott minden durva
ságtól, közcpszeri3ségtől, lélektelen vallásosságtól és hazafiasságtól. Jákob harcát vívta önma
gával és Istennel. Megerősödő belső élményévé vált, hogy „...a felhőkárpit... meghasad" és 
a legváratlanabb helyzetekben „.. .jelt ád az Isten" (Szerenád). Ingyen kegyelemből „.. .magától 
éled a remény" (Kebelem). „Mert ő szembejön velünk fehéren és csendesen, és az ő szenve
dése megtanít minden lázadásunkban, töviskoronás szenvedésünkben másképp hordozni 
a koronát" (Akác-sor ősz utóján). A kolozsvári evangélikus gyülekezet másodfelügyelője 
volt. „Általad lett a templom menedékem, és vigasztalásom és otthonom" - vallotta pap
járól, Járosi Andorról (Az én lelkipásztorom). 

A végvári-versek 1918-1921 között születtek. Trianon traumáját soha nem tudta kiheverni. 
A belőle kiszakadó „viharos érzések" őt magát is meglepték. Azonban lassan elfogadta az er
délyi sorsot. Erdély magyarsága ott maradt az omladék között, és nem maradt számára 
egyéb, mint a lélek, a mííveltség és a szellem. Reményik igyekezett megteremteni Erdély kü
lön szellemi világát. Különös küldetéstudat töltötte el, és a felelősséget fel akarta ébreszteni 
másokban is (Fáklya verem előtt). 

„Az új, önállóan fejlődött erdélyi magyar irodalom bölcsőjénél ott álltam, igen kritikus 
években voltam a Pásztortűz c. szépirodalmi lapnak szerkesztője. Isten kegyelme megőr
zött... Erdélyt elhagyni lelki és fizikai lehetetlenség lett volna számomra" - írta. Babits 
szerint Reményiknek a kisebbségi morál kialakításában vannak kivételes érdemei. 

Költészetében egy tisztultabb magyarság-tudat körvonalai bontakoztak ki. Nem jelsza
vakra van szükség, hanem példaadó erkölcsre és humanizmusra, amely kész a kézfogásra 
magyarral és nem magyarral (Petrovics ítél). 1941. október 24-én halt meg. 
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Révész István 
1915-1944 

Különös tehetséggel megáldott fiatal lelkész volt a tragikusan ko
rán, 29 évesen elhunyt Révész István. Személyében a művészetek
hez, főleg az egyházművészetekhez való vonzódás szerencsés mű
vészeti készséggel párosult. Kézügyessége, művészi hajlama ismert 
volt tanárai és diáktársai körében. Professzorai és barátai számára ex 
libriseket készített, ecsettel tájképeket vagy utcarészleteket festett, 
deszkadarabból Luther-rózsát farigcsált, Nagytarcsának oltárképet, 
Kelenföldnek, Győrnek oltárterítőt tervezett. A művészetek tudo
mányos szinten is érdekelték. 

Ösztöndíjasként behatóan tanulmányozta az ókeresztény mű
vészetet Berlinben, és foglalkozott a protestáns templomépítészettel is, különösen a temp
lombelső kialakításának elvi és gyakorlati kérdéseivel. Nevéhez fűződik többek között két 
fontos cikk abban a magyar protestáns egyháztörténetben mindmáig egyedülálló tanul
mánygyűjteményben, amely Evangélikus templomok címmel 1944-ben jelent meg. Az egy
házművészet szerepét és sajátosságait taglaló fontos könyvben A templom belső tere címmel 
történeti és elvi tanulmányt jelentetett meg a keresztyén templom lényegéről, valamint 
egy másik, rövidebb tanulmányt az Oltári paramentumokról (textíliákról) és a papi viseletekről. 
Dolgozatainak jelentősége abban rejlik, hogy Magyarországon elsőként foglalkozik tudo
mányos szinten a protestáns templombelső történetével, kialakulásának gyökereivel és a 
különféle építészeti irányzatok bemutatásával. Részletesen tárgyalja a magyar evangélikus 
belsőépítészetre jellemző oltárokat és szószékoltárokat. 

Révész Istvánt nemcsak a múlt értékeinek kutatása és értékelése érdekelte, hanem a jelen 
egyházművészeti helyzetét is figyelemmel kísérte. Az 194l-es budapesti egyházművésze
ti kiállítás kapcsán írt cikke az Evangélikus Élet hasábjain éleslátásáról tanúskodik. Osto
rozta a kortárs művészek karaktemélküliségét és az üzlet térnyerését, amely olcsó, ízléstelen 
portékává, értéktelen kispolgári giccsé silányosította a templom művészetét. Ugyanakkor 
hallatlan lelkesedéssel szervezte azt a munkaközösséget, amelyet a Képzőművészeti Főis
kola erre fogékony növendékeiből szervezett. „Az egyházművészet csak akkor érdemli 
meg az »egyház művészete* nevet, ha valóban az egyház céljait szolgálja. Ez nem más, 
mint az Ige és a szentségek szolgálata. Az egyházművészet lényegében a templom művé
szete. Nem lehet öncélú." - írta cikkében. 

Tennivágyását, buzgó szolgálatát azonban megakasztotta a háború, a katonai lelkészi szol
gálatra szólító behívó. Fenntartás nélkül indult szolgálni, és a csatába is elkísérte társait. 

\ 
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Rimay János 
1569-1631 
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Balassi Bálint tanítványa, költőtársa volt, aki a sztoicizmus erényei 
szerinti eletet, a jó hatalom szolgálatát tartotta követendőnek, és 
egész életében a felekezetek közötti béke hívének mutatkozott. 
Költőként, íróként, politikai gondolkodóként egyaránt jelentős 
szerepet játszott. 

Felvidéki, elszegényedett evangélikus köznemesi családban szü
letett. A Balassi-Rimay család közötti szoros kapcsolat már édesapja, 
Rimay Gergely idejében elkezdődött, aki a költő apjának, Balassi Já
nosnak volt a deákja. Édesanyja, Madách Krisztina révén a sztrego-
vai Madáchokkal került rokonságba. Külföldi tanulmányok után 
Ecsedy Báthory István, majd Báthory András udvarában tartózkodott. Felesége Ághy Or
solya volt. Úgyszólván valamennyi jelentősebb föúri családdal (Balassik, Forgáchok, 
Illésházyak, Thurzók s mások) vagy irodalmi vagy politikai kapcsolatban állt, levelezést 
folytatott a kor legjelentősebb szellemi vezetőivel. Rimay és a tudományokért lelkesedő 
nemes urak társasága, Pallas magyar ivadékai Justus Lipsius újsztoikus erkölcsfilozófiai és 
politikai műveit olvasták, s közben azon fáradoztak, hogy növeljék a magyar nemesség po
litikai szerepét és dicsőségét. Rimay diplomáciai feladatokat látott el a tizen-ötéves hábo
rúban, a Bocskai-felkelésben. Bocskai István belső titkára, kincstartója volt. Többször járt 
követként Konstantinápolyban. 16()8-ban a zsitvatoroki béke ratifikálására küldött követ
ségben ő képviselte a magyar rendeket. 1620-ban szintén a magyar rendek megbízásából 
járt Konstantinápolyban, hogy Bethlen Gábor számára megnyerje a porta jóindulatát. Ké
sőbb elváltak útjaik, mivel Rimay a királyi udvarral kötendő béke híve volt. Miközben fő
úri pártfogóit szolgálta, s jelentős politikai pályát futott be, személyi, intellektuális függet
lenségét gondosan megőrizte. 1621 után a vezető pozíciókat betöltő katolizált főurak 
mellett egyre kevesebb szolgálatot vállalt, inkább visszavonult alsósztregovai kúriájára. 
Nógrád megye közéletében kezdett aktívan tevékenykedni. 1627-28-ban újra kiemelkedő 
szerepet játszott a törökkel folytatott szőnyi béketárgyalásokon. 

Manierista stílusú, allegóriákkal átszőtt, bonyolult képalkotású, tudós verseket írt. Hitte, 
hogy a magyar nyelv alkalmas az egyetemes műveltség közvetítésére. Balassi Bálintot mint a 
magyar költői nyelv megteremtőjét üdvözölte és állította példaképül az utókornak. A Balas
si-testvérek halálára írt versciklusa Balassi Bálint és Ferenc hősi, keresztény apoteózisa. Ter
ve, a Balassi-versek kiadása életében nem valósult meg. Hazafias-politikai líránk kiemelkedő, 
Kölcseyig előremutató alkotása az O, szegény megromlott s elfogyott magyar nép kezdetű verse: 
O, kedpes nemzetem, hazám, édes felem, / Kivel szerelmetes mind tavaszom s telem, / Keseregj, sírj, 
kiálts Istenedhez velem; / Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem. 
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Rudnay Gyula 
1878-1957 

„A mi művészetünk alapja csak e föld és e föld népének kultúrája 
lehet... A nemzeti tradíciók nélkül nemzeti művészet el sem kép
zelhető. Én nem ismerek a világ művészetében sehol igaz nagy ér
téket, amelyeket nem a nemzeti tradíciók szültek volna." - vallot
ta Rudnay Gyula. Az a festő, aki a magyar néplélek sajátosságait 
kutatva a magyar festészeti formanyelv megteremtéséért küzdött, 
és elszántan hitt a „magyar jelleg"-ben. Ez a törekvése távol esett a 
millennium hivatalos, alkalomszerű hazafiságától, inkább Bartók, 
Kodály, Lechner szellemiségével volt rokon. A zenében és a nép
táncban látta meg igazán azt, amit festészetében akart kifejezni. 

Érzékeny magyarsága, a történelem iránti fogékonysága és a természettel szemben érzett 
alázata gazdag gyermekkorának is köszönhető és 48-as szellemű, művészlelkű, kocsmáros 
édesapjának, aki csavargók, vándorszínészek, nincstelen művészfélék pártfogója, színes, 
nagylelkű egyéniség volt. Fiatalon vesztette el őt, élete „legnagyobb, örökké élő élményét". 

1894-ben beiratkozott egy évre az Iparművészeti Iskolába. 1895-bcn Münchenbe került, 
Hollósy Simon iskolájába, ahol hét éven át dolgozott, a nyarakat a mesterrel és tanítványai
val Nagybányán töltve. Bejárta Rómát, Párizst, ahol a régmúlt művészete mellett a kortárs 
festészetet is tanulmányozta. „Sem Róma, sem München, sem Párizs nem tudtak mej^őz-
ni annyira, hogy reájuk támaszkodva alakítsam ki a magyar valóság művészetét." - írta. 

A magyar tájért, történelemért való lelkesedése, a magyar népért érzett felelőssége so
dorta őt a hódmezővásárhelyi festők közösségébe. Ahogy a nagybányaiak Szinyei Mcrse 
Pál, ők Munkácsy festészeti örökségére építettek. Festői, indulatos, drámai hangú művei 
voltak iránymutatóak számukra. Rudnay Pihenő hegedűse, a Szegényember, a Csikós, a Cigány
lány egyetlen alakba sűríti a mondanivalót. 

A háborús élmények hatására elmélyült művészete, szenvedélyes lelke ráérzett a drámá
ra. A kiszolgáltatottság, a félelem fogalmazódik meg a menekülést megörökítő képein. A 
Menekülő asszony, a Gyengeehnéjtí hatona érett, drámai erejű portrék. 

A 20-as évek gazdag színvilágú életképei (Lakoma, Bohémek), anekdotikus hangú törté
nelmijelenetei (Tinódi) a gyermekkori élményeket idézik, amolyan vándorszínész jelene
tek, ahol a leomló vörös függöny előtt összemosódik a valóság és a játék. 

1920-ban a Képzőművészeti Főiskola reformja során Lyka Károly katedrát ajánlott ne
ki, ahol a haladó Vaszary mellett Csók Istvánnal konzervatívabb festői stílust oktathatott. 
1947-ben Baján „Népi festőakadémiát" szervezett. 

Élete végén visszavonultan élt Nagybábonyban. Az evangélikus templom számára 
1940-ben festett oltárképén egy varkocsos, szűrös magyar is a kisded Jézus elé járul a nap
keleti bölcsekkel. 
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Ruzicskay György 
1896-1993 

Festőművész. Szarvasi Alkotóháza bemutatásakor írja valaki: „Szar
vason született... az Alföld szerény, csendes, a világ forrongásától 
elmaradt helyén. Neki kellett, mint kétszáz évvel azelőtt egy má
sik szarvasinak, Tessedik Sámuelnek, utat keresni és találni egy fej
lettebb szellemi világ felé." 

Először édesanyja keze vonását követte, aki őstehetség volt, falra, 
bútorra rajzolta színes elképzeléseit. Nagyváradon járt festőiskolá
ba, Ady Endre városának lelkesedése is segítette elindulni művé
szi útján. Eljutott a müncheni Művészeti Akadémiára, ahol min
den segítség nélkül 600, a világ minden tájáról jelentkező közül 
huszonnyolcad magával vették fel. Olaszország, Párizs, majd Hollandia következik, de 
Szarvasra mindig visszatért. A volt Árvaházban 3 freskó tanúskodik művészetéről, 1960-
tól pedig az Erzsébet-ligeti kis műterem jelentette az otthonát. 

Gál György Sándor életrajzírója írja: „Ruzicskay György nemcsak festő... filozófus is... 
gondolkodó, akit az Akadémia első ceruzavázlataitól föl-föl az európai siker csúcsáig, min
dig szenvedélyesen foglalkoztatott az Ember, az emberek közötti kapcsolat, a békésen fcj-
lődő-gazdagodó világ s a világot besugárzó humánum ezer problémája". Dolgozik tollal, 
pasztellel, olajfestékkel, tussal, ceruzával, freskótcchnikával. A kiindulás mindig a művé
szi tartalom, amely alkotásra készteti. 

Örök kísérletező, a képsíkon túl a dolgok lényege, lelke, legbelsőbb mondanivalója él 
tovább. Beszélni akar az emberekhez, kifejezni valamit. Ezért születnek meg „képregé
nyei", grafikai sorozatai, játékos víziói, amelyek megragadták fantáziáját és megelevened
tek, rajzzá váltak, mintegy testet öltöttek. Első sorozata a Szerelmeskedő (1927-28), az em
beriség sorsának rajza a Fantasztikus utazás 104 képben (1940-cs évek). Nevezetes még a 
Tessedik Sámuel élete című album (1970). 

A környező természeti életet akarta kifejezni biofestészeti kísérleteivel, amely a belső 
életerő formaképző erejét ábrázolja. A szarvasi Alkotóházban gyűjtötte és mutatta be a né
pi élet emlékeit, népművészeti és a paraszti munka eszközeit, hogy így új értelmet kapja
nak, és megmaradjanak a jövő nemzedék számára. 

Egyik méltatója szerint művészetének három pillére van: „a teremtő munka világa, az em
beri lélek problémái és az a világ, amelyhez mindezek után jutott el a művész táj költészeté
vel" (Szerdahelyi Sándor). „Ez a művész századunk egyik legjobbja" - állapítja meg róla a fran
cia André Salmon. Ezt igazolják a kapott művészeti dijak is. 1959-ben Edinburgh-ban 
nemzetközi dijat nyert, majd Párizsban elnyerte a Grand Prix nemzetközi nagydíjat (1959). 
Magyar díjai: Munka Érdemrend arany fokozata (1971), Munkácsy-díj I. fokozata (1975). 
Szarvas városa pedig díszpolgárává választotta. 

1993-ban halt meg - 96 évet kapott Istentől alkotó munkájához. 
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Sándy Gyula 
1868-1953 

Sándy Gyula építész, műegyetemi tanár a magyarországi evangéli
kus templomépítészet legtermékenyebb alkotója és egyik megha
tározó építesze. 

Eperjesen született 1868. július 25-én. Édesapja festőmíívész és 
rajztanár volt, atyai felmenői között többen viseltek evangélikus egy
házi tisztséget. Apai nagybátyja, Ferenczy József - Ferenczy István 
szobrászmijvész testvére - sárospataki református esperes volt. Ta
nulmányai a fővároshoz kötötték: a budai Evangélikus Elemiben, 
majd a Budapesti II. Kerületi Főgimnáziumban tanult, azután a 
MiJegyetemen szerzett építész oklevelet. 1899-99 között műegyetemi 

tanársegéd volt Pecz Samu Középítéstani Tanszékén. 1899-1914 között a Felső Epítőiparisko-
la tanára, majd 1914-től 1939-ig, nyugállományba vonulásáig a Műegyetem II. Epületszerkez-
ettan Tanszékének nyilvános rendes tanára volt. Számos tudományos, szakmai és társadalmi 
tisztsége mellett egyházi feladatokat is végzett a budai és nagytarcsai egyházközségben, a Bá
nyai Egyházkerület vezetésében és a Luther-Otthon Főiskolai Intcrnátusában. 

Szakmai pályafutásának kezdetén jelentős középületek megvalósításában működött 
közre: már hallgató korában dolgozott Steindl Imre mellett az Országház építésénél, illet
ve pályakezdő építészként professzora, Pecz Samu irodájában. Oktatói munkái mellett so
kat tervezett: elsősorban templomokat és lakóházakat, de tervei között sokféle épülettípust 
találhatunk: kastélyt, iskolát, egyetemi épületet, postapalotát, kultúrpalotát, korcsolyacsar-
nokot, bankot, üzletházat, kórházat, raktár- és műhelyépületet, köztéri szobrok és sírem
lékek építészeti terveit. 

Életművében - hitbéli meggyőződését követve - kiemelkedő helyet foglal el az evangéli
kus templomépítészet. Hatvannál több evangélikus templomtervc közül - a meglévő épü
letek bővítéseit is számítva - közel negyven megépült. Épületeinek stílusát a hagyományos 
- felvidéki, erdélyi - formákhoz való ragaszkodás és a szerkezetek, valamint a használat kor
szerűsége határozza meg. Templomainak tömegformáiban gyakran jelenik meg a középkor 
egytornyos plébániatemplomának típusa, a toronyformáiban pedig a reneszánsz pártázat és 
a négy fiatornyos végződés. Anyaghasználatában a kő és vakolt felületek mellett a klinkertég
la (elsősorban kívül) meghatározó, amely - a historizáló részletek elhagyásával - rendkívül 
tartós megoldásokat eredményezett. Templombelsőinek téralakításában felismerhetők a har
mincas évek egyházművészetének modern törekvései, szerkezeti megoldásaiban pedig - ha 
ezt vakolt és festett felületekkel sokszor el is takarta - sok modern megoldást alkalmazott: 
héjszerkezetű boltozatokat, mérnöki vasbeton és fa szerkezeteket, térbeli farács-szerkezete
ket stb. A stílusfogalommá vált „Sándy-templom"-ok sikere talán e letisztult hagyományos 
formálás és a korszerű szerkezetek összhangjában rejlik, amely egy nagy szakmai elmélyült-
ségű, egyházát hűségesen szolgáló építész munkájának maradandó értéke. 
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Sántha Károly 
1840-1923 

1840. október 22-én született Kecskeméten, nyolc gyermekes csa
ládban. Vele született költői hajlamát környezeti hatások is érlel
ték. A kecskeméti evangélikus elemi iskolában tanulta a betűve
tést, ahol tizennyolc évvel előtte Petőfi Sándor is. A kecskeméti 
református gimnáziumból az 5. osztály elvégzésére Sopronba lá
togatott, talán csak azért, hogy Lehr Andrásnak, Petőfi tanárának a 
lábához is odaüljön, hacsak egy évre is. Pesti teológusként Székács 
József és Szász Károly bíztatják versírásra, s Arany Jánosnak is be
mutatják, aki helyet ad verseinek a Koszorúban. Lelkészi szolgála
tát felszentelése után 1866-ban, Sárszentlőrincen kezdte, ahová 
véglegesen vissza is tér három gyülekezetben (Tolnanémedi, Sand, Várpalota) végzett lel
készi szolgálata után 1876-ban. Nagy szerepe volt a Petőfi-kultusz ápolásában, a költő 
sárszentlőrinci diákoskodása ismertté tételében. 

Sántha Károly számára Sárszentlőrinc volt költői pályájának a delelője s gazdag irodal
mi munkásságának legjelentősebb helyszíne, ahonnan már csak a nyugalomba tudott el
menni (1911). Ezt igazolja nyomtatásban megjelent műveinek a puszta felsorolása is: Egyhá
zi költemények (Kecskemét, 1869), Buzgóság könyve (Budapest, 1888), Őrangyal (imakönyv, 
Budapest, \896), Adventi és böjti imák (Brassó, 1898), Konftnnációi áldások (Budapest, 1899), 
Szent hangok (Budapest, \899), Zsivora György, a nagy emberbarát (Budapest, 1899), Olajfaleve
lek (Budapest, 1901). De megírta a sárszentlőrinci evangélikus egyházközség történetét is 
(1910). Unokájáról írt soraiból pedig melegség árad: Dalok kis unokámról (1909). Katona Jó
zsef születésének 100. évfordulója alkalmából az ő ódája nyerte meg a kitűzött 20 darab 
arany pályadíjat. Hazafias versei mellett családi versei édesanyjához, leányaihoz bensőséggel 
teljesek. Feleségét, a szelíd lelkű Kirchner Idát elsirató versciklusa (1923) az 1924. évi Luther 
Naptárban jelent meg. Költői munkásságának legmaradandóbb értékét énekei jelentik. Ene-
keskönyvünkben 23 éneke található. Énekeiben a keresztyén hit igazsága, üzenete, bíztatása 
és ereje tündöklik. Szinte minden ünnepre, alkalomra írt éneket. Ezek olykor égbetörő him
nuszok: „A hatalom Istenének, Zendüljön ajkunkon ének" (64), máskor a bűnbánat mélységébe 
vezetnek szűkszavúan, mégis mindent elmondva - „Úristen szánj meg, irgalmazz nékem! Gyö
tör a sok vétek. lm oltárodhoz bűnbánattal lépek" (311). Mondanivalójának a központja leggyak
rabban Jézus személye, váltságműve, bűnbocsánata: „Örök Febég, szent Istenünk... Igazságod 
mérlegére Hulljon Jézus drága vére" (524). 

A nyugalom éveit Budapesten töltötte, ahol írogatott 1928. szeptember 6-án bekövetke
zett haláláig. A Harangszó, melybe nem sokkal halála előtt még verset írt, és benne az evan
gélikus gyülekezet így búcsúzott tőle: „Miután eldalolta utolsó dalát a Harangszónak, mely 
valamikor az ő versével indult meg, anyaegyházunk dalos pacsirtája örökre elaludt..." 
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Sárkány Sámuel 
1822-1911 

Hosszú életet élt, a 19. század második felében és a századforduló 
idején nagy pályát befutott egyházi vezetőnk volt. 

1822-bcn született Dunaegyházán. Édesapja, idős Sárkány Sá
muel akkor ott volt lelkész, majd 1836-ban a pilisi gyülekezetben 
vette át a szolgálatot. A fiatal Sámuel Dunaegyházán kezdte isko
láit, majd középiskolai tanulmányai igen érdekesen alakultak. Az 
első és második evet Sárszentlőrincen, a harmadik és negyedik 
évet Aszódon végezte. Ebben azonban az volt az érdekes, hogy az 
előbbi helyen egy évig, az utóbbi iskolában pedig két évig együtt 
tanult Petőfi Sándorral. Petőfi szöveggyűjteményében van két rö

vid levél „Kedves Számi" megszólítással, és a levelek utalnak is a közös diák és kollégiumi 
emlékekre. Barátság szövődött köztük. Petőfi Pilisen is járt, amikor meglátogatta barátját, 
illetve a Sárkány családot. 

Ezután Sárkány Sámuel Pozsonyban készült a lelkészi szolgálatra, majd 1840-44 között 
a jénai egyetem hallgatója volt. A kor szokása szerint nevelő lett egy temesvári családban, 
s a rábízott ifjút nyugat-európai útjára is elkísérte. Ezért jegyzik meg a vele foglalkozó írá
sok, hogy a magyar és a szlovák nyelven kívül, a latin és görög tanulmányai után megta
nult németül, franciául és angolul is. 

Hazajött Pilisre, és édesapja mellett segédlelkészi minőségben kezdte szolgálatát. De nem 
sokáig maradt segédlelkész, mert édesapja 1848. március 28-án (a forradalmi napokban) 
meghalt. A pilisi gyülekezet 1848. május 20-án egyhangúan lelkészévé választotta a fiút. Va
lószínűleg az sem véletlen, hogy Pilisről 207 nemzetőr indult a szabadságharc küzdelmébe, 
ez nemcsak az általános hangulattal, hanem Sárkány Sámuel szolgálatával is összeköthető. 

Két házasságot kellett kötnie, mivel első felesége meghalt. Érdekes, hogy a pilisi anya
könyvek 16 Sárkány gyermek érkezéséről tesznek tanúságot, s nem tudjuk, hogy közülük 
hányan haltak meg már kisgyermek korukban. 

Igehirdetései révén is egyre ismertebb lett egyházunkban. 1884. advent második vasár
napján volt a pilisi templom 100 éves. A 100. zsoltárt választotta alapigéül, s ezt a kérdést 
tette fel: Hogyan ünnepelünk méltóképpen? - Ha kegyelettel emlékezünk cgyházalapító 
őseinkről. Ha Istennek adjuk teljesen a dicsőséget. Ha szent fogadalmakkal lépünk át az 
új századba. 

Esperes, majd főespercs, 1890-től pedig a Bányakerület püspöke lett. Elfogadta a válasz
tást, de nem ő ment Budapestre a Püspöki Hivatalba, hanem a hivatal költözött le Pilisre. 

Igehirdetései, beszédei megjelentek nyomtatásban is és cikkeket is írt különböző lapok
nak. Hosszú életet kapott, lassan vonult vissza. 1905-ben a püspökségről, 1908-ban a pili
si lelkészségről mondott le. 191 l-ben halt meg, 89 éves korában. 
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Schedius Lajos János 
1768-1847 

Győrött született 1768. december 20-án és Pesten, 1847. novem
ber 12-én halt meg. 

Tanulmányait a pozsonyi, majd 1787-től a soproni evangélikus 
líceumban kezdte meg. Göttingenben 1788 és 1791 között teoló
giai, filológiai és filozófiai tanulmányokkal foglalkozott. Egy pá
lyázat elnyerése réven egy időre Nagy-Britanniában is tanulhatott. 
Tehetségét méltányolták, mert hazatérése után a pesti egyetemen 
1792-ben a filozófia és esztétika tanárává nevezték ki, később gö
rögöt is tanított. Ö lett az egyetem első evangélikus professzora. A 
felvilágosodás lelkes híveként, otthona írók és főurak találkozóhe
lye volt. A magyar színtársulatnak egy ideig dramaturgja volt. Kármán Józseffel együtt 
1794-ben részt vett az Uránia megindításában. Őz Pálhoz és Szentmarjai Ferenchez, a ki
végzett felvilágosult összeesküvőkhöz, baráti ismeretség kapcsolta. Az összeesküvés brutá
lis eltiprása után magatartása politikai téren óvatosabb lett, de rendkívül sokirányú érdek
lődése és szellemi frissessége élete végéig megmaradt. 

1802-től 1804-ig a Zeitschrift von und fiir Ungarn című folyóiratot szerkesztette. Célja az 
volt, hogy a külföld Magyarországról alkotott képét megváltoztassa, és a magyar értékek
ről szóló adatokat összegyííjtse. A nyelvújítási harcokban nem foglalt állást, de Csokonai 
és Kisfaludy kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozta. Rengeteg tanulmánya jelent meg, és 
nagy gonddal készíttette el az ország térképét. A Magyar Tudományos Akadémiának 1831-
től tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy Társaságnak 1841-től tagja, 1842-től pedig alelnöke lett. 

Közéleti tevékenységének jelentős része az evangélikus egyházhoz kapcsolódott. A Pes
ti Evangélikus Egyház 1792-ben először jegyzőjévé, majd iskolafelügyclővé választotta. 
Lelkiismeretes munkájának középpontjában a templomépítés és az iskolaügy állt. Az evan
gélikus egyetemes gyűlés is napirendre tűzte az iskolák ügyét. Schedius már 1806-ban el
készítette első tantervét. Ebben megszabta a tanítandó anyagot, és módszertani elképzeléseit 
is rögzítette. A fegyelmi szabályzatot is megfogalmazta. Sikerült kialakítania a felügyelő, a 
presbitérium és a tanári kar családias, harmonikus együttműködését. A magyar nyelv tanítá
sát rendes tantárgyként követelte. Figyelemmel kísérte az európai fejlődést, szorgalmazta 
Pestalozzi módszereinek elterjedését. Tantervi elképzelései 1837-re forrtak ki teljesen. A 
pesd egyház iskolája már 1823-tól gimnáziumi rangot ért el, és rohamosan terjedt kiemel
kedő híre. Rengeteg alkotása közül a legjelentősebb művei: Esztétikája. (Pritidpia 
Philpcaliae seu doctrina pulchri) (Pest, 1828), A Magyar királyság, a Társországok és Erdély 
térképe (Charte des Königreichs Ungam, seiner Nebenlander und Sieben- bürgens) (Pest, 1836), 
(9 nagy fólió ívből álló rézmetszet). 
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Schneller István 
1847-1939 

A pedagógia országos hírű professzora evangélikus papi családból 
indult: Schneller Vilmos és Boor Zsuzsanna fiaként. Édesapja és 
nagyapja is mint kőszegi lelkész köztekintélyt vívott ki magának. 
Schneller István a soproni líceumban tanult, majd két évet az ot
tani teológián. Hét szemeszteren át volt a hallei és a berlini egye
tem hallgatója. Utána rövid ideig a Prónay-családnál nevelősködött, 
mígnem az eperjesi teológia tanára lett. 1877-ben már a pozsonyi 
evangélikus líceum filozófiai intézete hívta meg professzornak, és 
a millenniumra kinevezték a kolozsvári egyetem neveléstudomá
nyi tanszékére nyilvános rendes tanárnak. Itt tiszteletbeli bölcsész

doktorátussal becsülték meg munkálkodását. „Mint a neveléstan tanára hangsúlyozta, 
hogy nem a tanítási módszer a fontos, hanem a személyiség, aki a módszert alkalmazza... 
Szerinte a nevelés célja Krisztus követése és a jobb én felismerése és kifejlesztése. Az igaz
ságot fanatikusan kereste, ebben erős volt, Istenbe vetett hite pedig alázatossá tette: igazi 
teológus volt. De igazi nevelő is, hallgatóinak atyai jó barátja... a Schneller-tanítványok 
munkájukban sem tagadták meg mesterük elveit!" - emlékezett reá dr. Bánkúti Dezső. 

Schneller István szerette volna a pozsonyi teológiai akadémiát tanárképző intézettel bő
víteni, és részletes terveket készített ehhez. Sokat cikkezett a tanárképzésről, a tanszerve
zésről és a tantervekről. Luther és a tanszabadság című írásában (1926, Protestáns Szemle) 
kitűnik elmélyült Luther-ismerete. Itt írta le nagyszerű gondolatát: „A szeretet nyitja csak 
meg ismeretünk tárgyának lényegét!" 

Az első világháború után a megcsonkított hazában folytatta még tanári működését Sze
geden, míg 1924-bcn nyugalomba nem vonult. 

A Magyar Tudományos Akadémia már 1913-ban levelező tagjává választotta. Választ
mányi tagsággal tisztelte meg a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság is. 1929-ben pedig a 
soproni teológiai fakultás az elsők között tiszteletbeli doktorává fogadta. Mindezek a meg
becsülésekjelezték nagyszerű személyiségét. 

Keresztyén hitét vallotta mcgjézus Krisztus a nevelés elve című írásában (1903), és na
gyobb tanulmányában: Jéz/<5 Krisztus vezériőszellemünk (1926). Ebben a Hegyi Beszéd jé-
zusi üzenetét fejtette ki, s ennek nyomán fogalmazta meg, hogy a nevelésben az öntuda
tos személyiséggé fejlesztést tekinti a legfontosabbnak. Más szavakkal: „az önfeláldozó 
életre nevelés célja az, hogy a gyermek Jézushoz jusson". 
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Schulek Frigyes 
1841-1919 

Schulek Frigyes építész Pesten született 1841. november 19-cn. 
Balatonlellcn hunyt cl 1919. szeptember 5-én. Iskolai tanulmá
nyait Orsován kezdte, majd Lőcsén, Debrecenben folytatta, s a 
Pesten eltöltött nyári szünidők élményei vezették az építészi pályá
ra. 1857-től a pesti belvárosi Főreáliskolában tanult, s közben kő-
míjves-segédi oklevelet is szerzett. Ezután a Műegyetemen folytat
ta építészeti tanulmányait, de szűkös anyagi helyzete miatt egy év 
alatt csupán a mű- és középítéstan tárgyait végezte el. 1861-től a Bé
csi Művészeti Akadémiára került, először van der Null, majd ké
sőbb Siccardsburg, a bécsi operaház nagynevű tervezői mellé. 
1862-től a másik fő irányzatot képviselő bécsi professzor, a gótika szerelmese, Friedrich 
Schmidt mellett is dolgozott. 1862-ben Schulek aktív közreműködésével, részben vezeté
sével megalakították a Wiener Bauhütte egyletet, amely kezdetben önképzőkör jelleggel 
működött, később a szakma által elismert, neves professzorok által támogatott és nívós 
publikációkat közzétevő szakmai műhellyé vált. 

1870-ben, egy hosszabb olaszországi tanulmányút után telepedett le Pesten. Kezdetben ba
rátja, Steindl Imre mellett dolgozott a pesti új városháza tervén, és egyúttal tanári állást is ka
pott a Mintarajziskolában. Az építészeti alaktan oktatása és elmélyült kutatása életpályájának 
egyik meghatározó tevékenysége lett. Szoros párhuzamban áll ezzel a kor építészeti gyakorla
tára jellemző stílusban való tervező-alkotó tevékenysége, amely a középkori építészet „gyakor
lását" jelentette. Döntő fordulatot jelentett életpályáján az 187 l-es esztendő, a MOB építészi 
állásának elnyerése. Ezután tervező építészi és tudományos munkásságának középpontjába a 
középkori építészet került. Számos jelentős középkori épületünk helyreállításával foglalkozott, 
többek között a visegrádi várral, a csütörtökhelyi Szapolyai-kápolnával, a vajdahunyadi várral, 
a kisszebeni templommal, a lőcsei városházával, a pozsonyi ferences templommal és minde
nekelőtt - 1873-tól több mint húsz éven át - a budavári Nagyboldogasszony-templommal. 
Munkásságának elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia 1895-ben levelező, majd 
1917-bcn tiszteletbeli tagjává választotta. Oktatói pályája 19()3-tól a Műegyetem Középkori 
Építészet Tanszékén folytatódott, ahol Steindl utódjaként vette át a tanszék vezetését. 

Építészeti munkásságában meghatározó a középkor formavilágának alkotó művelése. Tör
téneti épületeken végzett munkái közül kiemelkedik a budavári Nagyboldogasszony
templomon végzett helyreállítás. Újonnan épült munkáin is a középkor elevenedik meg. 
Tervei szerint épült a pécsi Zsolnay-szobor (1908), a budai János-hegyi kilátó (1910) és 
életművének legnagyvonalúbb együttese, a budavári Nagyboldogasszony-templom méltó 
befejezéseként a Halászbástya (1903). A bástya eredeti fimkciójának értelmezésével, zárt
ságának fellazításával a festői templomtömeg kiemelését úgy oldotta meg, hogy a Pest fe
lőli látványban a királyi palotának méltó ellenpontját alkotta meg. 
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Sólyom Jenő 
1904-1976 

Az egyházjog és a magyar protestáns egyháztörténet professzora 
Kolozsvárott, 1904. júhus 25-én született. Teológiai tanulmányait 
a Budapestre menekült pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémi
án és a Pécsi Egyetem Soproni Karán, valamint a bázeli és erlan-
geni hittudományi karokon végezte. 1931-től a Fasori Evangélikus 

É
i'~~^'J Főgimnázium hitoktató lelkésze volt. Teológiai doktorátust tett 

^É |É^ Sopronban, 1933-ban. Ugyanott 1938-ban egyetemi rendkívüli, 
^ 1 ^ ^ ^ ^ majd 1941. október 13-án nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 

^ • ^ ^ ^ 1 Az 1943/44-es tanévben dékáni tisztet töltött be. 
Az egyetemi teológiai oktatás megszííntc után a Teológiai Aka

démián vezette az egyháztörténeti tanszéket és ott az 1951/52-es tanévben dékán is volt. 
Kényszernyugdíjaztatása után 1959-től az Evangélikus Országos Levéltárban munkatárs, 
majd a levéltár vezetője volt. 

A II. világháboriüg tagja volt a Magyar Irodalmi Társaságnak és főtitkára a Magyar Lu
ther Társaságnak. 1935-39 között a Keresztyén Igazság társszerkesztője volt. 

Számos tanulmánya jelent meg evangélikus és világi folyóiratokban. Főbb művei: Az 
Ágostai Hitvallás magyarul (1930), Luther és Magyarország (1933),/! középiskolai vallásoktatás re
formjáról (1936), Népi eh és egyházi szervezet (1941), Egyházi szervezet és népi tényezők (1942), 
Az egyház története (2 kötet, Wiczián Dezsővel közösen) (1942), Az osztályozás kérdése a val
lásoktatásban (1943), Az evangélikus templom története Magyarországon (1944), Hazai eg}'háztör-
ténclem (1957). 

Az egyházpolitikai okokból - Karner Károly és Wiczián Dezső professzorokkal együtt -
méltatlanul mellőzött tudós egyháztörténész Budapesten, 1976. december 24-én hunyt el. 
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Sóvári Soós Kristóf 
1566-1620 

Az evangélikus vallású előkelő nemes -jólle
het világi ember volt - egyházi művek írásával 
járult hozzá a magyar nyelvíí irodalom 16-17. 
századi, Bornemiszától Pázmányig tartó vo
nulatához, írásainak helyét is, de értékét is c 
két nagyformátumú szerző közt kell kijelöl
nünk. A prédikáció műfaj adta szabadságának 
jó példáját kapja, kaphatta Bornemisza Péter
től, akit nem szolgaian utánzott, hanem lehe
tőségeit kiszélesítve továbbfejlesztett, ha úgy 
tetszik, a világi széppróza irányába. 

Ki is volt ő? Neve a család származási helyére, Sóvárra utal. V István uralkodása alatt tűn
tek föl a Soós ősök ezen a vidéken. Uradalmuk nagysága már 1285-ben számottevő volt. 

Sóvári Soós Kristóf 1566. szeptember 8-án született Sóváron, Soós György és Eödönffy 
Orsolya fiaként. Életkoráról, születési idejéről későbbi bizonyságtévő levelek tanúskod
nak. Mivel apja, Soós György korán meghalt (1567-ben) gyámot jelöltek ki neki nagybáty
ja, Soós János személyében. Soós János a rábízott vagyont hűtlenül kezelte és ezért meg
vonták tőle a gyámság jogát. Kissé későn. Pár hónap múlva már Eödönffy Orsolya a 
gyámja a Soós gyerekeknek (Sárának, Helénának, Eufrozinának, Annának és Kristófnak). 
Úgy tűnik, a későbbiekben az özvegy egyedül nevelte gyermekeit. 

Iskoláztatásának idejéről, helyéről semmi adatunk nincs. Későbbi, alapos képzettségét 
bizonyító művei alapján azt feltételeztük, hogy egyetemet is látogatott. 

Soós Kristóf anyagi helyzete házasságával nemiképp rendeződött, olyan vagyoni alappal 
azonban a későbbiekben sem rendelkezett, hogy könyvkiadásainak tetemes összegét minden 
nehézség nélkül kifizethette volna. Házasságából két gyermeke származott: Anna és György. 
Édesanyja (1589), felesége (1590), majd gyermekei halála után fia özvegyénél, Berzeviczy 
Erzsébetnél húzódott meg zemplcnkövesdi birtokán. 1620. augusztus 15. körül hunyt el. 

Művei: Postiüa, azaz epistoláknak... röwid magyarázatia. (Bártfa, 1598) és Az Szent Prophe-
tákiiak.. .praedikátiók szerint ualó Diairyarázatiáfiak első része. (Bártfa, 1601). 

Mindkét munkájába a kor ismert költői írtak köszöntő verset: Bocatius János, Tolnai 
Balog János, valamint az orvosdoktor Georg Fabusch. 

Soós Kristóf írásai megérdemlik a felfedezést (szépprózai elemekkel bővelkedő válasz
tékos stílusuk és gazdag kortörténeti adalékaik miatt), személye a ráfigyclést (az írás meg
jelentetéséért pénzt adó nemes küszködéséért, vallási kérdésekben toleranciát tanúsító 
magatartásáért) egy olyan politikai, vallási viszályoktól terhes korban, amikor a kiútkere
sés semmilyen formája sem volt könnyű azoknak, akik megpróbálkoztak ezzel. 

141 



Stöckel Lénárd 
1510-1560 

P O S T I L L A. 
Sioe 

ENARRATIO 
NE.S ER0TF.MAT1C/E 

^ü-*?'^í.'"° .y.l«9..P-

A magyar neveléstörténetnek és a reformációnak egyaránt kiemelke
dő alakja volt. Ezenkívül pedig „érdekessége", hogy élete Bártfához 
kötődött, ott született, ott is halt meg, szolgálatát is ott végezte. 

Pedig lehetett volna külföldön is elismert tanító. Miután Kassán, 
majd Breslauban tanult, 1530 októberében beiratkozott a witten
bergi egyetemre, ahol három évet töltött el. Luther, Melanchthon 
és Agricola személyes mesterei, atyai barátai lettek. Az egyetem után 
Németországban nevelősködött, majd újra visszatért a wittenbergi 
egyetemre, s ismét évekig volt ott. Közben Luther „városában", 
Eislebcnben rektor is volt. Luther és Melanchthon ott is akarták tar

tani Németországban, de ő nem maradt. Ügy érezte, hogy neki itthon, elsősorban Bártfán 
kell szolgálnia. 

Munkaterülete elsősorban a bártfai iskola megszervezése, illetve átszervezése volt. A 
Leges scholae Bartphensis, a bártfai iskola törvénykönyve, illetve szabályzata 1540-ben je
lent meg. Ez a szabályzat igével kezdődik: „A bölcsesség kezdete az Úr félelme" - írja, „Is
tent pedig úgy féljük igazán, hogy igéjén elmélkedünk, és minden dolgunkat, tehát teljes 
életünket tanácsához szabjuk". Ezen az alapon állt nevelői munkája, pedagógiai célja tehát 
istenfélő, hívő emberek nevelése és formálása volt. Később Stöckel is megkapta azt a cí
met, amit mestere, Melanchthon Németországban, így lett bártfai tanítóból „praeceptor 
Hungáriáé" - Magyarország tanítója. 

Számunkra azonban ugyanolyan lényeges Stöckel szerepe a magyarországi reformáció 
történetében. Nevéhez fűződik a Pentapolitana confessio, az öt bányavárosi hitvallás megfo
galmazása és megszerkesztése is. Ez az elsők közé tartozó hitvallásunk félreérthetetlenül 
az Ágostai Hitvallás alapján áll. „És mivelhogy szükség volt az Isten Fiának az egész világ 
bűneiért adattatni és megtörettetni, azt tanítjuk és hisszük, hogy az emberek semminemű 
magok erejével, sem cselekedetekkel az Istent meg nem engesztelhetik, igazságot nem 
nyerhetnek... hanem ingyen igazíttatnak meg, az érdemük nélkül, ha a bűnt megutálván, 
hisznek a Krisztusban... akiknek ezért hitük vagyon, ugyanazoknak bűnök bocsánatja va
gyon, és igazaknak tartatnak." A reformáció és az ige tanítása ügyében több műve is megje
lent. Irt kátét az ifjúságnak és egy „apológiát" a bártfai egyház védelmére a reformációban. 
Mesterének, Melanchthonnak egy nagy művét is magyarázta, kiadta. Halála után pedig egy 
igehirdetés-gyűjteménye (Postilla) is megjelent. Ennek előszavában olvassuk: „Atyánk nem
csak hallgatta egykor a keresztyén vallás kiváló mcgtisztítóit, Luthert, Fülöpöt, Pomeranust 
s a többieket, és olvasta szorgalmasan irataikat, hanem még páratlan barátságból mintegy Lu
ther családjához is tartozott." így került aztán később a tanító és a tanítvány egyetlen imád
ságos sóhajba: „Imádkoznunk kell az Istenhez, hogy tartson meg minket a próféták, az apos
tolok és tanítók, az örök emlékű Luther és Stöckel fundamentumán". 
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Stráner Vilmos 
1866-1932 

Agyakorlati teológia professzora Sopronban született 1866. április 8-
án. Teológiai tanulmányait Sopronban, majd Tübingenben végezte. 
16 évi pinkafői káplánság után, 19()5-ben a kőszegi gyülekezet hívta 
meg lelkészének. 19()8-tól a soproni Evangélikus Teológiai Akadé
mia tanára, utóbb igazgatója lett. 1912-18 között ő szerkesztette az 
Evangélikus Egyházi Élet című újságot. 

A pécsi egyetemre 1923. augusztus 27-én nyert nyilvános rendes 
tanári kinevezést. Ö volt a soproni kar első dékánja, e tisztségét 3 
éven át viselte. Az ő dékánsága alatt történt 1923-ban a fakultás ün
nepélyes megnyitása, akkor még a soproni líceum épületében. 

1929-ben tiszteletbeli doktorrá választotta a Debreceni Egyetem Református Hittudo
mányi Kara. Választmányi tagja volt a Magyar Luther Társaságnak, tagja az egyházegyetem 
lelkészi és zsinati bizottságának. 

Főbb művei: A Szentírás jelentősége és kezelése gyakorlati teológia minden ágában (1910), .4 
tanszabadság a hazai protestáns főiskolákban a reformációtól napjainkig (1910), A Biblia az élet 
könyve (1911), Lelki fegyver (németül és szlovákul is, 1917), Az Ágostai Hitvallás és az evan
gélikus istentisztelet (1930). 

Több magyar és német nyelvű folyóiratban is publikálta írásait. Ezek, mint a felsorolt 
művei is mutatják, felölelték a keresztény teológia több területét. A világháború közötti 
korszakban munkásságával hidat épített a magyar, német és szlovák anyanyelvű evangéli
kus hívek között azok összetartozása érdekében. 

Sopronban, 1932. február 4-én hunyt el. 
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Sylvester János 
1505?-

Humanista, akit a klasszikusok világa megragadott, s ezt igyekezett 
a magyar nyelvre is átültetni? Vagy reformátor, akit Luther tanítá-

!*YJíír]iíífc'{ÍH«! ^^ meggyőzött, s ennek szolgálatában élt? A vita ma is folyik, s 
' mindkettőre van dokumentum. 

1505 körül született, s itthoni tanulása után 1525-ben már Krak
kóban van, ahol a magyar bursa seniora lett. 1539-ben pedig a wit-

"íw '̂X.̂ .̂ ír.'IÍÍ.TLt;.'*** tcnberri egyetemen olvasható a neve: „ lohannes Siluestris". Ezután 
t*!itl2.''í';Í^,ÍÍ!S"wit ismét krakkói nyomok árulkodnak róla, itt nyene el a magisteri fo-

f t f •TrtfltUMWfcil laflf Mába aaM^ ./ 

•<í'r-.."**"~<.'̂ "'**'"r* kozatot. Itthon ilyen állomások jelzik útját: Buda, Pápa, Ujsziget, 
Sárvár. Nádasdy Tamás birtokán telepedett le, és ott dolgozott. A sár

vári iskolából a bécsi egyetemre került, ahol héber-, görög-, és később történelemtanár is volt. 
Itteni iskolai munkája igen szerény körülmények között folyt. Ezt az iskolát „régi 

szennyétől" kellett megtisztítania, mondja egy feljegyzés. Új, téglából álló iskolát épít, s 
egyre inkább elterjed tanítá.sának híre. Melanchthon is dicséri ezt a munkáját. S bár pa
naszkodik, hogy a tudósnak gyerekeket kell tanítania, mégis állja a helyét. Nyelvtanköny
vet is ír, ami voltaképpen latin nyelvtan magyar nyelvtanra vonatkozó megjegyzésekkel. 
Mert idegen nyelvet - mondja - csakis a jó anyanyelv alapján lehet tanítani. Azután nyom
dát is szerez mesteremberrel együtt. Második nyomdásza, Abádi Benedek írja róla: , jó 
uramnak, minthogy mindenben nagy szorgalmatossága vagyon, azonképpen erre kivált
képpen való gondja vagyon, hogy az község az isteni tudományban gyarapodást vegyen". 
Szerette a verseket és az éneklést, különösen kedvelte a virágénekeket. „Csudálhatja min
den nép a magyar nép elméjének éles voltát a lelésben, mely nem egyéb, hanem magyar 
poézis" - írja. 

Nekünk mégis az Újtestamentum fordítása jelenti a legtöbbet. Ez az első magyar teljes 
Újszövetség, s erről írta egy hozzá értő: „szövegkritikai felkészültségben, filológiai isme
retekben, nyelvi tudatosságban minden bibliafordító elődjét meghaladta". S ehhez talán 
hozzátehetjük, hogy tartalmilag is értette, hogy mit fordít. S itt lehet arról szólni, hogy va
lószínűleg megérintette Luther tanítása is. A Római levélhez például ezt írta: „fő értelme 
ez, hogy minden népek, akár zsidó nemből valók legyenek, s akár pogány nemből valók, 
csak az Krisztusban való hütnek általa nyerik meg az Úr Isten előtt való megigazulást... ez 
a keresztyén hütnek summája". Legszebben és legtömörebben az Újtestamentum beveze
tésében foglal össze mindent: „az magyar nipnek, ki ezt olvassa... 

Próféták által szólt rígeii néked az Isten / Az kit igírt, íme t/égre megadta fiát. / Buzgó lílekvel szól 
most es néked ezáltal / Kit liagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess... / Itt vagyon az tudomány, 
mely örök íletet ád." 
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Szabó József 
1902-1986 

1902. április 2-án született Alsómesteriben (Vas megye) földmű
ves szülők gyermekeként. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, a 
Soproni Evangélikus Líceumban érettségizett. Teológiát Sopron
ban és Angliában tanult. 

1926-ban lelkésszé avatták Győrben, ahol különböző lelkészi be
osztásokban szolgált. 1935-től a Harangszó főszerkesztője. Szer
kesztése alatt lett a Harangszó országos hetilappá. Fordításában há
rom népszerű könyv jelent meg: Stanly Jones: „Krisztus a vilá^ or
szágútján" ós „Krisztus India országútján", valamint D. Kari Wittc által 
Luther igehirdetéseiből összeállított, több kiadást megért áhítatos 
könyv: „Jer, örvendjünk hcresztyének!" 

Veretes igehirdetései, elsősorban a „Megítélt papi ház" című evangelizációs kötete nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Dunáninneni Egyházkerület püspökévé választották. Beiktatá
sa 1948. március 18-án volt Balassagyarmaton. Mivel az egyház zsinata a Dunán-inncni Egy
házkerületet megszüntette, 1952-bcn arra kényszerült, hogy püspöki hivataláról lemondjon, 
de nyugdíjas püspökként továbbra is a balassagyarmati gyülekezet lelkésze maradt. 

1957-bcn az Északi Egyházkerület püspök helyettesévé választották. 1959-ben a püspök 
betegsége alatt fél éven át ő vezette az egyházkerületet. 1957-ben egyházunk küldöttsége 
tagjaként részt vett az LVSZ minneapolisi (USA) nagygyűlésén, 1958-ban pedig tagja volt 
a kínai protestáns egyházakat meglátogató magyar egyházi delegációnak. 

Már az ötvenes években kezdett foglalkozni Madách Imre munkásságával és „Az ember 
tragédiája" című drámájával. E témában Európa-hírű szaktekintély lett. 1966-ban tevéke
nyen részt vett a Madách Imre halálának száz éves évfordulója alkalmából rendezett Nóg
rád megyei ünnepségeken. Kutatásai során tekintélyes gyűjteményt állított össze a „Tragé
dia" magyar és idegen nyelvű kiadásaiból, valamint a Madáchcsal és munkásságával foglal
kozó dokumentumokból. 

1973-ban ment nyugdíjba és Győrbe költözött, ahol az ide került Madách-gyűjtemény 
gondozója lett. 1973-ban megkapta a Nógrád megyei Irodalmi Társaság Madách-díját, 
1984-ben az Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 
1986. október 17-én hunyt cl Győrben. 

A rendszerváltozás után Balassagyarmat Városi Önkormányzata utcát nevezett el, a balas
sagyarmati és ipolyszögi evangélikus gyülekezetek pedig emléktáblát állítottak emlékére. 
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Szeberényi János 
1780-1857 
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Árva megyei szegény, istenfélő szülők, Szeberényi István és Török 
Zsuzsanna gyermeke. A tanulni vágyó fiút sokan felkarolták. Az 
akkori idők szokása szerint idősebb társait, tanítóit segítette ki
sebb-nagyobb szolgálatokkal, így tanulhatott ő is, magasabb isko
lákat is végezhetett, külföldre, Jénába is eljutott. 1839-ben onnan 
hazatérő lelkészjelöltck teológiai doktorátust hoztak számára. A 
bécsi kancellária nem engedélyezte használatát, de a főherceg még 
azon az őszön hozzájárult. 

• r - • 1807-ben avatták fel nyitraszerdahelyi (Streda) lelkésznek. Mi
vel ott egy öngyilkost levágott a kötélről, sokáig vonakodtak tőle 

úrvacsorát venni a hívek. 181 l-ben a Trencsén megyei Kohanócba (Kohanovce) került. Itt 
született meg Gusztáv fia, a későbbi püspök. 

Nagy munkabírású, fáradhatatlanul dolgozik. Új, érthetőbb vallástanítási tankönyv készí
tését ajánlja a merev kátétanítás helyett az iskolák számára. Kinyomtatását a cenzúra nem en
gedélyezte. Modorba hívják a gimnázium igazgatójának, de nem adja fel a lelkészséget. 

1819-ben a Selmecbányái gyülekezet választotta meg, ahol élete végéig maradt. Esperes 
lett, és sokat tevékenykedett az ottani gimnázium érdekében. Ő vezette a filozófiai és a teo
lógiai tanfolyamot. Oktatta a Radvánszkyak, Prónayak, Veresek stb. ivadékait. Az ifjúságai 
atyailag foglalkozott, a szegény szülők gyermekeit továbbtanulásra késztette és segítette. 

1831-ben lett püspök a bányai egyházkerületben. Elsőnek vette fel a Luther-kabátot, s 
ajánlotta használatát. Szép feladatának tartotta a püspöklátogatást (canonica visitatio). Zó
lyomtól a Szerémségig 200 templom, 400 iskola tartozott hozzá. Hat év alatt beutazta va
lamennyit. Torontál megye főispánja a megye táblabírájának nevezte ki, ami abban az idő
ben a nem nemeseknek ritkán jutott ki. 

Énekeskönyvet, ágendát szerkeszt, könyveket ír, konfirmációs kátét állít össze. Magya
rul nem tudott, egy iskolai megszégyenítés miatt elment tőle a kedve, de kollégáinál szor
galmazta e nyelv tanulását. 

Eleinte nem volt nemzetiségi kérdés, a latin nyelv volt a közvetítő. 1841-től élesedik a 
küzdelem. Szeberényi meggyőződése, hogy a protestantizmus létezése és gyarapodása a 
hazában a magyar államnak, nemzetnek köszönhető. Kiáll 1848 vívmányaiért, Kossuth 
mellett, szláv híveit is felhívta a támogatásra. Ezért börtönbe vetik, halálra ítélik, majd vár
fogságra változtatják büntetését. Mária Dorottya (József nádor felesége) közbenjárására 
kegyelemből szabadon bocsátják a már koros egyházfőt. 1856 őszén meghűlt, 1857. feb
ruár 9-én fejezte be életét. 

\ 
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Szeberényi Lajos Zsigmond 
1859-1941 

Békéscsabán született, édesapja is itt volt lelkész és a Bányai Egy
házkerület püspöke. Születésekor kezdődtek a patentális harcok, s 
kis híján életet vesztette. Ilyen érzelmű lelkész szállt meg a paróki
án, akinek néhány fiatal macskazenét adott, beverték a paplak abla
kait, s egy fél tégla hajszálnyira a kis csecsemő mellett zuhant le. 

Esperes többször is és püspökjelölt, de neve rosszul csengett a 
túlzott nemzetieskedők előtt, számukra ő volt a „pánszláv" fia. 

Anyja a szlovák istentiszteletekre járt, de a gyermekekkel csak 
magyarul beszélt. Az iskolában önként vállalta a szlovák nyelv ta
nulását, s ez sok társa ellenszenvét váltotta ki. A felsőbb osztályo
kat Selmecbányán járta, Nagyszebenben a német nyelv tanulásáért járt, s az itteni nemze
tiségi villongások nyomán „örökre szakított a magyar sovinizmussal". 

Külföldi, főleg német egyetemek látogatása után, 1882-ben tért haza és szentelték lel
késszé. 1883-90 között Tótaradácon (Temes megye) szolgált, ahol „megtanulta ismerni és 
szeretni a falut". 1891-ben került Békéscsabára, édesapja helyébe. Élénken részt vett a köz
ség és a vármegye életében. Úgy látta, hogy a nemzetiségek háttérbe vannak szorítva, s 
ahol tudott, segített a szlovák népnek. 

1895-ben meghalt Nagylakon lelkész nagybátyja, Szeberényi Andor, aki lapot szerkesz
tett. Ekkor indította meg az Evangélikus Egyházi Szemlét. A cikkeket három nyelven lehe
tett beküldeni. Hű munkatársa volt dr. Daxer György gimnáziumi tanár. 

19()2-ben átadta a lap szerkesztését Hurtay osztrolukai (Zólyom megye) lelkésznek, de 
a lap Békéscsabán jelent meg. 19()5-ben szűnt meg. 

Mindig a nép javát akarta előmozdítani. így figyelt fel rá BánfFy miniszterelnök, és hív
ta meg a budai várban munkáskérdésekről tartott értekezletre (1896). 

1896-ban megalapította Csabán az Egyházi Könyvkereskedést. Könyveket adtak ki, és 
az iskolai növendékeket olcsó, illetve ingyenes taneszközökkel látták el, ezért is támadták 
egyesek, hogy a saját kapzsiságát szolgálja, pedig neki abból semmi haszna nem volt. 

1907-ben kiadta „A parasztok helyzete Magyarországon" című könyvét. Járt Dániában, 
s az ottani parasztok helyzetét előadásokban ismertette. Életrajzokat írt (Gusztáv Adolf 
Luther Márton, Kierkcgaard). A szekták is sok küzdelemre adtak okot (nazarénusok). 

1919-ben politikai túszként fogságot szenvedett. 
1930-ban felsőházi tag lett. Ekkor mondta: „Egész életemben a rágalmak özöne közt 

mentem... ennek csak egy oka volt, hogy nem hajoltam meg a hatalmasok és a tömeg 
előtt. Nem akartam rabszolga lenni, de most szolgája akarok lenni ennek a hazának, a ma
gyar nemzetnek." 
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Szelényi Ödön 
1877-1931 
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V D*SZnÍirn ÖDAN 

A neveléstudomány egyik elfeledett tudósa, Schneller-tanítvány, 
akit viszonylag fiatalon, 54 éves korában veszített el egyházunk és 
a közművelődés. 

A szepességi szülőváros, Késmárk középiskolája után a budapes
ti egyetem bölcsészeti karán végezte tanulmányait. A századforduló 
esztendeiben Mezőtiiron, Lőcsén s végül Késmárkon volt tanár. 
190l-ben kitűnő eredménnyel bölcsészdoktorrá habilitálták. A po-

^ '^é^^^ zsonyi teológiai akadémia 1909-ben választotta meg tanárnak a böl-
• '• cscszeti tanszékre. Ekkor tett tanári szigorlatot is, sőt lelkészi képe

sítést is szerzett. Még az első világháború eveiben a bécsi teológiai 
fakultáson licenciátust kapott. 1925-ben pedig a debreceni egyetem a neveléstudomány 
magántanárává fogadta. 

A hírneves és elismert fiatal tudós írásai a legkülönbözőbb szakfolyóiratokban jelentek 
meg, s a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság hamarosan választmányi tagjai közé hívta 
meg és 1915-től 1918-ig a Tlu'olá(;iíii Szaklap szerkesztését is rábízták. Amikor a trianoni 
békediktátum következtében előállt új helyzetben a pozsonyi teológiai akadémiát meg
szüntették, ő több társával Budapestre került. Amikor azonban Sopronban egyetemi rang
ra emelték a teológiát, Szelényi Ödön kimaradt a fakultás tanárainak névsorából, és két 
éven keresztül a Veres Pálné evangélikus női líceumban volt kénytelen tanítani. 

1927-től haláláig a Protestáns Tanügyi Szemle egyik szerkesztőjeként tevékenykedett. Hit
tankönyveit még sokáig használták. Megírta az evangélikus nevelés történetét (Pozsony, 
1917), és írt egy rövid vallástörténetet is (Budapest, 1922). Foglalkoztatta Goethe, Nietz
sche, sőt még a misztika kérdése is. 

írásaiban szerette az antagonisztikus szembeállításokat. Összevetette Madách és Luther 
(1906), Luther és Kant (1917), Krisztus és Kung-Fu-ce (1910) tanítását, gondolatait. De 
foglalkozott Tcssedik Sámuel és az evangélikus filozófus, Böhm Károly tevékenységével, s 
nem hallgatta cl véleményét a háború és béke kérdésében sem. A protestáns nevelés szelleme 
című egyik utolsó írásában őszintén szólt a gátoló erőkről, s megnevezte a katolikus resta
uráció és a nemzetköziség kísértését, s felhívta a figyelmet a felekezeti iskolákkal kapcso
latban az állami befolyás veszélyére. Az volt a véleménye, hogy a protestáns iskolák „az in
dividualizmus és szocializmus elvét a legszebb harmóniában egységesítik", mert nem 
vezetik járószalagon a növendékeket, hanem öntudatos, vallásos, erkölcsi személyiségeket 
akarnak nevelni-formálni. Vallomását így foglalta össze: „az a protestáns iskola, amelyben 
Jézus szelleme él!". 
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Székács József 
1809-1876 

< f ^ 
„A kiváló szónokként és szervezőként ismert Székács püspökké 
választása új korszak nyitányát jelentette mind az egyetemes evan
gélikus egyház, mind a Bányai Egyházkerület történetében. Fő-
pásztori munkássága alatt az üdvös reformok és egészséges szem
léletváltások garmadájával igazolta vezetői rátermettségét" - írta 
róla Elek László. 

Az orosházi tímár mester fia a négy népiskolai osztály befejezése 
után már a szomszéd Komlóson igyekezett elsajátítani a tót nyelvet, 
mikor hazahívták, mert társai között nem akadt olyan, aki a temp
lomi évzáró vizsgán elmondja a beköszöntőt. Később apja Gyulára 
indult vele, hogy inasnak szegődtesse, a tekintélyes Szigethy János lelkész azonban vissza
fordíttatta a lovas kocsit. így lett fölemelkedésének első állomása a mezőberényi gimnázium, 
majd a „legmagyarabb" iskolába, Sopronba vezetett az útja, ahol három évig bölcseletet és 
teológiát hallgatott, egyik jeles tagja volt a Kis János vezette híres Magyar Társaságnak. 

1829-ben Besztercebányán letette a lelkészi vizsgát, aztán a délvidéki Nikolics családnál 
nevelői állást nyert, megtanult szerbül, görögül. Az 1831/32-cs tanévben tanítványával 
Pestre jött, megismerkedett a reformeszméket képviselő szellemi élet vezetőivel. Ezután 
Eperjesen maga is beült az iskolapadba, jogot hallgatott, Magyar Társaságot alapított. 

Miután tanítói jövedelmével biztosította az anyagi alapot, 1835 tavaszán Nyugat-Euró
pába utazott, a lipcsei egyetemen filozófiai doktori címet szerzett. 1836-ban napvilágot lá
tott úttörő jelentőségíí műfordításkötete a Szerb népdalok és hősrej^ék, amellyel sokat tett a 
magyar és a szerb nép közeledéséért. Ugyanakkor Pesten - ahol csak német és tót evangé
likus gyülekezet volt - 1837-ben az evangélikus egyház első magyar lelkészének hívták 
meg. Időközben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Kisfaludy Társaság rendes 
tagja lett, igen aktívan volt jelen az irodalmi életben. A nemzeti ébredést szolgáló szug
gesztív erejű beszédei a legkiválóbb szónokok sorába emelték, rendszeresen látogatta hí
veit, gyülekezete a protestáns szellemi élet központjává vált. 

184()-ben kötött házasságot Veöreös Júliával, hat gyermekük született. A gyülekezetéhez 
tartozó Kossuth Lajos ösztönzésére 1842-ben Török Pállal elindították a Protestáns Ej^'lid-
zi és Iskolai Lapot. A szabadságharc bukása után bujdosott, 1851-ben előállították. Láng 
Mihály német lelkésztársa bátorságai védelmezte. 

1859-ben vezető szerepet játszott a protestáns egyházak autonómiáját megszüntető pá
tens elleni harcban. A pátens visszavonása után, 186()-ban szuperintendenssé választották. 
Létrehozta az Egyetemes Gyámintezetet, sokat tett a Protestáns Országos Árvaház elindí
tásáért. Külön fejezetet érdemelne az evangélikus iskolaügyért kifejtett szerteágazó mun
kássága. 1872-bcn lemondott a püspöki tisztségéről, gyülekezeti szolgálatát szinte a halá
láig folytatta a Deák téren. 
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Sztárai Mihály 
?-1575 

WSi-.^X-.üa.: 
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Azon kevés - egyetlen? - reformátoraink közé tartozik, akik nem 
Wittenbergben, a reformáció „szívében" tanulták az „lij hitet". 

i""; Egyik életrajzírója írja róla: „Luther iratainak olvasgatása és mások 
.-•^" kegyes buzgalma által itt Padovában, a pápaság közelében mondott 

iSSsrííSls-'- le örökre hitbeli tévelygéséről". De ha nem is találkozott Luther-
BíííiíSTíSii' tel, mégis hű lutheránus volt élete végéig, ezt pedig azokkal szem-

C — ben állíthatjuk, mai meggyőződésünk szerint, akik úgy vélik, hogy 
továbbhaladt a helvét hit irányába. 

Életének kezdete, ifjúsága homályban van, Páduából hazajövet 
a „Lutheristává lőn" Petényi Péter birtokára megy. A ferencrendi 

szerzetes megjárja Mohácsot, Sárospatakon kezd először a reformáció ügyében dolgozni 
társával. Kopácsi Istvánnal együtt. Innen életének nagy állomásai: Tolna, Baranya, Gyula, 
Sárospatak és Pápa. 

Eltűnik Észak-Magyarországról, sokáig nem lehet róla semmit sem tudni, míg egyszer 
levelet nem ír barátjának, amelyben azt írja, hogy az utóbbi években a Dunántúl déli ré
szén 120 gyülekezetet alapított. Van, aki azt állítja, hogy ezzel a magyar népnek is óriási 
szolgálatot tett, hiszen a török vidéken szervezte missziói tűzzel az új, a reformáció egy
házát, s vigasztalta, erősítette az elhagyott, elnyomott népet. Itt indította el a lelkészneve
lés ügyét is, s püspöki hatalommal és megbízatással választotta, szentelte és küldte a fiatal 
igehirdetőket. Még Huszár Gál is ideküldte a felszentelendőket Magyaróvárról. Szenve
dések és viták között, sokszor a szó szoros értelmében vett halálos veszedelemben utazott, 
missziónak. Laskóról feljegyezték, hogy esténként hegedülni kezdett, s messzire csengő 
hangon énekelt, majd, mikor összejött a nép, prédikált nekik. 

Az író. Ez a második, összegző jellemzés, amit el kell mondani róla. Sőt: az első dráma
író hazánkban. Az ötvenes években jelent meg két műve: Papok házasságáról és Az igaz pap
ság tiköre. Szerzője, a mi Sztáraink „a magyar reneszánsz líra virágba borulásának egyik 
nagy előkészítője" - írja róla Nemeskürty István. S még nem beszéltünk bibliai tárgyú 
énekeiről, történelmi verseiről és a sok zsoltárfordításáról. De még arra is utalnak nyo
mok, hogy Postillát és Ágendát is írt. Ha ez igaz, akkor azt lehet mondani, hogy igazán 
sokoldalú és színes, kifogyhatatlan energiájú harcosa volt a magyar reformációnak. 

Lassan azonban mégis megtört. Talán nem is egyszerűen a szenvedésekben, hanem ab
ban, hogy missziói területén a helvét irány kezdett hódítani. Ezért is írhatta 1557-ben egy 
Athanasiusról szóló versében: „egy nyomorult ember ezt írta versekben". De Gyulán, Sá
rospatakon és Pápán fáradhatatlanul szórta az Isten országa magvait. Még felvetődik egy 
soproni szolgálati hely lehetősége is. 1575 tavaszán őt is elragadta a pestis. Sajnos nem tud
juk, hová temették, sírja már nincs meg. 
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Sztehlo Gábor 
1909-1974 

Isten küldötte volt az embertelen 20. században. 
1909. szeptember 25-én született Budapesten. Középiskolai, majd 
teológiai tanulmányait Sopronban végezte. Ösztöndíjasként egy 
évet töltött Finnországban, ahol behatóan tanulmányozta a népfő
iskolák működését. . , 

1934-ben megbízást kapott a hatvani gyülekezet megszervezésé
re, az ő irányításával épült fel a Sándy Gyula által tervezett templom. 
1936-42 között Nagytarcsán szolgált a gyülekezet első választott lel
készeként, ahol 1938 őszén megszervezte az első m£^ar népfőis
kolát skandináv mintára. 

1943-44-ben ifjúsági, missziói és kórházlelkész lett Budapesten. Raffay Sándor püspök 
azzal bízta meg, hogy szervezzen mentőakciót az üldözött gyermekek számára. Világosan 
látta, hogy ezek a gyermekek csak otthonokba bújtatva, rejtegetve menthetők meg. Né
hány hét alatt Budán rokonai, ismerősei otthonában. Pesten pedig az evangélikus egyház 
(Fasori Gimnázium, Fébé diakonisszák) segítségével 32 otthont hozott létre a Nemzetkö
zi és a Svájci Vöröskereszt élelmezési, anyagi támogatásával. Ezekben az otthonokban 
1944. december 24-ig 1540 gyermek, illetve felnőtt talált menedéket. 

Sok gyermekért senki sem jött a háború után. Sztehlo a több száz árva számára ismét 
otthont teremtett Budán, Pax (Béke) néven. Hét villában összesen 300 gyermeket gyűjtött 
össze, gyűjtötte a kallódó gyermekeket is. Az otthonhálózat központja a nagyobb fiúk ta
nyája, a Gaudiopolis (Örömváros) volt. Ezen gyermekek oktatásban, szakmai képzésben 
részesültek. Sztehlo Gábor mélységes hite és szeretete tartotta össze ezt a különös intéz
ményt. 

195()-ben, a külföldi segítség megszűntével a főváros vette át az otthonokat. Sztehlo 1951-
ben a kelenföldi, majd a kőbányai gyülekezetben segédlelkészi állást kapott. Ebben az idő
ben minden felsőbb rendelkezés ellenére a kitelepítettek segítésére sietett. Az egyház meg
bízásából otthont szervezett a szellemileg fogyatékos gyermekek és idősek részére. 

1956-ban Sztehlo Gábor felesége (Lehel Ilona) két gyermekükkel Svájcba utazott, mi
vel azok továbbtanulási lehetősége idehaza nem volt biztosítva. Sztehlo csak 1962-ben lá
togathatta meg családját. Ekkor érte az első szívinfarktusa, így Svájcban maradt. Lelkész
ként szolgált, és megszervezte a beteg magyarországi gyermekek üdültetését. 

A magyarok közül elsőnek kapta meg Izrael állam Yad Vashem kitüntetését és a jogot az 
emlékfa ültetésére. 

Sztehlo Gábor 1974. május 28-án, Emmenthal faluban egy padon ülve halt meg, kezé
ben a napi postájával és a Bibliával. Hamvait felesége hamvaival együtt 1984-ben hozták 
haza, és a Farkasréti temetőben kaptak végső nyughelyet. „A keresztyénség nem a dogmák, 
hanem a szeretet világa. Az élő, erős és aktív szereteté" - írja Naplójában. 
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Tavasy Lajos 
1814-1877 

Iglón született 1814. augusztus 2-án és ugyanott halt meg 1877. 
január 28-án. 

Tanulmányait Iglón, Losoncon, Sárospatakon és Lőcsén végez
te. Mint árva fiú korrepetálással tartotta fenn magát, és hallatlan 
szorgalommal tanult. Losoncon és Sárospatakon kifogástalanul 
megtanult magyarul, majd az angol, a francia és az olasz nyelvet is 
elsajátította. 1836-1839 között a kor szokásainak megfelelően ne
velő volt Ácsán, báró Prónay Albert családjánál, aki ekkor a Bányai 
Egyházkerület felügyelője és Pest megye főispáni helyettese volt. 
Tavasy látóköre, a számára egészen új környezetben, rendkívüli 

mértékben kitágult, mert a reformkor előkelő patrióta nemesi társasága köreiben is meg
tanult helytállni, és azonosult a patrióta magyar szemlélettel. A pesti árvíz idején ő is be
állt menteni. 1839-42 között külföldi egyetemi tanulmányok következtek Jenában, Ber
linben és Halléban. Bölcsész doktorátust Jénában szerzett. Az ekkor uralkodó Pestalozzi-
tisztelet feltétlen híve lett. Ez vezette a tanári pályára. Hazatérése után egy évig Szirmay 
Ádám septemvir házában nevelősködött, majd 1843-ban a Pesti Evangélikus Algimnázi
umban lett ideiglenes tanár. Tehetsége és sokoldalú műveltsége, valamint szervezőképes
sége révén 1845-bcn igazgató lett. 

Ö volt az első, aki a tanév végén tanodái hírlcményt adott ki. Rövidesen az iskolai kerete
ken túlmutató első magyar pedagógiai folyóirat kiadásába kezdett. A Nevelési Emléklapok el
ső száma 1846-ban Pestalozzi emlékének és tanításainak áldozott. Ugyanebben az évben 
szervezte meg a Protestáns Tanári Köztanácskozmányt az iskola épületében. Ezen Schedius 
Lajos, Hunfalvi Pál, valamint 21 evangélikus és 7 református iskola küldötte is részt vett. 
1847-ben Sopronban került sor a 2. Protestáns Tanári Köztanácskozmányra. Ezen kisebb 
volt a részvétel, de az unitáriusok is megjelentek. Képviselőjük Brassai Sámuel volt. 

Az 1848. év hatalmas erjedést eredményezett. Az iskolák helyzete is átalakulóban volt, 
mert Eötvös József az iskolák államosítását tervezte. Tavasy az Emléklapok 5. számában be
számolt a soproni gyűlésről, és Eötvös József 1848. május 9-én az iskolában tett látogatásá
ról is: „A miniszter úr a fiúk padjába ült és hallgatott. Ha szólása volt, azt a tanítás után kü
lön intézte a tanítóhoz, ezért a nyakába borulhattam volna a kedves miniszternek." Az 
események sodrában Tavasy már nem elégedett meg a csak protestáns tanár tanácskozással, 
hanem 1848. július 20-ra összehívta az Országos Tanügyi Kongresszust immár az egyetem 
aulájába. 251 tanár öt napon át tanácskozott a tanügy átalab'tásáról. Szeptemberben azon
ban már Pest védelmének sáncait ásta diákjaival egyetemben, 1849 januárjában pedig beállt 
honvédtüzérnek. Hét hónapig harcolt Bem seregében. Hazakerülése után szülővárosába 
száműzték. Eleinte nevelősködött, majd 1855-től az iglói gimnázium tanára lett. 
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Telekiné Roth Johanna 
1741-1813 

A 18. században a Nógrád megyei Szirákon a Teleki-Roth kastély 
evangélikus szellemiségű kultúrközpont lett. 

Szirák ősi település volt és a törökök kiűzése után került a Rot-
hok birtokába. Kastélyát a 18. század első felében királyfalvi Roth 
Tamás magyar nemes építette. A kastély nagytermében hosszú ide
ig ott függött Roth János, az egyik ős arcképe, akit Eperjesen CarafFa 
generális megkínoztatott és a halálos ítélet alól az utolsó percben 
1()()(K) tallér váltságdíjért felmentett. Roth Tamás és felesége, Wat-
hay Borbála egyetlen leánygyermeke, Johanna gyakran állhatott a 
kép előtt. Talán itt tudatosodott benne igen korán evangélikus hite 
és hazaszeretete. . • • ,.• 

Roth Johanna a péceli Ráday kastélyban ismerte meg férjét, a református vallású Teleki 
József grófot, aki tudcís, író, főispán, koronaőr, zsinati elnök és anyai ágon Ráday Pál le
származottja volt. Teleki József nagy elfoglaltsága miatt feleségére hárult az otthon kor
mányzása, a gondok hordozása, a magyar ügy ápolása, ami különösen II. József gcrmani-
záló törekvése idején bírt nagy jelentőséggel. Pedig neki is kijutott a szenvedésből. Öt 
gyermeke közül csak két fia maradt életben. 

Telekiné felelősséget érzett a környék népe iránt is. Szirákon valamikor johannita ko
lostor működött, amelynek helyére később imaházat építettek. 1788-ban az imaház helyén 
templom, közelében paplak, majd iskola épült. A költségeket majdnem teljes egészében 
Telekiné vállalta. Támogatta a garamszegi gyülekezetet is. 

Nemcsak saját eklézsiájával törődött. A telet a család Pesten töltötte, a Szervita téri palotá
ban. Itt Telekiné részt vett az akkor szerveződő pesti evangélikus gyülekezet életében, amely 
eleinte Beleznayné Podmaniczky Annamária Ferenciek téri szalonjában gyűlt össze. Telekiné 
nagy összegű adománnyal (4(K)0 Rft) és természetbeni segítséggel (fuvar, építőanyag, mun
kaerő stb.) támogatta az evangélikus templom építését a mai Deák téren. Amíg a templom fel 
nem épült, húsz éven át rendszeresen ezreket áldozott a templomépítés céljára. 

Felismerte az iskolák, a művelődés jelentőségét. Százezer Rft-os alapítvánnyal jeles tudós 
férfiak képzéséhez járult hozzá. Telcki-Roth ösztöndíjat hozott létre, és ezzel sok szegény, de 
tehetséges fiatal kiművelését segítette elő. Levelezése elveszett, egyedül végrendelete maradt 
hátra, amely igaz hitvallás hitéről, ember- és hazaszeretetéről. Az örökösök után említést tesz 
benne két sérült gyermekről, akiket házában ápolt: „...egy néma siket leányt, Cselovszky 
Annát és egy Huszár Marci nevű vak gyermeket tartottam eddig Isten nevében; a mely fi
amnak jut sziráki jószágom, legyen a nyomorultak iránt hasonló jótéteménnyel". 

1813. október 12-én hunyt el. Az általa épített templom mögötd sírboltban helyezték 
örök nyugalomra. Koporsója felett kívánsága szerint a 2Tim 4,6-9 igéje hangzott cl. 
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Tessedik Sámuel 
1742-1820 

A 150 eves török uralom és a felszabadító harcok következménye, 
hogy az Alföld nagy része elvadult állapotba került. Szarvason is a 
letelepült felvidéki szlovák lakosság a legprimitívebb körülmé
nyek között élt. 

Ide érkezett 1767-ben egy Európát megjárt, széles látókörű, lel
kes és buzgó lelkész, akinek álma az volt, hogy az emberből Isten 
boldog teremtménye legyen. A falusi emberből is. A körülmények 

^_ ezt nem tették lehetővé. Ezért tárja fel szóban és írásban a paraszt
id- • .' ember, a mezőgazdaság égető kérdéseit. Könyvet ír {A parasztember 

Magyarországon...), kísérletezik, talajjavítást végez a terméketlen 
szikes földön (digózás, földkeverés), fásítást végez, felfedezi az akácfa szárazságtűrő képes
ségét, de több mint 300 fafajtával kísérletezett, rétekkel, fűtermesztéssel foglalkozott. 

A nevelés, a falufejlesztés éppúgy szívügye volt. Mint lelkész tanított szószéken, a házi 
és beteglátogatásoknál. Majd iskolát szervezett, amely európai hírre tett szert. Pedagógiai 
gondolatai a tevékenység felkeltése, a hasznos munkára nevelés. Iskolájában a tanulók ko
rukhoz alkalmazkodva minden munkát megtanultak. Volt, amikor a tanulók száma meg
közelítette az ezret. Iskolája ingyenes volt. Azzal kezdte, hogy hat hold szikes földet kért 
az uraságtól, s néhány év múlva emeletes iskolát épített, s előtte még a mai ótemplomot is 
Szarvason, célszerű gazdálkodással, a hívek anyagi megterhelése nélkül. 

Valódi cselekvésre buzdított. Minden baj okát a tudatlanságban és a tétlenségben látta. 
Ezért íratta rá iskolája bejáratára: száműzzük a tétlenséget! A célirányos tevékenység em
bere, kísérletezett és az eredményekkel oktatott. 

ínséges esztendőkben gyapjúszövő mestert hozatott, majd más szakembereket, általuk 
tanított, selyemhernyó-tenyésztést propagált, eperfákat ültetett, versenyeket szervezett. 
Képezte magát is, lépést tartott kora tudományos fejlődésével. Sokat utazott, de egy hely
ben élte le életét, 53 éves szolgálatát. Itt igyekezett megvalósítani mindazt, amit jónak ta
lált. A végtelenségig puritán, de nem egyéni tőkét gyűjtött belőle, hanem a közjavára ál
dozta oda. 

Dr. Nádor Jenő cura pastoralisnak - lelkipásztori munkának mondja mindazt, amit há
rom irányban lát: gazdasági reformátor, pedagógus, falufejlesztő. Mindegyikben értékeket 
teremtett. Ezekkel ma már külön szaktudományok foglalkoznak, benne ez egységes egész 
volt. Ideje és ereje javarészét az elmaradott falusi nép szellemi és anyagi jólétének emelé
sére áldozta, s megtanította jövedelmezőbben gazdálkodni. Közben megmutatta Isten drá
ga ajándékait a természetben és a lélekben. 
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Thököly Imre 
1657-1705 

Thököly Imre társadalmi-politikai származása meghatározta indu
lását. 1657-ben született, már nyolc évesen máramarosi főispán. 
1667-bcn indult meg Eperjesen a híres evangélikus főiskola, mely
nek egyik legfontosabb támogatója a Thököiy-család volt. Az ifjú 
Thököly eperjesi tanulmányai alatt az iskola kiváló professzoraitól, 
Pomarius Sámueltől, Ladivcr Illéstől jelentős európai tájékozódást 
kapott. A tanulmányoknak vetett véget 167()-ben a Wesselényi
összeesküvés elfojtása, Thököly 13 évesen Erdélybe menekül. 

Az 1672-1678 közötti váltakozó sikerű kuruc harcok politikai 
hátterét a protestáns gyászévtized eseményei szolgáltatják, 1673-
ban a pozsonyi vésztörvényszék koncepciós perben több száz protestáns prédikátort per
be fog, börtönbe vet, egy részüket 1676-ban szabadítja ki Nápolyban a gályákról de Ruyter 
Mihály holland admirális. Innen érthető a kurucok között terjedő török orientáció, mely
nek Thököly Imre nagybátyja, Petrőczy István kuruc vezér így adott kifejezést: inkább az 
ördög, mint a német. A nemzetközi helyzet, a francia támogatás azonban esélyt adott a ku
rucoknak. Thököly 1678-ban csatlakozott a kuruc sereghez és a nagyobb összecsapásokat 
kerülő hadműveletben eljutott egészen a Szepességig. Thököly bátor és elszánt vezetésé
vel egészen a bányavárosokig jutottak a kuruc seregek. Ahol sikerre jutottak, visszaállítot
ták a protestáns istentiszteletet. 

1679-ben a szikszói győzelem jelezte, hogy Thököly Imre személyében új szakasza kez
dődött a kuruc mozgalomnak, mely a helyi portyáktól eljutott az országos jelentőségű hatal
mi tényezővé váláshoz. Thököly, aki 168()-ban vált a kuruc seregek főgenerálisává, sikereit 
annak köszönhette, hogy újszerű fegyelmet és rendet vezett be. Thököly kiváló és fáradha
tatlan hadvezéri és államszervezői tulajdonságait a francia követ elismerően emlegette. 

Thököly hadisikerei engedményekre késztették a Habsburg-udvart, amit az 1681-es sop
roni országgyűlés határozatai tükröznek. Korlátozták a protcstánsüldözést, a kiváltságos ne
mesi és polgári rétegnek lehetővé tették a szabad vallásgyakorlást, ill. megyénként két helyen 
(ún. artikuláris helyek) az istentiszteletet. A kuruc mozgalom anyagi hátterét jelentősen erő
sítette Thököly házassága Zrínyi Ilonával, akinek révén Thököly kezébe kerültek a hatalmas 
Rákóczi-birtokok. Thököly 1682-bcn elfoglalja Kassát és a bányavárosokat, a török támoga
tásával megválasztják fejedelemnek. Thököly felső-magyarországi fejedelemsége a Garamig 
terjedt ki. Újraindult az eperjesi evangélikus főiskola. 

Thököly sikereinek a török 1683-as bécsi veresége vet véget. A politikáját a törökliöz kötő 
Thököly az ország török alóli felszabadításával párhuzamosan szorul vissza. 1690-ben Er
délybe betörve, megválasztják Erdély fejedelmévé. Thököly hamarosan kiszorul azonban Er
délyből. A Rákóczi Ferenc körül alakuló főúri ellenállás is kapcsolatban van Thökölyvel, aki 
azonban már nem tér vissza Magyarországra és 17ü5-ben a kisázsiai Nikomédiában hal meg. 
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Thurzó család 
17. század 

A 17. század elején evangélikus nádorok követték egymást. Az el
hunyt lUésházy örökébe a nádori tisztségre az ország egyik legje
lentősebb evangélikus főurát, Tfiiírzó Györköt választották. A Thur-
zók Mohács után a vezető főúri családokhoz tartoztak, a lutheri 
tanok pártfogóivá váltak. A 17. század végérc a családnak két ága volt, 
az árvái és a szepesi. 

Élettörténetében a jellegzetes nagybirtokos vonalat követte, ud
vari szt)lgálatban szerzett politikai tájékozottságot és a harctéren ka
tonai erdemeket. Talán annyiban tért el az ő sorsa, hogy buzgó pro
testáns létére az udvarnál is kedvelték. Bár az Illcsházy-ügy miatt 

egyet nem értése miatt lemondott a dunáninneni kapitányságról, de a Bocskai-felkelés 1604-
cs kitörésekor megmaradt a király pártján. A király részéről Thurzó György vett részt a bé
ketárgyalásokon, és ő lett az 1606-os bécsi béke egyik fő mentora, Illésházyval együtt a ma
gyar protestánsok elismert vezetője. Thurzó Cíyörgy szolgálataiért grófi rangot. Árva örökös 
főispánságát és Tokaj várát kapta. 

A Thurzó György védnöksége alatt megtartott 1610-es zsolnai zsinaton az evangélikusok 
önálló egyházszervezetet hoztak létre, az egyházkerületek élére szuperintendenseket választot
tak. Ekkor jött létre a későbbi dunáninneni, ill. bányai kerület elődje, ill. 1614-ben a szepesi-
sárosi területeken a későbbi tiszakerület elődje. Thurzó György biccsei várkastélya és udvara 
állandó míívclt társaságot vonzott, jelentős könyvtárat épített ki. A protestánsok támaszaként 
egyházak és iskolák létrejöttét támogatta. 

Thurzó György politikája bölcs és kiegyensúlyozó volt, és ezzel ellensúlyozta a túlzó 
katolikus párt Erdély-ellenes akcióit. Bár Thurzó megőrizte a Felvidéket a királyhoz való 
hííségben, mégis a Báthory Gábort 1613-ban erdélyi fejedelemségben követő Bethlen Gá
borral együtt jelképévé vált a „két pogány közt egy hazáért" politikának, amely a Habsburg 
és a török hatalom közötti egyensúlypolitikában kereste az ország jobb sorsát. Thurzó 
György nádor 1616. december 24-én Biccsén halt meg. Haláláról úgy emlékeztek meg, 
mint a protestánsok és a haza ügyének nagy veszteségéről. 

Thurzó György örökébe fia, az 1598-ban Biccsén született Tíuírzó Imre lépett. O és gyám
ja, Tímrzó Szaniszló az 1618-al kezdődő nagy európai vallásháborúban, a protestáns párt ve
zéreiként Bethlen mellé álltak. Ugyanakkor a Thurzók jó udvari kapcsolatai miatt a cseh 
protestánsok 1620-as fehérhegyi veresége miatt nagy szerepük volt abban, hogy az 162l-es 
nikolsburgi béke iijra biztosította a protestáns vallásszabadságot. A békés kiegyezés politiká
ja jegyében a korán, 1621-ben elhunyt Thurzó Imrét követően a magyarországi rendek 
1622-bcn Thurzó Szaniszlót választották meg nádornak, amely tisztséget haláláig, 1625-ig 
töltött be. A 17. századi evangélikus nádorok időszaka a magyar protestantizmus egyik leg
fontosabb, legvirágzóbb időszakát jelentette. 
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Tichy Gyula 
1879-1920 

Rimaszombaton született 1879. augusztus 28-án, és Rozsnyón, 
halt meg 1920. június 22-én. 

„Egy körzőhöz volnék hasonlatos, amelynek acélcsúcsa Rozs
nyóba van szúrva, a ceruzás vége pedig Pesten írja a magyar kultúr
történet számára betűit, ha ugyan a feledékenység gummija ki nem 
törli őket" - írja önmagáról 1913 körül Tichy Gyula. A majdnem a 
kezdetektől KÉVE művészegycsületi tagként, s a Magyar Grafiku
sok Egyesületének tagjaként alkotóművész életművének sorsán 
eddig részben beteljesedett e fanyar iróniájú prófécia. Művészetét, 
műveit saját kora csak rácsodálkozó meglepődéssel, de végül is mcg-
ncmértéssel fogadta, az utókor pedig ez idáig legfeljebb a magyar szecesszió általános áram
latán belül „a szecessziós társasági művészet legmarkánsabb alakja"-ként tiszteli. 

Alapfokú és középiskoláit Rozsnyón, az evangélikus tanintézetekben végezte. Meleg, 
inspiráló családi környezetben - főként a megbecsült köztisztviselő édesapja vezetésével -
már ekkor bontakozni kezdett tehetsége. Általa illusztrált iskolai újságot adott ki, és Dan
te Poklához készített illusztrációkat. 

1897 őszén a budapesti Műegyetem gépészmérnöki karára iratkozott be. Fél év elvégzése 
után azonban súlyosan megbetegedett tífuszban. A hat hónapi betegség után, az amúgy is 
vékonydongájú, betegségre hajlamos fiatalember a következő tanévet már a budapesti Min
tarajziskolában kezdte. Művészi pályája itt alapozódott meg. Gyulai László, Székely Bertalan 
voltak mesterei. Bejáratos volt Lotz Károly műhelyébe. 1900 nyarán Hollósy Simon nagy
bányai művésztelepén tett látogatása, később három velencei és dalmáciai tanulmányútja is 
formálta szakmai tudását. Művészeti látása azonban az akkori „modernek", a szecessziós stí
lus európai nagymestereinek újságokban látott művein tájékozódott. 

1904 őszén megválasztották a pesti Evangélikus Főgimnázium (Fasori Gimnázium) 
matematika, fizika és rajztanárává, ahol lelkesen kezdte munkáját külön rajzszakkört is in
dítva tanítványainak. Egy év után azonban újra megbetegedett, olyannyira, hogy állását is 
kénytelen volt feladni. „Szárnyaszegetten" költözött haza Rozsnyóra a levegős pesti társa
sági élet derűjéből, ahol az ottani Evangélikus Főgimnázium tanáraként dolgozott tovább, 
korán bekövetkezett haláláig. 

Polihisztor művészegyéniség volt Tichy Kálmánnal, a szintén Rozsnyón felnőtt, 9 évvel 
fiatalabb festőművész öccsével együtt. 

Festőművészi munkásságának legkvalitásosabb darabjait a temperafestés technikájával 
alkotta, melyek a magyarországi szecessziós szimbolizmus kiemelkedő művei. Életművé
nek nagyobbik részét tusrajzai és linómetszetei jelentik. 

Egy rossz kimenetelű veseműtét vetett véget életének, reményeinek, terveinek. A rozs
nyói temetőben, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra. 

157 



Torkos András 
1669-1737 

HET RÉSZEKBŐL 

ENGESZTELŐ Győrbcn született. Tübingenbcn tanulta a teológiát, majd 1707-
Á L D O Z A T ' ° ' ^ Byori gyülekezet megválasztott lelkipásztora. III. Károly ural

kodása az evangélikus gyülekezeteket nagy elnyomással sújtotta. A 
gyászévtized elején, 1671-ben a gyülekezet lelkészeit elüldözték a 

"Í'MAD'SÁO'O'S'" városból, intézményeit lefoglalták. A gyülekezet a külvárosban 
( . K Ö N Y V próbált gyökeret verni. Templomát feldúlták. Csendben végzett 
; ••••''*•• szolgálatát állandóan akadályozták, folyton zaklatták. 

Í
A'J6 Kcreíítcnir emb« M 5 Meiiyel 

'~ '^iÍ . '"JS^ A gyászévtized 1681-ben, a soproni országgyűléssel ért véget. 

«ii.t..T i.r Megyénként két helyen lehetett evangélikus templom használat
ban. Győr nem volt „bejegyzett - artikuláris" hely. Templomuk 

szüntelen veszélyben volt, lelkészeik családjaikkal együtt sokszor otthontalanul szenved
tek. Torkos Franckétól kapott tekintélyes segéllyel támogatta őket. 

Isten c próbás idő mérlegén a másik serpenyőbe csoda-ajándékot helyezett el. A refor
máció óta a legnagyobb hatású megújulási, ébredési mozgalom ebben az időben bontako
zott ki. Ez volt a pietizmus. (Pietas - kegyesség, szerető ragaszkodás Jézushoz, odaadó tisz
telet az Atyának és a Szentléleknek. Ébredés a bűn álmából.) Hazánkban Győr volt kisugárzó 
helye ennek a megújulásnak, személy szerint pedig Torkos András lelkész, valamint a kül
földet megjárt rektorok és munkatársak. 

Hatással volt rá a württenbergi ébredés, személy szerint Jakab Spener és a halléi Hermann 
August Francke. Franckéval élénk levelező kapcsolatban volt. Állandóan tájékoztatta egy
házunk, hazánk életéről és saját helyzetéről. Irodalmi működése nagyjelentőségű. Mind
egyik műve egy évszázadon át meghatározó hatású volt egyházunk életében. Munkái hi
hetetlen sok akadály között jelenhettek meg. Katekizmusa második kiadását be kellett 
szolgáltatni a helyi római püspöknek. Lefordította az Újszövetséget is, de kiadása meghiú
sult. Imádságos könyve, az En^^esztelő Áldozat Halléban jelent meg Francke támogatásával. 
Hazánkba való szállítása nagy gondot okozott. Szívügye volt az iskola. Korszerű, magas 
színvonal jellemezte, ahol filozófiai és teológiai oktatás is folyt. 

Hitvallását így írja le az egyik Franckéhoz írt levelében: „...hallgatóim szívébe oltoga
tom a ti kegyességeteket, hiteteket és életetek szentségét, amely mindig szívemben volt és 
van most is. Szívügyem egészen, hogy hallgatóimba úgy oltsam be a keresztyénséget, hogy 
a képmutatás nélküli hit cselekedeteiből győződjenek meg üdvözítő erejéről. Teljes igye
kezettel azon legyenek, hogy Krisztus életét kövessék életükkel és bizonyítsák. Ebből pe
dig nem engedek." 

\ 
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Tranovszky György 
1591-1637 

A magyarországi evangélikusság egyik legérté
kesebb sajátsága, hogy történetének kezdete 
óta több nemzetiséget foglalt magában. A szlo
vákajkú evangélikusság éneklését, ezen ke
resztül egész kegyességét alapvetően megha
tározta Tranoscius lelkészi, énekszerzői és éne
keskönyv szerkesztői tevékenysége. 1629-ben 
kiadott ódagyűjteménye a 17. századi felvidéki 
német, szlovák és magyar műveltségre volt ha
tással, az 1636-ban megjelent Chitara Sanctomm 
pedig a szlovák evangélikusság számára egészen századunkig a legfontosabb énekeskönyv, 
mely a magyar ajkú evangélikusok énekkultúráját is befolyásolta. 

Tranovszky György 1591-ben született Sziléziában, Teschenben. Neve utal arra a falu
ra, Tranovicére, ahonnan a család származik. Középiskolai tanulmányai befejeztével, 1607-
től a wittenbergi egyetem hallgatója lett. 1612-ben Prágában tanít, majd a morvaországi 
Hellesovicében iskolarektor, később Mcsericben lelkész. Osztozott a cseh protestánsok 
sorsában: 1621-ben menekülni kényszerült, 1623-ban raboskodott is, majd a sziléziai Bielic-
ben kapott állást. Miután hite miatt innen is elűzték, 1628-ban Magyarországra, Árva vá
rába menekült. 1636-ban Liptószentmiklóson lett lelkész. 

Az 1629-ben megjelent ódagyűjteménye 150 latin nyelvű éneket tartalmaz. A kötet vé
gén sorolja az ezekhez tartozó húszféle versmértéket és ugyancsak húsz egyszerű négyszó
lamú karművet. (Utóbbiak közül mintegy a fele saját kompozíciója.) A kötet különleges
ségei közé tartoznak azok a versek, melyekben latin klasszikus költők verseit dolgozza át 
úgy, hogy miközben a vers formáját - ezzel együtt bizonyos szavakat, ragokat, alliteráció-
kat - megtartja, tartalmát keresztyénné írja át, s ezzel mintegy megkereszteli a művet. 

Odagyűjteményénél is jelentősebb és nagyobb hatású Chitara Sanctomm című énekes
könyve. Első kiadásának csaknem félezer énekéből több mint 150 Tranovszky költeménye, 
s a többi között is jelentős azon énekek száma, melyet korábbi latin vagy német ének alap
ján ő fordított. A Tranoscius anyaga újabb és újabb kiadásokban egyre bővült. Legutóbb 
1874-ben jelent meg 1148 énekkel. 

A Tranoscius énekeskönyv több mint kétszáz éves története alatt mélyen beleivódott a 
szlovák evangélikusok ünnepi és mindennapi kegyességébe. Ezért nevezik Jiri Tranovskyt 
„szláv Luthernek". 

Utolsó szolgálati helyén, Liptószentmiklóson halt meg 1637-ben. 
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Túróczy Zoltán 
1893-1971 

1 
A Borsod megyei Arnóton született 1893. október 23-án, ároni csa
lád sarjaként. Édesapja - Túróczy Pál - ekkor Arnóton, majd Ózdon 
volt lelkész és 1897-1917 között a Hegyaljai egyházmegye esperese. 
Anyai nagyapja Czékus István rozsnyói püspök, dédapja pedig Bau-
hofer György somorjai, majd budai lelkész, Mária Dorottya nádor
asszony kedves udvari papja volt. Elemi iskoláit odahaza, a gimná
ziumot Rozsnyón, a teológiát pedig Pozsonyban végezte. Scholz 
Gusztáv püspök 1915. október 23-án avatta lelkésszé. 

Hosszabb időt töltött Bodelschwing híres bielefcldi diakóniai 
intézményében. Segédlelkészi szolgálatát Komáromban 1915-1917 

között végezte, három hónapos ózdi megszakítással. Katonai betegápolóként kivette részét 
az I. világháborús terhek hordozásából is. Arnóton, Ózdon, Győrött, Nyíregyházán végzett 
lelkészi szolgálatot. 

Kiváló képességei rendkívül mély és élő hittel, valamint az átlagot messze meghaladó teo
lógiai felkészültséj^el párosultak. Nevét országosan ismertté tette a belmissziói munkában 
való részvételével, elsősorban az evangelizációs sorozatok, hitébresztő és hitmélyítő konfe
renciai előadások tartásával, melyek közül az alábbiak jelentek meg nyomtatásban: Eri azon
ban és az én házaninépe az Úniak szolfiálunk (1930), íme! (1933), Oldott kéve Isten szérűjén (1936), 
És hívják nevét csodálatosnak (1937), Én a prófétákra támadok (1938), Pap az ébredés ellen (1940). 

Egyházépítő törekvései más irányú műveiben is szerepet kaptak. Például: Evangélikus 
öntudat címmel konfirmációs tankönyvet adott ki 1925-ben. Fontosak még: Korunk és a 
misszió (1934), valamint a Szekták keletkezésének okai (1934) címen megjelent írásai. 

Egész életében és szolgálatában meghatározó szerepet játszottak finn kapcsolatai. Értékes 
munkálkodását a Helsinki Egyetem díszdoktorátus adományozásával honorálta, melynek 
átvételére nem kapott kiutazási engedélyt. Két írása is érinti ezt a témát: A finnek eg)>liázi élete 
(1933) és Die Frage dcr ungarlándisdicn ev.-htlherischen Diaspora (Tallinn, 1936 és Győr, 1936) 

Nagy tekintélyét mutatja, hogy a Tiszai Egyházkerület 1939-ben a megüresedett püspö
ki tisztre hívta meg Nyíregyházára. Háborús uszítás vádjával letartóztatták és 1945. június 
25-én a nyíregyházi népbíróság 10 évi fegyházbüntetésre, valamint hivatalvesztésre ítélte. 
1946-ban szabadlábra helyezték, de püspöki szolgálatát csak 1948-ban kezdhette újra, 
előbb még Nyíregyházán, majd a Dunántúli Egyházkerületben, Győrött, Kapi Béla távo
zása után. 1952-ben lemondott püspöki és lelkészi állásáról. 1956-ban reaktiválták és előbb 
megbízatás alapján, aztán megválasztott püspökként vezette az Északi Egyházkerületet 
egészen 1957-ig, amikor a hatalom végleges visszavonulásra késztette. Haláláig tevékeny
kedett. Az országosan kiemelt jelentőségű győri gyülekezeti könyv- és levéltárban végzett 
rendszerező munkát. 

Visszavonultságban töltött esztendők után 1971. november 22-én halt meg. 
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Urbán Ernő 
1908-1943? 

1908. szeptember 30-án született a Krassó-Szőrény megyei Stejer-
lak-Aninán. Iskoláit odahaza, majd Újpesten és a pécsi Zrínyi 
Miklós Katonai Reáliskolai nevelőintézetben végezte 1914-1926 
között. Ezután egy évig a Ludovika Akadémia hallgatója volt. Be
tegsége miatt itteni tanulmányait nem folytathatta. A pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karának 
hallgatója volt 1927-1931 között. Kitűnő eredménnyel szigorlato
zott, majd lelkész vizsgát tett és 1931 október 26-án lelkésszé avatta 
Budapesten D. Raffay Sándor bányakerületi püspök. Az 1931/32-es 
tanév első félévét Berlinben, második félévét pedig Baselban töl
tötte ösztöndíjasként. Különösen nagy hatással volt rá a kor két híres svájci teológusa. Kari 
Barth és Eduárd Thurneysen. 

Hazatérése után segcdlelkészkcnt és hitoktatóként működött Mezőberényben, majd 
Pestszentlőrincen és Budavárban 1932-1934 között. 

Tudományos kutatómunkájának folytatása és a doktori fokozat megszerzése érdekében 
1934. november l-jétől a katonaság kötelékébe lépett. Hitoktatóként szolgált 1934—1941 kö
zött Budapesten, 1941-1943 között pedig Sopronban a II. Rákóczi Ferenc hadapród-iskolá-
ban. A II. világháborúra tekintettel 1942-ben frontszolgálatra osztották be. 1943. január 10-
cn indult az orosz frontra, utolsó életjelet január 16-án adott magáról. A január közepén 
indított Don kanyari áttörés és offenzíva során - valószínűleg Kasztornojc mellett - nyoma 
veszett. Illetékes szervek január 30-án eltűnmek nyilvánították. Mivel súlyos cukorbaja mi
att naponta inzulin-injekciókra szorult, életben maradására alig volt esély. Felesége és család
ja évtizedes keresés után sem tudott róla megbízható információkat szerezni. 

A tragikusan korán véget ért életút ellenére hatalmas munkát végzett egyházunkban. 1941-
bcn doktori fokozatot szerzett. Disszertációja (Krtszí(/5 í-Yreĵ f/e, Budapest-Sopron, 1941) Krisz
tus váltságszerző halálával foglalkozik a középkor n^y teológusának, Anselmusnak Ciir Deus 
homo? (Miért lett Isten emberré?) című irata alapján. A rendkívül fontos teológiai kérdés fel
dolgozásában nagyszerűen ötvöződik a lutheri és a barthi teológia. Sajátos érték a mű 
mintegy 60 oldalt kitevő dogmatörtcneti része, melyben az olvasó áttekintést kap a Krisz
tus váltsághaláláról szóló keresztyén tanítás 1900 éves folyamatáról. Főművén kívül szá
mos cikke és tanulmánya jelent meg a Keresztyén Igazság, a Lelkipásztor, a Harangszó, a 
Belmissziói Munkaprogram, illetve az evangelizációs szolgálattal foglalkozó lapokban, folyó
iratokban, periodikákban. A számítógépes bibliográfiai feldolgozást dr. Reuss András teoló
giai egyetemi tanár végezte el. 

Kiváló képzettsége mellett megnyerő egyénisége alkalmassá tette őt arra, hogy a KIE és 
a Pro Christo Diákszövetség ökumenikus tevékenységében is vezető szerepet vállalhas
son. Hatása fél évszázad elteltével is érzékelhető. 

161 • 



Vachott Sándor 
1818-1861 

1818-ban született Gyöngyösön, a 19. század neves költője. Szü
lővárosában, a katolikus iskolában tanult, 1831-től pedig az eper
jesi evangélikus gimnáziumban. Már ekkor verselt, irodalommal 
foglalkozott, és az iskolai Magyar Nyelvművelő Társaság elnöke 
volt. Itt kötött barátságot Sárosy Gyulával, aki az 1840-es években, 
s különösen a szabadságharc idején ismert költő volt. (Barátságuk 
később tragikus fordulatot kapott: Sárosy rejtegetéséért fogták el 
és vetették börtönbe Vachottot.) 

Vachott Sándor később jogot hallgatott, a jurátuskodás éveiben 
azonban az Athenaeum már megjelentette verseit. 

Az 1840-es évek elején Pestre költözött, ügyvédi vizsgát tett ugyan, de esősorban az iro
dalomnak élt. 1846-ban megjelent verseinek első, gyűjteményes kiadása. Ebben az időben 
ismerte meg Csapó Máriát, akit 1843-ban feleségül vett. Mária családja a reformkor évei
ben a pesti evangélikus közösség köztiszteletben álló tagja volt, rokonságban, illetve bará
ti viszonyban álltak Bajzáékkal, a Csajághy-lányok révén Vörösmartyval, Kossuthtal. A fi
atal pár csendes, vidéki élet után vágyakozott; Tápiósápra költözött, a forradalom hírére 
azonban Vachotték visszatértek Pestre, s Sándor 1848 őszén a kormánynál vállalt hivatalt. 
A világosi fegyverletétel után a rédei Vachott-birtokra költöztek, 1853-ban azonban a köl
tőt elfogták és az Újépületbe hurcolták. A fiatal feleség, ekkor már édesanya, Pestre uta
zott férje után, és kiszabadításáért küzdött. Császári tábornokoknál és börtönparancsno
koknál járt, s a fiatalasszony végül sikerrel járt: pár havi fogság után Vachott kiszabadult. 
Mégsem térhetett vissza szerető családja körébe, elborult elmével a Schwarzer-féle inté
zetben ápolták. Itt halt meg 1861-ben. 

A reformkor egyik legismertebb költőjének (kinek versei és Báthory Erzsébet című köl
tői beszélye igen népszerűek voltak) felesége is a haza és az irodalom ügyének ápolását te
kintette egyik legfontosabb feladatának. Regényei, olvasókönyvei jelentek meg, a hazai nő-
képzés elősegítésén fáradozott. 

X 
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Vahot Imre 
1820-1879 

1820-ban Gyöngyösön született Vahot Imre, a 19. század ismert 
szerkesztője, újságírója. Nevét ma leginkább onnan ismerik, hogy 
Petőfiék „ő ellene alakították a Tízek Társaságát". Sok érdeme is 
van ezen kívül, amiket szinten ismernünk illene. 

Öccsével, Vachott Sándorral együtt járt iskolába, először szülő
városuk katolikus, majd később Eperjes evangélikus líceumába. 
Tizenhat évesen már az iskolai Nyelvmíívelő Társaság jegyzője 
volt. 1836-ban rövid időre bebörtönözték, ugyanis tüntetést szer
vezett Lovassy Lászlóék elítélése ellen. Alig két esztendő múlva 
Pestre költözött jo^yakorlatra, ő azonban már ekkor is szíveseb
ben foglalkozott irodalommal. 1840-től rendszeresen publikált zz Atlienaeumhan, a Figyel-
inezőhcn és a Regélőben. Országgyűlési Almanachot szerkesztett és adott ki, 1844-ben pedig 
átvette a Pesti Divatlap szerkesztését. Sok fiatal költőnek és írónak adott megjelenési lehe
tőséget, köztük Petőfinek, kinek a szerkesztőségben munkát is adott, és megteremtette a 
kor legszínvonalasabb irodalmi divatlapját. Elsők között közölt divatképeket, műmellék-
leteket, színpadi jelmezterveket. A Nemzeti majd az Ellenzéki Kör tagja volt, 1848-ban 
Országgyűlési emlék címen zsebkönyvet adott ki. 1849-ben az osztrákok rövid időre letar
tóztatták, de kiszabadulása után csakhamar újra megjelentek írásai, illetve regénye is. 

185()-53-ban Losonci PItönix címmel egy emlékkönyvet jelentetett meg, mellyel az orosz 
sereg által feldúlt várost kívánta segíteni, s igen sikeresnek bizonyult - alapítványt tett a vá
ros tudományos életének fellendítésére is. 

Számos munkája jelent meg, színmiaveit az 1840-es években mutatták be, munkái kö
zül azonban kiemelkedik a Kubinyi Ferenccel közösen készített négykötetes Magyarország 
és Erdély képekben. 

Gyakran bocsátkozott irodalmi vitákba, 1845-ben az egyik odáig fajult, hogy a nyugha
tatlan Vahot kihívta párbajra a Honderű egyik szerkesztőjét. 1879-ben halt meg Pesten. 
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Vajda Péter 
1808-1846 

Vanyoiai (Veszprém megye) jobbágyszülők gyermeke. A soproni fő
iskolán, majd Győrben tanul. 1828-ban már Pesten találjuk, ahol ha
marosan bekapcsolódik az irodalmi életbe. Dalhon címíí műve négy 
kötetben jelenik meg (1838-43). Külföldre is eljut (Németország, 
Anglia). A reformkor egyik jelentős alakja, Kossuth mellé szegődve 
a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás híveként küzd. Az 
183()-as években egész Európában a polgári fejlődés jelei mutatkoz
nak. Egyre többen vetik fel nálunk is az emberi egyenlőség problé
máját, a feudális társadalmi kiváltság rendszerének helytelenségét. 
Vajdához a reform-publicisztika egyik kiemelkedő szakasza fűződik. 

A társadalmi igazságtevésért küzdenek, a feudalizmusból egy új, a kapitalizmus felé irányuló 
rendszert ápolnak. Szerkeszti a Garasos Tár, a Világ, majd az Ismertető című lapokat. 

1837-bcn a Magyar Tudós Társaság választotta tagjai közé, 184l-ben pedig a Kisfaludy 
Társaság tagjává lett. Még ez évben megalakult a Természettudományi Társulat, és ennek 
első titkáraként működött. Közvetlen munkatársa lett a magyar orvostudomány nagy alak
jának. Bugát Pálnak. 1842-ben az Iparegyesülct jegyzője. Közben Shakespeare drámákat 
fordít (Hamlet, Othello stb.). 

Ezt az alkotásokban gazdag korszakot zárja le a budapesti evangélikus gimnáziumhoz 
való kerülése, és ezzel a népoktatás felé való fordulása. Jelentős a pedagógiai rendszere is. 
A reformkori útkeresés lázában az ő gondolatai a magyar viszonyokból sarjadtak, a paraszt
ság 19. századi nevelésének programját vázolta fel. 

1843-ban a fővárost elhagyva az Alföldre utazik, hogy Szarvason az evangélikus főgim
náziumban a gyakorlati nevelés terén fejtse ki az emberi haladás és nemzeti kiteljesedés 
magvait. Az iskola igazgatója lett, mely máig is az ő nevét viseli. Itt is vállalta az emberi 
egyenlőség és nemzeti függetlenség eszméinek terjesztését. Az ótemplomban tartotta er
kölcsi beszédeit, melyekben pedagógiai, társadalmi, esztétikai, vallási nézeteit fejtette ki. 
Kilép tehát a szorosan vett iskolai környezetből, és jelentős hatást ér el a felnőtt lakosság 
körében is. Előkészíti az 1848-ban, Szarvason lejátszódó eseményeket. Amikor beszédeit 
a kinyomtatás engedélyezése végett a ccnziírának megküldi, a jakobinizmus vádját sütik 
rá, mert „bizalmatlanságot ébreszt hallgatóiban a fennálló renddel szemben, nem segíti a 
pozitív vallásokat... a demokrácia híve". Sőt anarchiával is vádolják. Az ellene indított per 
lefolyását már nem éri meg. 1846. február lO-én, fiatalon ragadja el a halál. 

X 
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Vájta Vilmos 
1918-1998 

Kecskeméten született, ott végezte elemi- és középfokú iskolai ta
nulmányait, majd érettségi után felvételét kérte a Sopron városában 
működő Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudomány 
Karára, ahol alapvető tanulmányait kitíínő minősítéssel fejezte be. 
D. Raffay Sándor püspök 194()-ben lelkésszé szentelte, majd a pest
szentlőrinci, a soltvadkerti és az újpesti evangélikus gyülekezetekbe 
küldte ki segédlclkészi szolgálat végzésére. Egy évvel később sike
rült magyar állami ösztöndíjjal - magasabb tudományos fokozat el
érése céljából - Svédországba kerülni, ahol Stockholmban, Uppsa-
lában és Lundban tanult, miközben ebben az északi országban elő 
vagy később odakerült magyarok között lelkipásztorként is szolgált. 1952-ben jelent meg 
Lundban német nyelven közel 4(X) oldalas doktori értekezése, amelynek a címe Az isteiilisz-
telet íw/óíjííí/íi Luthernél volt. Ezen első nagyobb munkájának a megismerése nagy érdeklődést 
váltott ki, hamarosan más nyelvekre is lefordították, köztük japánra is. 

Az Evangélikus Világszövetség ebben az évben szervezte meg Teológiai Osztályát, 
amelynek vezetésére Vájta Vilmost hívták meg. 1953 elején ezért családjával Genfbe köl
tözött. Nagy lendülettel vetette magát új munkájába, és az első években az öt földrész sok 
országát beutazta, hogy megismerje az azokban levő lelkészképzést szolgáló intézmények 
helyzetét, illetve megszervezze az Evangélikus Világszövetség ösztöndíjprogramját. Meg
látta feladatait az 1956 végén Nyugat- és Észak-Európába érkezett magyar menekültek kö
zött is. 1957 őszén Magyarországon is látogatást tett. 

1964-ig munkálkodott Genfben, ezalatt - két világgyűlés teológiai előkészítése mellett 
- különösen két területen végezhetett iittörő munkát: megszervezte a Luther-kutatók 5-6 
evenként összejövő nemzetközi konferenciáját, az Evangélikus Világszövetséget hivatalos 
megfigyelőként a II. Vatikáni Zsinaton képviselte. 

1964-bcn az Evangélikus Világszövetségnek a franciaországi Strasbourgban felállított 
„Ökumenikus Kutatóintézete" vezetésére kérték fel, amelynek első igazgatója volt. Ebben 
munkálkodott 1981-ben történt nyugdíjba meneteléig, mint kutató-professzor. Itt is több 
könyvet tanulmányt, cikket írt, és az említett intézet keretében, a strasbourgi egyetemen, 
valamint egyebütt sok előadást tartott. Résztvett az evangélikus és a római katolikus egy
házak közös teológiai bizottságának kezdeti munkájában. Örömet jelentett számára az, 
hogy megérhette az 1989-bcn történt újabb budapesti látogatásakor, hogy az Evangélikus 
Teológiai Akadémia (mint előzőleg az amerikai Thiel College és a németországi Kiél vá
ros egyeteme) a tiszteletbeli doktori cím adományozásával bizonyította azt, hogy nagyra 
értékeli teológiai munkáját. A nyugat-svédországi Remmcnc falucska templomában, csa
ládjának a tagjai, barátainak egy része és sok ismerőse már csak az Úristennek mondhat
tak hálaimájukban köszönetet Vájta Vilmos szolgálatban gazdag életéért. 
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Veres Pálné 
1815-1895 

1815. december 13-án született a Nógrád megyei Láziban. Édes
apja Beniczky Pál ősi magyar történelmi családból származott. 
Édesanyja, Karolina a svéd eredetű, dúsgazdag Sturmann Márton 
udvari tanácsos leánya volt. Beniczky Hermin nevét József nádor 
második felesége, Hermina főhercegnő után kapta. A Beniczky 
család barátai közé tartozott Brunszvik Teréz is. 

Beniczky Hermin korán elvesztette szüleit. Édesapja egyéves 
korában halt meg, édesanyja 183l-ben a kolerajárvány áldozata 
lett. Nővérével együtt a nagyapa birtokára került, aki miután fele
ségét, négy fiát, majd két leányát is elvesztette, magába roskadt, 

zárkózott öregember lett. Hermin ifjúkora a szép kezdet után szomorú, sivár volt. 
1839-ben kötött házasságot Veres Pál Nógrád megyei alispánnal, aki később a nógrádi 

evangélikus egyházmegye felügyelője is lett. Egyetlen féltett gyermekük, akire minden 
szeretetüket pazarolták, Constantina, magyarul Szilárda, volt. 

A vanyarci kastély gyakori vendége volt Madách Imre és barátja, Szontagh Pál. Madách 
Imre a szabadságharc leverése után börtönt szenvedett, ahol Veres Pálné is meglátogatta. 
Neki mutatta meg először az Ember Tragédiája kéziratát. Amikor Madách családi élete 
tönkrement, a vanyarci kastélyban talált vigasztalást. 1859-ben a Kazinczy ünnep indítot
ta el azt a hazafias mozgalmat, amely kötelezővé tette a magyar ruha viseletét. Ezt Veres 
Pálné is támogatta. Széchenyi halálakor fekete díszmagyart öltött az ország. 

Madách 1864-ben, az akadémiai székfoglalójában a nőkérdésről beszélt, és a szánalom 
hangján nyilatkozott a nők szellemi képességéről. Ez indította Veres Pálnét arra, hogy a 
nők segítségére siessen. Felhívást intézett egy Országos Nőképző Egyesület létrehozása 
ügyében, mely 1867. május 24-én alakult meg, s elnöke Veres Pálné lett. Célját az Alap
szabály így jelölte meg: „...hogy mind szellemi, mind pedig az anyagi munkásság sikeré
hez s az önfenntartási pályákra megkívánható magasabb ismeretek megszerzésérc a nők
nek alkalom nyittassék". Az eleinte csak általános műveltséget nyújtó tanfolyamok után 
neves, az oktatási minisztérium felügyelete alá tartozó tanintézetté nőtte ki magát az egye
sület. 1881-ben saját épületbe költözhetett az iskola, a Zöldfa utca 38-ba (ma Veres Pálné 
utca). Az intézet híre külföldre is eljutott. Maga Erzsébet királyné háromszor látogatta 
meg az intézetet, utoljára 1893-ban, amikor Veres Pálnét kérte a kalauzolásra. 

Miután szeretett férjét elvesztette, leányához, Rudnay Józsefnéhoz költözött Váchartyán-
ba. Itt hunyt el 1895. szeptember 28-án. A vanyarci családi sírboltba temették. 

Emberfeletti küzdelmet vívott a nők magasabb képzése érdekében. 19()6-ban leplezték 
le szobrát az Erzsébet téren, amely az első női szobor volt a fővárosban. 
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Wallaszky Pál 
1742-1824 

A2 irodalomtörténet-író lelkész 1742. január 29-én született a 
Hont megyei Bagyánban. Édesapja egyszerű jobbágy volt. 

Középiskolai tanulmányait Selmecbányán kezdte el, ez után pe
dig a rimaszombati gimnáziumban töltött egy évet. 1735-ben Po
zsonyba került, ott fejezte be gimnáziumi tanulmányait. A teoló
giát is Pozsonyban végezte, majd Losoncon volt nevelő. 

Később Pozsonyban folytatta irodalmi és történelmi tanulmá
nyait. A lipcsei és halléi egyetemeken nemcsak teológiai ismerete
it gyarapította, hanem bölcsészettel, régi nyelvekkel és történe
lemmel is foglalkozott. Lipcsében különösen nagy hatással volt rá 
Bél Károly András professzor. Bél Mátyás fia. Eljutott Wittenbergbe és Berlinbe is. 

1769 novemberében a népes tótkomlósi egyházközség hívta meg lelkipásztorának. Ot
tani agilis szolgálata után, 1780-ban az ugyancsak tekintélyes cinkotai egyházközség lelké
sze lett, 1785-ben pedigjolsvára került, és ott is halt meg 1824. szeptember 29-én. 

Még Németországban, diákkorában készítette el első, nagyobb tanulmányát Hunyadi 
Mátyásról és a korabeli magyar műveltségről. Már itthon írta meg kiemelkedő életművét: 
Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungária... (A magyar irodalom országának áttekin
tése...., Pozsony, 1785; 2. bővített és javított kiadása: Buda, 1808.). 

A Conspectus... nem csupán irodalomtörténet, amint a címe is mutatja, hanem inkább 
kultúrtörténet. Bőven tárgyalja az iskolák működését, irodalmunk kiemelkedő egyénisé
geinek a tevékenységét. 

A könyv két nagyobb részből áll: az első a mohácsi csatáig (1526), a másik pedig ettől 
kezdve tárgyalja az irodalom- és kultúrtörténeti anyagot. 

E könyve mellett több, kisebb-nagyobb dolgozata, tanulmánya kéziratban maradt. 
Eredményesen töltött be több egyházi tisztséget is. 

Hűséges hazafi volt. A kiéleződő nemzetiségi kérdést igyekezett tapintatosan áthidalni, 
vagy elkerülni. 

Végül még két nagyra értékelő vélemény róla: Kazinczy Ferenc „... a nemzeti becsület 
szerencsés és ügyes védője..." címet adta neki; Kölcsey Ferenc szerint pedig „... korának 
és századának kitűnő tudósa..." volt. Mi sem mondhatunk róla mást! 

A szlovák kultuszminisztérium által adományozott szobra Tótkomlós főterén áll. 
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Wiczián Dezső 
1901-1961 

a Az egyetemes egyháztörténet professzora Csehbereken született 
1901. szeptember 23-án. Teológiai tanulmányait Budapesten, Sop
ronban, a lipcsei, az crlangeni és a berlini egyetemeken végezte. Haza
térve Budapesten volt vallástanár. Teológiai doktorátust a pécsi egye
tem Soproni Evangélikus Hittudományi Karán szerzett 1930-ban. 
Ugyanakkor ott előadó, 1935-ben intézeti tanár, 1936-ban magán- és 
rendkívüli tanár, 1940. október 19-én nyilvános rendes tanár lett. A 
Hittudományi Karnak 1942/43-as tanévben dékánja volt. 

Egyetemi rendkívüli tanári székfoglalóját Szellemtörténet és egy
háztörténet címmel tartotta. Megállapította, hogy az egyháztörténe

tet tudományosan művelni másképp, mint szcllemtörténetileg nem lehet. Dékáni szék
foglalója/l korszakok kérdése az egyliáztörténelemben címet viselte. Ekkor jelent meg Sólyom 
Jenővel együtt írt tankönyve Az Egyház története (1942). Előadásait az egyetemes egyház
történeten kívül a keresztyén egyházak és a szekták témaköréből, hitvallási iratokból és a 
lutheri úrvacsoratanból tartotta. További önállóan megjelent munkái: Luther mint professzor 
(doktori disszertáció, 1930), Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei (1936). Szá
mos tanulmánya jelent meg egyházi folyóiratokban. 

A soproni Karnak a pécsi egyetemről történt leválasztása után az Evangélikus Teológiai 
Akadémián tanított. Tanítványai nemcsak nagy lexikális tudását tisztelték, hanem szerény 
és egyenes magatartásáért nagyon szerették. Az 1956-os forradalom idején egyúttal az 
Evangélikus Teológus Otthon igazgatója volt. Hazafias álláspontja rövidesen állásába is ke
rült: 1957-ben azonnali hatállyal nyugdíjazták. Szívbetegsége Budapesten 1961. december 
7-én tett pontot életérc. 

X 

168 



Wigner Jenő Pál 
1902-1995 

Budapesten született 1902. november 17-én és Princetonban halt 
meg 1995. január l-jén. 

Gimnáziumi tanulmányait 1912-1920 közt a Budapesti Evan
gélikus Gimnáziumban végezte. Tanárai közül kiemelkedtek Rátz 
László és Mikola Sándor. Róluk élete során többször nagy hálával 
emlékezett meg. Felsőfokú tanulmányait a budapesti Műegyete
men és a berlini Műszaki Főiskolán folytatta. 1928-1933 között a 
berlini Műszaki Főiskolán az elméleti fizika előadója volt. 
1930-1936 között a Princeton Egyetem matematikai fizika pro
fesszora, 1936-1938 között a Wisconsini Egyetem fizika profesz-
szora, majd 1938-1971 a matematikai fizika professzora volt. 1947-1950 között az Oak 
Ridge-i atomkutató laboratórium igazgatósági tagja. 1952-1957 és 1959-1964 között az 
Atomenergia-bizottság tanácsadó testületének tagja. Kutatási területei: az invarienciának 
és a szimmetriának a kvantummechanikában játszott szerepe, a fémek szerkezete és az ato
mok felépítése. Szilárd Leóval és Enrico Permivel együtt részt vett az első láncreakció elő
állításában és az első atomreaktor létrehozásában. 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott (M. 
Goeppcrt-Mayerrel és J. H. Jensennel megosztva) a magreakciók diszperzióelmélcténck 
kidolgozásáért. Számos más díjban is részesült: Franklin-díj 1950., Fermi-díj 1958., Max 
Planck Érem 1961., Albert Einstein-díj 1972. 

Főbb munkái: Adalékok a neutron elméletéhez, 1932. A Rayleigh-Schrödinger-féle perturbá-
cióelmélet egy módosításáról, 1935. Tlte Physical Theory qf Neutron Chain Reactors, 1958. Nudear 
Structure, 1958. (magyarul 1969) Dispersion Relations and Their Connection with Causality, 
1964. Symmetrus and Rejlections, 1967. (magyarul 1972) Survival and the Bomh, 1969. Grup-
pentheorie und ihre Anwendung auj die Quantenmechanik der Atomspektren, 1931. (magyarul 
1979). 1987-ben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem díszdoktora, 1988-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett. 

1984-től a Fasori Öregdiákok, majd 1992-től ennek jogutóda, a Volt Növendékek Egye
sületének tiszteletbeli elnöke. Az egyesület vezetőségével levelezésben állt és az alma ma
ter épületét és templomát látogatta. A budapesti Evangélikus Gimnázium újraindítását ha
zai látogatásaival, nemzetközi kapcsolataival, nyilatkozataival és sajtó-megnyilvánulásaival 
támogatta. Neve a magyar Nobel-díjasok emléktábláján szerepel. A Volt Növendékek 
Egyesülete szülőházán, a Király u. 76. számú épületen, emléktáblát helyezett el. 

169 



y 

Wimmer Gottlieb Ágost 
1793-1863 

1793. augusztus 20-án született Bécsben, ahol iskoláit is kezdte. 
Mint árva, szegény fiú Selmecbányán, majd 1805-től Osgyánban, 
1809-től Eperjesen, 1811-től Besztercebányán s 1812-től Sopron
ban tanult tovább. Ezután a gyönki gimnázium segédtanára lett, 
de egy év múlva tanulmányai befejezése végett, visszament Sop
ronba. Kevés nevelősködés után, 1816 őszén külföldre ment és a 
jénai egyetem hallgatója volt 1817 tavaszáig. Hosszas utazás után 
ismét hazatért és 1818 januárjában káplán, októberben pedig lel
kész lett Felsőlövőn. 1833 őszén Modorba ment lelkészi szolgálat
ra, de két év múlva visszatért Felsőlövőre, ahonnan a szabadság

harc alatti hazafiassága miatt 1849 végén menekülni kényszerült. 
Wimmer Gottlieb Ágost vetette meg Felsőlövőn az evangélikus tan- és nevelőintézetek 

alapjait az ott létesített elemi iskolával, melyhez csakhamar tanítóképző, később pedig 
gimnázium és reáliskola járult. 1845. május 13-án avatták fel a Wimmer létesítette taninté
zetek legrégebbi épületét. Elemi iskoláját háromosztályú mintaiskolává bővítette, és abban 
három tanítót alkalmazott. A tanítóképzőbe, mely az országban az első protestáns tanító
képző volt, 12 fiatalembert vett fel, hogy azokat 4 év alatt tanítókká képezze. Csakhamar 
középiskola is létesült Felsőlövőn, melynek célja részben az lett, hogy az ország minden 
részéről idesereglő ifjúság a német nyelvet elsajátíthassa. Később cél lett a magyar szelle
mű működés és a magyar nyelv kellő ápolása is. így lettek a felsőlövői tanintézetek a ma
gyarság egyik erős várává. A tanintézetek mellett internátus és több gazdag szertár, illetve 
gyűjtemény létesült, sőt terjedelmes faiskola és méhes is. 

A ma Ausztria területén működő evangélikus felsőfokú reálgimnázium, mely egy „sze
gényiskola-szemináriumból" hosszú évtizedek során valóságos iskolavárossá fejlődött, ze
nei gimnáziumot is működtet, sőt a szomszéd osztrák evangélikus egyház számára egyhá
zi munkásokat is képeznek. 

Wimmer munkássága közben többször ellentétbe került az egyházi felsőbbsé^el. Egy 
ideig Angliában és Amerikában tartózkodott, majd Brémában volt lelkész. Később (1862) 
Bécsben, szülővárosában telepedett le, ahol 1863. május 12-én az Úr magához szólította. 
Munkái: Liturgiefür die ev. Kirche (Leipzig, 1829), Üher dk Barmherzigkeit Gottes (Güns, 
\S35), Hausahar chrisdicher Andacht (Güns, 1835). 

Wimmer egyértelműen az egyházi élet megújulásának harcosa volt, a pietizmus értéke
inek képviselője, ellentétben a racionalizmussal. Bibliaterjesztés, a megfeszített Úr hirde
tése, szigorú egyházfegyelem, iskolalétesítés és a külső életkörülmények javítása voltak 
azok az utak, melyekben a belső megújulást akarta elérni. Ezért nyomtatott Bibliákat, adott 
ki énekeskönyvet, ágendát, és gondoskodott olyan tanárokról, akik a megújulás hívei. 
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Wittnyédy István 
1612-1670 

> -, Mik » ^ 

Wittnyédy István evangélikus nemesi család
ból született Sárvárott. Iskoláit szülővárosában, 
Csepregen és Sopronban végezte. Tanulmá- llf^'''*'^ L^j/^ 
nyainak befejezése után egy ideig gróf Nádasdy - ^ 
Pál titkáraként dolgozott, majd 1636-tól ügy
védként tevékenykedett Sopronban. Sopron 
városa 1638-ban városi jegyzővé, majd 1646-
ban országgyűlési követté választotta. 1647-től 
Sopron vármegye főadószedője. Mint a vár- i^.-*," .-ÉKÍS» •; 
megye követe vett részt 1649-ben, 1655-ben 
és 1662-ben az országgyűléseken. Kiváló segítője volt sógorának, Muzsay Gergely püspök
nek. Jogtudósként sikeresen védte az evangélikusok érdekeit a jezsuitákkal szemben. 
Wittnyédy volt Sopron város követe a linzi békét törvénybe iktató 1646/47-es országgyű
lésen, ahol tevékenyen részt vett a protestáns és a vegyes bizottságok munkájában. Öt 
küldték a győri protestáns gyülekezet ügyeinek intézésére is 1647-ben. Ugyancsak ebben 
az évben az ő tanácsára hívták meg a nezsideri hívek Lippai Gáspárt prédikátornak, amiért 
is lazítással vádolták. Ekkor írta Wittnyédy a nádornak, Draskovich Jánosnak: „Ki ítélhet 
pedig engemet azért meg, hogy religiómat igyekezem jó igazsággal az ő felsége kegyelmes 
diplomájából és a constitutiókból tehetségem szerint vármegyémen kívül is segítenem." 

A pozsonyi országgyűlésen Wittnyédy megismerkedett Zrínyi Miklóssal, akinek azután 
bizalmas barátja és rajongó híve maradt. Gróf Zrínyi Miklós - részben felesége, Széchy 
Margit, részben pedig éppen Wittnyédy hatására - mindig támogatta a birtokán élő evan
gélikus hitűekct. „Ha az evangélikusokkal vagyok, azoknak imádsága és sok éneklései között, 
valamikor harcra megyek, soha nyereség nélkül meg nem térek" - mondta. Wittnyédy részt 
vett a Wesselényi-féle összeesküvésben is. 

Gazdag ember volt, aki korának megélénkülő kereskedelmi életébe is tevékenyen bekap
csolódott. Szakított a nemesi előítéletekkel, s kereskedett borral, bőrrel, gyapjúval. Házépí
tésével nagy adósságokba verte magát, s a várossal is perben állt a házaira szóló adómentes
ség miatt. A várossal való szembenállása vitte arra az elhatározásra, hogy elhagyja Sopront. 

Nagy vagyonát nemes célokra használta. 1652-ben hat magyar diák eltartását vállalta, s 
a város tanácsától csak egy szobát és némi tűzifát kért támogatásként. A württembergi her
cegtől, III. Eberhardtól stipendiumot szerzett két magyar teológus, Fabricius János és 
Odor János számára a tübingeni teológiai szemináriumba. Házában magyar és szlovák di
ákok lakhattak, akik azután részben az ő költségén tanulhattak tovább Wittenbergben. N e 
véhez kötődik az eperjesi kollégium alapítása is. 

„Wittnyédyt jó embernek ismerem és a j ó lelkiismeretű lutheránust többre becsülöm, 
mint a rossz lelkiismeretű katholikust." - mondta róla a hithű katolikus gróf Zrínyi Miklós. 
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Wohlmuth János 
1643-1724 

^-» .. A soproni evangélikus gyülekezet az elmúlt 
í-^yV^H^T^i ^£/"^^^'^/i»'•^í^»•l2^' 3 századok folyamán mindig arra törekedett, 

y'í^íL/fy t> A ^ - Cirn/i/^j^^^^^ hogy zenei életének színvonala az élenjáró 
"̂  lutheránus országok jó átlagával egyenértékű 

legyen. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a legje
lesebb soproni karnagy, Rauch András művei egészen Dániáig számos európai evangéli
kus templom kottatárának sokat használt nyomtatványai között voltak. A Rauchot követő 
évtizedekben a soproni evangélikus egyházzene második virágkora Wohlmuth János mű
ködésével kezdődött. A 17. és 18. századi európai gyakorlatnak megfelelően a nagyobb 
gyülekezetek zenei életét két magas képzettségű, főállású egyházzencsz irányította: a kar
nagy vagy orgonista és a kántor. Wohlmuth az előbbi, nagyobb szakértelmet igénylő tiszt
séget töltötte be. 

Az 1643-ban, Ruszton született fiatalember Sopronban végezte középiskoláit. A kora
beli szokás szerint külföldön. Boroszlóban és Wittenbergben bővítette látókörét. Hazaté
rése után 1667-ben - a templom és az iskola elvételéig - szülőfaluja iskolájának rektora 
lett, majd Regensburgban vállalt tanítványokat. 

1685-ben Psyllius Lukács karnagy halálakor hívta meg a soproni gyülekezet Wohlmuthot 
director musicac-nck. Eleinte a gimnáziumi zenetanítás is feladatai köze tartozott, a giin-
nazisták közül biztosíthatta tehát a zenei együttesek, az ének- és zenekar utánpótlását, bő
vítését. 

Próbás időkben és örömünnepeken muzsika emelte a soproni istentiszteletek fényét. 
Ünnepi zenével hangzott a bűnbocsánatcrt könyörgő imádság az 1710-es években dúló 
pestis idején. Buda visszavétele után egy-egy magyar város felszabadulásakor az evangéli
kusok által ekkor használt fa imaházban is felcsendült a Te Deum. De Te Deummal adtak 
hálát a pestis elmúltáért is 1714-ben, és a reformáció kétszáz éves évfordulóján is. Sopron
ban is vállalt magántanítványokat. Közmegbecsülését mutatja, hogy a városbíró fiát, 1687-
től pedig Esterházy Pál nádor két fiát, Mihályt és Gábort tanította „auf dem Clavir". 

A köztiszteletnek örvendő egyházzenész magánélete nem volt mentes megpróbáltatá
soktól. Még a ruszti években, 1668-ban vette feleségül Kleinrath András szenátor Ágnes 
nevű lányát, akitől nagyon korán végső búcsút kellett vennie. A megözvegyült muzsikus 
egyedül nevelte fiát. Csak 1692-ben nősült meg újra. 

Kompozíciói közül mindössze egy ötszólamú zenekari kíséretcs Miserere maradt ránk. 
De valószínű, hogy az úgynevezett Stark-féle uirginálkönyvbe oktatási céllal másolt művek 
között is vannak - név nélkül - szerzeményei. 

Egyre romló látása miatt 172()-ban nyugalomba vonult. Utódja Knogler Dániel lett, aki 
ugyancsak Regensburgban tanult. Wohlmuth-tól 1724-ben vett végső búcsút a soproni 
gyülekezet. 
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Zarewutius Zacharias 
16()5?-1667 

A 16-17. század folyamán a magyarországi 
cvangélikusság és az egész ország kulturális J/faőflÍ-fíCaÍ í.uMm VÍCttm 
életében kiemelkedő szerepet játszottak a fel- •" /u L í .J^a f\Aux. 
vidéki városok. E városok közül Bártfa az el-
sők között és talán a legközvetlenebbül adott Mmffilí-) ^JH^i^"^^*' 
otthont a reformáció tanainak. Mindez nagy- ^ A NU O 
részt a wittenbergi műveltségű Leonhard •' < fTS^'^. 
Stöckelnek köszönhető. Mind az Ötvárosi Hit- ' «li:*' 
vallás megszerkesztésével, mind iskolarektori . 
működésével évszázadokra meghatározta a . 
bártfai evangélikusság életét. < • : 

Ebben a zeneileg is tanult és igényes környezetben működött negyvenhárom éven keresz
tül Zarewutius Zacharias. Berzeviccbcn született lelkészcsalád gyermekeként. Öt testvére 
közül Mathias is orgonistaként dolgozott. Zacharias hazai tanulmányok után Iglón volt 
orgonista. Innen pályázta meg 1624-ben a megüresedett bártfai állást. 

A fennmaradt dokumentumokból arra következtethetünk, hogy Zarewutius egyfajta 
egyházzenei igazgató szerepet töltött be. 

Orgonistaként legfontosabb feladata a gyülekezet és a kórus énekének bevezetése és kí
sérete volt, de pedagógiai munkát is végzett: zenére tanította az iskola tanulóit. 

Több iskolaszabályzat maradt fenn a 17. századból, mely bizonyítja, milyen alapos ze
nei képzésben részesültek az evangélikus iskolák diákjai. Magyarország északi részén lé
nyegében ugyanazzal a tantervvel találkozhatunk, ami Németországban és a lutheránus 
országokban ekkor általánosan használatban volt. Eszerint minden nap volt zeneóra, me
lyen elméleti és hangszeres oktatás mellett a vasárnapi istentiszteleten éneklendő kórus
műveket is próbálták. 

Az énekkar betanítása és irányítása nem az orgonista, hanem a kántor feladata volt, de 
előadandó művekkel maga Zarewutius is ellátta a kórust. Számos korábbi és korabeli szer
ző művét lemásolta és saját kompozíciókat is írt. A német korálok többkórusos feldolgo
zásai, latin és német Magnificatjai mind a bártfai Szent Egyed templom istentiszteleteit 
gazdagították, s a dokumentumok szerint az ő művét énekelték 1639-ben, a Stöckel em
lékére rendezett ünnepségen is. 

Zarewutius családi eletét beárnyékolta első gyermeke, majd felesége korai halála. Má
sodik feleségétől született négy gyermeke közül kettő követte apja hivatását: Johannes 
Bártfán, az ifj. Zacharias pedig Lőcsén lett orgonista. 

Bártfa zenei eletének meghatározó alakja 1667. február 20-án halt meg több mint négy 
évtizedes szolgálat után. 
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Zay Károly 
1797-1871 

A kevés evangélikus főúri család között tartjuk számon a csömöri 
bárói, majd grófi Zay családot. A család eredete a 13. századra nyú
lik vissza. Már jóval a reformáció előtt, a 14. század közepén bir
tokosa volt a család a pest megyei Csömörnek, ahonnan nemesi 
előnevét is vette. Zay Ferenc (1498-1570) szerzett a családnak fő
nemesi címet, és lett a 16. század közepén a lutheri tanok híve. 
Ügyes diplomata volt, 1555-ben a török portán járt követségben. 
Egy későbbi őse, Zay András a Rákóczi szabadságharc idején a fe
jedelem nemesi testőrségének őrnagya, majd ezredes főkapitány
ként tevékenyen részt vett az 1708-10 közötti kuruc hadjáratok

ban. Először követte fejedelmét törökországi száműzetésébe, majd látván, hogy a felkelés 
újrakezdésére nincs lehetőség, visszatérve birtokain gazdálkodott. A család az ellenrefor
máció folyamán végig kitartott evangélikus hite mellett. 

Zay Károly 1797. február 12-én született Sopronban. A reformkor jelentős politikai sze
mélyisége volt, már az 1825-ös orszá^yűlésen is a kevésszámú liberális ellenzék jelentős 
tagja a felsőházban. Ekkor még Széchenyi István programját támogatta, később szembeke
rült vele radikálisabb nézetei miatt. Az 1844-es országgyűlésen komoly vitájuk volt a zsi
dó emancipáció kérdésében, amit Széchenyi ekkor még túl korainak tartott. 1830-ban bá
róiról grófi méltóságra emelkedett. Politikai tekintélyét jelzi, hogy az 1847-ben, József 
nádor halála után kiírt nádorválasztáson az országgyűlés négy jelöltjének egyike volt. (A 
többes jelölést törvények írták elő, de természetesen a Habsburg dinasztia magyar nádori 
ágának képviselője, István főherceg lett József nádor utódja.) 

1837-ben lett a dunáninneni egyházkerület felügyelője, amely tisztségét 1840-ig töltöt
te be, amikor egyetemes felügyelőnek választották. Egyházunk nagyon mozgalmas idősza
kában viselte a legfőbb világi vezető méltóságát. A magyarosítás ügyében politikusként, és 
egyházi vezetőként is sokat tett, amiért nem kevés - esetenként jogos - támadás érte első
sorban szlovák lelkészek részéről. Egyik fő szorgalmazója volt az 1840-es évek protestáns 
uniós kísérletének. A reformátusokkal tervezett, német mintára elképzelt unió meghiúsu
lásának egyik oka éppen az volt, hogy többen a magyarosítás eszközét látták benne. 

1848-ban az egyik első protestáns vezető volt, aki üdvözölte az önálló magyar kormány 
megszületését, és a jobbágyfelszabadítást. Három nyelven (magyarul, németül és szlová
kul) kiadott egyetemes felügyelői körlevelében nyugalomra, és az elért vívmányok meg
óvására intett 1848 áprilisában. A szabadságharc leverése után, 1849-ben a protestáns egy
házak világi vezetőinek távozni kellett posztjukról. 1860-ban, amikor az evangélikus 
egyház alkotmányát visszaállították, már nem kívánta betölteni tovább felügyelői tisztét. 
1871 október 8-án hunyt el Bucsánban. 
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Zászkaliczky Pál 
1905-1962 

Radon (akkor Nógrád, ma Pest megye) született Zászkaliczky Pál 
és Kmetty Zsuzsanna gyermekeként. 

Középiskoláit a váci piaristáknál végezte, az utolsó év kivételé
vel, amikor az aszódi evangélikus gimnáziumban érettségizett. A 
soproni fakultáson végzett teológiai tanulmányokat, és 1930. feb
ruár 4-én avatta lelkésszé D. Raffay Sándor püspök. Cserkészve
zető és a Pro Christo Diákszövetség vezetőségi tagja volt. Segéd
lelkészként Békéscsabán és Budapesten (Fasor) szolgált, közben 
pedig egy esztendőt töltött ösztöndíjasként a helsinki egyetem te
ológiai fakultásán. Pitvaroson volt rövid ideig helyettes lelkész, 
majd 1934-ben a fóti gyülekezet hívta meg lelkésznek. 

Házasságot kötött a nagytarcsai igazgató-kántortanító leányával, Blaskovits Mária taní
tónővel. Házasságukat Isten öt gyermekkel áldotta meg. 

Fóti szolgálatának idején egyházmegyéje, a Pesti Felső Egyházmegye előbb belmissziói 
előadónak, majd alesperesnek, 1940. március 27-én pedig esperesnek választotta. 

Ugyanekkor - Jungmann Irma ajándékának felhasználásával - megnyitotta a Jungmann 
Árvaházát, melyet az államosításig vezetett. 18-20 gyermeket neveltek itt, a nyilas időkben 
zsidó gyermekek is találtak itt menedéket. 

A finnországi felébredtek mozgalma hatására mint evangélizátor végzett úttörő munkát. 
Tagja volt a Misszióegyesületnek, és alapító tagja a Baráti Mozgalomnak. Foton rendezte 
meg az első országos papné- és az első országos pedagóguskonferenciát. A Mandák Mária 
által ajándékozott kastélyban belmissziói otthont rendezett be. Ide költözött a nagytarcsai 
Népfőiskola is. E szervezések mellett több mint 30 gyülekezetben végzett egy-egy hetes 
evangélizációt. Tagja volt a Bibliafordító Bizottságnak is, az ószövetségi szakbizottságban. 
Ökumenikus gondolkozása tükröződött a helyi református és baptista egyházakkal való 
együttműködésben. Mint falusi lelkész, igyekezett a magyar parasztság szellemi és szak
mai fejlődését is szolgálni - előadásokkal és példamutatással. 

Az iskolák államosításakor Ordass Lajos püspök perbefogásával kapcsolatos bátor kiál
lásáért 1950-ben állásából felfüggesztették. 1951-ben hosszú ideig ápolták kórházban szív
trombózissal. 1956 októberében a község másik két lelkésztársával együtt a Forradalmi Bi
zottság elnökévé választja, ennek köszönhetően Foton nem volt vérengzés azokban a 
napokban. 1957-ben a közben rehabilitált Ordass püspök helyettesévé választották, majd 
a püspök újbóli félreállítása után őt is lemondatták. Lelkészi szolgálatának folytatása ide
jén, 1962. augusztus 6-án - újabb szívtrombózis következtében - Ura hazahívta. Temeté
sét két lelkész fia végezte, és soha nem látott hatalmas gyászoló tömeg - közöttük a lelké
szi kar nagy része - kísérte a fóti temetőbe. 
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Zelenka Pál 
1839-1910 

Zcicnka Pál evangélikus püspök 1839. augusztus 19-cn született a 
Nógrád vármegyei Csehbereken. Tanulmányait Aszódon, Selmec
bányán és Pozsonyban folytatta, majd 1859-től a jénai egyetemre 
iratkozott be a teológiai fakultás hallgatói közé. Hazatérve előbb 
nevelői állást vállalt, majd 1862-ben Pesten állt lelkészi szolgálat
ba káplánként. 1864-től irsai, 1866-tóI haláláig miskolci lelkész. 
Hűséges és szeretettel végzett gyülekezeti szolgálatát mutatja a 
miskolci gyülekezet százéves fennállása alkalmából megjelent Hnt-
léklapok című gyülekezettörténeti munkája (1883.). A Hegyaljai 
Egyházmegye 1887-ben focspcresévé választotta, 1874-től a Tiszai 

Egyházkerület jegyzője, majd 189()-től püspöke volt, mely tisztében az 1895-bcn életbe 
léptetett ly egyházi törvénykönyv bevezetését követő lemondása után újraválasztották. 

Kiterjedt egyházépítő tevékenységének számos területen nyomait lelhetjük. Meghatá
rozó szerepe volt az 1891-94-es budapesti első zsinaton, amely új egyházalkotmányt adott 
az evangélikus egyháznak, hosszú évtizedekre fektetve le felépítésének és működésének 
alapjait. Kezdettől választmányi tagja, 1904-től pedig egy évig elnöke is volt a Magyar Pro
testáns Irodalmi Társaságnak. 

A protestáns-evangélikus történelmi hagyomány szellemében állította szolgálatba mun
kaerejét a szociális jótékonyság területén is. A Székács József püspök által 1866-ban alapí
tott Magyarhoni Egyetemes Evangélikus Egyházi Gyámintézet 1872-ben jegyzőjévé, 
1886-ban pedig elnökévé választotta. A gyámintézet feladata részben a lelkészi özvegyek 
és árvák támogatása, részben a hátrányos helyzetű gyülekezetek és szórványok közegyhá
zi felkarolása volt (a későbbiekben a szervezet - német mintára - Gusztáv Adolf svéd ki
rály nevét vette fel). A gyülekezeteket támogató közegyházi alap korábban ismeretlen in
tézményének jelentősége nem pusztán az anyagi áldozatvállalásban, hanem a testvéri 
felelősségvállalásban is rejlett. Mint az intézet jegyzője kapott felkérést 1884-bcn a szerve
zet törtenetének megírására A magyarlumi egyet. ev. egyházi gyámiiitézet múltja és jelene címmel 
(Miskolc, 1885.). E munkájának előszavában - túlmutatva az általa nagyra becsült gyám
intézet fontos szerepén is - írt az evangélikus közegyházi összetartozás életbevágó jelen
tőségéről: „Segítsen (ti. a gyámintézet) csakugyan szegénységünkön! Fejlessze csakugyan 
a közszellemet! Szegénységgel még megélhetünk, közszellem nélkül már nem!" A továb
biakban pedig ennek az összetartozásnak a tudatossá tételét és gyakorlati megvalósítását 
sürgette: „Szeresse közegyháza közjavát mindenki, hogy a közegyház szabadnak marad
hasson. Maradjon szabadnak ezutánra is, hogy egyházát igazán szerethesse mindenki!" 
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Zvonarics Imre 
1575-1621 
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Családja Horvátországból került hazánkba. A vargamester édes
apa, Nádasdy Ferenc főúri támogatásával, mind a négy fiát isko
láztatta. Mihály - akit apja mestersége után kortársai Varga névvel 
is illettek - a hírneves Magyari István utódja lett Sárvárott, sőt 
püspök is lett, Imre pedig a gradeci Horváth Gergely által alapított 
és vezetett nagyőri teológiai főiskolán végezte tanulmányait. Ami
kor tanára 1597-ben elhunyt, az emlékkönyvbe Zvonarics Imre is 
írt egy latin gyászverset. A századfordulón felkereste még a wit
tenbergi egyetemet, hogy ismereteit gazdagítsa. Két disputációjá-
ról is tudunk 1601-ből, amelyekben az Ágostai Hitvallás 1. és 12. 
cikkelyével foglalkozott. • • 

Hazaérkezve előbb a sopronkeresztúri iskola rektorává választották, majd rövidesen 
Ikervárra került lelkésznek, 16()7-ben pedig Csepregre hívták, ahol egy ideig a Magyar ut
cai templomban prédikált, később pedig a főtemplom papja lett. 1613-tól esperesi tisztet 
is viselt. 

Ekkor írásai már ismertek voltak. így A szetitírásbeli hitünk ágainak három könyvekre való 
oszlása című munkája, amely Hafenreffer tübingeni teológus Locis thcologici-jánck fordítá
sa (Keresztúr, 1614). Ennek három része Istenről, az angyalokról és az emberről szóló 
részletes evangélikus tanítás. Nagy Benedek kőszegi iskolamesterrel közösen pedig éles 
vitairatot készített: Pázmány Péterpironsági (Keresztúr, 1615). 

Az előző mű előszavában szembeszálltak Pázmány Kalauzában közreadott vádjaival, sőt 
protestáltak a jezsuita rend ellen. Az őt és rendjét ért támadásra Pázmány álnéven ugyan, 
de hamarosan válaszolt, gunyoros jelzőkkel illetve a szerzőket. Zvonarics Imre felismerte 
az álnév mögé rejtőző ellenfelet, s új munkájukat alapos visszavágásnak szánta. A könyv 
érdekessége, hogy ehhez rokon diákok versfaragó és anagrammakészítő próbálkozásait is 
felhasználta. 

Az evangélikus tanítást védelmező és a vitától sem visszariadó prédikátor tragikus kö
rülmények között vesztette el életét. Ugyanis Bethlen Gábor szabadságharca során az 
osztrák területre szorult és bosszúra éhes császári csapatok 1621 első napjaiban rátámad
tak a lutheránus Cscpreg városára, és valóságos népirtást rendeztek. A templomokba me
nekült lakosságot lemészárolták, közöttük Zvonarics Imre esperest is. Mivel a katonaság 
szinte az egész várost felgyújtotta, óriási volt a pusztítás, és ennél jóval több az áldozat. így 
vált a hitvitázó író-prédikátor egész gyülekezetével hatalmi s felekezeti harcok mártírjává 
vízkereszt ünnepén. 

E szomorú és szégyenteljes esemény után 375 évnek kellett eltelnie, míg evangélikusok 
és katolikusok 1996-ban közös istentiszteleten a kölcsönös kiengesztelődés jegyében meg
békéltek és közösen emlékeztek az áldozatokra. 

177 



Zvonarics István 
1598-1650 

t luHII qm'llnall it'JllIil. illi Cwtt. 
A L I V U 

(NdoaWint rrtuii vifiao (eidi riii<<rt<, 

Horvát névvel, de magyar szívvel és szóval hirdette az evangéliumot 
olyan időben, amikor az egyre erősödő ellenreformáció térhódítása 
folyt, és az evangélikusság védekezésre kényszerük. A Sopron me-

'"'»H!t"°SSj££:f£''i""" Sy î Cenken született papi családban. Apját, Mihályt - a mártír Im-
\.r.Trip!íl.';.ÍN*?'«'t'«.?iTv.vj"( re bátyja -, Masyari István halála után, 1606-ban Sárvárra hívták lel-
jucvIÍÍTN̂ 'íu'MiiTvuistK. késznek. István itt nevelkedett az akkoriban tekintélyes sárvári 

T„r„ T^^m.,ij. iskolában. Ügyes verselőnek bizonyult, amikor ő is csípősen gú-
A^ ";lMÍ;niő.'ití̂ w";;riVj',íl!'v̂ ^̂ ^ nyolódó metrikus latin verset írt nagybátyja, Zvonarics Imre vitaira-
'ő" .̂...C.''N.S,ví;,ri",,«. tába. Néhány évvel később, 1620-ban öccsével, Györggyel együtt 

keresték fel Wittenberget a Nádasdy család alumnusaként. 
Hazatérve Sárváron, volt iskolájában tanított, és fontos teológiai vitairatot adott ki A? Úr 

vacsorája dolgában különböző tudományokrul címen (Csepreg, 1625). Ebben a lutheri és kálvi
ni tanítás közti különbséget mutatta be 16 pontban. Innen szülőföldjére, Cenkre hívták 
meg lelkésznek, ahol papi szolgálata mellett segített testvérének és sógorának sajtó alá ren
dezni elhunyt apjuk prédikációit. 

A jól képzett és pedagógiai gyakorlattal bíró fiatalembert az őt megbecsülő patrónusa, 
Nádasdy Pál Keresztúrra rendelte saját gyermekei nevelésére, és nem engedte el birtoká
ról a győri sereg prédikátorának. Zvonarics valószínűleg ebben az időben kötött házassá
got, mert 1632 októberétől való Nádasdynak az az ajándékozó levele, melyben házas in
gatlant és malmot ajándékozott neki és feleségének, Ságody Orsiknak. 

A Pázmány nevéhez fűződő katolikus restauráció eközben sorra nyerte meg a főurakat 
a királyi Magyarország területén. Nádasdy Pál váratlan halála után nemsokára özvegyét is 
áttérítették a római katolikus hitre. Zvonarics István szíve fájdalmára markáns nevelése is 
csődbe jutott, amikor 1643-ban volt tanítványa, a legifjabb Nádasdy Ferenc is katolizált. 
Előnyös házasságért, politikai előbbre jutásért hagyta el evangélikus hitét. 

Az udvari nevelő és prédikátor bizonytalanná vált léthelyzetben előbb a soproniak kö
zött vállalt helyettesítési szolgálatot, majd elfogadta a kassai magyar evangélikusok már 
1636 óta fennálló hívását, és a linzi békekötés után, 1646 tavaszán átköltözött Kassára. 

Sorsa itt sem volt könnyebb, mert nemcsak az előretörő pápista befolyással, hanem az 
I. Rákóczi György védelmét élvező kálvinista térhódítással is szembekerült. Az 1647-ben 
szentesített törvények arra kötelezték a kassai városi tanácsot, mely eddig lutheránus volt, 
hogy adjon helyet „a catholica és helvetica confession lévők részére" az egyházi élet bizto
sítására. Rákóczi 1648-ban bekövetkezett váratlan halála után császáriak vették át Kassát, és 
Zvonarics István eltűnt szemünk elől. 

De élete tanulság: minként lehet és kell helyt állni zord időkben is. 
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Zsedényi Béla 
1894-1955 

Zsedényi Béla, köztiszteletben álló evangélikus család leszárma
zottjaként, Máramarosszigeten és Budapesten végezte jogi tanul
mányait. A jogi és államtudományi doktorátus megszerzését köve
tően diplomáciai pályára kívánt lépni, ám az első világháború kitö
rése után katonai szolgálatra jelentkezett. A frontról visszatérve Ko
márom városának főjegyzői tisztségét töltötte be. A magyarság ér
dekeit következetesen védelmező főjegyzőt azonban a csehszlovák 
hatóságok eltávolították hivatalából, és internálták. 1924-ben átte
lepedett a trianoni Magyarországra, a következő évben pedig a 
Miskolcon működő evangélikus jogakadémia tanára lett. 1928-
ban egyetemi magántanári képesítést szerzett. Két évtizedes jogtanári pályafutása idején je
lentős tudományos munkásságot fejtett ki: számos alkotmányjogi, közjogi, egyházjogi és 
jogelméleti műve jelent meg. Emellett jutott még energiája a Felsőmagyarország, illetve a 
Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap című újságok szerkesztésére is. Az evangélikus egyház éle
tében szintén fontos szerepet vállalt. 1927-től a Tiszai Evangélikus Egyházkerület világi 
főjegyzője volt, s igen aktívan vett részt az 1934-1937-es országos evangélikus zsinat tevé
kenységében. 

Hazánkban javában folytak még a második világháborús harcok, amikor Zsedényi Bélát 
1944. december 21-én Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyűlés alakuló ülésén elnökévé 
választotta. Ennek a megbízatásának következtében vezetője lett a háromtagú Nemzeti Fő
tanácsnak, amely egy ideig az államfőt helyettesítette. 1947-ben a Magyar Függetlenségi 
Párt jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot az országgyűlési választásokon. Politikai 
megnyilvánulásaiban következetesen védelmezte a demokráciát és az emberi jogokat. A 
hatalomra törő kommunisták azonban egyre arcátlanabbul vették semmibe a demokrati
kus jogrendet, és számolták fel a polgári csoportosulásokat. Erre a sorsra jutott a Magyar 
Függetlenségi Párt is. 

Zsedényi ezután a politikai élettől visszavonulva ügyvédi praxist folytatott. De őt sem 
kímélték meg a pártállami diktatúra törvénytelenségei. 1950 májusában letartóztatták és 
koholt vádak alapján életfogytig tartó fegyházra ítélték. Büntetése letöltése közben halt 
meg gyomorrákban. Az emberi méltóság és az igazságos társadalmi berendezkedés védel
mezőjeként mártírrá vált Zsedényi Bélát 1989-ben rehabilitálták, majd 1990 végén Buda
pesten, az Új Köztemetőben helyezték örök nyugalomra a híres 301-es parcellában meg
talált földi maradványait. 
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Zsedényi Ede 
1804-1879 

Zsedényi (eredetileg Pfannschmidt) Ede jogi tanulmányokat vég
zett, s azokat befejezve hivatalnoki állást vállalt. A tehetséges ifjú 
1833-tól Szepes vármegye országgyűlési követe volt, később a 
Magyar Királyi Udvari Kancelláriánál, illetve a Magyar Királyi 
Helytartótanácsnál töltött be egyre fontosabb tisztségeket. A kon
zervatív és az udvarhoz híí Zsedényi az 184()-cs évek országgyialé-
sein következetesen képviselte a bécsi vezető körök álláspontját. 
Az 1848-ban megalakult első önálló magyar kormány hivatali 
szervezetében mint a király személye körüli ügyeket intéző mi
nisztérium tanácsosa teljesített szolgálatot. Lárva azonban az ural

kodó és a forradalmi Magyarország között egyre súlyosabbá váló ellentétet, lemondott be
osztásáról és visszavonult a politikai tevékenységtől. 

Az 1850-es éveket vidéki birtokán töltötte. Csendes életviteléből 1859-ben a protestáns 
pátens megjelenése mozdította ki. A hazai reformált egyházak önállóságát megszüntetni 
kívánó császári parancs ellen az evangélikus hitéhez szilárdan ragaszkodó Zsedényi hatá
rozottan tiltakozott a Tiszai Evangélikus Egyházkerület késmárki közgyűlésén. Az abszo
lutisztikus hatalom megtorlásul nyolc havi börtönbüntetésre ítélte, ráadásul megfosztotta 
nemességétől, udvari tanácsosi címétől és nyugdijától. A protestánsokat sújtó rendelkezés 
által kiváltott óriási felháborodás következtében a pátenst 1860-ban visszavonták, 
Zsedényit szabadon bocsátották, és az őt érintő hátrányos intézkedéseket érvénytelenítet
ték. Még ugyanebben az évben tanácsosi kinevezést kapott az udvari kancellárián. Az 
1860-as években visszatért a közéletbe, és parlamenti képviselőként szerzett magának ál
talános megbecsülést. Előbb a Deák-párt, majd a Szabadelvű Párt tagjaként politizált. Kü
lönösen az állam pénzügyi gazdálkodását kísérte figyelemmel. 

Az evangélikus egyház érdekében végzett munkáját 1860 és 1875 között a Tiszai Egy
házkerület felügyelői posztján, 1875-től haláláig pedig egyetemes egyházi és iskolai fel
ügyelői minőségben folytatta. Végrendeletében százezer forintot hagyott egyházára. Az 
akkor igen jelentős összeget felosztotta a négy egyházkerület között azzal a kikötéssel, 
hogy abból felekezete szegény néptanítóinak megélhetését segítsék, valamint az Eperjesen 
működő evangélikus tanítóképzőt támogassák. 

X 
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Zsédenyi István 
163()?-1676 

Az alsódörgicsci templomunk bejárata fölött ez a felirat olvasható: 
„Itt cl Zsédenyi István emléke". A gályarab-lelkész emléke méltó 
is arra, hogy századokon át élő legyen. 

1630 körül született Zsédenybcn, vagy legalábbis családja innen 
származik, s ettől kezdve csak azt tudjuk, hogy 1656-ban Varsányban 
avatták lelkésszé, itt kezdte lelkészi szolgálatát. 166()-tól már a 
mcncshclyi gyülekezetet gondozta Dörgicscvel együtt. A dörgicsci 
gyülekezet valószínűleg később anyagyülckezct lett, mert Zsédenyi 
István idekerült. 

Megidézték őt is Pozsonyba, s mint dörgicsei lelkészt jegyezték 
be a perbe fogottak között. Az 1674-es processzus számára is ítélettel fejeződött be: 20 tár
sával együtt Komáromba vitték, ahol Drahosóczi András várkapitány vette át őket. sötét és 
bűzös tömlöcbe kerültek, török hadifoglyok közé. Hogy milyen szenvedésen mehettek át, 
azt leginkább az a tény mutatja, hogy a csoportból itt 17-en katolizáltak. Nem bírták to
vább a gyötrelmeket. Köztük szenvedett Zsédenyi István is, de ő kitartott még két társával 
együtt. 

1675. március 8-án indultak Nápolyba, ahol őt is eladták 50 aranyért a gályára. Majd 
Szicília szigetérc került s agyhártyagyulladást kapott. Szinte félholt volt, s már-már a ten
gerbe akarták vetni, mint a többi halottat is, de ezt elkerülte, sőt Isten gyógyulást adott ne
ki, és a dunántúli evangélikus gályarabok közül ő volt az egyetlen, aki a szabadulás napját 
megérhette ott a gályán, 1676. február 11 -ét. 

1631-ben már ismét Dörgicsén van, elgondolhatjuk, hogyan fogadta őt a gyülekezet. 
1696-ban Kővágóőrsre került, erről az akkori kemenesaljai esperes, Asbóth János tudósít 
minket vizitációs jegyzőkönyvében. Elete utolsó szolgálati helye Mencshcly volt. Itt fejez
te be küzdelmes életét. 

Ha olvassuk a gályarab-lelkészek állomásainak sorát, (s ezt el lehet mondani azokról is, 
akik nem szerepelnek ebben a könyvben) akkor láthatjuk, hogy szinte kivétel nélkül mind 
kis faluk tanítói, majd lelkészei voltak. Nehéz elképzelni, hogy valóban szervezkedtek vol
na a császár ellen. Más kérdés persze, hogy érzelmileg hová tartoztak, és hogyan gondol
kodtak. 

A hálás utókor az alsódörgicsci templom szószéke felett egy falba süllyesztett márvány
táblát helyezett el. Ennek szövege így hangzik: „Zsédenyi István dörgicsci lelkész evang. 
hitéért 1674-bcn Pozsonyban elítéltetvén, Komáromban és Lipótvárott börtönben, Ná
polyban és Szicília szigetén pedig a gályákon szenvedett, mígnem az Úr az ő foglyát 1677-
bcn Dörgicsére kegyelmesen visszahozta". S a táblán egy igehely is van, ami méltó a gálya-
rab-lelkészre emlékezésünkben: „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, 
mert azoké a mennyek országa" (Mt 5,10). 
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Zsilinszky Mihály 
1838-1925 

Felvidéki szlovák eredetű békéscsabai parasztgazda fiaként indult 
cl pártfogók segítsége nélkül, s jutott el a „valóságos belső titkos 
tanácsos"-i méltósághoz. Királyi kitüntetésekkel ékesített államtit
kár, de a többször is felajánlott miniszterséget mindig elutasította 
magától. Csak egy szavába került volna a magyar nemességi és bá
rói rang megszerzése, de nem vágyott erre. Nyíltan vallotta, hogy 
ő a népből sarjadzott, a néppel együtt érez és ennek jó voltáért 
munkálkodik. 

Középiskolai tanulmányait Szarvason fejezte be, egyetemi ta
nulmányait Budapesten és Németországban végezte. Tanári okle

velének megszerzése után, 1861-ben Szarvason a történelem és magyar irodalom tanára 
volt 13 évig. Szorgalmasan dolgozott, levéltári kutatásokat végzett, s azokat számtalan 
cikkben, tanulmányban adta közre. Megírta Szarvas történetét, kiadta Tessedik Sámuel 
önéletrajzát, tankönyveket és esztétikai miSvekct írt. 

1874-ben „édesapja kívánságára megvált Szarvastól", Békéscsabán a közügyek szolgála
tában, majd a politikai életben keresett elfoglaltságot. Ideje nagy részét a tudománynak és 
egyházának szentelte, gyülekezeti, majd egyházmegyei, egyházkerületi felügyelő volt. Szá
mos könyvet írt és szerkesztett, köztük A magyarhoni protestáns egyház története, és A magyar 
országgyt'úések vallásügyi tárgyalásai címűt is. Egyik életrajzírója 94 önálló művét, előadását 
sorolja fel. 1878-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1889-ben pedig rendes 
tagjává választották. 

1889-ben Csongrád, 1892-ben Zólyom vármegye főispánja, 1895-ben pedig kultuszmi
nisztériumi államtitkár. A magyar történelmi, földrajzi, régészeti és pedagógiai társulatok, 
a Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja, ez utóbbinak egy ideig elnöke is. Több 
cikluson át országgyűlési képviselő. Meggyőződése, hogy szeretettel, okossággal, igazság
gal, becsülettel és erkölcsi tartalommal lehet változtatni a dolgokon. 

Az egész lakosság képviselőjének erezte magát. Segítette a szarvasi gimnázium nagy 
épületének megépítését. 1918-ban ő mentette meg a szarvasi evangélikus ótemplom mű
emlék jellegű harangjait a rekvirálástól. Részt vett Medgycsbodzás és Medgyesegyháza te
lepítésében a kincstári birtokok felosztásakor. Békéscsaba kulturális élete is sokat köszön
het neki. 

Származása révén neki is tisztáznia kellett a hazafiság és nemzetiség kérdéseit, egymás
hoz való viszonyát. Azt írja, hogy a nyelv még senkit sem tesz igaz hazafivá, hanem az át
élt közös emlékek. „Közös célok, közös törekvések, közös jogok és kötelességek, közös 
örömök és fájdalmak, közös remények és emlékek: ezek együttvéve hozzák létre egyrész
ről a szülőföld iránti szeretetet, másrészről az összetartozás testvéri érzelmét, mely min
den külső kényszer nélkül eggyé olvasztja a hazafiakat." 
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,1 mutatun 
A reformáció kezdetétől fogva prédikátorok, lelkészek, tudós 
teológusok és más tudományok jeles műveló'i, pedagógusok, 
a különböző művészetekben alkotók mint költők, írók, 
képzőművészek, az ipartörténetben számon tartott mérnökök, 
műszakiak és hazánk történelmének alakításában tevékenyen 
munkálkodó, szabadságunkért és függetlenségünkért harcoló 
katonák, politikusok életét és munkálkodását igyekeztünk 
bemutatni a rövid életrajzokban. A válogatás nem teljes, mert 
szerkesztés közben is bővült, de nem tudunk tovább bővíteni, 
le kellett zárni a sort. Ha Isten ad még lehetőséget rá, egy további 
kötetben sorra kerülhetnek a most kimaradottak. 
Isten iránti hálával tesszük közzé ezt a szerény munkát. 
Köszönjük Istennek, hogy az evangélium tiszta hirdetésével 
olyan lehetőséget adott minden időben, mely jó gyümölcsöket 
termett nemcsak egyházunk közösségében, 
de nemzetünk egészében is. így munkálkodott Isten a századok 
folyamán közöttünk, hogy evangélikus hitünk és 
meggyőződésünk javára lehessen nemzetünknek, hazánknak. 
Neves történelmi személyiségek és „egyszerű" evangélikus 
keresztények sora világítson ma is közöttünk, hogy tanuljunk 
tőlük és a mi időnkben vállaljuk a tovább világítást. 
„Erős vár a mi Istenünk!" 


