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BEVEZETÉS. 

A Pesti Deáktéri Evangélikus Magyar és Né-
met Testvéregyházak Leánygimnáziumának sütő-
utcai díszterme nemcsak gyülekezetünk, hanem 
bizonyos tekintetben országos evangélikusi egyhá-
zunk életének középpontja is. Itlt tartják gyű-
léseiket különböző fokozatú egyházi testületeink 
fel az egyházegyetemig. Igen sok iskolai, belmisz-
sziói és más egyházi jellegű ünnepélynek is szín-
helye e szép terem, mely azóta letlt a szó teljes 
értelmében »díszterem«, mióta a kisebb tanács-
termet taníitási teremmé tették és onnan egyházi 
kiválóságaink képeit (mellszobrát) idehelyezték át. 

1787 óta, innen-onnan három félszázados gyü-
lekezetünk dicsőséges történetéről beszélnek e ké-
pék. Illetőleg Bocskai István é.s Illésházy István 
arcképe belekapcsolja az egyházközség újabbkori 
történetét országos egyházunk négyévszázadosi tör-
ténetébe. 

Nagyjaink méltatásában történeti sorrendet 
követünk. Először Bocskairól és Illésházyról szó-
lunk, azután egyházi kiválóságainkat annak a fél-
fél századnak (1787—1837, 1837—1887, 1887— 
máig) keretébe illesztjük bele, amelyikbe működé-
sűknek súlya esik. 



Bocskay István. 
(1557-1606.) 

Bocskai Istvánnak, az Erdélyi fejede-
lemség leggazdagabb és legtekintélyesebb fő-
urának nagy része volt abban, hogy nővérének 
fia, Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem a török-
től Habsburg Rudolf királyhoz pártolt át. Mert 
királypárti ember volt, vagyis úgy gondolkodott, 
hogy a megfogyatkozott magyarságnak a török 
veszedelem ellen a Habsburgok támogatásába 
van igen nagy szüksége. 

De a félig őrült Rudolf gonosz és oktalan 
politikája: a protestánsok üldözése, a kassai tem-
plom elvétele, majd az ióo4-iki, országyülés nél-
kül alkotott, hírhedett 22-ik törvénycikk eltérítet-
ték a király pártjától. Rudolf hadainak kassai fő-
kapitánya, a kapzsi Belgiojoso hadsereggel vonult 
Bocskai várai ellen. De ez megnyerve Rudolf zsol-
dosait, a református hajdúkat, Belgiojosot tönkre-
verte és a törökkel szövetkezve Magyarország leg-
nagyob'ö részét elfoglalta. Az erdélyiek és a feíi'ső-
magyarországi rendek fejedelmüknek választották 
meg. Rudolf kénytelen volt 1606-ban megkötni 
a bécsi békét a Bocskai vezetése alatt álló magyar-
országi és erdélyi rendekkel. Ez a béke hazánk 
politikai és vallásszabadságának legszilárdabb 
alapköve és megvalósítása annak a vezérlő elv-
nek: »Legyen szabad egyház a szabad államban!« 

Bocskai nagy seregére támaszkodva, mint dön-
tő tényező, Rudolfot is, a szultánit/ is mintegy rá-
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szorította a zsiitvatoroki béke megkötésére és: így 
véget vetett a tizenöt éves török háború nemzet-
pusztító dühöngésének. 

De a »magyarok Mózese« csak az igéret föld-
jének széléig vezethette el nemzetét, mert 1606-
ban Kassán, talán megmérgezés következtében 
meghalt. 

Biocskai református volt, de méltó, hogy a 
mi »evangélikus pantheonunk«-ban is ott legyen 
a képe, mert közös vallásszabadságunk diadalmas 
bajnoka. De méltó azért is, mert küzdelmének és 
diadalának első osztályosa, Iilésiházy István, hi-
tünk sorsosa volt. A két nagy férfiú freiskóképe 
ezt a termet a protestáns testvériség templomá-
vá avatja. 

Illésházy István 
(1540-1609.) 

lllésházynak gazdagsága és tekintélye foly-
tán az volt a jelentősége a Magyar Királyságban, 
ami Bocskainak Erdélyben. Rudolf korának két-
ségbeejtő közviszonyaitól elkedvetlenítve, váraiba 
zárkózva szemlélte a világ folyását és> a poíitikába 
nem avatkozott. De mindez hiába volt. Régi ma-
gyar szálló ige bizonyult szinte valónak: »H'a ma-
gyar vagy és hosszú életű akarsz lenni, gazdag 
ne légy.« 

Rudolf vezére, a kapzsi Belgiojoso, a felség-
sértés hamis vádjával lépett fel elilene és várait 
elfoglalta. Illésházy nagynehezen lengyelországi 
birtokaira menekült. 

Arra az örömhírre, hogy Belgiojoso kudar-
cott vallóit Bocskai ellen való támadásával!). Hlés-
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házy hazajött a bujdosásból és Boasiklai mellett ő 
lett a szabadság első harcosa. Igen nagy része 
volt a bécsi béke megkötésében, majd Bocsklai 
halála után az i6o8-iki pozsonyi országgyűlésen 
a béke törvénybeiktatásában. Έζ az országgyűlés 
a vallásszabadság mellett a politikai szabadságnak 
is biztositója és a nádori állást a szabadság eleven 
védőbástyájául rendelve, nagy nemzetvédő jogok-
kal ruházta jf el. Csak természetes volt, hogy a nagy 
többségükben evangélikus rendek legnagyobb hit-
sorsosukat, Illésházyt választották meg nádornak. 

Illésházynak, különösen pedig az utána kö-
vetkező evangélikus nádoroknak, a Thurzóknak fő-
érdeme, hogy evangélikus egyházunkat szervezték. 

így volt lehetséges, hogy megfogyva bár, de 
törve nem, átélhette a XVII. század vallási üldö-
zéseinek vérzivatarát. 
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AZ ELSŐ FÉLSZÁZAD. (1787-1837.) 

Beleznay Miklós generális felesége, 
Podmaniczky Anna Mária. 

(1726-1803.) 

A Bocskai—Illésházy-féle bécsi-békét és a 
vallásszabadságot védő törvényeket az egymásután 
következő királyok nem tartották tiszteletben. A 
véres, vagy vértelen vallásos üldözések csak akkor 
szűntek meg, mikor II. József nem ugyan egyen-
jogúságot, de türelmet biztosított a ρrotesitánsok-
nak. 

1781-ben és az utána következő években II. 
József türelmi rendeletének megjelenése után gyak-
ran tanácskoztak a fővárosban lakó előkelő evan-
gélikusok és pedig többnyire Beleznay generálisaié 
szalónjában: mi módon lehetne Pesten is evangé-
likus gyülekezetet szervezniük. De elcsüggedve ál-
lapították meg, hogy negyven evangélikus csa-
ládnál többet összehozni nem tudnak. A türelmi 
rendelet pedig száznál kevesebb családnak nem 
engedélyez gyülekezetalapítást. 

Elekor felvillant a mentő gondolat. A »csá-
szár« bizonyára azért szabta ezt a feltételt, hogy 
az adózó polgárok és jobbágyok erejüket felül-
múló terhet ne vállaljanak magukra. 

Az evangélikus előkelőségek tehát magukra 

7 



vállalták a gyülekezet fenntartásának összes ter-
heit. A generálisné évi háromszáz forint fi-
zetésére kötelezte magát. Fejedelmi nagylelkűség! 
Mai hatezer pengő évi egyházi adónak felel ez 
meg. De máskor is, más téren is kifogyhatatlan 
volt a nemes hölgy jótékonyságának olajos kor-
sója. Igazi Podmaniczky volt: a nagylelkűség-
ben utolérhetetlen. 

"Méltó, hogy nevét hálával emlegessük, mint 
magyarok és mint evangélikusok azért is, mert 
atyja, Podmaniczky János telepítette le aszódi bir-
tokára Petőfi Sándor őseit is. A magyar Petrovi-
csok Rajaiból, a pozsonymegyei magyar faluból 
származtak el Nyitramegye tót vidékére. Bár ne-
mesek voltak, mint vagyontalan emberek szívesen 
telepedtek át aszódi jobbágytelekre. így történt 
azután, hogy Petőfi édes ap'ja, ez a »kuruc« meg-
jelenésű, igazi magyar ember Pestvármegye több 
magyar 'helységének volt lakosa Ss fia nemcsak 
magyarnak nevelkedett, hanem lelkében a magyar 
erények és tősgyökeres szépségek csudálatos pom-
pában virágoztak ki. 

Molnár János. 
(1757-1819.) 

A zólyommegyei Radvány földesurai, a derék 
Radvanszkyak jót cselekedtek, mikor rokonuknak, 
Beleznaynénak figyelmét felhívták falujuk kiváló 
p-apjára, Molnár Jánosra. Ily hathatós ajánlás 
folytán választották meg a pesti evan-
gélikusok gyülekezetük első lelkészéül Molnár 
Jánost. 

Gömörmegyei bisztrói szegény jobbágyember 
gyermeke volt, de előkelő úri házaknál nevelős-
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ködve elsajátította azt a finom modort, mely külö-
nösen alkalmassá tette, az újonnan alapított fő-
városi gyülekezet szervezésére. 

A harmincéves ifjú ember, mint kitűnő szónok 
és még inkább, mint Isten lelkétől ihletett lelki 
pásztor nagy hévvel és sikeresen felelt meg nehéz 
hivatásának. 

Kedvező körülmény volt az is, hogy mind a 
három nyelven, németül, tótul és magyarul tu-
dott szolgálni. A magyar nyelvet készakarva írtuk 
harmadiknak, inert akkor olyan kevés volt a ma-
gyar hívek száma, hogy a lelkész havonként 
háromszor prédikált németül, egyszer tótul és 
magyarul is háromszor. "De nem havonként, ha1-
nem évenként háromszor. 

Ez az a kor, melyről a Rákosi Szántó költője, 
Kisfaludy Károly azt írta, hogy Pest-Budán a 
magyar szo ritka ,mint a fehér holló. A korszellem 
is kedvezett az új gyülekezet felvirágzásának. A 
francia forradalom közeledő napjának a felekezeti 
korlátokon felülemelkedő szabadelvüségnek első 
hajnalsugara felderült már. 

Ivét adattal hadd jellemezzük e korit. 
Menjünk el az új papot beiktató istentiszte-

letre, a Kalap-utcába (ma Irányi-utca). Az isten-
tisztelet céljaira átalakított teremben orgonaszó 
fogad bennünket. A belvárosi plébánia évek so-
rára átengedte hordozható orgonáját. Csak úrnapi 
körmenet idejére kellett visszaadni. 

Mikor nemsokára templomépítésre gyűjtöt-
tek, gróf Batthyány József esztergomi érsek te-
kintélyes össizeget adományozott annak a szeretet 
istenének templomára, akit ő is imád. 

Milyen magasan állt e kor a Szelepcsény: 
érseké fölött. És mennyivel szebb volt, mint a 
reverzálisok lélekelhal'ászásának mai kora. 
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Kalchbrenner József. 
(1776-1834.) 

Sopronban született, dunántuli magyar és né-
met gyülekezetekben volt lelkész. Jó híre Buda-
pestre is eljutott. 1819-ben, Molnár Jánosnak a 
pesti gyülekezet első lelkészének haliálé után a hí-
vek bizalma felé irányult! 

Jó szónokot, buzgó lelkipásztort, békeszerető 
egyházi vezért nyertek benne. 

Költői tehetség is volt, a pásttá gyülekezet 
részéről kiadott német énekes könyvet ő szer-
kesztette és benne több szép éneke jelent meg. 

És a békesség emberének kora, de nem a r ő 
hibájából mégis a békétlenség kora lett a gyüleke-
zetben. Mivel e dunántúli ember tótul nem tudott, 
tót segédlelkészt kellett mellé hívni: Kollár Já-
nost, a tótok egyik legnagyobb költőjét, ezt a 
nemzetiségéért rajongó férfiút, akiben határta-
lan volt az erély és aki a tót híveknek a magyarok 
és németektől teljesen független gyülekezetbe való 
egyesítésére törekedett. Nem is nyugodott, míg 
célját 1834-ben el nem érte. 

Húsz évvel később pedig a tót gyülekezet 
mai új otthonába, a Kerepesi (Rákóczi)-útira köl-
tözött át. 

Liedemann János Sámuel. 
(1756 — 1834.) 

Liedemann J. S. derék iglói kereskedő fia 
volt. A család több vezéremben' adott az evan-
gélikus világnak. Liedemann Márton, kiváló lőcsei 
tanár, volt az első, aki evangélikus gimnáziumban 
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a magyar nyelvet tanította és pedig nem paran-
csolatra, hanem szíve sugallatára. Sámuelünk test-
vére, Márton a kolozsvári gyülekezetnek voltl ki-
váló papja. 

Liedemann Sámuel, aki Bécsben volt egy elő-
kelő cég üzletvezetője, folyamodott: vegyék be a 
pesti polgárok sokába és engedjék meg, hogy 
evangélikus létére is itt divatárust és szállító-céget 
alapítson. A korszellem, II. József korának sza-
badelvű szelleme »csodát művelt«. Leidemann lett 
Pest első evangélikus polgára és nagykereskedője. 

Cégét nemzetközi jelentőségre emelte. Több-
nyire brassóvidéki magyar evangélikus! fuvarosai 
tizenhat lóval vontjaitott szekereiken szállították az 
árukat Bécs és Bukarest között. Üzleti érzé-
kének gyülekezetünk is nagy hasznát lát,ta. Mint 
kurátor (gondnok) mindig meg tudla mondani, 
mennyi pénzre van szüksége az egyháznak bizo-
nyos célokra. De azt is megmondta, honnan vegyék 
a pénzt. 

Bizony mélyen belenyúlt a zsebekbe, de leg-
mélyebben a magáéba. 

Ö biztatta rá a gyülekezetet, hogy ne a jelenre, 
hanem a fényesnek ígérkező jövőhöz méltóan, al-
kossák meg az építendő templom mérelföit. 

És ha ki-ki száradt a templomépítíésá alap 
pénzpataka, hol ezer, hol háromezer forintnyi ál-
dozatával új áldozatokra serkentette a híveket. 
És ugyanekkor az iskolaügy érdekében is áldoza-
tokra lelkesített és adott példát. 

Az volt az elve, hogy ilyen halhatalian erköl-
csi testületi, mint a gyülekezet, bizonyos mértékig 
erején felül is merhet, mert »súly alatt női a pálma«. 

De azért nem volt rideg »számember«, vallásos; 
lélek vo.lt, értékes dolgozatában kifejtette például: 
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hogyan kell az iskolai tanítást vallásos szellem-
mel »telíteni« — és ezt felolvasta a tanítók ér tő 
kezletén. 

Gróf Teleki Józsefné, Királyfalvi 
Róth Johanna. 

(1741 —1813 ) 

Dédunokája volt Róth János felvidéki elő-
kelő úrnak, akit Karaffa, az »eperjesi hóhér« hiába 
kínoztatott, hitiében megingatni nem tudott. Ez a 
szellem élt Roth János ivadékaiban i,si. Szárakon 
gyülekezetet alapítottak és minden egyházi ügynek 
áldozatos mecenásai voltak. Róth Johanna 35.000 
pengő költséggel megépítette a sziráki evangélikus 
templomot. Johanna férjének, gróf Teleki József-
nek családja a testvér reformátusi egyháznak volt 
ereje és »édes dísze«. Teleki József például a saját 
költségén kinyomatta Utrechtíben a bibliát és in-
gyen osztottla széit hit,borsosai között. Elnöke volt 
az 1791-fki korszakalkotó református zsinatnak. 

Telek'i Józsefné kifogyhatatlan volt a jóté-
konyságban. Jó cselekedeteit, áldozatait itt fel-
sorolnunk lehetetlen. De azt mégis meg kell emlí-
tenünk, hogy a Deáktéri templom építéséhez 20 
év alatt több, mint 15.000 forinttjal járult hozzá. 

Legnagyobb, szinte egyházmentő cselekedete 
volt a százezerforintos úgynevezett Róth—Teleki 
stipendium megalapítása 1812-ben. Belőle, míg a 
világháború tüzveszedelmében ez az alap szinte 
semmivé nem olvadt, egy évszázad alatt! valami 
hétezer olyan evangélikus közép- és felsűiskolai 
tanuló kapott öszltöndíjat, aki magyar és latin dol-
gozat készítésével bizonyságát adta kellő készült-
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ségének. Eleinte évtizedek során át egy-egy ta-
nulónak százforintnyi évi segély jutott. Ez a pénz 
akkori vásárló erejében teljesen elég volt szerény 
igényű ifjú egy évi életfenntartására. 

Teleki—Róth Johanna iránt való kegyeletün-
ket az is fokozza, hogy egyenes leszármazója Tisza 
István, közös nagy protestáns büszkeségünk. En-
nek törhetetlen jelleme és hithűsége a királyfalv.i 
Róth ősöktől rászállotlt örökség is. 

A nagyasszonyra magára lsi ráillenek ama 
versnek szavai, melyet édesanyjának sírkövére vé-
setett : 
»Jó magyar asszony volt s, más népektől nem kért 
Kölcsön cifra vétket ős jó erkölcsinkért«. 

Báró Podmaniczky Károly. 
(1753-1833) 

Szabadelvű férfiú volt: gúnyos szóval isi, ko-
moly érvekkel is ostorozta a konzervatívokat, a 

, maradiakat. Ebben hatással lehetett reá földije, 
az aszódi evangélikus pap fia, Hajnóczy József, 
ez a mélylelkű és nagytudású államférfiú, aki 
legkiválóbb tagja volt a végül vérbefojtott Mart· 
tinovics-féle mozgalomnak. 

Podmaniczky Károly az egyházi ügyekben 
egész lélekkel részt vett. Felügyelője voilít a dunán-
túli egyházkerületnek és felügyélője a Deák-téri 
Gyülekezetnek. Ennek ügyeit is buzgón és áldo-
zatkészen intézte. 

Királyi bányatanácsos volt és a természettudo-
mányokban nagyon járatos. Irodalomra, könyv-
tárának gyarapítására, közügyekre, egyházára so-
kat áldozott. Benne is megvolt a Podmaniczkyak 
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erénye, mely túlságba víve hibává fajult, a nagy 
áldozatkészség, a mecenásd hajl,ani. 

Nemzetünk történetében azért' is maradandó a 
neve, mert az ő fia volt Podmaniczky Frigyes, az 
író, az általánosan tisztelt politikusi, Tisza Káillmán 
és István barátja. Podmaniczky Frigyesnél job-
ban talán senki se szerette szép fővárosunkat. És 
Podmaniczky Károly leánya volt Podmaniczky Ju-
lia, az írónő, Jósika Miklós hozzá méltó élet-
párja, a szabadságharc után való bujdosás ka-
rában erős támasza és. áldott vigaszitalója. 

Willerding Jakab. 
(szül. 1781.) 

Hildesheimben; Németországban született; 
Pesten volt nyelvmester és: rajztanító. Ingyen taní-
totta iskoláinkban a rajzott. Buzgóságával, em-
berséges bánásmódjával annyira megnyerte a szü-
lőket, hogy 1818-ban a leányiskola újjászervezéi-
sekor tanítónak választották meg. 

Tanítói működésiére, pedagógiai elveire ab-
ból lehet következteltnünk, hogy Hoffmann Péter-
nek volt benső barátja. Iskolánk eme kiváló és* 
nagytekintélyű tanítójának ajánlására választották 
meg tanítóul. 

Valószínű tehát, hogy mint barátja, ő is pes-
talozziánus volt. Ez azt jelenti, hogy nem ismere-
tek halmazának tanítására, hanem az eszitétikai fo-
gékonyság, a kedélynemesiég és a vallásossság 
fejlesztésére törekedett! ás| a szemléltető oktatást fő-
eszközül használta céljai szolgálatában. A XIX. 
század első felében hazánkban különösien az evan-
gélikus iskolákban Pestalozzi elvei uralkodtak. En-
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híve volt Schedius Lajos egyetemi tanár ig, isko-
lánk felügyelője, tulajdonképpeni megalapítója. Az 
δ befolyása útján lett a »Deák-tér« a Pes'tíalozzi-
iránv főotthona. 

Glosius Dániel. 

Glosius Dániel pesti lakos, tápiószentmáütoni 
földbirtokos, fia volt Glosius Sámuel ellő kelő pesti 
orvosnak, gyülekezetünk egyik megalapítójának, 
első felügyelőjének. Soproni születésű féleségével, 
Artner Karolinával való házasságából gyermeke 
nem lévén, 1830-ban megalkotott végrendeletében 
tekintélyes vagyona nagy részét »Glosius Sámuel 
és Dániel alap« néven arra rendelte, hogy ka-
mataiból több németországi egyetemen tianuló 
(többnyire teológus) magyar ifjú nyerjen évi 105— 
105 forintnyi segítséget. 

Özvegye, aki 1852-ben történt elhunytáig férje 
egész vagyonának haszonélvezője maradt, saját 
nagy vagyonának nagyobb részét »Glosius;—Artner 
Karolina alap« néven arra rendelte, hogy kama-
taiból fokozatosan hét tanári széket alapítsanak, 
hármat a pesti, kettőt a soproni, kettőt a pozsonyi 
evangélikus középiskolákon, továbbá nycác mun-
kaképtelen evangélikus lelkésznek és, ugyanannyi 
evangélikus lelkészözvegynek adjanak évi 30—105 
forintnyi segítséget. 

A Róth-Teleki stipendium-alappal összevethető 
e két alap, újabban a súlyos viszonyok folytán na-
gyon leolvadt ugyan, de a tanári székek nagyobb 
részének fokozatos megalapítása melleut háromne-
gyed évszázad alatt ezernél jóval több főiskolai 
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hallgató, pap és tanár, illető,lieg ezek özvegyei él· 
vezték áldásait. A német nyelven írt végrendele-
tek egy-egy pontjára méltó itt ráutalnunk: Glosius 
Dániel kizárta a stipendium élvezetéből azokat, 
akik magyarul nem tudnak, mert szerinte: »aki! 
»hazája nyelvét nem tudja, az segítségre nem 
méltó.« Az özvegy pedig azokat zárta ki, akik a 
» S ζ 1 ávi a - f a nt ó m «- η ak h ó dóinak. 



A MÁSODIK FÉLSZÁZAD. (1837-1887.) 

Lang Mihály. 
(1803-1874.) 

Pesten született, itt és Modorban járt isko-
lába, ez utóbbi helyen volt leányiskolái tanító. Te-
ológiai tanulmányait a bécsi fakultáson vég :zte. 
Bár akkor még nem tudott magyarul, 1832-ben 
mégis megválasztották Kalchbrenner lelkész mel-
lé segédlelkésznek, 1836-ban pedig az egésiz gyü-
lekezet lelkészének. 

Mikor 1837-ben Székácsot magyar lelkésznek 
választották meg, Lang a német hívek lelkésze 
maradt és 1874-ig állott a német gyülekezet! élén, 
általános szeretettől é-; tisztelettől]' köriiílVéve. Két 
lelkésztársával, Székács, Józseffel, majd később a 
német gyülekezet másik lelkészével, Schranz Já-
nossal ősizinte barátság kapcsolta össze. 

Kiválóan buzgó lelkipásztor volt. Az ő ér-
deme például a Protestáns Iparosiképző Egyesület 
alapítása. Megnyerő volt a külseje, nyájalsi a mo-
dora, a jótékonyságban, a másokon való segítés-
ben fáradhatatlan volt. 

Különösen kitűnt ez a buzgósága és a jóté-
konyság szervezésiére való rátermettsége az 1838 
iki pesti árviz után. Ezért népszerű is volt és a 
főváros egész lakossága szerette és tisztelte. Né-
metségéhez erősen ragaszkodott, de lelke mélyé-
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be betekintést enged az, hogy mikor Kossuth 
Lajos a szabadiságharc leverése után külföldre 
menekült és távollétében többek közötlt polgári 
jogai elvesztésére Ítélték, akkor a család felké-
kérésére elfogadta, hogy a kormány a Kossíutlv 
gyermekek gyámságával ruházza fel. Nemes szív-
nek és politikai bátorságnak adta ezzel a bizony-
ságát. A díszteremben nemcsak képe, de mell-
szobra is van. 

Székács József. 
(1809-1876.) 

Orosházán, mely ma hazánk legnépesebb vi-
déki magyar evangélikus gyülekezete, hetven év-
vel Székács születésie előtt vallásuk miatit) ütUdözött 
bujdosó evangélikus jobbágyok telepedtek meg. 
Vallásához ragaszkodó kegyes lélek voT.it Székács 
édesapja, az egyszerű tímármester is. Fényes te-
hetségű fiát, áldozatokat nem kímélve, a rnezoi-
berényi gimnáziumba, majd a soproni líceumba 
járatta. Itt Kiss Jánosi jóindulatú tiámogjatását ér-
demelte ki a daliás külsejü, kedves modorú, szor-
galmas és jó magaviseletű ifjú. 

Vezérszerepet vitt a Kiss, János-alapitotltta ön-
képzőkörben, a Magyar Társaságban is. Külföldi 
egyetemre készült: erre úgy szerzett) pénzifc, hogy 
nevelőséget vállalt a nagyon előkelő délmagyaror-
szági, szerb anyanyelvű Nikolicsi-családnál. Itt 
sajátította el azt a finom, úri fellépést, melynek 
nagy része volt későbbi közéleti sikereiben. 

A berlini egyetemről hazatérve, Pesten neve-
lősködött. Bajza József figyelmeztetne a 27 éves 
if jú íróra a Pesti Deák-téri Gyülekezetnek ekkor· 



külön gyülekezetté.szervezkedő magyar híveit. így 
lett 1837-ben a háromszáz lelket számláilíó kis« gyü-
lekezet lelkésze. 

A gondviselés állította e nagyrahivatotit gyü-
lekezet élére. Isten lelke szerint vaJlló szónok volt; 
szép formába öntött, szép eszméket, gyönyörű han-
gon, művészi módon adott elő. Elragadta hallga-
tóit. Egy-egy beszéde, mint az 1838-iki nagy ár-
víz után mondott »árvízi prédikációja«, vagy Ber-
zsenyi Dániel niklai síremlékének leilepfezesekor 
elmondott, lelkeket megrázó szónoklata országos 
jelentőségűek voltak. Ez utóbbiért előkelő katoli-
kus pap nevezte el az »ország papjá«-nak. 

Még nagyobb volt, mint lelkipásztor; híveibe 
belesugalmazta a maga nemes érzéseit, erélyes-
ségét, áldozatkészségét. Méltán nevezték »az or-
szág első koldu á«-nak. 

A jótékonyságot szervezni is tudta, így a gyü-
lekezet kebelében a Tábitha jótékony nőegyesü-
letnek, az egyetemes egyházban a ma Gusztáv 
Adolfról cinevezett Egyházi Gyámintézetnek ala-
pításával. 

Mint vezérnek termett ember, tudott maga 
mellé kiváló vezérkart nevelni. Sok áldott intéz-
ményt ezek útján alkotott meg, magía szerényen 
és bölcsen háttérben maradva. 

Mária Dorottya főhercegnő az ő bölcs és 
gyakorlatias útmutatásáilt követve alapította meg 
a budai »hegyen épített gyülekezetet«. A refor-
mátusok nagy superintendensével, Török Pállal 
együtt alapították meg a pesti közös theológiai 
főiskolát. 

Az egyházi szabadságunkat megsemmisüléssel 
fenyegető 1859-iki császári Nyilt Kendelet (pátens) 
ellen való küzdelemnek ő volt egyik elszánt, de 
higgadt vezére. Egyházkerületének bizalma méltán 
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ruházta rá a szuperintendenst méltóságot és áldott 
szolgálatot. Ezer hivatalos gondja melleltlt, mint 
író, költő és műfordító is nagy tsákerrel műkö-
dött. Prédikációi ez írói műfajnak valsóágos re-
mekei. 

És az észnek és akaratnak ez a hőse a gyön-
gédségnek is megtestesülése volt. A gyermekekelt 
nagyon szerette. »Kis örömöt is, nagynak érezve«. 
— a legboldogabb közöttük volt. Gondos oktatás-
sal előkészített, meghajtó és. fellelLkesítő konfirmá-
ció ünnepségeivel nevelt egymázunknak, az ú j 
nemzedékben is lángoló híveket. 

Utolsó egyházi szereplése is konfirmáció volt. 
Az utolsó isteni ige (Máté ev. V. 16), mely ajká-
ról az oltárnál elhangzott, élete vezéreszméjének 
megszentelése: mert az ő világossága valóbán 
fénylett az emberek előtt és méltó, hogy mi ma-
gyarok és evangélikusok áldjuk az Istent, 
aki őt nekünk adta vezérül. 

Győry Vilmos. 
(1838-1885.) 

Édesatyja Győrött volt tanító az evangélikus 
leányiskolában, de már fiának gyermekkorában 
Pestre költözött. Győry Vilmos a hatosztályos 
evangélikus gimnázium elvégzése után a piarisr 
táknál tanult és ott tett érettségit. Mint a pesti kö-
zös protestáns teológiai főiskola kiváló hallgatója, 
magára vonta az intézet két alapítójának, egyúttal 
tanárának, Székácsnak és Török Pálnak figyelmét. 
Győryt különben 'is mindenki kedvelte; sze-
líden szép külsejével, kedves modorával, anyjától 
örökölt szinte leányos érzékenységével maga volt 
a megtestesült szeretetreméltóság. 
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A berlini egyetemről hazajővén, Székács mel-
lett volt egy évfig káplán. Majd az orosházi népes 
magyar gyülekezet általánosan szeretett lelkésze 
volt kilenc esztendeig. Itt élt boldogan élettársával. 
Székács Ilonával, a püspök leányával. Hívei a 
buzgó lelkészt »kis Pál apostol«-nak nevezgették. 

1876-ban, Székács halála után a pesti magyar 
gyülekezet lelkésze lett és — bár mástforma tehet-
ségekkel, méltó utódja volt BZ »OrSZclg" pctpjcl«- nak. 

Kiváló szónok, rendkívül buzgó lelkipásztor 
volt. Ezenkívül hallatlanul sokat dolgozott1, mint 
író, mint egyházi, társadalmi és irodalmi egyesü-
letek tagja, illetőleg vezérembere. Lirai költemé-
nyei, színmüvei, ifjúsági iratai, gyermekversei nép-
szerűséget szereztek nevének. De legnagyobb volt 
a hatása, mint műfordítónak. Mint szorgalmas 
méh, valami tíz idegen irodalom rétjéről hordita 
össze a mézet a 'magyar nemzeti irodalom gazdagí-
tására. 

Mint vallásos költőt a legelső helyre tehet-
jük magyar egyházi íróink sorában. 

A szakadatlan munka megerőltette szervezetiét, 
kimerítette érzékeny, beteg sz'ívének életerejét. 
Nemzetünk és egyházunk kárára aránylag korán. 
47 éves korában hunyt el. 

Lelkének méltó örököse volt fia, Lóránd, a 
gyülekezet kebelében minden jó ügynek előmozdí-
tója, a belmissziói munkásság egyik vezére. 

Győry Vilmosra ráillenek egyik legszebb /ál-
lásos költeményének sorai: 

»Éltünkön m|incs hatalma a halálnak; 
Csak az lesz por, mi porból vétet&tlt; 
A test, )a vér, habár a sírba szállnak: 
A lélek él! nem ér enyészetet!« 
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A HARMADIK FÉLSZÁZAD. 

Báró Kochmeister Frigyes. 
(1816-1907.) 

Sopronban született, a bécsi műegyetem hall-
gatója volt. 1842-ben Pesten nyitott clroguista, ter-
mény- és gyarmatárúkereskedést Csakhamar a 
fővárosi kereskedővilág vezére lett. 

Megalapította a kereskedők társulatát, a Pesti 
Lloyd Társaságot, a Budapesti Arú- és Értéktőzs-
dét. Huszonkét éven át a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke volt. Elnöke volt a Buda-
pesti Arvaházna"k, neki van legnagyobb része ab-
ban, hogy ennek alaptőkéje 1.600,000 forintra 
emelkedett. A Deák-téri Tesítvéregyházak egyik 
mecenása, iskolai gondnoka, majd 1877-től a né-
met gyülekezet felügyelője volt. Országos jelentő-
ségét az is bizonyítja, hogy 1866-ban a háború 
ideje alatt, mikor Erzsébet királyné ideiglenesen 
Budapestre jött "át, az ő svábhegyi villájában la-
kott. Erdemei méltó jutalma volt a vaskorona 
rend, a bárói rang és a főrendiházi tagság. 

Doleschall Sándor Ede. 
(1830-1893.) 

Modorban született, atyja itt espereslelkész 
volt. Tanulmányait szülővárosában, Pozsonyban, 
majd a bécsi teológiai fakultáson végezte el. 
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Rövid ideig Selmecbányán volt tanár, majd a besz-
tercebányai előkelő gyülekezet lelkésze és a né-
pes zólyomi egyházmegye főesperese volt. 

1875-ben a pesti német gyülekezet hívta meg 
lelkésznek a nagy Lang Mihály helyébe. Méltó 
utódja volt elődjének, mint szónok és lelkipász-
tor egyaránt. Híveivel és áldotitlelkü kartársával'; 
Schranz Jánossal kölcsönös szeretet kapcsolta ösz-
sze. 

Az egyházi életben gyülekezete körén kívül is 
híven fáradozott. Egyházkerületének és az egye-
temes egyháznak levéltárosa volt és nemcsak 
őrizte, de tanulmányozta is a rábízott kincseket. 
Ennek eredménye a Deák-téri Testvéregyházak 
1787-től 1887-ig terjedő száz esztendejének né-
met nyelven megírt, alapos, érdekes, melegszívű 
és tárgyilagos története. Altalános népszerűségé-
nek bizonysága, hogy a Luther-Társaság alelnö-
kének is megválasztották. Itt is, mint minden téren, 
sikeresen és buzgón megfelelt vállallt kötéliezetlt'sc-
geinek. 

A különböző fokozatú egyházi gyűléseken és 
bizottságokban kitűnt tiszta logikájával, a dolgok 
lényegébe vágó érveléseivel. Több gyülekezet tar-
totta méltónak, hogy a püspökválaszitás alkalmá-
val reá adja szavazatát. * 

Schrenz János. 
(1830-1910.) 

Drumolyban, Vasvármegyében született, kö-
zépiskolába Kővágóörsön és Sopronban járt. A 
bázeli egyetemen teológiai és filozófiai tárgyakat 
hallgatott. 1854-től 1859-ig a soproni lyceumban 
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volt segédtanár, majd kilenc évig eperjesi teoló-
giai professzor. 1868-től 1873-ig lőcsei lelkész vofit. 
Ekkor 'h ív ta el a pesti német gyülekezelt a nagy-
érdemű Lang Mihály mellé másik lefiikészének. 

Kiváló szónok, buzgó lelkipásztor, szeretetre-
méltó ember volt. Külső dicsőséget nem keresve, 
minden téren hű volt vállalt kötelességeihez. Meg-
nyerte így híveinek szeretetét és a külső világ 
elismerését. 1904-ben a király a Ferenc József 
Rend lovagkeresztjével tüntette ki. 

Költői tehetség is volt. Szülőföldjének hienc 
nyelvjárásában sok szép költeményt írt. 

1907-ben nyugalomba vonult, 1910-ben el-
hunyt. 

Olyan volt lelke is, éíltete is, mifrtt a csendes, 
de mélyvizü tó: csak azok ismerhették egész ér-
tékét, akik közelről látták működését és elnyerték 
bizalmát. 

Horváth Sándor. 
(1837-1917.) 

A sopronmegyei Nemeslódonyban született, a 
középiskolát Sopronban végezte. A pesti közö? 
protestáns teológiai főiskolán Székács és Török 
Pál tanítványa, Győry Vilmos, Zsilinszky Mihály, 
Thaly Kálmán iskolatársa volt. 

A somogymegyei Vésén lett lelkész. Itt a 
szép külsejű, gyönyörű hanggal, fényes: szónoki 
tehetséggel megáldott, nyájas modorú, 'nagy tu-
dású férfiú nemcsak hívei között, hanem az egész 
vármegyei társadalomban is nagy tekintélyre és 
népszerűségre emelkedett. 
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Hat évig volt a marcali választókerület or-
szággyűlési képviselője. A balközéppárthoz csat-
lakozott, lelkes híve volt Tisza Kálmánnak. Ez őt 
nagyrabecsülte és ajánlásának is része vólt abban, 
hogy Győry Vilmos halála után a pesti hívek bi-
zalma Horváth Sándor felé irányult, aki ekkor 
(1885-ben) kővágóörsi lelkész és zalai esperes volt. 

A dunántúli evangélikusok nagy veszteségnek 
érezték Horváth Sándor Pestre távozását, mert 
benne egyházkerületük leendő püspökét látták. 

Horváth uj és jóval nehezebb munkakörében 
is egész embernek bizonyult, itt is megnyerte mind 
a híveknek, mind a külső világnak nagyrabecsü-
lését. 

Az ő kora is a haladás kora volt a (magyar 
gyülekezetben. Különösen fontos volt ekkor a nem 
evangélikus iskolákban való evangélikus hitoktatás 
szervezése. Ekkor az eddig egyetlen vallástanár 
mellé három új Vallástanárt választottak (Bereczky 
Sándort, Kacián Jánost, Klaár Fülöpöt). Ebben 
az újjászervezésben, mint a hitoktatás igazgató-
jának, neki van főérdeme. Huszonkét évi lelkész-
kedés utíln a megérdemelt nyugalomba' vonult, 
majd kilenc év múlva csendesen elhunyt. 

Haberern Jónatánné, 
Liedemann Róza. 

(1834-1921.) 

Haberern Jónatánné élete és lelkülete, ez az 
áldást osztogató patak, két forrásból táplálkozott, 
Egyik a család, [amelyből származott, a másik aẑ  
melynek házassága útján tagja letit. 

25 



Gyülekezetünk egyik alapítójának és jóUtevő-
jének, Liedemann Sámuelnek fiú- és leányági iva-
dékai, a Liedemannok, Zsigmondyak, Busbachok, 
Fabinyiak, Haberernek, egész a mai napig bölcs 
tanáccsal, munkával, áldozatokkal mindig helyt 
állottak egyházunk szolgálatában. 

A Haberern család, a hitbuzgó felklai lel-
késszel élén, akit a gályarabok korában hűségéért 
bujdosásba, nyomorba kergettek, szintén arany-
betükkel írta bele nevét egyházunk történetébe, 
Haberern Jonatán, a nagy filozófus, a volt szarvasi 
tanár, majd a pesti közös teológiai főiskola pro-
fesszora, kiváló munkatársa volt egyházunk iskola-
ügyében a két nagy embernek, Hunfalvy Pál isko-
lai felügyelőnek és Székács Józseifnek. 

Liedemann Róza pedig női lelkületének meg-
felelőleg az egyházi jótékonyság terén álilbtít a 
lelkészek oldalán. 

A Tábitha jótékony egyesületnek félszázadon 
át volt elnöke, lelke, mindene; a Protestáns Árva-
ház ügyeinek egyik leglelkesebb intézője, majd 
tiszteletbeli választmányi tagja. Királyi kegy 
érdemkereszttel tüntette ki. Neve fennmarad egy-
házunk történetiében. 

Gyülekezetünk életében azért is méltíó a hálás 
emlékezetre, mert az ő fia, lelkületének örököse, 
iskoláink, majd a testvéregyházak volt felügyelője, 
Haberern Jonatán Pál orvosprofesszor. 

Amennyire igaz Üdvözítőnk szava: »Szegények 
mindig lesznek veletek«, annyira óhajtandó, hogy 
Haberern Jonatánnék, az ő lelkétől ihletett nagy-
asszonyok is legyenek mindig közöttünk. 
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Kaczián János. 
(1861-1923.) 

Rozsnyón született, itt, majd Eperjesen, végül 
Halléban tanult. Czékus István püspök káplánja 
volt, 1885-ben a pesti evangélikus egyházban lett 
vallástanár. Szeretetteljes modorával, nagy buz-
góságával annyira meghód.totta tanítványai és ál-
talában a hivek szívét, hogy 1905-ben a ζ újonnan 
alkotott »Városligeti— Fasori« körzet lelkészének 
választották meg. Az új munkakörben is a régi 
lélek hatotta át. Már 1907-ben esperessé választot-
ták. Az egyházi élet minden fokozatán, fel az egye-
temes egyházig fáradhatatlanul és sikeresen buz-
gólkodott. Eveken át volt gondos ügyvivője az 
egyetemes lelkészi nyugdíjintéteetnek. 

Tizennégy éven át a székesfővárosi törvény-
hatósági bizottság tagja volt. Az egyházon kívül 
állók is nagyrabecsülték. 

Lelkészi körében nemcsak mint szónok, de 
mint lelkipásztor is maradandó emléket hagyott 
maga után. A fasori körzetben kezdeményezésére 
élénk belmissziói élet folyt. 

Fuszek Tivadar. 
(1863-1904.) 

Pozsonyban született. A Ganz-gyár vezeftő hi-
vatalnoka volt. A német gyülekezetnek egy évitize-
den át, haláláig felügyelője volt és munkával! is, 
áldozatokkal is hozzájárult ennek felvirágoztaitlá-
sához. Megalapította az Egyházi Énékkart, mely-
ből a mai Lutheránia énekkar fejlődött ki. 
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De a két |gyülekezet közös ügyeinek intézésében 
is buzgón résztvett. A Városligeti—Fasori új gim-
názium és templom építése alkalmával (1903— 
1905) saját gyülekezetét budításával, példaadásai-
val is rábírta ez áldott vállalkozás lelkes támoga-
tására. 
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