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NÉHÁNY BEVEZETŐ SZÓ. 

Tavaly kiadott „Luther lelke" könyvemet nem 
jeleztem első kötetnek, mert távolról se gondoltam, 
hogy folytatása következzék. De a kis könyv, hála 
egyházi vezetők hathatós ajánlásának, olyan ked-
ves fogadtatásra talált, jóakaró barátaim annyira 
buzdítottak folytatására, hogy íme szárnyára; bo-
csátom a második kötetet; sőt remélem, egy év 
múlva következhetik a harmadik és utolsó kötet is. 
Ebbein a második kötetben is igyekeztem a mozaik 
darabokat egységes hatású képbe összefoglalni. 
Luther lelkének megnyilatkozását először egyházi 
emberekben: alkotó, tudós, költő, vértanú papok-
ban, egy ároni nemzetségben, nagy tanárokban, lel-
ken tanítóban kerestem. Azután világi emberek-
ben: költőkben, őket a legnagyobb költő, Petőfi kö-
rül csoportosítva, majd művészben, hadvezérben, 
egyházi téren vezető famíliában, a kormányzói 
széken ülő nagy emberben, végre az uralkodóház-
hoz tartozó nagyasszonyban. 

És büszke örömmé'] láttam mindezeknek a nemes 
szíveknek oltárán a magyarság lelkének és Luther 
lelkének testvéries együttlobogását. 





WIMMER ÁGOSTON. 

Hazánknak nincsen idilli szépségekben gazda-
gabb tája, mint Vasvánnegyének északnyugati 
része. Tarkásaη fenyvesekkel és lombos erdőkkel 
borított szelíd dombok és közel ezer méternyi ma-
gasságig emelkedő hegyek között tisztavizű pata-
kok csergedeznek. Bársonyos rétek és gondosan mű-
velt szántóföldek keretében, gyümölcsfák erdejében 
szép kis falak rejtőznek. Rájuk egy-egy meredek 
dombról, sziklahátról lovagvárak tekintenek alá. 
Ezek után nevezik e tündértájat ideiglenes osztrák 
urai Burgenlandnak. 

A jóravaló, szorgalmas, művelt, hazafias lakosság 
nagy többségében német, de van több horvát falu 
is, melyeknek lakosai egykor a török-dnlások elől 
menekültek ide. Három magyar falubán, köztük 
őseim egykori otthonában, őriszigeten, köznemesek 
laknak: az Árpád-királyok által idetelepített határ-
őrző-székelyek ivadékai. Vallásra nézve, a lakosság-
nak majdnem a fele evangélikus. 

A német evangélikus faluk közül kiválik Felső-
lövő. Az alig másfélezer lakost számláló földműves 
helység tiszta, szép házai köziil emelkedik ki, mint 
a botjára támaszkodó juhász a nyája közepéből, a 
díszes, nagy templom, anyaegyháza tíz falu három-
ezernyi evangélikus népének. Az Isten házának 
testvéries közelségében van, egy szép tér körül há-
rom iskolapalota : gimnázium, tanítóképző és inter-
nátus. A tér közepének dísze a terebélyes Wimmer-
hánsifia, annak emlékére, aki e gyülekezet népének 
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1818-tól 1848-ig papja, orvosa, nevelője, fegyelmező 
bírája, földi gondviselése, végül még hadvezére is 
volt. És aki nevét nemcsak e vidék, hanem az egész 
magyar haza történetébe is aranybetűkkel írta bele. 

* 

Wimmer (1791—1863), ez a lelkes magyar ember 
osztrák szülők gyermeke: Bécsben született. Élete 
reggelének érdekes regénye sok tekintetben emlé-

Felsőlövő. 

keztet Dickens egyik legkedvesebb regényalakjá-
nak, Copperfield Dávidnak gyermekkorára. Atyját, 
a szegény urasági inast már ötéves korában elvesz-
tette. Anyja késő éjszakáig varrt, hogy fiát felnevel-
hesse. A vallásos asszony okos kis fia előtt, mint 
legszebb életpályát a papságot emlegette. Kilenc-
éves volt a szegény fiú, mikor édesanyja is meghalt. 
Ezután három szomorú évig ő is, mint sze-
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gény iparosinas tengette életét. Lelkében elmo-
sódó kép gyanánt derengett, hogy atyja beszélt neki 
jóságos Selmecbányái rokonokról. Egy vasárnapon, 

Wimmer Ágoston. 

Copperfield példájára, felkerekedett tehát ós talán 
egy fillér nélkül, gyalog elindult kelet felé. Estére 
jutván, egy mérföldmutató kő mellett keservesen 



10 

zokogva iilt fáradtan, éhesen, a rámeredő sötétség-
től rémüldözve. Egy mosoni paraszt, a bécsi vásár-
ról hazatérőben megsajnálta, magával vitte, mint 
gyermektelen ember ölökbe is fogadta volna, de őt 
csillaga hívta tovább kelet felé. Ütja közben egy 
kolostorban is megpihent. A jószívű barátok biztat-
gatták, hogy kitaníttatják. De ennek hite lett volna 
az ára. Ment hát tovább csiiggedetlonül. 

Selmecbányán nem volt olyan szenenosés, mint 
Copperfield, aki Doverbon ráakadt áldott Betsey 
nénjére. Bokonairól senki se tudott semmit. Be-
állott hát egyelőre kovácsinasnak. Végre egy jó-
szívű pékné beíratta az iskolába és az alumneumba. 
Mint orgonaszíjhúzó gyermek is keresett valamit: 
hetenkint tizenöt krajcárt. Később jő kedvvel emle-
gette, hogy Selmecen kezdte meg egyházi hivatalos-
kodását. 

Majd egy pár évig, a magyar szó kedvéért, a 
gömörvármegyei osgyáni gimnázium növendéke 
volt. Eperjesen, Besztercebányán is tanult. A theo-
lógiát Sopronban fejezte be. I t t a. jó Kis János ha-
tása alatt, magyar diáktársainak és a magyar társa-
ságnak tüzében német lelke színmagyarrá olvadt. 
Mint magántanító és mint a gvönki református al-
gimnázium segédtanára annyi pénzt ösiszekuporga-
tott, hogy elvergődhetett Jénába és valami nyolc 
hónapig, amíg a fillérei el nem fogytak, ennek híres 
egyetemén folytathatta tanulmányait. 

itthon a felsőlövői beteges, öreg papnak káp-
lánja, majd utódja lett. A huszonhétéves fiatal-
ember energiával telített valójának egész tüzével 
hozzáfogott, hogy műveltségben, erkölcsben és gaz-
daságilag elmaradott híveit nevelje. Nem csoda 
hát, hogy kíméletlen fellépésével, munkája eredmé-
nyét kivárni nem tudó türelmetlenségével, sok hívét 
magára haragította. Mint valaha Kálvin Genfből 
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Strasisburgba, úgy vonult el ő is a harcok színhelyé-
ről Modorra, e pozsonyvármegyei kis város német 
gyülekezetébe papnak. 

De mint Kálvint genfi hívei, őt is visszakönyö-
rögték a lövőiek. Hazajövetele diadalmenet volt. 
Most azután egy nemzedék életén át úgy betöltötte 
lelkével a felsőlövői gyülekezet egész világát, mint 
valaha Luther Wittenbergáét, vagy Kálvin Genfét. 

Minden volt mindenekben. Tűzzel előadott hatal-
mas prédikációit lelkesedve hallgatta a nép, mert 
látta és érezte, hogy nem csupán hirdeti, hanem 
meg is valósítja az ige tanításait. De nemcsak a 
lelkiekben, hanem az anyagiakban is előbbre' vitte, 
nevelte a népet. Okszerű állattenyésztés, földműve-
lés, kertészkedés ő általa honosodtak meg Lövőn. 
Egész erdővel felér az a sok gyümölcsfa, amit az ő 
gyakorlati útmutatása szerint ültettek el hívei. 
Hiteilegyesiiletet ailanított. A gyülekezet pénzügyeit 
rendbehozta, az éneklést javította: zenekart szer-
vezett. 

A népnek ingyenes orvosa, gyógyszertárosa volt, 
fogat húzott; évek során valami tizenötezer gyer-
meket· beoltott himlő ellen. Tngyenes ügyvédje, él es-
eszű jogi tanácsosa is volt híveinek. Közvetítésé-
vel a lövőiek örökváltsági szerződést kötöttek a 
Batthyány-uradalommal. így faluja egyike lett az 
első szabad paraszt községeknek az országban. 

Népét szigorúan fegyelmezte. Bizony nem egy-
szer az erős ember tenyerének teljes súlyát is meg-
érezte, aki erre okot adott. De hívei mindezt eltűr-
ték, részint azért, mert féltek tőle, de azért is, mert 
szerették. Remegő tisztelettel elmenve a virágdísz 
közepette álló paplak előtt, érezték, hogy aki ott-
benn lakik, attól rájuk csak jó áradhat. 

De virágdíszes volt a paplak a szó képies éltei-
mében is. A nagy pap kedveß családi körben üdül-
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betett fel emberfölötti fáradalmai után. Felesége 
nagyon művelt és kedves németországi nevelőnő 
volt. De három gyönyörű leányát évek sorára 
Győrbe küldte magyar szóra. Ott annyira megsze-
rették a magyar nyelvet, hogy bizony a lövői pap-
lak szépséges virágszálai kedvéért törniök kellett a 
magyar nyelvet Lövő és vidéke német gavallérjai-
nak is. 

Wimmer német- és magyarnyelvű irodalmi mű-
vei is értékesek, de a műveltséget és a vallásosságot 
azzal is terjesztette, hogy harminc év alatt sok ezer 
Bibliát és építőirányzatú könyvet adott el, vagy 
osztott ki ingyen. Azonban legnagyobb jelentősége 
van, mint iskolaalapítónak. Az anyagyülekezet 
egytanítós iskoláját háromtanítóssá fejlesztette. 
A leányegyházakban is szép iskolákat emeltetett. 
Segíteni akart a szakképzett tanítókban való hiá-
nyosságon, és Lövőn négy évfolyamos tanítóképzőt 
alapított. Mondhatjuk, hogy Francke módjára 
szinte semmivel kezdte el az építést. Mire a 
harmincötezer forintba kerülő díszes épület elké-
szült, nagynehezen összekoldult rá valami hétezer 
forintot. És mégis meg merte nyitni az iskolát, meg-
híva három kiváló tanárt és felvéve növendéknek 
tizenkét tehetséges lövői parasztfiút. Kérdezték 
tőle: nem fél-e, hogy beletörik a kése nagy vállal-
kozásába? — „Nem félek" — felelte —·, „mert Jézus 
Krisztus még nem mondott csődöt." 

Isten kegyelme csakugyan az egész világ figyel-
mét feléje fordította. Józsiéi nádor buzgó evangéli-
kus felesége, Mária Dorottya, aki Wimmert sze-
rette ós becsülte, ismételten küldött neki kétezer 
forintnyi adományt; a porosz király tízezer forin-
tot adott; a német Gusztáv Adolf-egyesület állan-
dóan segélyezte iskoláit. Mert a gyakorlatias érzékű 
Wimmer, hogy első iskoláját fenntarthassa, mellé 
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két ú j iskolai intézményt alapított, szokásos alap-
tőkéjével, vagyis erős hitével: gimnáziumot és 
internátust. Az internátus jövedelmének fölöslege 
fedezte a másik két iskola költségeinek egy részét. 
A latinul tanulni nem kívánók részére külön reál-
iskolai osztályokat nyitott. Ezek utóbb megszűn-
tek. A tanítás nyelve néhány évtizedig német volt. 
Éppen ez vonzotta ide, az idilli környezetbe a ma-
gyar vidékek jómódú gyermekeit, akik itt hazafias 
érzésük veszélyeztetése nélkül, megtanulhattak 
németül. 

Wimmer neve azért is jóhangzású lett az egész 
világon, mert a külmisszió, vagyis a pogányok kö-
zött való hitterjesztés iránt is felébresztette hívei 
lelkes érdeklődését. Lövőről ment ki Afrikába az 
első magyar hittérítő, Böhm Sámuel, és ott halt 
meg, mint hitének bátor vértanuja. 

De Wimmer hazafias lelke a magyarországi álta-
lános egyházi érdekek és uralkodó eszmék előtt is 
megnyílt. Tüzesen írt Török Pál és Székács József 
közös lapjában, a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapokban a testvér protestáns egyházak uniója 
mellett. Ebben is eszményképének, Kossuth Lajos-
nak nyomdokait követte. Mert ő, mint a Jövőiek 
mondogatták „nagy Kossuthiáner" volt. 

1848-ban, német híveinek lelkületéhez alkalmazva, 
lefordította Kossuth proklamációját és tízezer pél-
dányban elterjesztette a nép között. A vidék kor-
mánybiztosa és nemzetőrkapitánya lett. Biblia-
jelzésű ládákban hozatta be titokban a fegyvereket 
Angliából. És miért ne? A fegyver, hogyha a nem-
zet védelmére emelik fel, éppen olyan szent, mint 
a Biblia. 

Mikor Jellasicli hadseregének maradványai Vas 
vármegyén át kivonultak, az oltár előtt kardosan 
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állva, lelkesítette népét és beszédje végén kardot 
rántva, kiáltotta: „Előre! Istenért és hazáért!" 

Népe élén nyomult az Ausztria felé kivonuló 
horvátok után és a határon napokig farkasszemet 
nézett velük. Még ágyút is faragtatott fából, de ez 
az első lövésnél szétrobbant. Végül egypár horvát 
fogollyal diadalmasan tért vissza falujába. 

De jöttek a nemszeretem najpok is! 1848 telén az 
egész vidék az osztrákok kezébe került. Wimmert 
halálra keresték. Házaló parasztn,ak öltözve, kosár-
ral a hátán menekült, bekötve az arcát, mintha a 
foga f á j t volna. Szembe jött vele az elfogatására 
küldött lovascsapat, és ι a tiszt tőle kérdezte, hogy 
Wimmer otthon van-e? 

„Nem rég még otthon volt." — Hangzott a találó 
felelet. 

Egy jóakarója szalmásszekér fenekén szállította 
át az osztrák határon. Szerencsésen eljutott Sváj-
con át Amerikába. I t t az üldözött hazafi és kiváló 
prédikátor olyan népszerű lett, hogy egy-egy ven-
dég-szónoklatáért ötven dollár tiszteletdíjat is ka-
pott. 

Európába visszatérve, Brémában lett lelkész. 
1863-ban rendőrségi engedéllyel Bécsbe jöhetett 
leánya látogatására. Szülővárosában érte el a halál 
és hozott végre pihenést annak a derék férfiúnak, 
aki egyházának, magyar hazájának olyan hű fia 
volt: hűségét cselekedetekkel és szenvedések köze-
pette bizonyítva be. 
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PÁLFY JÓZSEF. 

Pálfy (1812—1869) sok tekintetben szellemi test-
vére volt Wimmernek, csakhogy működésének köre 
nem egy gyülekezetre és annak vidékére, hanem az 

Pálfy József. 

egésiz dunántúli egyházkerületre, sőt az egyház-
egyetemre is kiterjedt. 

A sopronvármegyei farádi bérlő fia, mint a sop-
roni liceum kitűnő diákja különösen három nagy 
ember hatása ialá került. Egyik volt Hetyésy László, 
az iskola fiatal tanára, később igazgatója. Mint 
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apám beszélte, aki később volt tanítványa, ez a ke-
ménykezű, de áldott jószívű ember a némileg ella-
zult fegyelmű iskolában rendet teremtett, de egy-
úttal tanítványaiban kedvet ébresztett a tudomá-
nyok iránt. Pálfy hálásan emlegette, hogy Hetyélsy 
kedveltette meg vele a lelkészi pályát. A másik 
nagy ember Kis János volt, a diákok édesatyja, aki 
a szegényebb fiúknak tanítványokat szerzett, a ki-
válóbb tehetségeket, mint Székácsot, Pálfyt bizal-
mas körébe vonta, az önképzés útján vezérelte. 
A másik lelkész, Gamauf Teofil, a nagy történész 
szintén atyai barátja volt Pálfynak. Ettől a három 
embertől megtanult dolgozni, és a szenvedélyes 
munkaszeretet el is kísérte haláláig. 

Pál fy a Magyar Társaság egyik legbuzgóbb 
tagja éls könyvtárosai volt. így bizonyos tekintetben 
Széchenyi hatása alá is került. Mert ez a kor a 
Széchenyi-kor hajnalhasadása volt. A niagy férfiú 
a Magyar Társaság iránt érdeklődött, ünnepélyein 
meg-megjelent, könyvtárát megajándékozta mű-
veivel. Pálfynál senki se lehetett Széchenyinek 
nagyobb tisztelője, de lelkesebb követője sem. 

Ha Fáy Andrást, Széchenyi legnagyobb tanítvá-
nyát a „nemzet napszámosáénak nevezték, Pálfyt 
az evangélikus egyház napszámosának lehet nevez-
nünk. Csakhogy ő is, mint Fáy, napszám nélkiil, 
önzetlen lelkesedésből dolgozott. 

Theológiai tanulmányainak befejezése után két 
évig gróf Zay Károly egyetemes felügyelő házá-
nál volt nevelő. Ez a két év rá nézve életiskola volt. 
I t t ragadta meg lelkét ellenállhatatlanul a nevelői 
munka szeretete. A gazdag könyvtár kincsei tudá-
sát gyarapították, a lelkes gróf társasága egyház-
szeretetét. indította még nagyobb lángolásra. 

Ezután három évig Révkomáromban volt káplán 
és a nagyobb gyermekek tanítója, és pedig olyan 



eredménnyel, liogy a gyülekezet jegyzőkönyvileg 
mondott köszönetet „szenvedélyes szorgalmáért." 
Rövid mencshelyi lelkészkedése és soproni tanár-
sága után az előkelő, répoeimelléki, nagygeresdi 
gyülekezet lelkésze lett. I t t díszt» templomot, lel-
készlakot, szép emeletes iskolát építtetett rövid 
néhány év alatt. De biblikus prédikációival, buzgó 
lelkipásztori működésével a lelkeket is építette. 

Nagy munkaerejét csakhamar az egyházkerület 
is felismerte és igénybe vette. Mint kerületi szám-
vevő nendet hozott be a régimódi gazdálkodás he-
lyébe, melynek az volt az elve: „Minek ellenőriz-
zük & pénzkezelőinket? Úgyis tudjuk, hogy becsü-
letes emberek!" Pálfy szigorúan számot kért tőlük 
és kérlelhetetlenül behajtotta a hátralékokat. Gya-
korlati érzékével ú j jövedelmi forrásokat is nyitott. 
Ügynevezett egyetemleges megegyezést hozott létre 
az Első Magyar Biztosító Társasággal a kerülethez 
tartozó gyülekezetek egyházi épületeinek biztosítá-
sára: és a kikötött jutalékból szép összeg jutott a 
kerületi pénztárba. 

Apám, aki vele jó barátságban élt, előttem min-
dig úgy emlegette Pálfyt, hogy ő volt a kerület 
Deák Ference. Annyiban is, hogy mint pezsgő 
humorú, jó anekdotázó ember, felderített minden 
társaságot. De még inkább annyiban, hogy mint 
apám tréfásan mondogatta: „Az egyházkerület 
nála tartotta az eszét." ő mindenre gondolt, mindig 
megmondta mi a tennivaló és azt végre is tudta 
hajtani. 

így megalapította a papok és tanítók Gyámol-
dáját, vagyis nyugdíjintézetét. Százan és százan 
áldották ezért Pálfy okosságát és jó szívét. Meg-
alkotta szegény gyülekezetek segélyezésére az 
Egyházkerületi Gyámintézetet és ezt nemsokára, 
a másik nagy soproni diákkal, Székács Józseffel 

2 
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Egyetemes Gyámintézetté fejlesztette. Így ez a 
nagy alkotás is leginkább az ő nevének dicsősége. 

Alkotó erejének leghatalmasabb bizonysága azon-
ban a soproni licenm újjászervezése és a tanító-
képzőintézet alapítása volt. 

A soproni gyülekezet főiskolája az ötvenes évek 
közepén igen nehéz helyzetbe jutott. A bécsi kor-

A soproni ev. tanítóképzőintézet. 

íuáiny azt követelte, hogy a tanárok számát négyről 
tizenkettőre emeljék fel. Ha nincs hozzá pénzük, ád 
ő segélyt. Cserébe csak az önkormányzatot kívánja. 
Ekkor a Pálfy buzdítására fellángoló áldozatkész-
ség, az általa kijelölt módon, megmentette az isko-
lát. és vele — mondhatjuk — az egyházkerület jö-
vendő virágzását. Az iskolát átvette az egyházkerü-
let, a fenntartásához szükséges járulékot a Pálfy-
féle kulcs szerint kivetették a gyülekezetekre. El-
gondolhatjuk, milyen nehéz volt ennek behajtása. 
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Erre csak Páli'ynak a jó ügyért mindenre kész 
lutheri erős akarata, sőt bizony nem egyszer erő-
szakossága volt képes. 

Egyúttal az iskola egész belső életét, szervezetét, 
tantervét átalakították úgy, amint azt Pálfy kidol-
gozta. És hogy e tervezet igazán meg is valósuljon, 
nagy önzetlenséggel felcserélte sokkal jövedelme-
zőbb papi állását a soproni tanársággal. 

I t t különösein a tanítóképzésre fordított nagy 
gondot. Eddig ugyanis tanítóképzés tulajdonképen 
nem is volt. Tanítónak a nagyobb gimnázisták 
mentlek eil, ha vagy szellemileg, vagy anyagilag nem 
bírták tovább a tanulást. Ez utóbbi esetben azután 
a magasabbra törők, ha néhány év alatt egy kis 
pénzmagot összekuporgattak, visszatértek tanul-
mányaik folytatására. így szakította meg apáin is, 
a szegény többgyermekes tanítónak fia, gimnáziumi 
tanulmányait, négy évet egy bakonyalji kis falu-
ban töltvén el, mint tanító. 

Akadtak természetesen akkor is jó tanítók, de 
bizony aiz átlagos színvonal igen alacsony volt. Sok-
szor iskolázatlan emberek is elmen tok tanítónak, 
mint Petőfi édesapjának „a jó öreg kocsmáros"-nak 
székálló mészároslegénye. 

Pál fy először a gimnáziummal szoros kapcsolat-
ban szervezett tanítóképző tanfolyamot. Majd 
szinte pénz nélkül, igazi „wimmeri" vakmerőséggel 
és erős hittel önálló tanítóképző megalapításához 
fogott. Tanulmányozta a külföldi leghíresebb 
tanítóképzőket. Buzdítására egv derék pap és egy 
derék tanár együtt kimentek Németországba, Hol-
landiába, Angliába adományok gyűjtésére. Az ado-
mányok szépen gyűltek, mert ekkor — 1855-ben — 
az elnyomott magyar nemzet népszerű volt a mű-
velt Nyugaton. Itthon meg Pálfy gyűjtötte a pénzt. 

2* 
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És ő értett ehhez, mint rajta kívül kevesen. Zsebe 
mindig tele volt gyüjtőívekkel. Öt is el lehetett 
volna nevezni, mint Székácsot, az ország első kol-
dusának. Így 1858-ra felépült Sopron egyik legkie-
sebb l an t j án a célszerű, sőt díszes iskola. Most 
azután a felszerelésre kellett gyűjteni és ösisze kel-
lett koldulni, például a szükséges hangszereket. 
Bizony ezek nem is voltak mindig a legtökéleteseb-
bek. 

Fennmaradt a kedves anekdota, hogy a Sopron-
iján hangversenyző Reményi Edét meghívta Pálfy 
ebédre. A jókedvű művész a tiszteletére valami 
zenedarabot előadó képezdészek prímásának kézié-
ből kivette a hegedűt, hogy maga vezesse a zene-
kart. De letette a gyarló zeneszierszámot, mivel 
azon, szerinte, nem lehetett játszani. „Lám az én 
fiaim olyan nagy művészek, hogy még ilyen hege-
dűn is tudnak játszani" — volt Pá l fy szellemes 
válasza. 

Mert Pál fy fiainak szólította és fiaiként szerette 
tanítványait. Lelkével megtöltötte az egész intéze-
tet és bennie vallásos^ kitűnő-módszerű tanítókat 
nevelt. Hadd nevezzük meg legalább legnagyobb 
fiát, a tanítók tanítóját, a derék Péterfi Sándort. 

Csoda-e, ha ez a munkában szinte telhetetlen em-
ber, aki anyagi gondja mellett irodalmilag is sokat 
dolgozott és akit családi boldogtalansága is gyötört, 
idő előtt kidőlt, ötvenhétéves korában megölte a 
szívbaja, a magyar iskolaügy, különösen a tanító-
képzés lelkes apostolát. 

De Isten kegyelméből hozzáméltó utódok folytat-
ták munkáját. 

Legkiválóbb utódjának, lelke méltó örökösének, 
Kapi Gyulának fia, Kapi Béla örökítette meg Pálfy 
ein lékét alapos és & szív melegével megírt életraj-
zában. 
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GYURÁTZ FERENC. 

Gyurátz Ferencnek (1845—1921) Wimmerrel és 
Pálfyval a harmadik dunántúli nagy alkotó pap-
nak élete igazi Istenben való élet volt. Ezt sejtették 

Gyurátz Fcrcnc. 

meg benne soproni diáktársai, mikor „istene«" 
Gyurátznak nevezgették és leendő püspöknek emle-
gették. Ezt látta meg és ezt méltatta benne püspök-
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utóda, Kiaipi Béla, a koporsója felett tartott I»(izé-
dében. 

A sopronvármegyei, alteóbüki szegény jobbágy-
szülők a derék tanítónak, Szente Józsefnek biztatá-
sára íratták be fiukat a soproni líceumba. I t t hamar 
a kitűnők között is elsőnek küzdötte fel magát. 
Tanárai közül különösen Müllner Mátyáisi és Thie-
ring Károly hatottak rá. Ök kedveltették meg vele 
a klasszikus tudományokat, amik lelkének egész ha-
láláig olyan sok gyönyörűséget nyújtottak. Theo-
lógiai tanulmányait a hallei egyetemen fejezte be, 
ahol mindig elevenen éltek a Gyurátz lelkével any-
nyira rokon, kegyes Francke Hermannak hagyo-
mányai. 

Egy évig a balatonmelléki Kővágóörsön volt 
káplán és a kétosztályú kis gimnázium egyetlen 
tanára. Már itt kitűnt a pedagógiára való rátermett-
sége. Később is sokáig tanított Pápán az elemi 
iskola felsőbb szakaszában. Majd, mint püspök 
nem csiak kötelességből, hanem örömmel látogatta 
az iskolákat, szakértelemmel bírálva a legkisebb 
gyermekek feleleteit és jól a. mélyére tekintve a 
theológusok tudásának, különösen a biblia két szent 
nyelvében. 

Négy évi beledi — sopronvármegyei — lelkészi 
működése alatt lelkipásztori és szónoki kiválóságá-
nak híre messze olt erjedt. Ennek következtében 
hívták meg az előkelő pápai gyülekezet papjának. 
I t t azonnal megkezdte, Wimmer és P á l f y módjára, 
szintén semmivel a maga szünetlen építő munkáját. 
Pápán díszes templom, lelkiéfezlak, négy tantermes 
iskola és tanácsterem a látható emlékei alkotó ere-
jének. A filiákban pedig szintén iskolákat építte-
tett. illetőleg tanítói állásokat sízerveizett. 

Fgyanezt az építő munkát folytatta, mint az 
Egyetemes Gyámintézet elnöke, mint Veszprém-
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A pápai ev. templom. 

megyei esperes, végre mint püspök. Sok templom, 
iskola jött létre bölcs vezetése alatt, kellő időben 
nyújtott segítségével. Elsősorban az ő érdeme a 
kőszegi leányiskola alapítása, mely ma, mint leány-
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gimnázium és internátus méltán viseli a „Gyurátz 
Ferenc leánynevelőintézet" nevet. 

Nagy volt a külső építésben, még nagyobb a lelki 
építésben. Elsősorban haláláig szünetlenül építette 
önmagát. Erről jogosan beszélhetek, mert három 
évet töltöttem, mint káplánja boldogító és fölemelő 
közelségében. 

Mintha most is hallanám, hogyan nyilt fel kora 
reggelenként a káplánszoba mellett lévő irodájának 
ajtaja. Amint lassan-lassan megsejtettem — mert 
ezt soha sem emlegette — buzgó imádsággal kezdte 
a napot. Azért olyan felemelők és közvetlenek 
templomi és magánáhítatosságra szánt imádságai, 
mert lelke mélyéből fakadtak. Azért írta meg olyan 
melegen és szépen a hit két legnagyobb hősének, 
Luthernek és Gusztáv Adolfnak életét, mert rokon-
lélek volt velük. 

Imádkozás után elolvasott egy-egy szakaszt 
eredeti nyelven, az ó- és új-testamentumból. így 
felüdült lélekkel azután a munkához, vagy a tanul-
mányozásához fogott, majdnem mindig az állóíró-
asztal mellett. Bámulatosan széleskörű és mégis 
alapos volt az olvasottsága. Gazdag könyvtárából 
én is merítettem tudást és gyönyörűséget. De akár-
miről olvastam éppen akkor, ő mindenben otthon 
volt: emlékezőtehetségének erejével, ítéletének ere-
detiségével ámulatba ejtett. És pedig nemcsak a 
tudományok, hanem a költészet terén is. Maga is 
költői lélek volt. Egypár szép éneke méltán helyet 
foglal a dunántúli énekeskönyvben. 

Isten meg is áldotta azzal, amivel legkedvesebb 
gyermekeit, a költőket áldja meg: agg koráig gyer-
mekded, naiv kedélye volt. Legboldogabbnak érezte 
magát a gyermekek között. Mikor a templom körül, 
az iskolai szünet perceiben játszadozó gyermekek 
között sétálgatott és ezek boldogan csoportosultak 
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körülötte, önkéntelenül annak a képe újult fel a lel-
kemben, aki megmondotta: „Engedjétek hozzám 
jönni a kis gyermekeket." Jóbaráti körben ő volt a 
vidámak között a legvidámabb. Asztali beszélgeté-
sei, akár nagyobb társaságban, akár csak áldott 
„hitestársa" és őt áhítattal hallgató „főkáplánja" 
körében folytak is, Luther „Tisch roden "-jóiként az 
okulás és a gyönyörködés forrásai voltak. 

Kedélyességének bizonysága az is, hogy káplán-
ját, akinek a gyülekezete fizetést nem sokat adha-
tott, mint tréfásan mondta: „búfelejtésül" fel-
ruházta a főkápláni címmel és így szólítgatta. 

Építette a lelkiekben szakadatlanul gyülekezetét 
is. Nemcsak a templomban, ahol lelkes és lelkesítő 
szónok volt, hanem az iskolában is. Míg a gyüleke-
zet, szegénysége miatt csak egy tanítót tudott 
fizetni, káplánjával megosztva a munkát, maga 
vezette a felsőbb osztályokat. Természetesen 
ingyen, mert az önzetlenség tündöklő példája volt. 

De példája volt az áldozatkészségnek is, és éppen 
ez volt sikereinek egyik titka. Gyülekezetében örö-
kösen gyűjtött, kért: hol egy-egy intézmény alapí-
tására, vagy fenntartására, hol valamelyik sze-
génye, vagy betege részére. Ki mert volna, ki akart 
volna elmaradni, mikor a gviijtőív elején aránylag 
tekintélves összeggel a maga és jó felesége neve 
állt. Tehette, mert gyermekekkel nem áldotta meg 
Tsten, felesége meg jómódú pápai polgárcsalád 
leánya volt. De hány ember van, aki nem teszi, 
pedig tehetné. Jótékonysága felekezete korlátain 
túl is kiterjedt. 

Énített a lelkiekben, a templomon és az iskolán 
kívül is. Vallásom, irodalmi és művészeti ünnepsé-
gek rendezése, nóegyleti élet és a belmissziói munka 
minden neme, a hívek rendszeres látogatása Pápán 
már akkor megvoltak, mikor másutt még ilyenre 
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nem is gondoltak. Sőt hatása ebben a tekintetben 
gyülekezete körén túl is terjedt. H-a Luthert az 
egész evangélikus Németország lelkipásztorának 
nevezhettük, éppúgy elmondhatjuk, hogy Gyurátzot 
a jótanácsára és vigasztalására szoruló emberek 
messze vidékről felkeresték. Példát tudok rá, hogy 
egy előkelő, de boldogtalan asszony hosszabb ideig 
Pápán lakott, csakhogy a templomban és azonkívül 
is vele imádkozhassak, lelke szárnyain Istenhez 
emelkedhessék. 

Az az elevenen buzgó, családias melegségű élet, 
mely Gyurátz Ferenc gyülekezetében folyt, ide 
vonzott sok evangélikus családot állandó lakásra 
is. Különösen nyugalmazott lelkészek, lelkészözve-
gyek és más hasonló sorsú emberek olyan nagy 
számmal költöztek Pápára, hogy ezt a kedves 
várost kisebbiarányú Grácnak, Pensionopolismak, 
nyugdíjasok városának nevezhetjük. 

De építő hatását érezte az egész város is, mely-
ben minden jó ügynek előmozdítója, a polgárság 
szeme-fénye volt. Egyidőben sokan őt szerették 
volna országgyűlési képviselőjüknek is, de a jelölt-
ségtől szerencsére visszalépett és megmaradt fő-
hivatása körében, melyet olyan nagyszerűen betöl-
tött. 

Építette a lelkeket egyházkerületében is. Sugal-
mazó hatása alatt talán minden gyülekezetben nő-
egylet alakult. Amint általában ezt a csupa szív-
embert a nők nagy szeretettel követték egyházépítő 
munkájában. Építette a papjai lelkét is. Egyház-
megyénként és az egés'z egyházkerületben is lelkészi 
egyesületekbe egyesítette, illetőleg gyakran érte-
kezletekre hívta őket öjssze és megtöltötte szívüket 
lelkének tüzével. így az egész egyházkerületben ele-
venebb élet pezsdült fel Isten dicsőségére. 

Építette, átmelegítette a lelkeket az egész orszá-
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goß egyházban: is, mint az Egyetemes Gyámintézet 
elnöke és tette ezt igen értékes irodalmi munkássá-
gával is. 

Építette, illetőleg erősítette a két protestáns 
egyház között a testvéri jő viszonyt. Pápán a 
két egyház híveit a legbensőbb egyetértés és együtt-
érzés kapcsolta össze. Ennek bizonysága az is, hogy 
ama hosszú idő alatt, míg az evangélikus templom 

A kőszegi Gyuráfz Ferenc-intézet. 

újjáépült, híveink a református testvérek templo-
mában tartották istentiszteletüket. Mint a Protes-
táns Irodalmi Társulat elnöke is ennek a testvéri-
ségnek volt egész országra, kihatólag az apostola. 

És ez az általánosan tisztelt, rajongó szeretettjei 
körülvett férfiú maga volt a megtestesült szerény-
ség. Igénytelen alakjával úgy járt-kelt lelkésztársai 
között, mintha nem vezérük, hanem a legkisebbek 
között is a legkisebb lett volna. 
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Szerénysége, krisztusi alázatossága kitűnt akkor 
is, mikor, érezve testi erejének hanyatlását, egyház-
kerülete és gyülekezete kérésére, sőt esdekléséne 
nem hallgatva, lemondott hivatalairól és méltósá-
gairól. «1 

De ezután is szünetlenül tanult és irodalmilag 
dolgozott, összhangzatos életének gyönyörű be-
fejező akkordja volt utolsó irodalmi műve, mely a 
Luther-Naptárban jelent meg. Ebben hálás szívvel 
megörökítette jó tanítójának, Szente Józsefnek em-
lékét. Élete alkonya bizony igazi alkony volt. Jó 
hitestársát a halál elragadta mellőle; veszteségét a 
rokoni hű gondoskodás se pótolhatta teljesen. Ha-
zája tragikus sorsa mélyen sebezte érzékeny magyar 
szívét. De nem csüggedt el, megmaradt végig imád-
ságos léleknek, míg a halálban nem egyesülhetett 
azzal, akinek országát itt alant olyan hűségesen 
építgette. 

Ha törékeny alakjának, lelkes arcának, a szeretet 
munkájában fáradhatatlan életének képe feltiin-
döklik előttem hálás emlékezetem tükörében, ön-
kénytelenül is lelki testvérére, Assisi Ferencre gon-
dolok, akivel ő is olyan tökéletesen betöltötte Isten 
legelső törvényét, a szeretetet. 

WALLASZKY PÁL. 

Wallaszky Pál (1742—1825) buzgó lelkipásztori 
működésével is maradandó nyomokat hagyott hátra, 
így hát ebben a tekintetben lelki testvére a három 
nagy dunántúli papnak. De történeti jelentőségre 
mégis más téren emelkedett. 

Ha Wallaszky Pálra gondolok, mintha Toldi 
Miklós képe lobogna fel előttem, aki két ízben is 
síkraszállt, hogy nemzete becsületét megvédje: ifjú-



29 

ságában a cseh bajvívó, öregségében az olasz lovag 
ellen. Nemzetünk és egyházunk védelmére ismétel-
ten harcba ment Wallaszky is. Igaz, hogy nem ökle 
csontos buzogányával vagy villogó kardjával, ha-

Wallaszky Pál. 

nem csak lúdtollával. De nincs ennél hatalmasabb 
fegyver, ha igaz eszmék védelmében, bátran és 
ügyesen forgatják. 

Wallaszkyt édesapja, az egyszerű hontvármegyei, 
bagyáni tót földmívesember — nem tudván könyör-
gésének ellenállni — a közelfekvő Selmecbánya 
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evangélikus líceumába íratta be. Utóbb egy évet a 
magyar szó kedvéért a rimaszombati gimnáziumban 
töltött. A gimnáziumi felsőbb osztályokat és a theo-
lógiát pedig Pozsonyban végezte. I t t a Bél Mátyás 
szellemében tanító nagy tanároknak, Tomka-
Szászky Jánosnak és Benczúr Józsefniek igen ked-
ves tanítványa volt. Két évig az előkelő nógrád-
vármegyei Sembery-csailádnál volt nevelő. A tős-
gyökeres magyar család körében erősödött meg 
magyar érzése és hazafias világnézete. Egyúttal el-
sajátította azt a finom modort, mely olyan sok jó 
barátot szerzett neki. Tanítványával visszatért 
Pozsonyba és itt egykori tanárainak, most már 
atyai jó barátainak útmutatása szerint belemerült 
a történeti ás irodalmi tanulmányokba. 

Nemcsak tudásvágyból tette ezt, hanem hazafi-
ságból is. Mindig fá j t neki, ha valamelyik pozsonyi 
idegen nemzetiségű tanulótársa lekicsinylőleg szólt 
előtte a magyar nemzet irodalmáról. Felülkereke-
dett ugyan eUenfelein és azzal vágott vissza, hogy 
a magyar nemzet jobban szeretett nagy dolgokat 
cselekedni, mint azokról írni. Azonban derengett 
a lelkében, hogy a magyarság kultúrájával és iro-
dalmával is tisztes helyet foglal el a nemzetek sorá-
ban. Erről akart magának tudományos bizonyos-
ságot szerezni, hogy azután a világ előtt is fellép-
hessen, mint nemzete becsületének védő bajnoka. 

Németországban, ia lipcsei és a hallei egyeteme-
ken töltött évek alatt és tanulmányútjain, melyek 
folytán Wittenbergába és Berlinbe is eljutott, foly-
tonosan búvárolta a gazdag könyvtárakat és levél-
táriakat. Nagy hatással volt rá Bél Mátyás fia, 
András, lipcsei egyetemi tanár. Kettejüket a Bél 
Mátyás iránt való kegyelet mellett a tudományok 
kedvelése is összekapcsolta. 

Mikor már jól elkészült arra, amit hivatásának 
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érzett, előlépett első nagy nemzeti jelentőségű mun-
kájával, Mátyás korának kultúrtörténetével. Ezt is, 
mint valamennyi munkáját, latinul írta. Ne csudál-
kozzunk rajta, hiszem ez volt a magyarországi latin-
ság aranykora. Olyan lelkes magyar emberek is 
latinul írták hazafias érzéstől áthatott történeti éis 
földrajzi munkáikat, mint Bél Mátyás, Pray 
György és Katona István. És Wallaszky éppen 
abban látta főhivatását, hogy a nyugati művelt 
közvélemény el'őtt nemzete becsületének védője 
legyen. Tehát olyan nyelven kellett írnia, melyet 
a külföldiek is megértettek. 

Eszményképétről, Hunyadi Mátyásról szóló mun-
kája, melyet még németországi diákkorában írt, 
igen nevezetes munka. Igaz, hogy azóta, Teleki Jó-
zsef, Csánky Dezső, Fraknói Vilmos és társaik 
kutatásai alapján sokkal többet tudunk erről a kor-
ról, mint amennyit Wallaszky tudhatott. De bá-
mulnunk kell az i f jú teológus nagy tudását és 
méginkább éles elméjét, mellyel sokszor megtalálta 
azokat a történeti igazságokat, amiket később tudó 
siaink levéltári adatok alapján igazoltak. 

Életének fő munkája, amit már itthon írt, a 
„Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungaria". 
Ez nem csupán irodalomtörténet, amit a címe mond, 
hanem kultúrtörténet. Egyúttal hatalmas védőirat 
azok ellen, akik rosszakaratból, vagy tudatlanság-
ból nemzetünk kultúráját lekicsinylették. Bámula-
tos könyv, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
legnagyobb részét falusi magányában írta, és hogy 
akkor még az oklevelek, kéziratok legnagyobb része 
magánemberek levéltáraiban hozzáférhetetlen volt. 

A munka korszakos jelentőségét megérezteti ve-
lünk három nagy magyar ember elismerő bírálata. 
Kazinczy Ferenc, mikor 1817-ben Wallaszky arc-
képét kiadta, egyúttal két nagy műve alapján úgy 
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emlegette, mint a nemzeti becsület szerencsés és 
iigyes védőjét; Kölcsey hona és százada kitűnő 
tudósának nevezte el; Horvát István, a tüzeslelkű 
történettudós pedig megírta Wallaszky életrajzát 
és a legnagyobb magasztalással szólt róla, mint 
tudósról és mint emberről. 

De Wallaszky nemcsak lelkes magyar ember, ha-
nem igen buzgó evangélikus ember és kiváló lelkész 
is volt: a tótkomlósi^majd a cinkotai, végül negy-
ven éven át a gömörvánnegyei, jolsvai hívek szere-
tett és tisztelt lelkipásztora. 

Németországban nemcsak tudománya gyarapo-
dott, hanem hite és egy háziassága is megerősödött. 
Halléban Franckeért, Wittenbergában Lutherért 
lelkesedett. Itthon pedig igyekezett példájukat 
követni. 

Mikor I I . József türelmi rendeletének kiadása 
korában vakbuzgó katholikus író névtelenül tá-
madta a protestánsok jóakaró védőjét, de egyúttal 
gyalázta Luthert és követőit — akkor ő, mint elébb 
nemzetének, úgy most egyháza szent ügyének és 
rajongva szeretett mesterének, Luthernek védel-
mére bátran síkraszállt. Megírta egyikét a protes-
táns igazságok leghatalmasabb védőiratainak. 

Mint lelkészt Luther és Francke szelleme hatotta 
át. Nem volt csupán hitszónok — ámbár ezen a té-
ren is ritkította a párját —, hanem híveinek való-
ságos lelki a tyja is. Naponként bejárta a várost 
azoknak a híveinek meglátogatására, akikről gon-
dolta, hogy rászorultak vigasztalására és jó taná-
csára. Vasárnaponként, a délutáni istentisztelet 
után pedig jól átgondolt terv szerint lassanként, 
sorban meglátogatta valamennyi hívét. Így a bei-
misszió gyakorlásában korát messze túlhaladta. A 
tudós pap alkotó pap is volt: Jolsván díszes temp-
lomot és célszerű, szép egyházi épületeket emeltetett. 
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Hatalmas termete, tiszteletet parancsoló, de egy-
úttal rokonszenvet ébresztő arca, szívhez szóló 
hangja, a szegényekkel szemben nyájas, a nagy 
urakkal szemben, ha kellett, büszke fel lépése, pezsgő 
lutheri humora — mindenkivel megéreztették, aki 
közelébe jutott, hogy nem közönséges ember. Jolsva 
katholikus földesura, a hatalmas Koháry herceg, 
évenként száz aranyat küldött neki, hogy ezzel meg-
mutassa iránta való tiszteletét. De szerették leg-
szegényebb hívei is, akikkel családias közvetlenség-
gel társalgott. Sugalmazó hatása alól magukat ki-
vonni nem tudták. Hazafias papjuk példájára a 
jolsvai tótok is mindig kitűntek a magyar hazához 
való hűséges ragaszkodásukkal. 

Szellemességének, humorának sziporkáiról anek-
doták szálltak szájról-szájra. 

Egy alkalommal egyik híve azzal a szokásos mon-
dással kezdte a vele való társalgást: „De régen nem 
láttam a nagytiszteletű urat." — „Pedig engem 
mindennap láthatna a templomban" — volt a bizo-
nyára találó felelet. 

Máskor három szuplikáns-diák vendégétől, mikor 
ebédnél éppen bort készült poharukba tölteni, meg-
kérdezte, tudják-e, hogyan van a bibo (iszom) igé-
nek a mult ideje? Egyik azt felelte: bipszi, a má-
sik: bapszi; végre a harmadik eltalálta, hogy bibi. 
Ennek egymagának töltött csak bort, ezt a kis latin 
verset rögtönözve: „Dat bibere bibi, bipsi, bapsique 
carebunt." Ezt magyarul így lehetne mondani: 
„Bort kap a bibi, de szomjan epedhet a bapszi s a 
bipszi." 

Nyolcvanhároméves korában húnyt el az „öreg 
Toldi", nemzete és egyháza becsületének lelkes és 
diadalmas védelmezője. 

4 
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GYŐRY VILMOS. 

Győry Vilmos (1838—1885), a költő-pap rokon 
lélek Wallaszkyval, a tudós pappal, mert ha nem 
művelt is egy tudományszakot olyan világraszóló 
sikerrel, mint az, de a világirodalom terén tünemé-
nyes volt a tudása. És ez neki virágos mező volt, 
ahonnan szorgalmas méheként összehordta a mézet 
a magyar kaptárba, a nemzeti lélek gazdagításárai 
és gyönyörködtetésére. 

Édesatyja Győrött az evangélikus iskola felsőbb 
leányosztalyának volt a tanítója. Az egyetlen gyer-
mek fejlődésére különösen az édesanyának volt 
nagy hatása. Tőle örökölte érzékeny, nőiesen gyen-
géd, eszményies lényét, szinte leányosan tiszta, 
szemérmes lelkületét, finom modorát. A költő gön-
dör fekete fürtöktől árnyalt, rózsás arcával, villogó 
fekete szemeivel maga volt a megtestesült szere-
tetreméltóság. 

Nyolcéves korában szülei Pestre költöztek. Mint 
a hatosztályú evangélikus gimnázium kitűnő tanít-
ványa, Székács érdeklődő figyelmét is magára 
vonta. Konfirmációja alkalmával a nagy püspök 
ezekkel a sokatmondó igékkel áldotta meg: „Aki-
nek sok adatik, attól sok kívántatik." Érdekes, 
hogy e két nagy embert a lutheri lélek közösségén 
kívül az élet mennyi kapcsa egyesíti. 

Mint a két felső osztályban a pesti kegyesrendi 
gimnázium növendéke, irodalmilag is fellépett és 
egy másik nagy embernek tűnt föl. A Délibábok 
című folyóiratban Jókai vezette be irodalmi zsen-
géjét, első novelláját, igen meleg ajánlósorokkal. 

Azután a pesti közös protestáns teológia hallga-
tója lett. I t t is szemefénye volt tanulótársainak, 
köztük Thaly Kálmánnak és Zsilinszky Mihálynak. 
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Kitartó szorgalmáért, fényes tehetségéért, kedves 
modoráért pedig a főiskola két alapítója, egyúttal 
tanára: Székács és Török Pál, a református püspök 
is kedvelte. A berlini egyetemen a németek és más 
külföldiek között sok jóbarátot szerzett önmagának 

Guőry Vilmos. 

is, elnyomottságában „érdekesének talált nemze-
tünknek is. 

Székács avatta fel lelkésznek; mellette töltött el 
egy évet, mint kedves káplánja. 1862 őszén a leg-
nagyobb magyarnyelvű gyülekezet, a békésvár-
megyei Orosháza, Székács szülőfaluja választotta 

3* 
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meg papnak. Székács, mint püspök, maga iktatta 
be állásába. A népszerű, „Kis Pál apostol"-nak 
nevezett i f jú lelkész harmóniában élt kiváló lelkész-
társával, Torkos Károllyal és híveivel. Boldogsága 
azonban akkor lett igazán teljes, mikor elnyerte 
Székács kedves és művelt leányának, Etelkának 
kezét. Szívesen elbeszélte a költő, hogy esküvőjére 
Pestre jöttében vásárra menő útitársai kérdezték 
tőle, ő is vásárra megy-e és mit akar vásárolni! 
„Egész életre szóló boldogságot" — gondolta magá 
ban. 

Idilli boldogság volt az i f jú pár élete a következő 
tizenhárom évben a ragaszkodó nép között, míg 
1876-ban a pesti magyar evangélikus hívek egy-
hangú bizodalma Székács örökébe nem hívta el 
Győryt. 

Mikor Pestre utaztában egy útitársa, aki sírna 
arcáért színésznek nézte, kérdezte tőle: vendég-
szereplésre megy-e, vagy állandó szerződtetésre1? — 
jogosan felelhette, hogy állandó szerződtetésre. Mert 
csakugyan a haláláig eltelt kilenc évben a pesti 
hívek általánosan tisztelt és szeretett papja maradt. 

Pedig a szerény fiatal pap nagy töprenkedés után 
vállalkozott csak, hogy az „ország papjá"-nak utóda 
legyen. De ha másforma tehetségekkel is, teljes 
buzgósággal járt nagy elődje nyomdokain és kiváló 
pap volt. Székács hatalmas, nem egyszer országra 
szóló beszédei után is szívesen hallgatta a hazai 
evangélikus világ legműveltebb közönsége Győry 
jól átgondolt, tartalmilag és alakilag egyaránt szép 
prédikációit, melyeknek egyréteze utóbb nyomtatás-
ban is megjelent. 

Rendkívül szorgialmas lelkész volt. Nagy gyüle-
kezete gondját évekig egymaga, káplán nélkül vi-
selte vállain. A belmisszió terén híven fáradozott. 
Társadalmi kötelezettségeinek lelkesen megfelelt. 
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A jótékonysági és közművelődési egyesületek egész 
sorának lelke, az irodalmi társulatoknak egyik leg-
kedveltebb felolvasója és szavalója volt. És mégis 
jutott ideje nagy irodalmi tevékenységre is. Talán 
— Agait idézve — a nap huszonötödik és huszon-
hatodik órájában. 

Mint eredeti költő is sok értékes kincset adott 
nemzetének. Balladái, szerelmes versei közül nem 
egy keltett méltán nagy figyelmet. Novelláit a 
Vasárnapi TJjság és a Fővárosi Lapok közönsége 
szívesen olvasta. Népszínműveit, különösen a Nótás 
Katát, az országnak talán minden színpadán ú j ra 
és ú j ra előadták. Az ifjúság részére írt elbeszélé-
seit, így Balassa Jánosát és Legújabb Robinzonát 
nagyon kedvelte az i f jú olvasóközönség. 

A gyermekdeden naiv lelkületű ember a költői 
becsű gyermekirodalom megalapítója. Annak az 
elvnek hódolt, hogy a gyermeknek a legjobbat kell 
adni; ez is éppen csak hogy még elég jó a számára. 

Hogy is ne lett volna jó gyermek-költő az, aki 
annyira gyermekké tudott válni a saját gyermekei 
között, aki velük kis örömöt is magvnak érzett. Ép-
pen a saját gveimekei körében, játszi lelkéből ki-
pattanó versikéi és kis meséi valóságos remekek. 

Legkiválóbb azonban a működése a vallásos iro-
dalom terén. Prédikációi és prózai imádságai mel-
lett különösen verses imádságai nagyértékűek. Ele-
ven hit sugallta ezeket. Bennük a vallásos és a mű-
vészi elem tökéletes egységbe olvad össze. Az ébredő 
tavasz örömét és a hervadó ősz méla búját egyfor-
mán gyönyörűen tolmácsolta és mind a kettővel 
istenhez vezeti lelkünket. Általában azonban vallá-
sos költészetét, mint ahogyan életét is, boldog opti-
mizmus hatotta át. 

Bemdklelt abban a műfajban, amit ő teremtett 
meg irodalmunkban, a, konfirmációi verses áldások 
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ban. Székács is rendkívüli hatást ért el a gyermekek 
konfirmációi megáldása alkalmával az egyénisé-
gükhöz alkalmazott szentírásbeli igékkel. Gryőry 
még mélyebbé tette ezt a hatást szívéből fakadó, 
melegen előadott, egyéni, és ha árvához szólt, köny-
nyezve előadott és könnyekre indító kis remek-
műveivel. 

Egész nemzetére azonban legnagyobb a jelentő-
sége mint műfordítónak. Nyelvismerete bámulatos 
volt. Már mint végzett gimnazistát a német, angol, 
francia, olasz nyelv tanítására hívta meg leányai 
mellé az előkelő Dessewffy-család. Utóbb meg-
tanulta még a klasszikus nyelvek és a héber nyelv 
mellé a portugál, spanyol, dán, svéd nyelvet is. 

Maga beszélte el, hogy hozzáméltó felesége meg-
értő szeretettel ebben is egy úton járt vele. Yolt rá 
példa nem egyszer, hogy felesége, gyermekük beteg-
ágya mellett, ő íróasztalánál féléjjelen át versenyt 
tanultak. A feleség angrolul, a férj talán portugálul, 
és a falon átkopogtatva jelezték, ha készen voltak 
a. kiszabott leckével. 

De nyelvismerete nem volt, hogy úgy mondjuk, 
hotel-portáshoz illő holt anyag összehalmozása. 
Deleélte magát az illető nemzet és író lelkébe és 
érezni annyira tudó szíve erejével a remekművet 
átsugároztatta a. magyar olvasó lelkébe. Az egész 
világirodalomra kiterjedő, teremtő erejű fogékony-
ságáért Herderhez lehet hasonlítanunk. Többek 
között Tegnért, Runeberget, Shakespeare-t, Mil-
tont, Moliére-t, Cervantest, Moretot, Calderont tol-
mácsolta. hozzájuk méltóan. Az is magvjelentősé^ 
gűvé teszi működését, hogy eddig ismeretlen mezők-
ről is ültetett át virágokat. Ezzel a nemzet egyik 
legnagyobb tanítója lett, úgyhogy irodalmunkban 
föléje senkit, melléje talán csak Szász Károlyt, a 
református püspököt, szíve barátját lehet helyez-
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níink. Beöthy Zsolt a Kisfaludy-Társaságban fö-
lötte tartott emlékbeszédében éppen olyan igazán, 
mint szépen mondta róla: „Szerénységében soha-
sem keresett kitüntetést, s íme kinek homlokára 

A budapesti Deák-téri ev. templom. 

jutott díszesebb babér! Koszorújának egyik levele 
Shakespeare koszorújából való, a másik Calderoné-
ból, a harmadik Cervanteséből, a negyedik Tegnéré-
ből, az ötödik Molieréből, a hatodik Moretóéból." 

Természetes, hogy mindenki szerette őt, aki olyan 
szépen és önzetlenül dolgozott a közügynek, aki 
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mindenkin olyan szívesen segített, aki nem mon-
dott soha senkiről rosszat, mert ha jót nem mond-
hatott, inkább hallgatott, akinek egész lénye ked-
vességet sugárzott. 

És mennyire szerették az édes családi körben: a 
feleségek felesége, a jó gyermekek, lelke e méltó 
örökösei ég édesanyja, akit az egész család dédel-
gető gonddal vett körül. Ezt a nagy szeretetet ő is 
teljes szívével viszonozta. Irodalmunkban Petőfi-
vel együtt tündöklő példája az édesanya iránt való 
fiúi hálás szeretetnek. 

Utolsó versét is anyjához írta: 
„Anyám, anyám, beteg vagyok, 
Testem, lelkem, mindenem, 
Amint egykor, hű kezeddel 
Vess te ágyat énnekem. 

Fiam, fiam, mire gondolsz1? 
Sírban én, az nem lehet! 
Anyám, anyám, éppen azért 
S éppen ott kérek helyet." 

Mert bizony a java korában élő ember halálos 
beteg volt. Szinte emberfölötti, mondhatjuk lutheri 
munkássága csak fokozta szívbaját, és negyvenhét-
éves korában elragadta a halál. 

De lelke tovább élt nemcsak műveiben és a hálás 
utókor kegyeletében, hanem hozzáméltó, saját tehet-
ségüknek megfelelőleg nyomdokain járó gyerme-
keiben. Ezek közül különösen e kettőben: Ginevemé 
Győry Ilonában ós Lórántban, az egykori föld-
niívelésügyi miniszterben. Ilona, mint egy kiváló 
angol tanár felesége, a világ leghatalmasabb nem-
zetének körében a magyarság apostola volt. Atyjá-
tól és anyjától örökölt végtelen szieretetreméltósá-
gával ott az idegenben nemzetünknek jóbarátokat 



41 

szerzett. Felolvasásaival igyekezett a nemismerés és 
a félreismerés ködét eloszlatni, mely nemzetünk 
igazi képét a művelt nyugaton, sajnos, elfátyolozza. 

Győry Lóránt pedig eszményképünk nekünk 
papfiaknak, mert világi ember létére a belmisszió 
ügyének, mondhatjuk, világi papja volt. Mélyen 
megható, hogy a szívnek ez emberét is a szíve ölte 
meg, mint édesapját. Forrón szeretett nővérének, 
Ilonának halála-hírére megszakadt a szíve. (1926.) 
Ha az édesapa sírjára virágkoszorút teszünk, egy-
egy virágszál megilleti derék gyermekeinek sírhal-
mát is. 

De méltó, hogy kegyeletünk egy sóhaja el száll-
jon abba a hajlékba is, ahol hűséges özvegye és 
leánya híven ápolják Győry Vilmos emlékét, akire 
magára illenek rá legjobban saját szavai: 

„Éltünkön nincs hatalma a halálnak, 
Csak az lesz por, mi porból vétetett. 
A test, a vér, habár a sírba szállnak, 
A lélek él! nem ér enyészetet!" 

CSEPREG ÉS ZVONARICS IMRE. 

Ha egyházunkat templomnak képzeljük, elmond-
hatjuk, hogy ezt az alkotóerővel, tanítói vagy köl-
tői ihlettel megáldott papok mellett, sőt ezeknél is 
inkább a vértanuk építik fel. Nagy igazságot fejez 
ki a Kőműves Kelemenné ballada, hogy Déva várá-
nak kövei csak akkor állottak össze, mikor eleven 
életet falaztak kczibiik. Ezt az igazságot úgy is ki-
fejezhetjük, hogy a meszet és a homokot az egyház 
templomának építéséhez vérrel kell keverni. 

Vértanúink, bátor hitvallóink vannak nekünk, 
magyar evangélikusoknak is bőségesen. Ki ne 
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tudná, hogy már a reformáció hajnalán meggyúltak 
a máglyák és rajtuk hősi halált haltak többen, mert 
Luther könyveit árulták, vagy eszméit hirdették. 
Ki ne gondolna meghatottsággal gályarab lelké-
szeinkre és tanárainkra? Kit ne töltene el borza-
lommal Carafának, a huszonnégy eperjesi vértanú 
hóhérának neve? 

De már kevesebben ismerik egyházunk történő-
iének azt a leggyászosabb lapját, melyre Csepreg 
pusztulása és az 1223 csiepregi vértanú neve van 
feljegyezve. Borzalmas történet ez: mintha nem is 
nálunk, hanem a cirkuszi véres játékokban örömü-
ket találó rómaiaktól leszármazó valamelyik dél-
nyugateurópai nemzetnél történt volna. 

Sőt némi vigasztalás van abban, hogy e magyar 
Szent Bertalan-éjszakának áldozatai magyarok 
ugyan, de hóhérai jórészt idegenek: Collalto csá-
szári generális horvát és kozák zsoldosai, akiket a 
spanyol Loyola lelkének örökösei, a jezsuiták izgat-
tak őrjöngő kegyetlenségre. 

Sopron és Sárvár mellett Csepreg volt a harma-
dik dunántúli Sión. Földesurai, a Nádasdyak itt is 
alapítottak könyvnvomda mellett iskolát, melyben 
egy darabig a nagy Erdősy Szilveszter János is 
működött. Iskolájába a magyar szó kedvéért sok 
német i f jú is járt. A XVI. század végén éppen 
Csepreg volt a Luther elveihez legszilárdabban 
ragaszkodó, íigynevezett igazhitű lutheránusok leg-
erősebb vára. Nagy papjainak, különösen a Zvona-
ricsoknak híre-neve is sok evangélikus családot 
Csepregre vonzott. 

A Zvonai'icsok horvátosan hangzó neve is bizony-
ság amellett, amit hitelesen tudunk, hogy Horvát-
országban és a horvát lakosságú, de Zala vármegyé-
hez tartozó Muraközben is elterjedt a reformáció, 
jórészt a Zrínyiek pártfogása alatt, 
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Az ellenreformáció megindulásával sok horvát 
evangélikus ember átköltözött az északi dunántúli 
váimegyékbe. Ilyeneknek ivadékai például a híres 
Zvonarics- és Szedenics-papok is. A Zvonaricsok 
közül püspök is került ki, Mihály, de legkiválóbb 
volt köziilök Imre. Kanizsay Orsolya méltó fiának, 
Nádasdy Ferencnek, a félelmes törökverő hősnek 
alumnus-diákjaképen Wittenbergában tanult és 
már itt kitűnt egy vitázó iratával. Itthon a csep-
regieknek lett igen buzgó és kiváló papjuk. De or-
szágos jelentőségre is emelkedett, mint a kassai 
Alvinczi Péténél és a sárvári Magyari Istvánnal 
Pázmány Péternek lelkes és tudósi ellenfele. „Páz-
mány Péter pironságai" című vitázó irata hithűsé-
gének és fényes írói tehetségének maradandó emléke. 

A nagy evangélikus Sionra, Csepregre régóta 
rossz szemmel néztek a katholikusok, akiket ekkor 
már az áttért Eszterházyak erős táborba egye-
sítettek. Mikor Csép reg földesura, Nádasdy Pál 
lelkesen Bethlen Gábor felkeléséhez csatlakozott: 
hogy őt megbüntessék és Csepreg elpusztításával 
a dunántúli evangélikusokra szinte halálos csapást 
sújtsanak, 1621 január 6-án éjjel körülfogták a vá-
rost és három niapig tartó borzalmas kegyetlenke-
dések között lakóinak nagvrészét legyilkolták. A 
várost felégették; mind a két templom elpusztult: 
az elnémult harangok leolvadtak. Sok diák is i f jú 
vértanuja lett hitének. Zvonarics Imre, mint hűsé-
ges őrtálló katona, a templomban, az oltár előtt 
esett a gonosz ellenség dühének áldozatául. A város 
szélén mia is megvan a domb, mely alatt 1223 halott 
nyugszik. De az áldozatok száma sokkal nagyobb 
volt. Olyan borzalmas eset ez, aminek párját a 
francia Szent Bertalan-éjszaka mellett a szerbek 
zentai és az oláhok zialatnai 1849-i vérengzésében 
lehet találnunk. 
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Nem csoda, hogy a csepregi borzalmak erősen 
megragadták a kortársak képzeletét. Egy ismeret-
len diák, akit Isten csudálatosan megmentett a 
haláltól, históriás éneket írt „Csepreg városának 
lengyelek (vagyis lengyelországi kozákok) és hor-
vátok miatt való romlásáról". 

A versíró szerint ilyen kegyetlenkedéseket még 
a zsidókat gyilkoló Hámán és a keresztyének hó-
héra, Néró se követett el. Elmondja Zvonarics 
halálát is: 

„Egy istenfélő prédikátor vala, 
Ki tudományban híres-neves vala, 
Felső templomnál élvén szolgál vala, 
Kit egész város igen szeret vala. 

Hűséggel szegény tisztében eljárni 
Tanítványaival akara m a r a d n i . . . 
így szenvedé meg a martyromságát , 
Juha i mellett élete fogyását." 

Ez az ének kéziratban messze vidéken elterjedt 
az evangélikusok között; belőle nem csüggedést, 
hanem lelkesedést merítettek. Itt is beteljesült, 
hogy a hit templomát a vértanuk vérével építik föl. 

Maguk az életbenmaradt csepregi hívek sem es-
tek kétségbe. Visszatértek otthonukba és a romok-
ból ú j várost építettek. A csepregi gyülekezet, mint 
a mesebeli főniksz-madár a lángok közül iij életre 
kelt. Zvonarics Imre méltó utóda, Lethenyey Ist-
ván vezetése alatt a gyülekezet, az iskola, a nyomda 
ú j virágzásnak indult. De ez a másodvirágzás csak 
tizenkét esztendeig tartott. 

I I . Nádasdy Ferenc, a méltatlan Nádasdy-iva-
dék, hogy egy szép Eszterházy-leány kezét elnyerje, 
katholikussá lett. "És azzal a szinte korlátlan hata-
lommal. ami akkor a földesurak kezében volt, rövid 
idő alatt elsorvasztotta Csepregen az evangéliumot. 
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Aki át nem tért, annak el kellett bujdosnia. Ma alig 
van ott néhány evangélikus család. És ez a Sión, 
mely egykor, mint a magasra helyezett gyertya, 
messze világított, ma igénytelen kis mezőváros, 
melynek hatása csak legközelebbi vidékére ter-
jed ki. 

Sárvárral, Bittsével Csepreg is eleven bizony-
sága annak az igazságnak, hogy hazánkban az 
evangélium és a kultúra gyakran szorosan egybe-
forrott ikertestvérek. Az evangélium halálával el-
sorvad a másik ikertestvér, a kultúra is. 

A PERLAKYAK PAPI NEMZETSÉGE. 

Most egy papi nemzetség történetében, egy bokré-
tába kötve, mutatjuk be azokat a lutheri erényeket, 
amiket az eddigi hangulatos képekben külön-külön 
emlegettünk. A Perlakyak ősi úri nemzetsége, mely-
nek hagyományai Hunyadi Mátyás király főajtón-
állómesteréig, Perlaky Dávidig nyúlnak vissza, való-
ságos „ároni" nemzetség, mert négy évszázadon át 
papok, sőt főpapok egész sorozatát adta egyházunk-
nak, és pedig majdnem kivétel nélkül a dunántúli 
egyházkerületnek. 

Érdekes, egy-egy úri nemzetség történetét ku-
tatva, megállapítanunk a nemzedékek során végig-
húzódó közös családi tulajdonságokat. Ezeknek 
gyökere nemcsak a közös leszármazás, mert „hiába, 
a vér nem válik vízzé" — hanem a hagyományok 
tisztelete is, melynél fogva az utódok igyekeznek 
az őshöz méltónak lenni. 

Perlaky Dávidot, a bezii lelkészt, győrvármegyei 
esperest is a jogos családi büszkeség vezette, mi-
kor 1852-ben kiadta a maga nemében páratlan 
könyvét: „Régi és újabb egyházi beszédek, melye-
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ket az 1529. évtől a jelenkorig evangélikus lelkészi 
hivatalt viselt Perlakyak . . . írtak." Ha ezt a köny-
vet, vagy Payr Sándornak a „Perlakyak négy-
százados ároni házá"-ról szóló érdekes monográfiá-
ját olvassuk, megelevenednek előttünk a Perlaky-
erények. Próbáljuk ezeket bokrétába kötni. 

Perlaky-erény az erős egyháziasság. Ez vezetett 
egymásután tizennégy Perlakyt a lelkészi pályára, 
mely díszt, jövedelmet keveset, de tövist, munkát 
annál többet ád. Vele járt a költészet ihletével páro-
sult vallásos érzés. Majdnem minden Perlaky író, 
költő. Például Dávid, a révkomáromi lelkész, ki-
váló munkatársa volt Péczeli Józsefnek, Kis János 
jóakarójának, a révkomáromi református lelkész-
nek, a nagy írónak, a Mindenes Gyűjtemény szer-
kesztőjének. Az 1805-i dunántúli énekeskönyvben 
pedig 38 szép énekét találhatjuk. 

A nevezetes prédikáció-gyűjteményben több pré-
dikáció van, mely nem közönséges írói tehetségről 
tesz bizonyságot. A Perlakyak általában kitűnő 
szónokok voltak és jórészben ez emelte őket maga-
sabb egyházi méltóságra, kettejüket a püspöki 
székbe. 

De nagy alkotó, szervező erejük is volt. A család 
büszkesége, Gábor, a nemesdömölki lelkész és 
püspök a türelmi rendeletet követő fellendülés ko-
rában közel száz gyülekezetet szervezett, 76 templo-
mot és 87 lelkészt avatott fel. Olyan emberek dicsé-
rik, mint Ráth Mátyás győri lelkész, az első ma-
gyarnyelvű hírlap alapítója és Kis János. Azért is 
közel áll a szívünkhöz, mei't Berzsenyi Dánielt ő 
keresztelte és mint édesapjának jó barátja, kereszt-
apja lett. 

A püspök hasonló nevű fia pedig szinte csudája 
az alkotó erőnek. Tíz gyülekezetben volt lelkész és 
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mindenütt templomot, egyházi épületeket emelt. Ha 
egy helyen befejezte feladatát, tovább vágyakozott, 
Utóbb a gyülekezetek — mint népiesen mondják — 
„rászoktak"; ahol építeni kívántak, oda őt hívták 
papnak. El is nevezték papi építőmesternek. 

És ö dolgozott önzetlenül, szép családi vagyo-
nát fogyasztva örökös vándorlásai közben; úgy-

ΐ 

A nemesdömölki artikuláris templom. 

hogy örököseire nem maradt más a derék apáról 
rájuk szállt dicsőségen kívül, mint két ezüstkanál. 
Erre a vándorlásra ősi családi ösztön is hajtotta, 
melyet a Perlakyakban a mult fejlesztett ki. Sokat 
vándoroltak valaha kényszerűségből, mert vallá-
sukért üldözték őket. A Perlakyak típusa ebben a 
tekintetben I . Perlaky Dávid, akinek élete egy-
úttal hű tükre a gályarabokról és az eperjesi vér-
tanukról emlékezetes gyászos időknek. Sopronban 
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járt iskolába, míg ezt a Szelepcsényi-féle üldözések 
korában el nem vették. Sok bujdosás után Győrött 
volt tanár. Innen 1683-ban tovább kellett vándo-
rolnia, mert a törvény világos szavai ellenére nem 
engedték meg itt továbbra a szabad vallásgyakor-
latot. 

Megint vette a vándorbotját. Négy évre Eperje-
sen pihent meg, mint e fényes gyülekezet egyik 
lelkésze. It t élte át a Carafa-féle borzalmakat. 
Innen is elűzték. Tovább szállt a vándormadár. 
Sok-sok küszködés után végre a gömörvármegyei 
osgyáni magyar gyülekezet lelkészeképen hunyta 
le szemét, miután átélte a dicsőségben és szenvedés-
ben oly gazdag kuruc-korszakot is. 

Λ gyűjteményben lévő prédikációjában teljes 
joggal beszélhetett Jézus szüleinek Egyiptomba 
való futása kapcsán „A száműzetésben élők édes 
vígasztalásáról". Ezek a szavak pedig: „Heródes 
szörnyű halállal halt meg. Mindnyáj oknak, valakik 
az igaz körösztény hitet üldözik, így leszen dolguk" 
— nem természetesen folynak-e annak ajakáról, aki 
hallotta Carafának, az eperjesiek hóhérjának csúf 
halálát? 

Az üldözések korának zaklatott élete híven 
tükröződik a XVI . század végén élő Istvánnak 
ebben a prédikáció-részletében: „Mert mennyi ve-
szedelmek láttatnak torka-tátva reánk jönni"? Maga 
az Isten kivont karddal áll fölöttünk, hogy haddal, 
döghalállal és éhséggel megemésztessünk. Sírva 
kiálthatjuk Polycarpussal: „Oh Urunk, mily gonosz 
idők számára tartottál meg bennünket?" Ezeket 
olvasva, odaképzelhetjük magunkat valamelyik 
somogyvármegyei gyülekezetbe, Surdra vagy Ne-
mespátróba, amely Szigetvár eleste óta ott feküdt 
az ellenség torkában, a hadak országútján. 

De ez a prédikáció-részlet emlékeztet bennünket 



49 

egy másik Perlaky-tulajdonságra, a stílusukban 
nyilatkozó tősgyökeres lutheri népiességre, eleven 
szemléletességre. Még prédikációik is népiesek, néha 
szinte parasztosak. Kis János „paraszti elmésség 
visszatükrözésé"-nek emlegeti a nagy püspöknek, 
Gábornak prédikációit. Ennek elmés püspöki pász-
torlevelei pedig mintha igazi pásztorlevelek volná-
nak, amiket a számadójuhász intéz a nyá j alája-
rendelt pásztoraihoz: annyira tele vannak népies 
szólásokkal, tősgyökeres magyaros és igen jellemző 
kifejezésekkel. Így egy püspöki levelében meg-
dicséri egyik gyülekezet tanítóját, hogy úgy szereti 
híveit, mintha tizenkét forint ára csirizzel volna 
hozzájuk ragasztva. 

Ha anekdotagyüjtemény volna ez a könyv, sok 
Perlaky-adomát lehetne bokrétába kötnünk, amik 
Dunántúl — apám elbeszélései szerint is — szájról-
szájra jártak. Ez a magyaros stílus különben ter-
mészetes megnyilatkozása volt tüzes magyar lel-
kűknek. 

Már a sokat üldözött Dávidnak, az osgyáni pap-
nak jellemzésében azt mondja egy kortársa, hogy 
a szittya-szokásoktól nem volt idegen. Ugyanez az 
író mondja Józsefről, aki Mária Terézia korában 
volt dunántúli püspök, hogy buzgó és lelkes ember, 
de mint magyar, idegenkedik mindenkitől, aki bár-
milyen ékesen beszél is tótul vagy németül. 

Még nála is szittyább magyar volt az elébb emlí-
tett Dávid, a révkomáromi pap. Az 1791-i pesti 
zsinaton általános népszerűségnek örvendett szó-
kimondó és a szavakat nem válogató magyaros 
és lutheri őszinteségével. Erélyesen fel-felszólalt a 
tótok fa j i elfogultságtól sugalmazott törekvései 
ellen. Mintha Gvadányi képzeletének kedves szü-
löttje, a Peleskei nótárius kelne életre előttünk, aki 
éppen ekkortájban járt fenn Budán. Ö is erélyesen 
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és Perlaky-szellemességgel korholta az elaludott-
szívű magyarokat. 

Szívemhez azonban legközelebb áll a másik 
Perlaky Dávid, a templomokat építő vándorpap-
nak a fia, a bezii lelkész, a győrmegyei esperes. Mert 
ő mint szülővármegyém esperese, szinte családtag-
ként, elevenen áll apám elbeszélései alapján a lel-
kem előtt. 

Ü volt aztán az igazi kuruc magyar ember! Szó-
tárából hiányzott az a szó, hogy: „félelem", éppen 
úgy, mint Napóleonéból a „lehetetlenség" szó. 
1848-ban küldöttség járt gróf Zichy Ferencnél, a 
„schwarzgelb" főúrnál, kérve, hogy eszközölje ki 
Haubner Máténak, a hazafias magaviseletéért be-
börtönzött dunántúli püspöknek szabadonbocsátá-
sát. Perlaky Dávid, mint a küldöttség legidősebb 
tagja, magának követelte a szónoklás jogát. És ö 
nem kért, hanem követelt. Ismételten odavágta a 
hüledező főúr szemébe: „Kétmillió elnyomott pro-
testáns nevében szólok." Úgyhogy végre ez gőgösen 
vetette vissza: „Ha az uraknak kétmillió hívük 
van, nekünk meg ágyúink vannak." „TJgy-e jól 
megmondogattam neki! — kérdezte Perlaky Dávid 
naiv büszkeséggel. 

Bizony már Windischgrätzhez Budán, az öreget 
nem is értesítve, mentek el az urak. Féltek, hogy 
kemény fellépésével még meghiusítja küldetésük 
célját. Váltig dohogott azután: „Pedig de jól ocla-
mondtam volna neki." 

A Bach-korszakban is megmaradt bátor magyar 
embernek, osztrákgyűlölőnek. Jellemző anekdota-
ként emlegetik róla, hogy viharos időben, a torná-
cán állva, mikor közelében villám csapott le, így 
fohászkodott: „Én istenem, hát már te is a jó ma-
gyar embereket kerülgeted a mennyköveddel, Pe-
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dig mennyi h—t osztrák van a világon, akibe bele-
csapkodhatnál." 

Kedvesek a Perlakyak a szívünknek, mert jó 
evangélikusok és lelkes magyarok voltak. Milyen 
kár, hogy fiágban kihalt ez a derék nemzetség, és 
hogy ma már a Perlaky-nevet hiába keressük egy-
házi névtárunkban. 

SCHEDIUS LAJOS. 

Mikor nagy papok után nagy tanárok képét újít-
juk fel, méltó a sort Schedius Lajossal (1768—1847) 
kezdenünk, mert ő nemcsak nagy tanár volt, de 
mint író és iskolaalapító is maradandó dicsőséget 
szerzett nevének. Győrött született, nemesi szárma-
zású városi patriciusi családból. 

Születése korában Győr belvárosa és általában 
előkelőbb polgársága még teljesen német volt. Any-
nyira, hogy akadt túlzó magyar ember, aki Báth 
Mátyásnak, az első magyar hírlap alapítójának sze-
mére vetette, hogyan mer győri ember létére bele-
avatkozni a magyar nyelvújítás kérdéseibe. Máso-
dik József halála évében, pedig mint meglepő dol-
got jegyezték fel, hogy a győri polgárok a Bécsből 
visszahozott korona ünnepélyes fogadtatásakor a 
magyar nemesekkel együtt kiáltották: „Éljen a 
magyar szabadság!" 

Valóságos fiók-honfoglalás volt, hogy a magyar 
Győrvármegye magába olvasztotta, teljesen ma-
gyarrá tette székvárosát. Az egykori német pol-
gárok ivadékai közül nem egy előkelő helyet foglal 
el magyar evangélikus világunkban; némelyik a 
régi német névvel, mások — nézetem szerint nagyon 
helyesen — magyar köntöst öltve a magyar kebelre, 
vagyis magyar névvel. Ilyenek például: a báró 
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Solymosyak, Hegyeshalmi Fischerek, Halászyak, 
Purglyak, a tudós Ráthok (Mátyás, Károly és Zol-
tán), a Hollósok, a Hamvasok. 

Német volt az anyanyelve, részben német volt a 
neveltetése Schediusnak is; németül és latinul írta 
könyveit. De cselekedeteiben, eszméiben olyan 
magyar volt, bogy méltán helyet foglal azok között, 
akiket itt magyarvoltukért és lutheri lelkükért ün-
nepelünk. Pozsonyban és Sopronban elvégezvén 
tanulmányait, a göttingai egyetemen együtt volt 
Kis Jánossal és Liedemann Mártonnal, aki később 
mint lőcsei evangélikus gimnáziumi tanár iskolá-
jában megkezdte a magyar nyelv tanítását. 

Mikor Schedius hazajött, nagy események és esz-
mék hatása alá jutott, majd mint lelkes harcos küz-
dött szolgálatukban. Ezek voltak: az irodalomban 
a Bessenyey, Kazinczy, Kisfaludy Károly nevével 
jelzett nagy újjászületés, a politikában az alkot-
mány és a vallásszabadság helyreállítása II . Lipót 
korában; egyházi téren száz és száz ú j gyülekezet 
és iskola megalapítása a türelmi rendelet életet-
ébresztő hatása alatt. 

Schedius kiválósága mellett a vallási türelem 
eszméjének diadala volt az, hogy Ferenc király 
tizenkilenc pályázó közül őt nevezte ki a pesti 
egyetem esztétika-tanárának. Ki mert volna ilyen-
ről még álmodni is, csak néhány évtizeddel elébb 
is, a vakbuzgó Mária Terézia uralkodása korában. 
Schedius ötvenöt éven át két nemzedéket vezetett 
be a Szépnek szeretetébe. Ε mellett mint író és mint 
irodalmi életünk egyik vezérembere, igen nagy szol-
gálatot tett a magyarság ügyének. Zeitschrift von 
und für Ungern című folyóiratában a művelt Nyu-
gaton ismertette nemzetünket és szerzett nekünk 
jó barátokat. Szalonja az írók gyülekezőhelye volt. 
Nála vetette föl Kármán József azt az eszmét, bogy 
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Pestet kell irodalmunk középpontjává tennünk. Ezt 
Schedius is melegen felkarolta, megvalósításán 
munkálkodott és így Széchenyi egyik munkatársa 
lett. 

Az Akadémia, a Kisfaludy-Táxsaság és más tu-

Schedius Lajos. 

doniányos társaságok szervezésében nagy volt a 
szerepe. 

Neki köszönhetjük hazánk első, tudományos ér-
tékű nagy térképét. Általában sokféle tudományos, 
emberbaráti és gazdasági kérdés foglalkoztatta lel-
két, kötötte le sokoldalú érdeklődését. 
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Mint a nádornénak, Mária Dorottyának magyar 
nyelvmestere, részben ő ápolta ennek lelkében az 
irodalmunk iránt való érdeklődést, örömmel 
beszélte el, hogy egy ú j magyar folyóirat alapítá-
sáról szólván a nádornénak, ez tapsolt jó kedvében, 
később pedig ölömmel említette, hogy a nádornak 
is szólt a dologról és az is érdeklődéssel fogadta 
a jó hírt. Így szerzett Schedius jó barátokat nem-
zeti ügyünknek azokban a körökben is, ahol eddig 
dolgaink iránt ellenséges indulat, vagy legjobb 
esetben közönyösség uralkodott. 

Schediusnak igen nagy a jelentősége egyházunk, 
különösen pedig a pesti gyülekezet életében, mely 
a türelmi rendelet folytán alakult meg. Szervezé-
sében, virágzásra indításában Liedemann Sámuel-
lel, Pest városa első evangélikus polgárával, neki 
van legtöbb érdeme. Később pedig piispök-látoga-
tási hivatalos jegyzőkönyv állapította meg, hogy a 
pesti evangélikus egyház iskoláinak Schedius a 
megalapítója. Félszáz esztendeig volt iskolai fel-
ügyelő. Kitűnt, milyen bölcs dolog olyan helyen, 
ahol erre alkalmas szakemberek vannak, mint Pes-
ten is, az iskolák élére pedagógusokat állítani, akik 
nemcsak a külső dolgokban kormányoznak, hanem 
hozzáértésükön és buzgóságukon alapuló tekinté-
lyükkel a tanárokat, tanítókat irányítják is. Sche-
dius igazi felügyelője volt az iskolának. Megálla-
pította tantervét, szellemét; őrködött, hogy benne 
a nagy pedagógusnak, Pestalozzinak elvei szerint 
folyjék a tanítás. Állását nem tekintette dísznek, 
hanem nagyon komoly kötelességnek. Az iskolát 
gyakran látogatta, a tanítást ellenőrizte; megköve-
telte, hogy tanárok, tanítók teljesítsék kötelességü-
ket. Viszont a gyülekezet körében minden méltá-
nyos kívánságuk lelkes és hatalmas szószólója volt. 
Érdeklődést ébresztett a hívekben az iskola iránt, 
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ami az evangélikus iskolának létfenntartó élet-
eleme. 

Ő, a világhírű író és tudós az egyszerű pedagó-
gusokat baráti szívébe fogadta, rendszeres össze-
jöveteleken, kirándulásokon, tudományos és iro-
dalmi kérdéseket megbeszélt velük. Igyekezett a 
legjobb szakembereket hívni meg az iskolához. 

A nagy tanárok, Stuhlmüller Frigyes, Petőfi 
tanára és Tavassy Lajos, a negyvenes évek legelső 
pedagógiai vezérembere lelkes beszédekben ünne-
pelték Schediust, 1843-ban, egyházi működése fél-
százados évfordulóján. 

Szerencséje volt az evangélikus iskolaügynek, 
hogy Schediusnak méltó, sőt még nála is kiválóbb 
utódja akadt az iskola felügyelői széken, Hunfal vy 
Pálban. Ennek, majd Székácsnak, Böhm Károly-
nak, a nagy igazgató-tanárnak és Péterfi Sándor-
nak, a nagy tanítónak érdeméből virágzott fel any-
nyira a pesti egyház gimnáziuma és elemi iskolája, 
hogy a maga nemében mindegyiket az ország első 
iskolájának emlegették. 

BÖHM KÁROLY. 

Böhm Károly (1846—1911) volt Schedius Lajos 
iskolájának, a budapesti evangélikus gimnázium-
nak legkiválóbb tanára és igazgatója, örök büszke-
sége; egyúttal a legnagyobb magyar gondolkodó, 
önálló filozófiai rendszerével, lelke eszményiségével 
nemzetének egyik legnagyobb szellemi vezére és 
jól tevője. 

Már e könyv első kötetében, a Zólyom vármegyé-
ről szóló szakaszban megemlékeztünk róla egy-két 
mondatban és ezek kapcsán arcképét is közöltük. 

Atyja vasvármegyei német családból származó 
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besztercebányai tisztes és jómódú kovácsmester, 
édesanyja a régi nemes Zsufay-család ivadéka volt. 
A családban a német társalgási nyelv mellett 
magyar szellem uralkodott. Erre vall az édesapá-
nak szava is: „Fiam, magyar vagy! Kossuth és 
Deák előtt le kell térdepelned!" 

így azután, mikor a besztercebányai ötosztályú 
gimnáziumban a tanítási nyelv magyarrá lett, 
a negyedik osztálybeli kis diák örömmel nekifeküdt 
a magyar nyelv megtanulásának és tűzeszével, cso-
dás szorgalmával ebben is első lett társai között. Az 
iskolán kívül is rengeteg sokat tanult. Már negye-
dik osztályos korában olyan jól tudott görögül, 
hogy Homerost végigolvasta. 

A buzgó evangélikus édesapa nem akarta fiát a 
helybeli katholikus gimnáziumba járatni; inkább 
elküldte a messze Pozsonyba, melynek líceumát 
egykor Besztercebánya másik büszkesége, Bél 
Mátyás virágoztatta fel. I t t is kitűnt társai között 
és mondhatjuk, tekintély volt tanárai, köztük a 
kiváló Lichner Pál, Fuchs Albert, Michaelis Vilmos 
előtt. Lelkesen résztvett az ifjúsági egyesületek 
életében. Mint éleseszű és igazságos bíráló, vezér-
szerepet vitt a magyar és a német önképző-körök-
ben. I r t verseket, drámákat: németül is, magyarul 
is. Ezek magukban is értékesek, de még nagyobb 
a jelentőségük azért, mert prózai stílusa e költői 
gyakorlatokban szemléletessé fejlődött, alkalmassá 
lett a legmélyebb igazságok világos kifejezésére. 
Pozsonyban maradt mint theológus, de nem pap-
nak, hanem tanárnak, tudósnak készült és szaka-
datlanul gyarapította ismereteit. Megtanult fran-
ciául, angolul, olaszul, spanyolul, tótul, szerbül. 
A világirodalom remekeibe olyan mélyen behatolt, 
hogy egyetemi tanár korában hallgatóit bámulatba 
ejtette ismeretei terjedelmével és mélységével. 
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A természettudományokban, matematikában ala-
pos jártasságot szerzett. Már hetedik osztályos 
gimnazista korában Kant legmélyebb filozófiai 
munkáit tanulmányozta. 

Mert már if jú éveiben a legmagasabb célt tűzte 
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Böhm Károly. 

maga elé: azt, hogy nemzetének önálló filozófiai 
rendszert ád. Erre készült álmatlanul töltött éjjelek 
tanulmányai és elmélkedései között már itthon is, 
méginkább a filozófiai tudomány klasszikus földjén, 
Németországban, ahol éveket töltött több egye-
temen, leginkább a göttingain. 

Itthon néhány évig a pozsonyi líceumban volt 



58 

tanár, majd 1873-ban Hunfalvy Pál és Greguss 
Ágost ajánlatára egyhangúlag meghívták tanárnak 
a budapesti evangélikus gimnáziumhoz, melyet 
ekkor fejlesztettek teljes főgimnáziummá. Mint 
nagytudású, szigorú, de igazságos és jószívű tanárt 
a tanulók, mint ragaszkodó hű kartársat a tanárok 
nagyon szerették. 1883-tól az igazgatói tisztet 
is viselte nagy rátermettséggel. De működése és 
hatása nem szorítkozott sa já t iskolájára. Az egye-
temes egyháznak iskolai kérdésekben, Hunfalvy Pál 
mellett ő volt a fő tekintélye. Logikájával, Lélek-
tanával, melyeket igen sok középiskolában tanítot-
tak, bizonyos tekintetben az egész ország tanára 
volt. 

De ezzé igazában tudományos működése útján lett. 
Míg itthon filozófiai folyóirat nem volt, a lipcsei 
Philosophische Monatshefte-ben jelentek meg a 
német tudósvilágban feltűnést keltő cikkei. Azon-
ban az volt az elve, hogy a magyar tudósnak első-
sorban magyarnak kell és csak másodsorban szabad 
tudósnak lennie. Főérdeme van a Magyar Philoso-
phiai Szemle és a Magyar Philosophiai Társaság 
megalapításában. Ε mellett szabad óráiban, akár 
íróasztala mellett, akár a budai hegyek között, vagy 
vakációk idején kedves szülőföldje szép tájain 
sétálgatva folyton elmélkedett és fegyelmezett eszé-
nek teljes erejével megalkotta önálló bölcsészeti 
rendszerét. Végre megkezdte ennek könyvbe fogla-
lását, 1883-ban kiadva korszakos jelentőségű nagy 
munkájának, az ötkötetesnek tervezett „Ember és 
világá"-nak első kötetét. Lelkének végtelenül fájt, 
hogy e munkát szinte agyonhallgatta a közönség, 
a Tudományos Akadémia pedig tudomást se vett 
róla. Csak jogos önérzete biztatta, hogy nagy igaz-
ságainak végre is meg kell hódítaniok a mélyebbre-
ható szellemeket. 
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Nem is csalatkozott. 1896-ban a szintén evangé-
likus Schneller Istvánnak, a kolozsvári egyetem 
kiváló pedagógia-tanárának indítványa és a bölcsé-
szeti kar egyhangú felterjesztése alapján kinevezte 
ide a király a filozófia tanárának. 

Lassan-lassan utat törtek hatalmas eszméi; a 
Tudományos Akadémia nagy munkája harmadik 
kötetét a Marczibányi-féle nagy jutalommal koszo-
rúzta. De ezt már halála után adták ki, és belőle 
a tudós özvegye, férje kedves főgimnáziumánál ösz-
töndíjat alapított. Az egyetemen volt igazán a maga 
helyén. A tudás minden ágában tüneményes jártas-
ságról tanúskodó világos előadásaival, az eszmékért 
való rajongásnak sugalmazó erejével elvarázsolta, 
magához láncolta azokat a hallgatóit, akiket lan-
kadatlan szorgalmuk, kiválóbb tehetségük képessé 
tett arra, hogy lelke fennen szárnyalását kövessék. 
Egész iskolát, egész gárdát nevelt, filozófiai rend-
szerét megértő és lelkesen hirdető if jú tudósokból. 
Ezek közül kiváltak Bartók György, Tankó Béla 
és Ravasz László, akik egyúttal a testvér reformá-
tus egyház oszlopemberei. 

Ennek a filozófiai rendszernek részletes kifejtése, 
természetesen, nem tartozik ide. Lényege az, hogy 
az ember, ha bíráló eszének mérlegére teszi az 
élet úgynevezett értékeit, r á ju t arra az igazságra, 
hogy teljes értéke csak a szellemnek, az intelligen-
ciának van, mert ez termeli az eszméket és az esz-
ményeket, amik az egves embernek, de a nemzetefe-
nek életét is irányítják. Az eszméket, vagyis érté-
keket, amiket az intelligencia, a vallás, a művésze-
tek és a tudomány terén termel, összefoglalva kul-
túrának nevezzük. 

A történelem eszmék harca, és nem a Marx-féle 
elméletnek megfelelő társadalmi osztályharc anyagi 
érdekekért. Aki eszméknek él, az boldog, ha csatát 
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veszt is, aki ezeik ellen tör, boldogtalan, habár 
győzne is. 

Az eszmék általános, egész világra kiható erők, 
de nemzeti alakban jelentkeznek. Csak az szolgál 
nekik, aki megvalósításukért egy nemzet kebelében 
fánad. A világpolgárt senki se ítélhette volna el 
jobban, mint 13öhm Károly, nemzetének hű fia. 
Szerinte a társadalmat és a nemzetet három erő 
ta r t ja össze: a szabadság, a kötelességtudat ési a 
szeretet. Legdicsőbb dolgok: „A szabad lelkiisme-
ret, mely hitéért csak Istennek felelős; szabad tudo-
mány, melynek egyedüli tekintélye az ész; szabad 
társadalom, melyben csak az egyéniség szellemi 
értéke határoz." 

Aki a szabadságért, a kötelességtudásért és a 
szeretetért lelkesedett, mint ő, abban igazán Luther 
lelke lakott. Erről tett bizonyságot 1883-ban, mint 
gimnáziumi igazgató, Luther születésének négv-
százéves fordulója alkalmából tartott hatalmas 
ünnepi beszédében. Bátor és lelkes hitvallás ez 
Luther mellett, de ami vele együttjár, Krisztus mel-
lett is. Szerinte Krisztus isteni magasságra emel-
kedett szeretet. 

Böhm egész filozófiája és vele esztétikája nem 
hideg tudás, hanem lelkesedés. Kimondhatatlanul 
tudott lelkesedni a szépért, a természetben és a mű-
vészetekben egyaránt. A müncheni képtárban órá-
kig elállt egy-egy műremek előtt és lelke ringató-
zott a szépség hullámain. Otthon minden búját, 
gondját feledve, gyönyörködve hallgatta családja 
zeneértő tagjainak zongorajátékát. Egy-egv operai 
előadás hallgatásában felüdült a gondolkodásban 
elfáradt nagy lelke. 

Megtalálta a szépet a magányosságban, a termé-
szet ölén, a legjobb társaságban, nagy eszméi tár-
saságában, de őt megértő barátai vidám körében 
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is, aliol ő volt a legvígabb és szinte gyermekdeden 
csapongott a lelke. Budapeisti tanártársait tréfás 
célzásokkal teljes, de sohasem sértő latin és görög 
verseivel sokszor a jókedv zajos kitörésére indította. 
Legboldogabb volt családja körében, bár itt is meg-
sebezte az élet: első feleségét és több gyermekét le-
tépve a szívéről. Második feleségének hű ragaszko-
dása és három szépen fejlődő fiának szeretete volt 
főöröme. 

Méltó a felemlítésre, hogy mind a három fia a 
maga világában atyjuk eszményiségének kultu-
szában élt, illetőleg él. Legidősebb fia, Ottó, mint a 
világháború hősi halottja, a haza oltárára tette ál-
dozatul intelligens lelkének nagy értékét. A leg-
ifjabb, János, mint orvos, mint a sebek gyógyítója 
él a szeretetnek, mely atyja tanítása szerint az élet 
három főtörvénye között a legnagyobb. 

Középső fiának, Dezsőnek, a Veres Pálné-líceum 
igazgatójának iskolájában pedig — mint ezt munka-
tarsaként látom — Böhm Károly nevelési eszméi 
uralkodnak, mert a női lélek természetes eszményi-
ségét kellőképen irányítva a széphez, a jóhoz és az 
igazhoz, vagyis egyszóval mondva, Istenhez kívánja 
tanítványait vezérelni. 

Egy méltatója azt mondta, hogy Böhm Károlyt 
nem értette meg nemzete, mert magasan repülésé-
hez felemelkedni nem tudott. Pedig igyekeznünk 
kell mint nemzetnek is Böhm Károly eszményisé-
géhez felemelkednünk, mert ott van a vigasztalás 
kiapadhatatlan kútfeje ebben a szomorú trianoni 
éjszakában. Tőle kell megtanulnunk, hogy nemze-
tünket nemcsak dicsősége, hanem gyásza napjai-
ban is, sőt most kell igazan szeretnünk. És meg kell 
tanulnunk, hogy a mi szentelt fájdalmunk nemzeti 
kincs, melyet méltó híven megőriznünk, mert nem-
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csak az egyes emberek, de a nemzetek életében is 
valóság az, hogy aki igaztalanul sebeket üt, boldog-
talanabb, mint az, akin ártatlanul sebeket ütnek. 

HAZSLINSZKY FRIGYES. 

A tudományokat összefoglaló tudománynak, a 
filozófiának tanára, Böhm Károly után egy másik 
nagy evangélikus tanárt mutatunk be, aki egy 
szaktudománynak, a növénytannak, a scientia ama-
bilisnek, a szeretetreméltó tudománynak volt egyik 
legnagyobb magyar művelője. A növénytan a ter-
mészettudományok költészete; a virág pedig a leg-
szebb költemény, mely annak, aki megérti, hall-
gatva is gyönyörűséges dolgokat beszél Isten jósá-
gáról, és a természet világában mindent tökéletes 
célszerűséggel berendező bölcseségéről. Hazslinszky 
Frigyes (1818—1896) előtt nyitott könyv volt a 
természet gyönyörű világa, nem csoda tehát, hogy 
lelke megtelt jósággal, vallásossággal és költői-
séggel. 

A növények nagy tudósa Késmárkon született 
régi nemesi családból, melynek fényét a Hazslinszky 
érdemeit megkoronázó királyi kegy a hazslini elő-
név és a nemesi címer adományozásával növelte. 
Hazslinszky Frigyes szüleinek házában otthonos 
volt az egyháziasság és a vallásosság lelke: a derék, 
jó édesapa mintegy papja volt családjának; vele 
házi istentiszteletet tartott, énekelt, imádkozott, 
bibliát olvasott. Ez a lélek kísérte a tudóst halá-
láig, bizonyítva azt, hogy a nagy természettudósok 
egyúttal hívő lelkek is. 

Édesapja, aki iparos létére magasabb műveltségű 
ember volt és rajztanítással is foglalkozott, gondo-
san neveltette és a gimnáziumi tanulmányokban 
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eleinte vezérelte is. De erre nem sokáig volt szük-
ség, mert tanulói pályáján társai között mindig első 
maradt. Már mint kis gimnázistában felébredt 

Hcizslinszky Frigyes. 

benne a növénytan iránt való szeretet. Minden 
segítség és útmutatás nélkül gyűjtötte, szárította, 
utóbb meg is határozta a növényeket. 
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Magánszorgalommal annyira vitte szaktudomá-
nyában, hogy a derék késmárki tanárok, mint theo-
lógus-tanítványukat saját költségükön küldték ki a 
magyar természetvizsgálók és orvosok beszterce-
bányai vándorgyűlésére. 

Botanikai tanulmányai befejezésére Bécsbe ment. 
Ott mint magánoktató botanikai órákat is adott. 
Tudásával, irodalmi munkásságával annyira kitűnt, 
hogy bizton várhatta egyetemi magántanárrá való 
kinevezését. De őt is elragadta a hazafias felbuzdú-
lás, mely 1846 táján a Bécsben tanuló magyar ifjú-
ságban magasan lobogott. Otthagyta tehát azt a 
teret, ahol anyagi jólétre és világraszóló dicsőségre 
volt kilátása. Inkább hazajött, hogy szegény nem-
zetének és még szegényebb egyházának szolgáljon 
önzetlen hűséggel. Igen csekély — százhúsz fo-
rintnyi — évi fizetéssel az eperjesi evangélikus kol-
légiumban lett a természettudományok és a mate-
matika tanára. Ha e fizetés némileg emelkedett is és 
csekély pénztárosi és igazgatói tiszteletdíj járult 
is hozzá, helyzete szerény maradt haláláig. Es ilyen 
nehéz körülmények között is nagyértékű tudomá-
nyos és irodalmi működést fejtett ki. Utazások 
hosszú-hosszú sorában bejárta az országot és gyűj-
tötte eleinte a természet mind a három országának 
érdekességeit, utóbb csak a növényeket, végre — 
magát bölcsen mindig szűkebb térnek mélyebbre 
ható művelésére szorítva — csak a gombákat. 

Ezen a téren kiváló szaktudós lett. Száznál több 
nagyobb tudományos munkájával, óriási körre ter-
jedő levelezésével olyan szerepet töltött be szak-
tudományában, mint Kazinczy a szépirodalomban. 
Tanácsot adott, vezetett, buzdított. Mestere volt az 
egész magyar botanikusvilágnak. Ö nevelte Eper-
jesen a nagy botanikusok egész sorát: Jurányi La-
jost, Simonkai Lajost, Fábry Jánost, Lojka Hugót, 
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Neupauer Józsefet és Mágócsy-Dietz Sándort. Ügy 
hogy szinte komoly szónak is beillő tréfával a bota-
nikát lutheránus tudománynak nevezgették a ha-
zában. 

Különben annyiban is lutheránus tudománynak 
lehet a botanikát neveznünk, mert Luther is ked-
velte. Egy magyar diákról fel van jegyezve, hogy 
virágmagvat vitt neki és ő ezt elvetette, fejlődését 
tanulmányozta. 

Hazslinszky hírnevének és a gombászat szak-
emberei előtt való nagy tekintélyének bizonyítására 
említi fel tanítványa, Mágócsy-Dietz Sándor, taná-
ráról írt szakszerű és mégis meleg életrajzában, 
hogy a világ különböző országaiban lakó har-
mincöt vezérbotanikussal levelezett állandóan. 

De minket, akik, mint a botanikában járatlanok, 
Hazslinszkynak, a szaktudósnak nagyságát kellőleg 
megérteni nem tudjuk, még jobban érdekel a tudós-
nál a tanár és az ember. Páratlanul lelkes tanár 
volt. Az volt az elve, hogy „a jó tanár vagy annyit 
tesz, amennyi tehetségétől, munkaerejétől telik, 
vagy nem tanár". Ö heti 20—24 órában tanította 
szaktárgyait, azonkívül, ha a szükség parancsolta, 
ingyen tanított a jogakadémián, theológián, tanító-
képzőben, történelmet, németet, rajzot, nemzet-
gazdaságtant, még a héber nyelvet is. Páratlan sok-
oldalúságnak, nagy munkakedvnek és munkabírás-
nak bizonysága ez. És magára vállalt minden meg-
bízást, amiben szeretett iskolájának szolgálhatott. 
Ennek érdekében még meg is alázta magát. Még 
arra is vállalkozott, hogy egy előkelő származású 
földesúrral, de aki lelkében még előkelőbb volt, 
Bánó Józseffel együtt messzevidéket bejárt, ado-
mányokat gyűjtve az iskolának. 

Méltó lelki testvérével, Vandrák Andrással, a 
nagy filozófustanárral, nagy része van abban, hogy 

5 
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az eperjesi kollégium átvergődött a szabadságharc 
után következő idők sziklái és örvényei között. Sőt 
ők és velük kiváló társaik: mindenekelőtt Herfurth 
József, Flórián Jakab, Ludmann Ottó, Vécsey Ta-
más az eperjesi kollégiumot olyan magasra emel-
ték, hogy az ország mesisze vidékeiről sereglettek 
oda a diákok. Nagybátyámat, a későbbi politikai 
írót, Halász Imrét, azzal jutalmazta meg mint jeles 
tanulót atyám, a gyámja, hogy a gimnázium felső 
osztályaira a Hazslinszky és Vandrák iskolájába 
vitte. Bizony az az ő iskolájuk volt. Ügy szerették, 
mintha a szívük hozzá lett volna forrva. 

Mint eperjesi tanár sokszor forgattam a kollé-
gium régi jegyzőkönyveit és hányszor megtaláltam 
abban a túláradó öröm kifejezését a fölött, hogy 
Hazslinszky és Vandrák ismét visszautasították a 
meghívást valamely sokkal fényesebb állásba és 
megmaradtak kedves iskolájukban, melynek ők a 
díszei és erős oszlopai. 

Ha rájuk gondolok, az a római katona áll előt-
tem, akit Pompejiben a kapu mellett lévő őrállásá-
ban temetett el a halálos takaró. Mindenki szaladt, 
de a kötelesség embere, a római katona a helyén 
maradt. Szíve barátjával együtt Hazslinszky is 
ilyen felemelő példáját mutatta a helyén híven 
megálló kötelességtudásnak. 

Mondjuk-e el azt is, ami cipszer emberben, eper-
jesi kollégiumi tanárban magától éitetődő dolog, 
hogy lelkes magyar ember volt? Még szaktudo-
mánya terén is egyúttal a nemzeti nyelv ügyét szol-
gálta, a botanikai műszavak megmagyarosításával. 
Hazafias érzése tettekben nyilvánult meg. 1848-ban 
elment nemzetőrnek: lanáitársia, Szilvássy József 
mellette esett el a kassai csatában. 

Költői lélek volt. Útirajzai, természetleírásai 
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ragyogó nyelvezetükkel nemcsak tanulságos, de 
gyönyörködtető olvasmányok is. 

Boldogságot, pihenést családi körében, feleségé-
nek és szépen fejlődő, utóbb a társadalomban hiva-
tásukat tiszteletreméltóan betöltő gyermekei köré-
ben, botanikai kirándulásaiban és kertje gondozá-
sában talált. Modorában nyájas, megjelenésében 
tekintélyes, tehát általánosan tisztelt és szeretett 
ember volt. 

Mi fiatalabb kartársai mellette szinte diákoknak 
éreztük magunkat és ezekkel együtt úgy tekintet-
tünk fel rája, mint az erdő bokrai a büszke, de 
évről-évre megújuló lombjaival örökifjú évszáza-
dos tölgyi'e. 1896-ban lelkes örömmel ünnepeltük 
tanárságának ötvenedik évfordulóját. Utána nem-
sokára csendesen elhúnyt. Testvérei a virágok, 
melyek koporsóját elborították, összbangzatos szín-
pompájukkal jelképei voltak élete, jelleme, kiváló 
tulajdonságai, igazi lutheri lelke tiszta, szép har-
móniájának. 

VAJDA PÉTER. 

Vajda Péter (1808—1846) szintén természettudós 
volt, habár nem hatolt is olyan mélyen és részlete-
ket kutató lélekkel annak titkaiba, mint Hazs-
linszky Frigyes. A természet neki is nyitott könyv 
volt, melyből megértő és megérző lelke fennen-
szárnyaló költeményt olvasott ki a szépség, jóság, 
mindenekfölött pedig az igazság és a szabadság 
istenének dicsőítésére. És életpályája, melyen önér-
zetesen, a közjó önzetlen munkásaként haladt végig, 
maga is összhangzatos szép költemény volt. 

A szegény, becsületes jobbágyszülők gyermeke 
már otthon, a veszprémmegyei Yanyolán, ebben a 

5* 
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Bakony nyugati lankásán idillien fekvő kis magyar 
faluban megszerette a természetet, megszokta a 
munkásságot, az igénytelenséget, a szegényekkel és 
elnyomottakkal való együttérzést, az igazi deimo-
kraitikus világfelfogást. Lutheri dacos büszkesége 
mellett ezek a tulajdonságok végig kísérték életén. 

A gimnázium alsó hat osztályát Sopronban vé-
gezte, de innen el kellett távoznia, mert büszke szó-
kimondásával megsértette egyik tanárát. Az utolsó 
két gimnáziumi, akkor akadémiainak nevezett tan-
folyamot Győrött végezte el. Hálásan emlegette 
derék bencés tanárait. Aminthogy a felekezeti kor-
látokon felülemelkedő szeiretet egyik fővonása volt 
lelkületének. Azután — úgy látszik valami rábízott 
tanuló kísérőjeképen — egészen Itáliáig terjedő 
nagy utazást tett. Utazni nagyon szeretett: és tu-
dott is okosan utazni. Mindent meglátó szemmel 
járt a művészet, az élet és a természet szépségei 
között. Ezért a jómódú szülők szívesen bízták rá, 
mint mentorra, a gyermekeiket. 

A természettudományok kedvelése és embersze-
rető szíve indította arra, hogy Pesten orvosnöven-
déknek iratkozott be. El is végezte kitűnően az 
orvosi tanfolyamot, de az 1831-i úgynevezett kolera-
lázongás alkalmával Stálily Tgnác országos főorvos 
és egyetemi tanár, akit a tömeg egy Vajdához 
hasonlító if jú vezetése alatt megalázott és szidal-
mazott, engesztelhetetlen haragosa lett. Utolsó szi-
gorlata előtt azt kívánták tőle, igazolja magát 
Stáhlyval .szemben tanúsított magaviseletéért. Az 
önérzetében sértett, ártatlanul vádolt i f jú ezt nein 
tette. Inkább lemondott a hajlamainak annyira 
megfelelő orvosi pályáról és az irodalomnak szen-
telte magát. Itt is egész ember volt. Mint szerkesztő 
és író annak a romantikus iránynak lett munkása, 
melyet Kisfaludy Károly lelkes triásza: Vitkovics, 
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Vörösmarty és Toldi vezettek. De a fiatal költők 
egyrésze, köztük Kunoss Endre, Gaál József, Garay 
János egyenesen Vajdát tekintették vezérüknek, 
akiben volt valami Petőfinek közvetlen, vonzó, egy-
úttal parancsolásra termett egyéniségéből. 

Az Aurórában, az Athenaeumban és másutt meg-
jelent, fennenszárnyaló prózában írt, költemények-

Vajda Péter. 

nek nevezhető, a természet szépségét és magasz-
tosságát dicsőítő elmefuttatásait lelkes örömmel 
fogadta az olvasóközönség. Ezekért némelyek pan-
theistának, természetimádónak nevezték. Pedig 
nem volt az. Neki a természet nem istene volt, 
hanem tükör, melyben meglátta Istent. 

Még jobban tetszettek elbeszélései, melyeket 
többnyire a mesés keletre, vagy a fényes ködbe 
merülő még mesésebb múltba helyezett vissza. 



70 

Részben azért, hogy színes és eleven stílusa annál 
szabadabban szárnyalhasson. De azért is, hogy a 
cenzor ne ítélje halálra elbeszéléseit. Hiszen nem a 
jelenre, nem a közeli viszonyokra vonatkoznak. De 
veleérző közönsége megértette elrejtett célzásait is. 

Nekünk, különösen ha egyfolytában olvassuk, 
fárasztók lehetnék ezek az elbeszélések. Önkényesen 
alkotott ú j kifejezéseit, fellengzős mondatait nem 
is találjuk mindig szépnek. De minden írót saját 
korának keretében, kortársai ízléséhez alkalmaz-
kodva kell megbírálnunk:. 

Többek között két nagy kortársa is elismerte 
Vajda nagyságát. Egyik Petőfi, aki meghajolt 
Vajda költészete, nemes egyénisége előtt és megható 
versben dicsőítette a természet költőjét, a függet-
lenség bajnokát. A másik, Székács, aki mint ú j 
tagot bevezette a Kisfalndy-Társaságba, ilyen lel-
kesen és igazán a költő lelke mélyére hatolva, jelle-
mezve őt: „ . . . a z o n férfiú, akinek munkáin a leg-
tisztább erkölcsiség, a legmélyebb vallásosság s a 
legnemesebb emberiség ömlik át, aki a szentírás 
nyelvével rokon s a kelet bájos képeivel művészileg 
gazdagított előadásával oly ellenállhatatlanul igézi 
m e g . . . ovasóit, aki próza alakjába a legmagasabb 
költői érzelmeket önté; aki hymnusaiban isteni érzé-
sek . . . gondolatok hirdetője, erények papja volt: 
megérdemli, hogy a társaság tagja legyen." 

Vajdában írói sikereinek fényes korában sem 
szunnyadozott lelkének másik, szintén igen nagy 
értéke: nevelői és tanítói hivatásérzete. Állandóan 
tanított és pedig olyan rátermettséggel, hogy a ma-
gyarosodó főváros német anyanyelvű előkelőségei 
szívesen hívták meg magyar nyelvmesterüknek. így 
is szolgált nemzete ügyének. 

De nemcsak lelkes magyar ember, hanem buzgó 
evangélikus is volt. Minden kérdés, ami az egyházi 
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közvéleményt foglalkoztatta, őt is erősen érdekelte. 
A protestáns unió és Pesten közös protestáns fő-
iskola alapítása mellett alapos értekezésben foglalt 
lelkesen állást. Így mintegy munkatársa lett egy-
háza vezéreinek, Zay Károly egyetemes, Prónay 
Albert báró bányakerületi felügyelőnek, Kossuth-
nak és Székácsnak. Fáj t neki, hogy a pesti evan-
gélikus gyülekezet nem öt, hanem a különben szin-
tén nagyon kiváló Tavassy Lajost választotta meg 
tanárának. Örömmel elfogadta tehát a szarvasi gim-
názium meghívását és három rövid, de tartalomban 
annál gazdagabb évig (1843—1846) volt az iskolá-
nak igazgató-tanára. 

Határtalan buzgósággal és rátermettséggel telje-
sítette igazgatói és tanári hivatását. Lelkesen taní-
tott, saját, kitűnő tankönyvei alapján. Tanítványai-
nak nem kegyetlen zsarnoka, hanem szerető atyja 
volt. Tanárok, elöljárók megdöbbenésére a meg-
alázó botbüntetést eltörölte. És a fegyelem nem dűlt 
össze, sőt szemlátomást javult. A tanulók hálából a 
beléjük helyezett bizalomért, igyekeztek arra mél-
tóvá lenni. A tanulókból alkotott esküdtszéknek, ez 
elsőfokú bíróságnak alig volt dolga. Az i f júság be-
csületbeli kérdésnek tekintette, hogy Vajda ked-
véért mindenki jól viselje magát és jól tanuljon. 

Már az első iskolai év végén olyan kitűnő vizsgá-
latot tett tanítványaival, hogv a diákság és a hely-
ség művelt közönsége, elragadtatásában fáklyás ze-
nével üdvözölte a szeretett tanárt és vezért. Mert az 
egész társadalom és a gyülekezet is meghajolt egyé-
niségének varázsa előtt. Tüzes magyarsága környe-
zetére is áthatott. A jóravaló tót hívek elhatározták, 
hogy ez eddigi évenként néhányszor tartott magyar 
istentisztelet helyében, minden vasárnap legyen á 
tót mellett magyar prédikáció is. Vajda maga is 
gyakrabban prédikált magyarul és elragadta a kö-
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zönséget, mert szónoknak talán még nagyobb volt, 
mint tanárnak. 

Még jobban hatott úgynevezett Erkölcsi Beszé-
deivel. Ezeket eleinte az iskola, nagytermében, ax 
általa alapított és ma méltán Vajda-önképzőkörnek 
nevezett ifjúsági egyesület rendszeres időközökben 
tartott ünnepélyein mondta el. De utóbb olyan 
sokan sereglettek össze hallgatására, hogy az ünnep-
ségeket át kellett tenni a templomba. 

Huszonöt ilyen beszédet tartott. Ezekben szó-
kimondó lutheri bátorsággal fejtegetett mindenféle 
bölcseleti, tudományos, társadalmi és politikai kér-
dést. Felemelte hallgatóságát a felekezetek fölött 
álló szeretet és az eszményiség tiszta légkörébe. 
Mintegy megérezte azt, amit majd később a nála is 
nagyobb tanár, Böhm Károly tudományos rend-
szerbe foglalt. De megérezte azt is, aminek majd 
egy másik, nála szintén sokkal nagyobb lelki test 
vére lesz az apostola. Mintha Petőfi szólott volna a 
lelkéből, a szabadság harsonájaként harsogott a 
szózata, mikor a forradalom közeledését, mint tisz-
tító vihar jöttét prófétai elragadtatással megjöven-
dölte. A jó szarvasiak, ha nem értették is meg min-
dig, de megérző szeretettel bámulták utolérhetetlen 
magasságban való repülését. 

Mondhatjuk, hogy azalatt a rövid három év alatt 
úgy áthatotta az iskolát is, de az egész kis szarvasi 
világot is, nagy lelkének sugárzó erejével, mint 
valaha Apácai Csere János a kolozsvári kollégiu 
mot, vagy Bél Mátyás a pozsonyi líceumot. 

És az ő rövid működése is maradandó hatású volt, 
mint a két másik nagy tanáré, annak bizonyságául, 
hogy ami igaz a természet világában, igaz az erköl-
csi világban is, semmi energia se vész el nyomta-
lanul. 

Hogy az Erkölcsi Beszédek se vesszenek el nyom-
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talanul, \ r ajda kinyomatási engedély végett be-
nyújtotta a pesti cenzornak. Mint az éjjeli madár 
szemét a napfény, úgy sértette a cenzor korlátolt 
lelkét Yajda Péter eszméinek sugárzása. Sietett a 
kéziratot a megfelelő félremagyarázások kíséreté-
ben felküldeni a helytartótanácshoz. Jöttek a meg-
ismételt leiratok az egyházi főhatóságokhoz, Yajda 
megbüntetését követelve. De a halogatás politikája, 
ami máskor annyi kárt tesz egyházunkban, most jó 
eredménnyel járt . Megvédte a költőt, akit egyházá-
ban annyira szerettek. Végre nagysokára a békési 
esperesség, külön, úgynevezett „ad hoc" bizottságot 
küldött ki a Vajda-ügyben. Az ilyen ad hoc bizott-
ságok sok-sok indítványnak a sírboltjai azzal a 
dantéi felírással: „Kik ide beléptek, hagyjatok fel 
minden reménnyel." Ez a békési ad hoc bizottság 
jó szándékból addig késedelmeskedett, míg végre a 
halál vágta szét ezt a gordiusi csomót is, mint annyi 
mást a világon. Tüdőgyulladás ragadta el a nagy 
költőt és tanárt, nemzetünkre és egyházunkra nézve 
igen korán, harmincnyolcéves korában. 

Nagy utódai, Tatay István, Benka Gyula és tár-
saik lelkesen igyekeztek nyomdokain haladni és ma 
is él Vajda Péter iskolájában humánus, hazafias és 
vallásos szelleme. De elevenen él emléke is. Az 
if júság ki-kijárva az akáclombos temetőbe, meg-
hatottan olvassa Vajda sírkövének a nagy férfiúra 
annyira jellemző feliratát, mely saját hatalmas gon-
dolata : „Az igazság szava áthatóbb a mennydörgés-
nél és az igazságtalanság villámot hord kebelében." 
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BALASSA JÁNOS. 

Ha a természettudomány a költészettel rokon, 
akkor az orvosi igen közel áll a művészethez. Amit, 
a művészetre mondanak, hogy azt nem elég meg-
tanulni, rá kell ar ra születni: igaz az orvosi tudo-
mányra is. A szobrász erős és mégis gyöngéd keze, 
a festő mélyre tekintő szeme, megfigyelőtehetsége 
nélkül nem igazi orvos az orvos. De még ezeknél is 
fontosabb a jó szív, mellyel beleérzi magát ember-
társa gondjába, bajába. Ebben a tekintetben meg 
az orvos a lelkésznek a testvére. Mert ahogyan a jó 
papnak, úgy a jó orvosnak élete is hatalmas pré-
dikáció, azzal az alapigével: „Szeresd felebará-
todat." 

Csak természetes tehát, hogy abban az időben, 
mikor még az orvosi szaktudomány nem volt anv-
nyira kifejlődve, mint manapság, a papok egyúttal 
orvosok is voltak. Még ezelőtt két évszázaddal, a 
nagy Bél Mátyás Halléban orvosi tudományokat is 
hallgatott, hogy ha sorsa falura vinné lelkésznek, 
hivatásának teljesen megfelelhessen, híveinek ne 
csak a lelkiekben, hanem a testiekben is orvosa le-
hessen. 

Az is természetes, hogy a mi időnkben, mikor az 
orvosi hivatás egy embert tökéletesen lefoglal, olyan 
sok papfiú választja az orvosi pályát. Hadd tart-
sak egy kis homéroszi seregszemlét közülök azok 
fölött, akikhez személyes emlékek fűznek. 

Soproni diákkoromból felújul előttem Haubner 
Rezsőnek, a jószívű, derék orvosnak képe, akinek 
édesapja, Haubner Máté, a dunántúli püspök 1848-i 
hazafias magatartásáért, mint láttuk, üldöztetést és 
börtönt szenvedett. A nagy orvos annyira tisztelte 
atyja emlékét, hogy vagyonának tekintélyes részét 
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theológusok részére hagyta alapítványul. Neve úgy 
cseng felém a félszázados múltból, mint a jóságnak 
és a bölcseségnek összefoglalása. 

Mintha most is látnám Székács Bélát, a nagy 

Balassa János. 

Székács derék fiát, amint jóságosan és résztvevő 
arccal hallgatja a beteg panaszát és mélyreható te-
kintetével megállapítva a bajt, szinte csalatkozhat-
lanul megadja a gyógyulás módját. Mintha csak 
ma is élne még, úgy látom magam előtt Moravcsik 
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Emilt, az idegorvost, a lelkek orvosát, a bölcs és jó 
embert, az áldott emlékű aszódi papnak fiát. 

A papfiakból lett orvosok között nevezetes Balassa 
János (1814—1868), a tolnavármegyei, sárszent-
lőrinci lelkész fia. A középiskolát otthon, Sopronban 
és Pozsonyban végezte el. Itt nagy hatása volt rá 
Kovács-Martiny Gábornak, a természettudományok 
kiváló tanárának. Apám, aki néhány évvel Balassa 
után volt a tanítványa, sokat beszélt nekem e nagy 
tanár mély tudásáról és- a tanulók kikébe belesu-
gárzó, úgynevezett szuggesztív erejéről. 

Balassa Pozsonyban megkedvelte a természettu-
dományokat; édesapjának, a nép igazi barátjának 
példája pedig fellelkesítette, hogy életét szenvedő 
embertársai javára szentelje. Ezért választotta az 
orvosi hivatást. Három évig Pesten, két évig Bécs-
ben volt orvosnövendék. It t ekkor kezdődött a sebé-
szeti orvosi tudomány fénykora, melynek delelöjét, 
majd Billroth Tivadar neve jelzi. Részben ezért ked-
velte meg Balassa a sebészeti szakot. 

Mint sebészorvos Bécsben telepedett meg. Szeren-
csés, szinte csodaszerű műtéteivel általános feltűnést 
keltett még az uralkodóház tagjai között is. István 
főhercegnek, a későbbi nádornak, a mi Mária Do-
rottyánk mostohafiának nagy része volt abban, hogy 
1843-ban, evangélikus létére, a pesti egyetemre hív-
ták meg a gyakorlati sebészet tanárának. Mélységes 
hazaszeretete indította, hogy diadalai színhelyét 
odahagyva, itthon, sokkal szegényebb viszonyok kö-
zött éljen hivatásának. Mert bizony szegényesek 
voltak a viszonyok a pesti egyetem sebészeti osztá-
lyán, ahol csak tizennégy ágy állt a betegek rendel-
kezésére. Hogy ma nyugateurópaiak itt a viszo-
nyok, abban Balassának is meg van a maga jelen-
tősége. Öt az orvosi közvélemény még nagy elődjé-
nél, Stáhly Ignácnál is nagyobb sebészorvosnak 
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ismerte el. Csakhamar vezére lett az orvosi társada-
lomnak, igazgatója az orvosi karnak, utóbb elnöke 
a közegészégi tanácsnak, tiszteletbeli tagja a Tudo-
mányos Akadémiának. 

Az 1848-as időkben nemcsak mint sebészorvos, 
hanem mint orvosi ügyekben a kormány tanácsadója 
is, nagy szolgálatokat tett a honvédseregnek és így 
hazánk szent ügyének. A háború után üldözték, bör-
tönbe vetették, majd gyanakodva megfigyelték. Ha-
zafias nyilatkozatáért Prottmann elé, a félelmes 
pesti rendőrfőnök elé is került. Annál inkább ra-
gaszkodott elnyomott, boldogtalan hazájához. Hiába 
hívták Bécsbe az egyetemre, sokkal fényesebb 
állásba. 

Az idők jobbrafordultával Erzsébet királyné, va-
lahányszor Budán, vagy Gödöllőn lakott, Balassát 
hivatta orvosául. És ö, aki mint papfiúhoz illik, 
olyan közvetlenséggel társalgott szegény betegeivel, 
a királyi palotában is megállta a helyét. Neki is 
része van abban, hogy nemzetünk tökéletesen meg 
tudta hódítani, sőt az osztrákoktól el tudta hódítani 
Erzsébet királyné nemes szívét. Orvostanári műkö-
désének huszonötéves fordulóján a királyné saját 
neve kezdőbetűivel díszített drágaköves gyűrűt kül-
dött neki, mintegy annak jelképéül, hogy a hálás 
nemzettel együtt, ő is meghajolt Balassa nagy tu-
dása és nemes egyénisége előtt. Mert mint ember is 
kivált. Legnagyobb dicsősége fénykorában is szeré-
nyen kitért minden iinnepeltetés elől. Mint jó evan-
gélikus ember, Székács gyülekezetének buzgó 
tagja volt. A szegényeken könyörült, barátjaihoz 
ragaszkodott. Szüleit, testvéreit, feleségét, egyetlen 
leánykáját gyengéden szerette. 

Milyen tragikus találkozása az eseményeknek, 
hogy a nagy sebész, aki a legsúlyosabb esetekben 
százak életét mentette meg, vakbél gyulladásban halt 
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meg, amit ma, ha idejében haj t ják végre a műtétet, 
az esetek kilencvenkilenc százalékában meggyógyí-
tanak. 

Ha igaz, pedig igaz, hogy az a nagy orvos, aki 
egyúttal jó ember is, akkor Balassa János, a szere-
tet apostolának, egy derék papnak méltó fia, a szó 
legteljesebb értelmében megérdemli, hogy nagy or-
vosnak nevezzük. 

WILIM JÁNOS. 

Ha az orvos művész, a tanító is az, és pedig zene-
művész. Csakhogy nem a hegedű száraz fájából, ha-
nem a gyermeki lélekből csal elő Istennek és ember-
nek tetsző melódiát. A tanítás ilyen művészét mutat-
juk be Wilim Jánosban (1800—1871). A túrócvár-
megyei bisztricskai jobbágyember fia, nagy nélkü-
lözések között vergődött föl Eperjesen a filozófiai 
osztályig. Ekkor elfogadta a nagykárolyi magyar 
nyelvű gyülekezet meghívását, azzal a szándékkal, 
hogy egy-két évi tanítóskodás alatt egy kis pénzt 
összekuporgatva, tovább folytatja tanulmányait. De 
annyira megkedvelte ezt a hajlamainak teljesen 
megfelelő hivatást, hogy haláláig megmaradt taní-
tónak. 

Négy év múlva a békésvármegyei, mezőberényi 
tót gyülekezet hívta meg tanítónak. It t ugyanis né-
met gyülekezet is van. A hívek szeretetét annyira 
megnyerte, hogy esküvőjét az egész gyülekezet 
örömünnepének tekintették és a gimnázium egy 
verselgető kis diákjával üdvözlő verset is írattak az 
i f j ú pár tiszteletére. Wilim János gondosan eltette az 
igénytelen verseket, mintha csak megsejtette volna, 
hogy írójából, Székács Józsefből valaha még nagy 
ember válik. 
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Tizenkét év múlva a jóliírű tanítót a legnagyobb 
evangélikus gyülekezetbe, Békéscsabára, az úgy-
nevezett kastélyi iskolához hívták meg. Itt műkö-
dött azután közel négy évtizedig és egymásután két 

Wilim János. 

nemzedéket nevelt fel vallásos és hazafias szel-
lemben. 

Az volt az elve, hogy a tanítás művészet és azt nem 
elég tudni, át is kell érezni. És a legnagyobb tanító-
mesternek, Jézusnak példáján kell felbuzdulnia 
annak, aki a jó tanító nevére jogot fonnál. Őt 
t.inításközben Jézus lelke hatotta át. Legnagyobb 
tanítványa, Zsilinszky Mihály, a történettudós, a 
bányai egyházkerület későbbi felügyelője beszéli el 



80 

Wilimről, ötvenéves jubileumára készült életrajzá-
ban, hogy egészen átszellemült, mikor a bibliai, 
vagy egyháztörténeti elbeszéléseket elmondta az 
ajkán csüngő gyermekseregnek. Jól tudta, hogy a 
vallás nem hittételek tudása, hanem eleven érzelem. 
És ezt ébresztgette az énektanítással is, melyre igen 
nagy gondot fordított. A zenét nagyon kedvelte. 
Néhány szép vallásos éneke is maradt fenn. De a 
vallásos érzés áthatotta a többi tárgyak tanítását is. 
A természettudományok tanítása közben a látható 
erők mögött megéreztette a láthatatlan erőt, Istent. 
A természet szeretetére nevelte tanítványait. Ki-
vitte a szabad természetbe és ott tanította meg őket 
arra, hogy fát, virágot pusztítani, állatot kínozni 
Isten ellen való vétek. 

Megtanította őket kertészkedni, amiben maga is 
elsőrangú mester volt. Nagyrésze van abban, épp 
úgy, mint Tessediknek volt Szarvason, hogy Csabán 
minden udvar virágos és gyümölcsös-kert és akár-
hány tanya künn a határban, szinte elbújik a gyü-
mölcsfák és akácfák lombjai alatt. A kertészetet iro-
dalmilag is művelte. 

Sok tekintetben modern tanító volt. (") már akkor 
megérezte azt, mint a tanítás művésze, amit később 
tudományosan helyes módszernek fogadtak el, hogy 
az írást az egyszerű vonalakból kiindulva, kell taní-
tani. Tanítványai szépen írtak és ékesen rajzoltak. 
A szép szeretetére nevelte őket. Békéscsaba népének 
háziipari termékei ma is kiválnak a népies díszíté-
sek ízléses alkalmazásában. 

A maga korában szokatlanul a tornászatot is ta-
nította. Katonás fegyelmet tartott. Bizony nem egy-
szer, a keze súlyát is megérezte egy-egy rosszabb 
gyermek. Lehetett-e ez máskép kétszáz egészséges, 
virgonc gyermek között. Általában azonban, elég 
volt a nyugtalanság lecsillapítására egy-egy komoly 
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pillantása. A gyermekek szeretettel csüngtek rajta. 
Anyanyelvét, a tótot, szeretettel tanította és különö-
sen nagy gondja volt rá, hogy tanítványai sok szép 
tót éneket betanuljanak a Tranoscius-énekeskönyv-
ből. 

De mint lelkes magyar hazafi, akinek családi kö-
rében a magyar nyelv édes otthonra talált, igen buz-
gón és páratlan sikerrel tanította a magyar nyelvet. 
Gondja volt rá, hogy tanítványai ezt később se fe-
ledjék el. Buzdította a szülőket, hogy gyermekeiket 
adják ki magyar szóra cserébe, Orosházára és más 
magyar falvakba. A Csabára került magyar gyerme-
kektől a felnőttek is tanultak magyarul. így volt ő 
a magyarság apostola. 

Megmutatta máskép is, hogy jó hazafi. 1848-ban 
nemcsak hogy megtanította a gyermekeket Petőfi 
Talpra magyarjára, hanem maga is síkra szállt a 
nemzeti szabadságért. Mint nemzetőr egész Nagy-
becskerekig eljutott a lázadó szerbek ellen mozgósí-
tott sereggel. 

A szó teljes értelmében néptanító volt. Nemcsak 
tanítványait, de azok szüleit is nevelte. Fel-fel-
kereste őket, azok meg ügyiik-bajukban hozzáfordul-
tak, mondhatjuk, hogy a békéscsabai „alsóvég"-nek 
ingyenes ügyvédje és orvosa volt. Biztatta a szülő-
ket, hogy jobb tehetségű gyermekeiket felsőbb isko-
lákba járassák. Zsilinszky Mihály, a földmíves 
szülők fia, az ő biztatására került felsőbb iskolába. 
Orlay Petrich Somának, a nevezetes festőnek, 
Petőfi rokonának és bizalmas jóbarátjának szüleit 
szintén ő buzdította, hogy fiukat gimnáziumba 
küldjék. Ilyen módon a jó Wilim Jánosnak neve 
a történelembe és az irodalomba is bejutott. 

Nem csoda, hogy a kiváló tanítót és jó embert 
nagy tisztelet és szeretet környezte. Kitűnt ez 1871-

5 
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ben, mikor tanítói működésének ötvenéves jubileu-
mát ünnepelté meg gyülekezete. 

De a „kívül való világ" is elismerte érdemeit. Az 
alkotmányos korszak hajnalán a királyi kegy a ko-
ronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Valószínű-
leg ez volt az első eset, hogy evangélikus tanító ilyen 
kitüntetésben részesült. 

BAJZA JÓZSEF. 

A kötet eddigi hangulatképeiben láttuk Luther 
lelkének természetes megnyilatkozását olyan embe-
rekben, akiket neveltetésük, hivataluk, illetőleg 
bizalmi állásuk ezer szállal az egyházhoz fűz. Jól 
esik látnunk ennek a léleknek megnyilatkozását 
olyan világi evangélikus emberekben is, akiket sok-
szor neveltetésük is, hivatásuk is az egy házias gon-
dolkodástól idegen utakra téríthetne. 

A nemzeti lélek mellett Luther lelke; él Bajza 
Józsefben is (1804—1858). A hevesvármegyei Szű-
csiben született előkelő nemesi családból. Több-
nyire katholikus iskolákban jár t ; ügyvédnek ké-
szült, de egész életét az irodalomnak szentelte. Ifjú-
sága még abba a Goethe Wertherével és Eötvös 
Karthauzijával jelezhető korba, a világfájdalom 
korába esett, melyben a művelt emberek életén és 
a költészeten is valami, nekünk józanabb kor gyer-
mekeinek szinte érthetetlen borongás ömlött el, mert 
f á j t nekik maga az élet. 

Természetes volt, hogy a világfájdalom édes-bús 
szavú költője, Bajza, népszerű lett korának bánatra 
hangolt olvasóközönségében. Szájról-szájra röp-
pentek úgynevezett helyzet dalai, melyekben egy-
egy képzelt alak búját, epedését fejezte ki. Hány 
szerelmes i f jú hódította meg a kegyetlennek látszó 
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szép leány szívét, ha elszavalta, vagy éppen el da-
lolta előtte: 

„Tiltsa bár az ész szava, 
Til tsa végzetem, 
Érted lángol, érted ég 
Minden érzetem." 

Bajza szívében, a szinte reménytelen hazaszeretet 
korában, természetesen a nemzeti bánat is vissz-

Bajza József. 

hangra talált. Sok ezer olvasójában rokonérzést 
ébresztettek fel Sóhajtásának ezek a szavai: 

„Multadban nincs öröm, 
Jövődben nincs remény, 
Hanya t ló szép hazám, 
Miat tad vérzem én." 

5* 



84 

De lassanként derengett a hajnal, a Széchenyi 
hajnala; és α leniondó bánat helyébe a remény biz-
tató hangja csendült fel Bajza költészetében __ is. 
A tilinkó epedő dala a tárogató harsány szózatává 
erősödött. 

Már az Apotheózis, mely olyan búsan kezdődött, 
a végén milyen magasra szárnyalt: 

„S hol legtöbb honíivér lepé 
A harci síkokat: 
A népszabadság ott terem 
Legszebb virágokat." 

Ébresztőjében már teljes erővel Széchenyi lelke 
nyilatkozott meg: 

„Ébredj nagy álmaidból, 
Ébredj Árpád fia! 
Fölkelt a nap: hazádnak 
Föl kell virulnia." 

De nemcsak tettre buzdított, hanem maga is 
tettre buzdult. Történeti és irodalmi, alapos kutatá-
sokon alapuló dolgozataival nemzetnevelő hivatást 
teljesített. Mint hű követője az irodalom Széchenyi-
jének, Kazinczynak és ragaszkodó barátja az új iro-
dalmi vezérnek, Kisfaludy Károlynak, az ő szelle-
mükben terjesztette a jó ízlést: különösen folyóira-
taival, az Aurorá-val. az Athenaeum-mal és a Kriti-
kai Lapok-kal. Ugyanezeknek az elveknek hódolt, 
mint a Nemzeti Színház igazgatója is. Neki is van 
része abban, hogy Budapest a nemzeti élet szíve 
lett. 

Legnagyobb volt a jelentősége mint igen szigorú, 
sőt félelmes kritikusnak. A kritika a protestantiz-
mus egyik éltető elve. „Mindeneket megpróbáljatok 
és ami jó, azt megtartsátok." Ezt lehetne Luther 
életrajza elé is jeligéül írnunk. Egészen természe-
tes, hogy irodalmunk három legnagyobb kritikusa, 
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Kölcsey, Bajza és Gyulai a mieink: ketteje refor-
mátus, Bajza evangélikus. 

Bajzában annyiban is megnyilatkozott Luther 
lelke, hogy e demokrata kor igazi fia volt és azt val-
lotta: az irodalom köztársaságában nincs született 
tekintély. I t t nem fontos: ki mond valamit1? Az a 
kérdés csupán: mit mond? És ezt az elvét még olyan 
irodalmi és társadalmi tekintéllyel szemben is érvé-
nyesítetté, mint gróf Dessewffy József. . 

De az igazi tehetséget felismerte éles szeme, meg-
szerette szeretni annyira tudó szíve. Ő ismerte fel 
az i f jú Székácsban a nagyrahivatott lelket és ő 
hívta fel rá a figyelmet, mint az újonnan megala-
kult pesti magyar evangélikus gyülekezet egyik 
legbuzgóbb és legtiszteltebb tagja. így elsősorban 
az ő érdeme, hogy a leendő „ország papja" a neki 
egyedül megfelelő helyre, az ország szívébe került. 

De felfedezte az isteni lelket egy még nagyobbra 
hivatott költőben is. Egy szegény kóborló lutherá-
nus fiú, egykori vándorszínész, majd lenézett, meg-
gyötört közkatona, ekkor, egyidőre a pápai kollé-
gium diákja, felbátorodott az önképzőkörben elért 
sikerein. Beküldte hát, jelleméhez illő egyszerű 
sorok kíséretében néhány versét Bajzának, a ki-
mondhatatlanul nagytekintélyű Athenaeum félel-
metes szerkesztőjének. És . . . a boldog Petőfi meg-
ízlelhette a legédesebb örömöt, ami kezdő költőt ér-
het: saját verse alatt olvashatta nyomtatásban a 
nevét. 

Petőfi azután nemes szívének teljességéből hálás 
volt Bajza iránt és megszerette úgy, ahogyan csak 
ő tudott szeretni. Naivul lelkesedett érte. Még utá-
nozta is. De nem sokáig. Mert a fülemile énekelhet-e 
máskép, mint fiilemile-liangon? Utánozhatja-e az 
az erdőnek bármelyik madarát, még ha ez, a maga 
módjára szépen dalol is? 
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Bajza, mint a bánat költője kezdte életét, mint a 
bánat fia fejezte be. Jött a szabadságharc nagy 
vihara, mely a magyar erdő annyi madárfészkét fel-
dúlta, mely annyi költői pályát kettészakított, annyi 
költői szívet megtört. 

Bajza, mint Kossuth Hírlapjának szerkesztője, 
buzgón szolgálta a nemzeti ügyet. A nagy össze-
omlás után vőtársával, hű barátjával, Vörösmarty-
val, saját .hazájában hontalanul bujdosott. Majd az 
idők némileg jobbra fordultával visszatért ottho-
nába. De egészsége fokról-fokra hanyatlott; végre 
a nagy elme elborult. Végtelenül megható dolog, 
hogy dicső múltjából emlékezete tábláján csak egy 
név maradt meg: a szeretett vezérnek, Kisfaludy 
Károlynak neve. Ha ezt kimondták előtte, keserve-
sen zokogott. 

Mint költő és író, mint hazafi, mint egyházunk 
hű tagja, mint Székácsnak, mindenek fölött pedig 
mint Petőfinek „felfedezője", irodalmunkba beveze-
tője, örök időkre szóló dicsőséget szerzett nevének. 

PETŐFI SÁNDOR. 

Mikor a Petőfi nevet leírom, mintha valami ál-
dott melegség áradna el a szívemen, mert egyesíti 
ez magában a két legkedvesebbet: a magyarság 
géniuszát és a protestantizmusét, amit megszemé-
lyesítve Luther lelkének nevezünk. Elsősorban a 
magyarságét. 

Bizonyos, hogy Petőfinek magyar ősei voltak, 
habár családi neve nem hangzik is magyarosan és 
habár hiányosan ismert családfája nem is tud erről 
számot adni. A Petrovicsok régi nemes családjának 
T. Lipót 1667-ben adta a kézben* kivont kardot ábrá-
zoló címert, mely rokon az Arany Jánoséval, 



87 

A nemes család ekkor ki tudja mióta Nemeskaja-
Ion, a tiszta magyar és köznemesektől lakott 
pozsony vá rm egyei faluban lakott. Lehet-e abban 
kételkednünk, hogy többszörösen összeházasodott a 
falu többi színmagyar famíliáival 1 

Innen hajtotta el őket a Petrovicsokat jellemző 

Petőfi Sándor. 

és Árpád honfoglaló hőseire emlékeztető nomád-
ösztön Nyitravármegyébe, majd a pestvármegyei 
Aszódra, mikor 1770 körül Podmaniczky Sándor, 
az evangélikus vallású földesúr hitrokon felvidéki 
jobbágyokat telepített ide. 

Petőfi atyja magyar ruhában járó, magyarul tár-
salgó, látogatóba és üzlete után ősi magyar módon 
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lóháton járó, kuruc-érzésű ember voll. Hogy a költő 
maga milyen magyar volt, arra ugyan kár volna 
egy szót is vesztegetnünk. 

I t t — könyvünk irányának megfelelőleg — keres-
sük Petőfiben a protestáns, a lutheri lelket és keres-
sük: mi módon hatottak fejlődésére a protestáns, 
elsősorban az evangélikus iskolák! 

Atyja, mint erős evangélikus ember, a katholikus 
Félegyházáról a kecskeméti kis magyar evangélikus 
gyülekezet elemi iskolájába küldte a német nevű 
magyar embernek, Schifferdecker Dániel tanítónak 
keze alá. Ez megtanította szépen írni. Később is 
olyan volt az írása, mint az acélmetszet. És gondo-
san tanította a híres Hübn er-féle kézikönyv után 
a vallásra. Ebben az időben az elemi iskolákban is, 
a gimnáziumokban is igen nagy gondot fordítottak 
a vallásos nevelésre. I t t van az egyik gyökere Petőfi 
vallásos világnézetének, erkölcsi emelkedettségének. 
Milyen szépen tett erről maga vallomást, mikor pél-
dául azt írta, hogy a világ Isten kertje, és abban, 
ha Isten segíti, gyom ő se lesz. És milyen magasz-
tos felfogása volt költői hivatásáról ezeknek a sza-
vainak bizonysága szerint: 

Tanuljátok meg, hogy a költő 
Az istenség· szent l eve le . . . 

Gimnáziumba édesapja a tolnavármegyei Sár-
szentlőrincre vitte. Ez is mutat ja evangélikus 
érzését, mert másfelekezetű gimnáziumot közelebb 
is talált volna. 

I t t Lehr András volt a kis gimnázium egyetlen 
tanára, aki utóbb, haláláig a soproni evangélikus 
líceum tanára volt. Kis diákkoromból jól emlék-
szem roskatag alakjára, ősz szakálltól övezett tisz-
tes arcára. Áhitatos tisztelettel néztünk rá és elgon-
doltuk: milyen nagy ember lehet az, akitől még 
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Petőfinek is volt mit tanulnia. Jó tanár volt csak-
ugyan. Már ő kedveltette meg Petőfivel a latin nyel-
vet, amit később is annyira szeretett, hogy zseb-
kiadású Horatiusát állandóan magánál hordta. 
Lehr András atyja volt tanítványainak. Velük 

Lehr András. 

volt vasárnap délelőtt a templomban, délután a 
labdázó téren. Petőfi, a kis cingár fiú, aki az iskolá-
ban is megtette a maga kötelességét, a diákos játé-
kokban egyike volt a legügyesebbeknek. Petőfi sze-
rette Lehr Andrást: már mint híres költő Uzdról 
átment Lőrincre, hogy hálásan kezet szorítson ked-
ves, jó tanárával. 

Két év múlva Petőfi a német szó kedvéért a pesti 
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evangélikus gimnázium tanítványa lett. Furcsa 
világ volt ez! Az ország fővárosába német szóra vit-
ték a kiskunsági fiút. így volt biz ez abban a kor-
ban, mikor Kisfaludy Károly elmondhatta a rákosi 
szántóval: „Pestbudáról sok nép kijár, alig érti 
nyelvünket már." 

Petőfi tanára, Stuhlmüller Frigyes német ember 
volt és a latin tanítási nyelv mellett kisegítő nyelv-
nek a németet használta. Ő is kitűnően tanított és 
közkedveltségben állt. Volt tanítványai öregségére 
aláírás útján biztosították részére nyugdíjul holtáig 
a teljes fizetését. Ekkor is kitűnt, hogy az evangéli-
kus iskola legbiztosabb alaptőkéje az iskola iránt 
érdeklődő hívek áldozatrakészségének kiapadha-
tatlan olajos korsója. 

Stuhlmüller rajongott Schillerért. Aki tudja, mi-
lyen sokat szavaltattak akkor a tanulókkal latinul, 
németül, magyarul, elhiheti, hogy a koránérett 
Petőfinek Schiller iránt való lelkesedése már ekkor 
ébredezett. Hiszen legelső igazán irodalmi értékű 
költői szárnypróbálgatása Schiller „Der Jüngling 
am Bache" versének kitűnő fordítása volt. 

Talán az idegen nyelv és környezet is részes volt 
abban, hogy Petőfi, a szentlőrinci jó diák Pesten 
csak az osztály vége felé ballagott. Ezért vitte át 
édesapja a piaristák pesti gimnáziumába. És itt 
még gyöngébb tanuló lett, pedig a piaristák el-
ismert jó tanárok. De hát 129 fiú járt egy osztályba! 

Atyja nem is hagyta Budapesten, hanem Aszódon, 
szülőfalujában iratta be a kisgimnáziumba. Ez is 
érdekes iskola volt. A jó Korén István öt osztályba 
járó negyven gyermeket tanított két tanteremben. 
Míg egyikben a diákság egy részével foglalkozott, 
addig a másik teremben a többiek egy-egy jó diák 
felügyelete alatt írásbeli dolgozatot csináltak. Köz-
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heil az aj tó üvegablakán be-benézett, hogy ínég nem 
forgatták-e fel az osztályt a nebulói? 

És a páratlan szorgalmú, iigves tanár mégis szép 
eredményt ért el, különösen Petőfivel, aki első ki-
tűnő lett a társai között. Az aszódi Petőfi-ereklye-
múzeumban megvannak a költő írásbeli dolgozatai, 
bizonyságai nagy rendszeretetének. Aminthogy ál-
talában véve haláláig rendszerető, örökösen tanuló 
ember volt: akármit mond is maga a költeményei-
ben. 

Megvan a jelzett múzeumban az iskolai könyvtár 
naolója is. Kitűnik ebből, milyen szorgalmas olva-
sója volt a könyvtárnak a kis Petőfi. Az evangéli-
kus iskola egy másik nagy erejének bizonysága ez, 
hogv tanítványaiban fel tudta kelteni az önképzésre 
való kedvet. 

Hogy Korén jó tanár volt, azt nem főigazgatói 
jelentésből tudjuk; ilyen akkor még nem volt, ha-
nem még sokkal hitelesebb kútforrásból: Petőfi 
saját nyilatkozatából. A koraérett, bátor gyermek, 
a második iskolai év elején azzal állított be tanárá-
hoz: „It t olyan jól tanítottak engem, hogy Pista 
öcsémet is elhoztam, beíratni az iskolába." 

Nem csoda, hogy a szeretetreméltó gyermek 
vezére, sőt kissé zsarnoka lett a társainak, akikre 
bátorságával is hatott. Egy alkalommal, mint 
valami zsebkiadásű Toldi Miklós, kis fokosával a 
kezében, harcrakészen megállt a galgaparti réten 
legelésző bika előtt. Szerencsére ez nem fogadta el 
a kihívást, hanem békességesen tovább legelészett. 

De már ekkor kereste a magányt és szívesen 
bolyongott, merengett egyedül az aszódi kies határ-
ban. Már Aszódon ébredezett a színészethez való 
hajlama. Mikor ezzel kapcsolatban tanára túlságo-
san szigorúan bánt vele, dacosan megesküdött, hogy 
a zsarnokságnak haláláig ellensége lesz. Aszódon 
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volt első ízben szerelmes. Ha elolvassuk Osváth 
Gedeon érdekes könyvét a költő aszódi éveiről, azt 
látjuk, hogy az igazi Petőfi: a barátság, a természet, 
a szabadság és a szerelem lantosa, már Aszódon 
bontogatta a szárnyait. 

Korén professzort is szerette Petőfi. Egy utazása 
alkalmával nagyobb kerülőt tett, csakhogy hálás 
szívvel üdvözölhesse. Ebből látszik, hogy ez a tót 
anyanyelvű ember, jó magyar ember volt, mert 
különben Petőfi nem szerette volna. Pedig jól ki-
ismerhette, hiszen a két év alatt vele, illetőleg nála 
lakott. 

Az 1838—39-i évre Petőfi a Selmecbányái evan-
gélikus líceum tanulója lett. Ez a regényes fekvésű 
város, érdekes életével, sajátságos diákszokásaival 
megragadta a képzeletét. Kiváló tanára, Dezséri 
Bolemann István megnyerte tiszteletét és szeretetét, 
örömmel írta Pozsonyba, egy volt aszódi tanuló-
társának: „Hála Isten, a jó Bolemann még se megy 
el hozzátok, s így nem vesztjük el." 

Bolemann néhány év múlva mégis elfogadta a 
pozsonyi líceumba való meghívását és haláláig en-
nek a híres iskolának egyik legnagyobb biiszkesé'ge 
lett. 

Selmeoen került Petőfi egy nevezetes evangélikus 
iskolai intézmény, az önképzőkör hatása alá. Ennek, 
hogy úgy mondjuk alkotmányos1 élete, szabad szel-
leme hozzájárult ahhoz, hogy veleszületett függet-
lenségi ösztöne öntudatossá fejlődjék. A dacos 
büszkeség lutheri lelke senkiben sem élhetett volna 
jobban, mint Petőfiben élt. Sokat el lehet képzel-
nünk, de azt az egyet nem, hogy Petőfi elálljon 
attól, amit helyesnek és igaznak tartott. Életrajzá-
nak jeligéjéül bátran oda lehetne írni a wormsi 
Luther bátor szavát: „Itt állok, máskép nem tehe-
tek! Isten engem úgy segéljen!" 
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Az önképzőkörben, melyet méltán neveztek el ké-
sőbb a nevéről, többször szavalt és dicséretet ara-
tott, több munkáját érdemkönyvbe írták. Az ön-
képzőkörben feltűnt nagy olvasottságával, különö-

Koren István. 

sen pedig mélyreható történeti ismereteivel. Azon-
ban Selmecen nagy válságon ment át. Az iskolai 
fegyelmet nyűgnek érezte, leckéit nem tanulta meg 
pontosan, illetőleg mást tanult helyettük, amihez 
éppen kedve volt. Engedély nélkül is eljárt a szín-
házba. Mentek haza róla a túlzottan rossz jelenté-
sek. Apja ingerülten írt neki. Ez nem is volt csoda; 
hjszen ezek azok äz évek, amikre Petőfi gondolt, 
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mikor azt írta, hogy apjának házát a Duna habjai, 
pénzét rossz emberek csalása vitte el. A két kemény 
fe j összeütközött. Petőfi dacosan otthagyta az isko-
lát és elment vándorszínésznek. Erre különben az 
a megnevezhetetlen érzés is hajtotta, amit Goethével 
így jelezhetnénk: „Másra, jobbra, szebbre vágyom, 
Nem tudom, mi van velem!" Az az érzés, ami pél-
dául Berzsenyit a katonasághoz, Kisfaludy Károlyt 
külföldre, Csokonait a kóborló életbe sodorta. És 
megkezdődtek a szomorú évek, melyek alatt „bolygó 
lába száz tövisre hágott." 

Majd katonának állott. Mint ilyen töltötte az 
1839—40-i telet Sopronban. Nem volt a soproni 
líceum tanítványa. Pedig mi köztünk, kis diákok 
között élt a legenda, hogy mint diákot a kareerbe is 
becsukták. Ilyennek ki is neveztünk egy használa-
ton kíviil helyezett fáskamarát. Mint afféle roman-
tikus gyermek, kezem-lábam épségét kockáztatva be 
is bújtam ennek jó magasan fekvő szelelőlyukán. 
De persze hiába kerestem ott Petőfi verseit, amiket 
hitünk szerint, börtöne falára írt volna. Ez volt 
gyermekszívem első nagy csalódása. 

De azért mégis hatott Petőfire Kis János és 
Berzsenyi iskolája. A Magyar-Társaság ülésein, 
mint vendég meg-megjelent. Könyvtárából bőven 
hordta a kaszárnyába a könyveket. Kisebb diák-
társaságokban szavalt; a derék magyar fiúk sze-
rették, sőt tisztelték; határozottan kimondott, ala-
posan megokolt véleménye előtt önkéntelenül is 
meghajoltak. 

Mikor sorsának rabbilincse megtörött, mint obsi-
tos baka Pápám vetődött. Két kiváló tanár volt 
ekkor a református kollégium büszkesége: „nagy" 
Bocsor István a történettudós, akit rokona, Kozma 
Andor olyan szépen megörökített a „Karthagói 
harangok"-ban és a természettudós Tarczy Lajos, 
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az ifjúság,melegszívű barátja, az önképzőkör veze-
tője. A formákhoz nem ragaszkodó bölcs tanárok 
bizonyítvány nélkül is felvették a vándor i f ja t 
vendéghallgatónak. Jó barátok, különösen Jókai és 
Orlay-Petrich megértő társaságában, kettejükkel 

Bolemann István. 

együtt mint az ünnepelt „Triász" egyik tagja, az 
önképzőkörben is feltűnt. Jutalmat is nyert. Majd, 
mint láttuk, Bajza megnyitotta előtte a nyilvános-
ság varázskapuját. 



96 

Ezzel véget is értek a tanulói évek; befejeződött 
a protestáns iskolák reá való közvetlen líatása. 

De közvetve megérezte még a protestáns iskola 
nevelő és éltető hatását: Arany János barátságá-
ban, akiben, mondhatjuk, megdicsőülve nyilatkozik 
meg a protestáns, a református kollégiumok egész-
séges, tiszta, fennenszárnyaló lelke. Arany külön-
ben, habár a Toldi megjelenése korában jegyző volt, 
de előtte is, utána is, mint szalontai, illetőleg nagy-
kőrösi tanár, az iskola világában élt. És komoly 
pontosságával, mindenben az epikai hitelt kereső, a 
forrásokra visszamenő alaposságával bizonyos 
tekintetben haláláig megmaradt kálvinista tanárnak. 

A két nagy lélek < kölcsönösen nevelte egymást. 
Petőfi tüzének lobogása lángolásra indította a csen-
desebb Aranyt, aki a maga részéről méx-sékelte, 
mintegy nyugodtabb mederbe terelte Petőfi szerte-
len hevét. Az ifjabbik sokat tanult idősebb, alapo-
sabban képzett társától, viszonzásul munkakedvre 
lelkesítette. Sokszor egymásban találták fel első-
sorban a megértő, lelkesedő és lelkesítő közönséget. 
Akárhányszor közös vagy rokon tárgyról egymás 
kedvéért írtak. 

Barátságuk, melyet Petőfi haláláig semmi se za-
vart meg, előttünk a kálvinista és a lutheri lélek 
testvériségének szent jelképe is. Mint magyarok 
pedig úgy tekinthetünk fel reájuk, ahogyan a görö-
gök Castorra és Polluxra, a Dioskurokra, akik sere-
güket diadalra vezették a marathoni csatában és 
állandóan fentragyogtak a görög égen, mutatva az 
utat az éj tévelygő vándorának. A mi nemzetünk 
nagy éjszakájában is ott ragyog fejünk felett a mi 
Dioskurjaink csillagpárja; azt a felemelő érzést 
keltve bennünk, hogy az a nemzet, melynek Petőfi 
Sándora és Arany Jánosa van, örökre nagy marad, 
ha százszor megcsonkítják is országa határait. 
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GYÓNI GÉZA. 

Ha Gyóni Gézát (1884—1917) a világháború 
Petőfijének nevezzük, az nem azt jelenti, mintha 
költészetét Petőfinek szinte emberfölötti nagyságá-
val akarnánk megmérni. Annyi azonban igaz, hogy 
Gyóni érzésvilága, i f jú-
ságának hányattatásai, a 
világháborúban való sze-
replése, ennek szörnyű 
tüzében való elégése, né-
hány dalából a nemzet 
lelkének kicsendülése, ön-
kénytelenül is Petőfi ké-
pét idézik fel lelkünkben. 

Gyóni, vagyis családi 
nevén Áchim Géza egé-
szen a mi egyházunké, 
ároni család fia. Achim 
néven több derék pap 
szerepel egyházunk törté-
netében. Apja is pap volt: 
a pestvármegyei gyóni 
gyülekezetben. Édesanyja 
maga volt a megtestesült 
szeretet. Gyóni dalaiban 
végtelen gyöngédséggel fejezi ki szülei és test-
vérei iránt való szeretetét. 

A gimnáziumot Szarvason kezdte, Békéscsabán 
fejezte be. Emléke mind a két helyen elevenen él. 
Csabán az önképzőkör a nevét viseli, az iskolának 
legnagyobb tanítványa iránt való kegyeletét em-
léktábla hirdeti. Szarvason is készülnek már a 
Gyóni-emléktábla felállítására. 

Pozsonyban volt theológus. It t túláradó roman-

Gyóni Géza. 
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t ikája amerikai párbajba sodorta. Ebből kifolyólag 
öngyilkosági kísérletet követett el és így örökre be-
csapta maga lelőtt a lelkészi pálya ajtaját, melyhez 
családi emlékein kívül, hajlama is vonzotta. De 
azért holtáig megmaradt papi, mondhatjuk lutheri 
léleknek. Akárhány költeményének nyelve is, han-
gulata is egészen bibliai. 

Ezután — hogy Petőfi szavával jellemezzük pető-
fies sorsát — az ő bolygó lába is száz tövisre hágott. 
Szinte kóbor életet élt: volt segédjegyző, több vá-
rosban is ujságíróskoclott, ismételten szerelembe 
esett. A benne élő költői erő kereste a megnyilat-
kozást, de nem mindig jó úton kereste. Túlságosan 
moderneskedett, nyugatiaskodott. Ámbár ebben a 
korban is közben-közben tisztán, szépen csendült 
meg a húrja . Ekkor, mint Luthert a mellette 
lecsapó égi tűz, őt is egy menyei láng, a világ-
háború fennenszárnyaló lelkesedése és szörnyű 
szenvedései vezették arra az igaz útra, melyen 
egyidőre valóságosan a nemzet költője lett. A 
körülzárolt przemisli várban verseit lelkesedve 
olvasták bajtársai. Mint Tyrtaeus dalai a spár-
taiakban, ezek tartották a lelket a pokol kín-
jait átszenvedő przemisli hősökben, akikről olyan 
jellemzőleg mondja, hogy hat lábnyira a föld 
alatt, a lövészárok homályában is daloltak. Olyanok 
voltak, mint Petőfi szerint a székely honvédek, akik 
szintén dalolva mentek a halálba. Mikor repülőgép 
meghozta Gyón i verseskönyvét az ostromlott 
vár felé reménység és kétség között hányódva te-
kintő hazába, mintha ezek a versek az égből hul-
lottak volna a nemzet szívére. Mintha Rákóczi táro-
gatójának hangjai harsogtak volna alá a felhőkből. 
Hiszen a kuruc időknek rokonhangulata is fel-
újult Gyóni dalaiban. 

Mikor naiv formájában is mélységesen mély köl-
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teményében, a „Ne szomorkodj Bálint"-ban azt kér-
dezi bajtársától: 

„Báismersz-e most már 
J ó kuruc komádra! 
Rákóczinak voltam egykor 
Az íródeákja." 

Akkor mi felelhetjük rá, hogv uevanannak az egv 
magyar léleknek íródeákját a török háborúban 
Balassi Bálintnak, a szabadságharcban Petőfi Sán-
dornak, a világháborúban pedig Gyóni Gézának 
nevezzük. 

Megváltozott világnézetének gyönyörű bizony-
sága „Csak egy éjszakára" című verse, melyben a 
megtévelyedetteket hívja: jöjjenek ki ebbe a földi 
pokolba, hogy megtanulják: ki az Isten, mi az élet, 
mi a hazaszeretet1? 

Végre az éhség győzte le a hősöket, akik annyi 
ádáz ostromot visszavertek. A vár elesett és 
százezernyi társával Gyóni is hadifogságba jutott. 

A fogságból hazakerült verseivel még közelebb 
van a lelkűnkhöz. Költészetének még tisztább a 
hangja. A Kálváriáról írt 33 levele valóságos lírai 
regény, melyben egy léleknek a. fájdalom tüzétől 
megtisztultan ég felé szárnyalását érezzük meg. 

Milyen kevés szóval és mégis mennyire a maga 
teljességében meg tudta festeni a hadifogolynak 
és itthon érte aggódó övéinek lelkivilágát. 

„Hegyeken át a hír szalad: 
Nem liős halott, csak szürke rab, 
Nem új , halálos fájdalom, 
Csak ú j várás, ú j unalom". 

Lassanként mindig jobban és jobban elborította 
lelkét és vele költészetét is a hosszú fogság ólom-
színű fátyola. A vallás tette részére elviselhetővé 
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az életet. A „Rab magyar imája" egyike a legszebb 
vallásos költeményeknek. Igazi helyzetdal, csak-
hogy nem a képzelet, hanem a keserves valóság 
által adott helyzeté: 

„Csukódjatok be rácsos ablakok; 
Isten szemei csak ti nyíljatok, 
Isten szemei, fényes csillagok, 
l?abságos éjben, bús térdeplésben 
Lássátok szegény esdeklő rabot." 

Majd kedves jó Mihály testvérét, fogolytársát is 
eltemette és „öröme van a pacsirtának" című fölsé-
ges költeményében elsiratta. Lelke elvesztette 
utolsó földi támaszát. Jézus című töredékül maradt, 
de így is művészileg szép elbeszélő költeményében 
elmondta, hogy Jézus visszajött a földre és szomo-
rúan látta az embereket éppen olyan silányaknak, 
mint kétezer évvel előbb. Ez a költemény mintegy 
végső fel ja j dúlása volt kétségbeesett lelkének. 

Elgyengült szervezete nem bírta el tovább a lelki 
és testi szenvedések reámért súlyos keresztjét és 
1917 június 25-én elhúnyt. A gyötrelmek Golgotája 
után megváltás és megdicsőülés volt neki a halál. 

Mint a tengeri csiga könnyéből a drágagyöngy, 
úgy termettek Gyóni szenvedéseiből a költészet leg-
szebb gyöngyei, nemzetünk örök értékei. Mert 
igaz az, amit éppen maga a költő mond: 

A szenvedés sosem elég, 
S nincs lám, melynél nagyobb ne volna, 
Az ember becsmérli elébb, 
Aztán min t virágot ápolja. 

Mi szépség volt és szép marad, 
Job könyvétől Chopin könnyéig: 
Ott ért a bánatfák alat t 
És mind öröklő fénnyel fénylik. 
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PAPP-VÁRY ELEMÉRNÉ. 

Petőfivel és Gyónival ott vagyunk a csaták tüzé-
ben, érezzük a lángok lobogását, melyet dalaik még 
magasabbra élesztenek, míg végre benne maguk is 

Papp-Váry Elemérné. 

elégnek. Papp-Váry Elemérné, Sziklai Szeréna 
(1881—1923) női lélekhez illő szelíd költészetében 
átéljük az itthon maradottak bánatát, remény és 
kétség között való hányódását, a nagy összeomlás 
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után való kétségbeesését, végre a hit szárnyain 
ú j ra magasba emelkedését 

Gyónival együtt annak az igazságnak élő bizony-
sága δ is, hogy a nemes bánat olyan mint a sziklá-
ból forrást fakasztó Mózes vesszeje. Az emberi lé-
lekben eddig nem is sejtett erényeket és tehetsége-
ket ébreszt fel, amik különben örökre szunnyadoz-
tak volna. Ezért mondhatjuk, hogy a szentelt fáj-
dalom nem átka, hanem áldása az Istennek: belőle 
egyesekre is, nemzetekre is jó fakad. Papp-Váryné 
sokunkkal együtt azok közé tartozik, akiknek írói 
ere gyöngébb, vagy hatalmasabb csörgedezéssel 
nem indult volna meg, ha a világháború és az össze-
omlás nagy bánata életre nem kelti. 

Sziklai Szeréna gyermek- és hajadonkora boldo-
gan folyt le előkelő szüleinek nemesi kúriájában 
az abaujtomavármegyei Tornaalmásin. Szülei gon-
dosan neveltették, irodalomra egyházunknak szin-
tén egyik büszkeségével, Torkos Lászlóval, a köl-
tővel taníttatták. Ilyen tanító mellett magasra 
szárnyalt a költészet iránt való lelkesedése, és egy-
pár kisebb jelentőségű verset is fakasztott a lel-
kéből. 

De senki se sejthette meg a mélázó, könyveibe 
elmerülő szelíd leánykában szunnyadozó költői 
tehetséget. Nem sejthette akkor sem, mikor a daliás 
katonatisztnek, a világháború későbbi vitéz tábor-
nokának felesége lett. Élt férje és kedves, szép gyer-
mekei körében, boldogan és boldogítva. Raj ta is 
beteljesedett az az igazság, hogy a nagy boldogság 
néma. 

Jött a nagy idő, mikor férjét a kötelesség 
harcba szólította és tőle elszakította. Szívének sebé-
ből megindult a dalpatak. Első költeményében, 
mellyel költői hírneve szárnyalásnak indult, hány 
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magyar asszonynak érzését fejezte ki szépen, bár 
egyszerűen, a népdal természetességével: 
„Búsan nézem fényes felhő, mint repül, 
Kísérheti a rózsámat messzirül. 
Hogyha akar, könnyekre is fakadhat , 
De énnekem, h a j énnekem, még csak sírni sem szabad. 

Nem szabad most siratni a katonát, 
Könnyű szívvel hadd védje a hazájá t . 
Asszony könnye ne peregjen ú t j á ra , 
He j csak szívein, szegény szívem olyan nagyon ne fá jna." 

A remény, az aggódás, a sötét lemondás hangja 
egymás után tisztán felcsendült költészetében. 
Majd a legsötétebb napokban cselekedetekkel igye-
kezett nemzetét a kétségbeesésből kiemelni. Mint a 
Magyar Nők Nemzeti Szövetségének egyik legbuz-
góbb és legkiválóbb tagjának nagy érdeme van 
abban, hogy a kommunisták által ledöntött oltár 
újra áll és raj ta ég a tiszta láng. 

De felemelte nemzetét költészetével is. Formailag 
és tartalmilag szép költeményeivel nem szárnyal 
ugyan olyan magasra, mint a legnagyobb fiatalok: 
Reményik Sándor, Aprily Lajos, Mécs László, 
mégis nagy költő, mert van egy dala, melyben az 
egész nemzet szíve dobbant meg. Van egy monu-
mentális, vagyis örökéletű remeke, mely ha nem is 
költői, de történeti jelentőségében testvére a Szó-
zatnak, a Himnusznak és a Talpra magyarnak. 

Papp-Várynéra is ráiillik az olyan sokat kifejező 
latin mondás: „Lnum, sed leonem". Csak egy fia 
van, de ez azután oroszlán. Papp-Váryné neve 
ezzel az egy versével örökké él. 

Mindenki tudja, hogy ez az örökéletű kis 
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remekmű egy szép, hosszabb költeményének kevés-
szóval mindent kifejező három sora: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Nem Luther lelke, nem az Erős várunk harso-
nája zeng-e vissza az evangélikus hitében olyan 
erős költő szíve közepéből·? 

Mert bizony ez a három sor több mint szép köl-
temény. Fellebbezés ez az emberek igazságtalan íté-
letétől az örök Igazság ítélőszéke elé. Nemzeti erő-
nek és hitnek örökre buzgó gazdag kútfeje ez, 
Magyar kiadásban a lengyelek „Nincs még veszve 
Lengyel országa" ez, melyet addig énekeltek, soha 
el nem csüggedő hittel, míg a történeti események 
világcsodának feltűnő fordulata valósággá nem 
tette. Egy rettenetes földrengés ledöntötte a lengyel 
nemzet sírjáról három világhatalomnak, az orosz-
nak, porosznak és osztráknak kőszikláját. Betelje-
sedett a biblia szava, hogy a bit hegyeket mozdít 
el helyéből. 

A mi nemzeti nagylétünk sírján csak négy kavics 
nyugszik. Olyan négy kis hatalom, mely önmagá-
ban beteg, mert a természet és az igazság örök tör-
vényeivel ellenkezik a fennállása. Most, igaz, ennek 
a négy kavicsnak is ólomsúlya van rajtunk, de csak 
egy kis fordulása kell a világtörténetnek, hogy a 
nemzetre, ha erősen akarja, eljöjjön az a jobb kor, 
amiért hívő lelkünk Papp-Várynéval imádkozik. 

És ekkor a nép ezreinek el kell zarándokolniok 
annak sírjához, aki a legnehezebb időben nem esett 
kétségbe nemzete sorsa fölött, aki hitét bele tudta 
sugároztatni milliók szívébe és ezzel a szebb jö-
vendőnek egyik legnagyobb munkása volt. 
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A DIÁKÉLET HUMORA 
ÉS MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Megláttuk néhány evangélikus költőnkben a 
lutheri léleknek fennenlobogását, amelyet jórészben 
az evangélikus iskola élesztett fel bennük. De 
megláthatjuk a lutheri lélek humorát is. Ezt is az 
evangélikus iskolákból hozták magukkal. Csakhogy 
ők a csiszolatlan gyémántot kicsiszolták, értékében 
ezerszeresre növelték. 

Nem más mint eszményített aszódi, vagy selmeci 
diák például Petőfi legszebb humoros alkotásának, 
a. Bolond Istóknak hőse, aki felsőséges humorral 
nézi, mondhatjuk fumigálja a zivatart, az éhséget, 
a szegénység ezer baját. Aki nagy tudásának gaz-
dag tárházából mindenre tud kádenciát. Aki min-
den helyzetben feltalálja magát. Akinek szíve 
nemes, kedélye színarany. 

Jókainak regényeiben a kálvinista diákélet 
humora mellett felcsillog a lutheránus diákélet is 
ellenállhatatlan kedvességben. Mire megvénülünk 
regénye például pozsonyi líceumi diákéletének és 
cseregyerekségének képe, humorának tükrére 
vetítve. Még a kálvinista kollégiumi élet köréből 
vett regényeiből is felénk mosolyog a lutheránus 
diák. 

Jó apám beszélte, aki maga is tanult Pápán, hogy 
volt ott a nagy diák-triász, Jókai, Petőfi, Orlay ide-
jében egy Záborszky nevű vasvármegyei gentry-
familiából való, hallatlanul pajkos, lutheránus, 
sánta diák. Megint a tanárok bírói széke elé került. 
Nagy Bocsor István igazgató korholta: „Kicsapunk 
fiam, és akkor mi lesz belőled V A sánta diák ille-
gette magát a két ballábán, végig villant a szeme a 
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törvénytülő tanárokon és odavágta büszkén: „Eh! 
ma diák, holnap katona!" 

Aki olvasta Homerosban, milyen hatalmas ka-
cajra fakadtak az olympusi istenek, mikor Vulkán, 
a bicebóca isten fürgén felszolgálva az asz-
talnál, ki-ki loccsantotta a kelyhekből a nektárt — 
az képzelheti el a jelenetet, ami következett. Neve-
tett a bírák testülete, nevetett a komoly Bocsor Ist-
ván, majd az egész diákság, vele Jókai is. És a 
„Mégis mozog a föld" debreceni diákjában, sánta 
Biróczyban örökre él a pápai lutheránus diák ked-
ves alakja. 

Ez a kis történet pedig arra is megtanít bennün-
ket: mi a humor? Ködön áttörő napsugár. A saját 
bajára, nyomorúságára vidáman letekintő, derült 
kedély szivárványos ragyogása. 

Nem csoda hát, ha a humor legbővebben a diákok 
között buzog, akik a legolcsóbb helyről, a legfelsőbb 
karzatnak a színpad felé eső padjáról nézik az élet 
komédiáját. De onnan belátnak a színfalak mögé és 
derülten tekintenek le a páholyokban ülő nagyképű 
előkelőségekre. Ki is figuráznak mindenkit és min-
dent, még az éhséget is, pedig az elég kínos lehet 
egészséges gyomruknak. Es módjuk van benne elég, 
mint énekes koldusdiák korában Luthernek is volt, 
de aki szintén minden gondja, baja, küzdelme között 
pezsgő humorú diák-lélek maradt holtáig. És bizony 
szelleme sziporkáival sokszor talán még fájóbban 
sebezte gőgös ellenségeit, mint logikájának súlyos 
buzogányával. Fölibe kerekedik a diák a maga urai-
nak, apró zsarnokainak is; ezer és ezer megtörtént 
és meg nem történt anekdotát mesélve róluk és fel-
ruházva őket találónál találóbb tréfás nevekkel. 
Mint mikor mi ideges, de tüzes, lelkes, Homéros-
imádó, cingár, i f jú tanárunkat „Kis Achilles"-nek 
neveztük el. Vagy mikor a diákok mértani figurák 
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nevével ruházták fel két kiváló matematika-taná-
rukat: a szigorúbbikat „secans"-nak, a szelídebbiket 
„sinus"-nak nevezgetvén. 

De milyen jól esik azután a diáknak, ha tanára, 

Mikszáth Kálmán. 

aki végre maga se más, mint vén diák, a humor terén 
is fölibe kerekedik, mint a mi bölcs és kedves sop-
roni teológiai tanárunk, Poszvék Sándor. Akkor 
lépett be az osztályba, mikor egyik társunk, nagy 
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mulatságunkra, éppen öt utánozta a katedrán. És 
csak annyit mondott jellemző orrhangján: „No! No! 
Ha nem tudtam volna, hogy ott künn vagyok, ma-
gam is azt hittem volna, hogy i t t benn vagyok!" 

A lutheránus diákélet lutheri humora megnyilat-
kozik, örökértékű gyémánttá kicsiszolva, Mikszáth 
Kálmán (1849—1910) költészetében is. 

Mikszáth, a nógrádvármegyei Szklabonya — utóbb 
nevéről Mikszáthfalvának nevezett kis falu — egyik 
hétszilvafás nemes családjának szülötte, szintén 
egészen a mienk. Mikor negyvenéves költői jubileu-
mán a pesti evangélikus magyar gyülekezet presby-
teriumának díszgyűlésén lelkesen ünnepelték — ki-
jelentette, hogy ez jól esik szívének, mert magát 
örömmel vallja evangélikusnak és büszkén gondol 
tizenkét lutheránus pap ősére, azokra a Sámuelekre 
és Dánielekre. Mer t 'há t ezt a két keresztnevet, mi 
szinte lefoglaltuk a. magunk részére. Ha ilyen nevű 
keresztyén emberről olvasunk száz esetből kilenc-
venkilencben, hitünk sor so sár a találunk. 

Mikszáth humorának tükréből felénk mosolyog sok 
más kedves kép mellett a mi saját külön világunk 
is. Például Rimaszombatnak protestáns jellegi! ma-
gyar társadalma, kisvárosias furcsaságaival és 
mégis tiszteletreméltó erényeivel. Megelevenedik 
benne iskolájának, az egyetlen közös protestáns gim-
náziumnak élete. Elénk lépnek azok a félelmesnek 
látszó nagy tudós tanárok, akik a diák éles szeme 
előtt mégsem egészen azok. Mosolyogva, de mégis 
sajnálkozva nézzük a természetrajz naiv professzo-
rát, aki napokig vesződik egy preparált gomba meg-
határozásán. És nem veszi észre, hogy alumneumi 
kenyér beléből csinálták azt a hamis tanítványai. 

Még szemléletesebb Mikszáth lelkének tükörében 
a Selmecbányái diákélet. Hogyha például legkedve-
sebb diáktörténetét, a Tavaszi rügyeket olvassuk, 
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mintha csak ott sétálnánk, mint diákok, vagy inkább 
ott verekednénk a golyvás selmeci tót gyerekekkel 
ebben a girbe-gurba városban, ahol a házak az alsó 
utca felől büszke háromemeletes paloták, a felső 
utcában pedig szégyenükben a földbe süllyedő föld-
szintes kunyhók. Ahol a vendéget, mint egyszer min-
ket is, felvezetik a padlásra és onnan mennek ki vele 
a kertbe. Ahol a felső szomszéd jeges-fagyos téli 
napon vígan és könnyedén leszánkázik az alsó szom-
szédjához, de vissza már csak akkor mehet, ha olva-
dóra fordult az idő. 

Hát még a társadalmi életet milyen furcsának 
látjuk ebben a diákvárosban, ahol akárhány polgár-
ról meg se mondhatjuk magyar-e, német-e, tót-eI 
Mert mind a három nyelven egyformán rosszul be-
szél, illetőleg egyszerre beszél: az alanyt talán ma-
gyarul, a jelzőt tótul, az állítmányt németül mondja, 
és hogy még cifrább legyen a dolog, latin határozót 
is kever a mondatba. És mégis, mennyire megszeret-
jük Mikszáth selmeci kosztadó gazdáját, mert a 
szíve ugyancsak magyarul dobog. A hatvanas évek 
nemzeti ébredésének hajnalán az emigrációból 
visszatért hazafiak diákfiait a szokásos havi díjnál 
olcsóbban is magához fogadja, csakhogy elmond-
hassa: „Ez a fiam Kiutahiában született, a másik 
Párizsban, a harmadik Londonban, sőt a negyedik 
New-Yorkban. Mikor aztán ez a furcsa kvartett, 
ez a megelevenedett magyar história elfújja fiilébe 
a Szózatot — végigfolynak becsületes, ráncos arcán 
a túláradó, hazafias lelkesedés könnyei. Mi pedig 
ki is nevetjük, meg is szeretjük a jó Gábel Jánost 
és így átérezzük a legtisztább humor hatását. 

És mintha liceista diákok volnánk, mi is irigy-
kedve nézzük Mikszátlital a bányász^akadémikuso-
kat, amint szabadon bejárnak a Bányalámpáshoz 
címzett korcsmájukba és élik ott is, azonkívül is az 
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erdészekkel együtt saját külön akadémiai kedvesen 
furcsa életüket. 

Utánozzák őket a liceisták is; már amennyire 
szigorú tanáraik miatt utánozhatják. Egy ilyen 
szokás, a végzett diákok tréfásan ünnepélyes körül-
ballagása a városban, innen terjedt el az országban. 
És vele evangélikus költőnk, Osengey Gusztáv for-
dításában a német diáknóta is, a „Ballag már a vén 
diák". 

De volt a líceumi diákoknak egy saját külön szo-
kásuk is. A nyolcadik osztályos diákok márciusvégi 
közös lakomájuktól reménységüket jelképező zöld-
szalagot viseltek a kabátjukon egészen az érettségi 
vizsgálatig. Ez azután persze nem egynek elher-
vasztotta a reményvirágát. 

Jól tudjuk, hogy Mikszáth végtelenül gazdag 
humorának a diákéleten kívül van ezer más tárgya 
és forrása is, de mi, akik nem életrajzokat és írói 
méltatásokat, hanem hangulatképeket írunk, költé-
szetének erről a kedves oldaláról kívántunk röviden 
szólni! 

Természetesnek találjuk, hogy Mikszáth, a leg-
nagyobb magyar humoristának, Jókainak legna-
gyobb tanítványa, de nem utánzója, annyira meg-
értette mesterét, hogy megírhatta róla a legközvet-
lenebb hatású költői életrajzot és méltatást. 

Jókai és Mikszáth a legkimagaslóbb képviselői a 
protestáns iskolák talajából kisarjadzott őserejű 
humornak. De van mellettük egész csillagképlete a 
protestáns humoristáknak. Köztük Baksay Sándor, 
akinél a kálvinista diákok, papok, özvegy papnék 
komikus és kedves vonásokban gazdag világa, és 
a „mi Baksaynk", Pákh Albert, akinél a lutheránus 
diákélet képe kél a valónál is szebb életre. 
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PÁKH ALBERT 
ÉS A VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Weber Sámuel a Luther lelke első kötetében em-
lített könyvében, az „Ehrenhalle verdienstvoller 
Zipser"-ben, a 141 hírneves cipszer között két Pákh-

Pákh Albert. 

ról emlékezik meg, Mihályról és fiáról, Albertről. 
Pákh Mihály iglói pap és a tiszai egyházkerület 

püspöke volt. A szabadságharc idejében tanúsított 
hazafias bátorságáért üldözték és börtönbe vetették. 
Ö és felesége, Reményik Mária, azért is kedvesek 
nekünk, mert Petőfit, mint fiuk barátját, nagy 
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szeretettel fogadták vendégül. Petőfi melegen emlé-
kezett meg a családról, különösen a családanyáról, 
aki jó és egyszerű, mint az ő saját édesanyja. Ha 
élő evangélikus emberek méltatását nem vettük is 
programmunkba, szabad-e hallgatással mellőznünk, 
hogy Pákh Mihályné rokona Keményik Sándor, a 
mi evangélikus Végvárink, egyik áldott vigaszta-
lónk magyar bánatunkban. 

Pákh Mihály fiának, Albertnek (1823—1867), a 
humorista írónak, a Vasárnapi Újság szerkesztőjé-
nek humora már diákkorában kicsillogott, mikor 
tanárainak, tanulótársainak utánzásával, gyengéik 
szellemes csipkedésével társadalmi körének annyi 
kedves órát szerzett. írói és szerkesztői tehetsége 
is már soproni diákkorában bontogatta szárnyait. 
I t t a Magyar Társaság egyik vezértagja, titkára, 
kedvelt versírója és lapjának, a Sziinóráknak szer-
kesztője volt. 

Mint debreceni jogász egyúttal a pedagógia ke-
nyerének legkeményebb falatját , az instruktorsá-
got is megkóstolta. Később, legnépszerűbb művé-
ben, az „Égy nap egy instruktor életéből" című 
novellájában önmagát rajzolta a szegény, zaklatott 
cipiszer diákban, Sulc úrban, aki egész nap nem jut-
hat legnagyobb öröméhez, a drámaolvasáshoz, mert 
minden idejét lefoglalják a tanítványai és az egész 
család, melynek ő a mindenre kész „totum-fac"-ja. 

Debrecenben találkozott ú j r a Petőfivel, akivel 
már Sopronban megbarátkozott. Petőfi, mint beteg, 
állás nélkül lévő vándorszínész, ekkor élte legkeser-
vesebb napjait. Pákh nemes szívének bizonysága, 
hogy majdnem félévi fizetése erejéig kezességet 
vállalt Petőfiért, ennek szállásadójánál. Hogy Petőfi 
pontosan a határidőre szavának állt, az csak ter-
mészetes: hiszen neki nemcsak az esze, hanem a 
szíve is arany volt. 
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Petőfit is, Pákhot is jellemzi későbbi összeveszé-
sük története. Valami semmiség miatt a könnyen 
felforró Petőfi megírta versét az „Elpártolt barát"-
hoz. Azonban igen hamar kibékültek. Pákli később 
is szívesen emlegette, hogy ő az a „veszett eb", aki 
Petőfi „szívét megmará". 

Pákh Debrecenben írta első humoros művét: 
„Egy este a debreceni színházban." Ezzel annyira 
feltűnt, hogy az i f jú magyarság a jövendő nagy 
humoristáját látta benne. Maga írói álneve, Kaján 
Ábel is eleven sziporkája humorának. Méltán kér-
dezgették tőle a barátai: mikor üti végre agyon a 
vezetékneve a keresztnevét! Pákh egyik legnép-
szerűbb tagja lett a „tizek társaságá"-nak. Mint a 
Pesti Hírlap újdondásza, megteremtette az úgy-
nevezett tárcarovatot, melynek ma olyan nagy az 
irodalmi jelentősége. 

A Szabadságharc idejét betegen egy ausztriai 
gyógyító-intézetben töltötte el. Életének ezután kö-
vetkező két évtizede jórészben abban a harcban folyt 
le, melyet erős lelke végigküzdött gyógyíthatatlan 
betegségével. 

Ő volt a híresebb írók között jóformán egymaga, 
aki a viharos időkben „nem kompromittálta magát". 
Ezért fogadta el a rendőrhatóság az 1854-ben meg-
alapított Vasárnapi IJjság szerkesztőjéül. Így bizo-
nyos tekintetben a nemzet szellemi életének irányí-
tója lett. 

Ez a szó legnemesebb értelmében vett néplap 
nem komázott a néppel, hanem igyekezett felemelni. 
Később különben inkább a középosztály hetilapja 
lett. Falusi nemesi kúriákban, lelkészlakokban, mint 
félszázadon át a miénkben is, valóságos családtag 
volt. Mint ma a rádió, ez kapcsolta össze az Isten 
háta mögött élő falusi családokat a kultúrával. Ha 

5 
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visszagondolok saját gyermekéveimre, elmondha-
tom, hogy lelkem fejlődése apám eleven hatása 
mellett talán a jó Vasárnapi Újságnak köszönhet 
legtöbbet. 

És ez az áldott újság józan, felvilágosodott, haza-
fias, mindig a jó ízlésnek szolgáló közleményeivel 
azért is kedves lehet nekünk, mert protestáns lélek 
teremtette meg és jórészben ez is tartotta fenn. 
Eleinte tulajdonképen csak hárman voltak az osz-
lopai: Pákh, Jókai, Gyulai. Utóbb az írói gárda 
gyarapodott, de nagy többségében protestáns ma-
radt. A huszonötéves jubileumi számban a munka-
társak arcképcsarnokában közlött ötvenhat kép kö-
zül negyven protestáns írót ábrázolt, köztük pél-
dául a mi Győry Vilmosunkat, Törs Kálmánunkat 
is. Maga Pákh nem sokat írt újságjába, inkább csak 
törölt a beküldött cikkekből, de ezeket így sokkal 
tömörebbé, sokszor egészen jókká tette. 

Faragás, csiszolás volt különben az irodalom 
vezéreinek a legfontosabb dolga is. Mert a Petőfi-
utánzók ekkor termelték tömegesen a sallangos, 
értéktelen népdalokat. Ezek ellen lépett fel Arany 
és Gyulai a komoly kritika, Pákh és a Vasárnapi 
Újság helyettes szerkesztője, Jókai a szatíra és a 
humor nem kevésbbé éles fegyverével. 

Volt idő, mikor a Vasárnapi Újságban legszíve-
sebben olvasták a szerkesztői mondanivalók rova-
tát. Ebben Pákh és Jókai humorának egy-egy vil-
lámcsapása javított, ahol lehetett, gyilkolt, ahol 
kellett. Mert itt is bevált, hogy akit kinevetnek, az 
már halott ember. 

Beküldött valaki egy ízetlen népdalt, mely így 
kezdődött: 

„Azt i zen te az öspöröe: 
Kell-e rózsám szoknya, vörös?" 
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A válasz csak ennyi volt: „Ugyan, az Isten áldja 
meg, hogyan izenne ilyent egy öspörösf 

Egy édeskés nótához: 
„Az én rózsám mosolygása 
Édes, mint a cukros kása." 

folytatásni ezt írta a szerkesztő: 
„Ez a vers meg olyan, lássa, 
Pifeg-pöfög, mint a kása." 

De ha ilyen tréfákon maguk a szerkesztők is bizo-
nyára jól mulattak, máskor keserves órákat éltek 
át, mert Prottmann és cerberusai résen voltak és 
a Bach-korszak szerkesztője sohase tudhatta, mikor 
internálják a „szeretetreméltó" csehek országába, 
mint Pálfi Albertet, vagy mikor keriil börtönbe, 
mint Jókai. 

Egyszer például a Vasárnapi Újság szerkesztője 
majdnem bajba került egy ártatlan kis anekdota 
miatt, mely így kezdődött: „Szedte-vettézik a köz-
katona." Prottmann rárivallt a szerkesztőre: miért 
árulta el a nagy államtitkot, hogy már szedik a ka-
tonákat! (Man sammelt die Soldaten.) Mikor végre 
megértette a kifejezés igazi értelmét, azzal bocsá-
totta el a szerkesztőt: „Máskor írjanak az urak ér-
telmesen magyarul." És mégsem hagyta el Pákhot 
áldott humora, mely társalgása közben is csak úgy 
sziporkázott, különösen a hevesvérű Gyulai Pállal 
való örökös tréfás szócsatái közben. De azért jó-
barátok maradtak. Egymásból nyíló két szobában 
laktak. Pákh a nagyobbikban, mely eleinte szer-
kesztőségi szoba is volt, Gyulai a benyílóban. Egy-
szer a német adóösszeíró biztos kérdezte Pákhtól, 
ki lakik a szomszéd szobában? „Gyulai Pál." Ach so, 
Julie Paul"?" (Paul Juliska.) „Ugy-e a szakács-
né ja?" Pákh a jó tréfa kedvéért ráhagyta és meg-
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fizette a Gyulai adóját is. Ezután mindig Pákhé 
maradt az utolsó szó: „Hallgasson az úr, hiszen az 
adóját is én fizetem." 

És a sok szellemi sziporka mind az alatt a keser-
ves húsz év alatt pattant ki Pákh lelkéből, míg sok-
szor a szerkesztői munkát is ágyban fekve végezte. 
Élete igazán a szellem diadala volt az anyag fölött. 
Igazságot fejez ki sírkövének felirata: 

„Szenvedi s panasz helyett tréfálva vágott , 
De gúnyszavát megcáfolá szíve, 
S a fáklya, melyet mind elől vive, 
Nem szórt tüzet, csupán világosságot." 

BENCZÚR GYULA. 

Jól esik elképzelnem, hogy valamelyik i f j ú olva-
sóm, részben könyvem hatása alatt is, boldog 
büszkeséggel emlegeti azokat a nagy írókat, költő-
ket, akiket a mi egyházunk adott és nevelt a hazá-
nak. És szinte hallom elfogult katholikus ismerősé-
nek feleletét: „Jól van, elismerem, hogy ezen a téren 
van a te egyházadnak némi érdeme. Hanem a mű-
vészeteket a ti Luthertek és követői alaposan agyon-
verték. Ahol a reformáció elterjedt, onnan a mű-
vészi szépség géniusza, mint valami megriadt ma-
dár, boldogabb déli tájakra menekült." 

Nézzünk bátran ennek a kérdésnek is a szemébe. 
Luther, aki a természetet annyira, szerette, hogy a 
virágok és madarak szinte a testvérei voltak, aki 
a költészetben és a zenében alkotva szerette a szé-
pet, szerette azt a képzőművészetekben is. Hiszen 
Luther, akinek egyik legkedvesebb barátja, mond-
hatjuk munkatársa, Cranach Lukács, a festő volt, 
maga mondta, hogy minden művészet az Urat szol-
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gálja. Wartburgból éppen azért jött haza Witten-
bergába, hogy halálra elszánt erélyességgel lépjen 
fel Karlstadtnak és híveinek őrjöngő képrombolá-
sai ellen. Így leginkább Luthernek köszönhetjük, 
hogy manapság az evangélikus nyugati nemzetek 
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Benczúr Gyula. 

boldog, szép országaiban a templomok kincsesházai 
a régi századok művészi emlékeinek. Az ú j templo-
mok közül pedig nem egy evangélikus művészek 
teremtőerejének remekelt csudája. 

És látjuk a lutheri lélek alkotóerejét a képző-
művészet többi ágaiban is. Ha valaki például meg-
áll a lutheránus Dánia fővárosában, a Thorwaldsen-
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múzeum csarnokában, a szobrász remekei között, 
úgy képzelheti, hogy Hellas istenei és hősei körötte 
életre keltek. A szó legteljesebb értelmében vett 
nemzeti festészetet pedig a művelt hitrokon skandi-
náv népeknél és lutheránus fajrokonainknak, a 
finneknek ú j életre kelt, tízezer tótól csillogó, nyírfa-
erdők koszorúzta szép hazájában találunk. 

De minek olyan messze mennünk, mikor bizo-
nyító például itt van közelünkben a budapesti 
Vilma királyné-úti evangélikus templom, mely 
evangélikus művésznek, Petz Samunak remek alko-
tása. És a gyönyörű keretbe bele van foglalva a 
drágakő: a másik evangélikus művésznek, Benczúr 
Gyulának fölséges oltárképe. Ezek maguk eldöntik 
azt a kérdést, hogy a magyar géniusz és Luther 
lelke tudnak-e együtt a művészet terén is örökre 
szóló értéket, alkotni 

Benczúr Gyula (1844—1920), evangélikus püspök 
és pap ivadéka, Nyíregyházán született: ebben a 
szépen fejlődő városban, Szabolcs vármegye egyet-
len lutheránus-többségű helységében, melynek ve-
zető szerepe van a nagy vármegyének szellemi és 
gazdasági életében. Csak ötéves volt, mikor szülei 
édesanyjának szülővárosába, Kassára költöztek át. 
Már akkor kitűnt művészi nagyrahivatottsága. Az 
ötéves gyermek kis vázlatát, mely honvédhuszárok 
elől menekülő kozákokat ábrázolt, három rubelért 
megvette egy jóhumorú kozáktiszt, aki szüleinél 
volt beszállásolva. Ez volt az első elismerés, mely 
után majd annyi következett diadalkoszorúzta mű-
vészi pályáján. 

Mikor a reáliskolát elvégezte, már kész művész 
volt. A család barátjának, Kalchbrenner Károly 
szepesolaszi evangélikus lelkésznek, a nagv nő-
vén vtan tudósnak és művészléleknek biztatására 
szülei 1861-ben Münchenbe küldték, I t t tehetségé^ 
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vei magára vonta Pilotynak, a nagy történeti festő-
nek figyelmét és nemsokára egyik legkiválóbb tanít-
ványa lett, de nem utánozta szolgailag. Belemerült 
Rubensnek és a velencei iskola művészeinek tanul-
mányozásába. Csakhamar úgy emlegették öt is, 
mint a színezésnek és természetességnek mesterét. 

De minket, akik a művészetben szakértők nem 
vagyunk, legjobban megragad iá Benczúr képeiben 
megnyilatkozó nemzeti lélek. Vannak ugyan kül-
földi tárgyú képei is, különösen a színekért rajongó 
művésznek annyira kedves rokokó-világból, XV. és 
XVI. Lajos korából. De világraszóló remekeinek 
tárgyát a magyar történelemből vette. 

Bátran elnevezem az ecset Arany Jánosának, 
mert ahogyan Arany balladáiban és általában köl-
tészetében megelevenedik a nemzeti mult, Buda 
halálától Széchenyi haláláig, éppúgy támad ez 
életre Benczúr ecsetje alatt, Vajk megkeresztelésé-
től a millenniumi hódolásig. Első nagy történeti 
festménye Hunyadi László búcsúja volt (1866); vi-
lághírre azonban II . Rákóczi Ferenc elfogatásával 
emelkedett. A nemzet festőjévé pedig Vajk meg-
keresztelésével lett, melyet mint az Eötvös József 
kultuszminisztertől 1869-ben hirdetett pályázatnak 
győztese, 1875-ben fejezett be. Ezt a képet, melv 
ma egyik legnagyobb dísze Szépművészeti Múzeu-
munknak, a szaktudósok monumentálisnak nevezik. 

Nagyságát méltányolta München műértő társa-
dalma és a bajor kormány is. 1876-tól a müncheni 
művészeti akadémiának volt kiváló tanára és egyik 
legünnepeltebb művésze. 

És 1883-ban mégis haza hozta a magyar szíve, 
hogv sokkal szegényesebb viszonyok között, mint 
az újonnan alkotott mesteriskola igazgatója, nem-
zeti művészetünk hivatott vezére leerven. Itthon 
nevezetes alkotása Budavárának a (öröktől való 
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visszavételét ábrázoló képe, mellyel a világ művé-
szetének első fővárosában, Párizsban, a nagy ér-
met, a Grand prix-t nyerte el. De legnagyobb alko-
tása, művészete templomának kiemelkedő kupolája 
az a nagy képe, mely az országgyűlés két házának 
a királyi pár előtt való hódolását ábrázolja. Ezer-
éves történetünk géniusza ihlette meg a művészt, 
mikor nem uruk előtt szolgailag meghódoló alatt-
valókat festett, hanem valóságos királyok gyüleke-
zetét, mely szexetettel üdvözli azt, akit önként első-
nek ismer el a kebelében. Szilágyi Dezső, az ünnepi 
szónok, a protestáns erőnek és büszkeségnek ez a 
megtestesülése pedig mintha azt mondaná: „Kirá-
lyunk, hódolunk neked, mert te is meghódoltál tör-
hetetlen nemzeti erőnk előtt és Tstentől megálda-
tott hosszú uralkodásod alatt híven megtartottad 
esküdet, amit alkotmányunkra tettél!" 

Királynak hódoló királyok vannak a Vilma 
királyné-úti templom oltárképén is, mely a nap-
keleti királyokat mutatja be a gyermek Jézus lábai-
nál, és amely Benczúrnak, a jó evangélikus ember-
nek nevét örökre egyházunkhoz kapcsolja. Ez a 
remek kép azt a nagy történeti eszmét testesíti meg, 
hogy nemzetünk, keletnek ez a királyi népe, csilla-
gát követve, nyugatra jött és itt meghódolt a nyu-
gati keresztyénség ós a nyugati kultúra varázsereje 
előtt. De nekünk azt a nagv igazságot is jelenti, 
hogy több mint félezer év múlva keleti népünk újra 
nyugatra ment és onnan elhozta a vallás és a kul-
túra kincseinek ama mérhetetlen gazdagságát, me-
lyet jogosan a Luther lelke név alá foglalunk össze. 

Benczúr azonban nemcsak történeti festő, hanem 
jellegzetes arcképeket és szinte diákos humortól és 
pajkos jókedvtől duzzadó zsánerképeket is alkotott. 
Legkiválóbb arcképe a. Tisza Kálmáné, mellyel 
megnyerte a művészetben is annyira illetékes német 
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nemzet nagy aranyérmét (1910). Jól esik látnunk, 
hogy nemzeti nagyjaink sorában annyi sok protes-
táns nagy emberünket is lefestette: köztük Tisza 
Kálmán mellett Mikszáth Kálmánunkat is. 

Boldogan dobbant meg szívem magyar és luthe-

Zichy Mihály: Luther Wartburgban. 

ránus büszkesége, mikor a firenzei Pitti-képtár-
ban, a világ egyik legelső múzeumában felém 
mosolygott a legnagyobb vi lá gmű vészek saját 
maguk által festett arcképei sorából Benczúr 
szellemes és jóságos arca, -melyet a képtár igazga-
tóságának, kérésére maga festett meg és küldött 
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be. Édes balzsam ez a látvány porbatiport nemze-
tünk minden fiának, akit jó sorsa a firenzei mű-
remekek földi mennyországába elvezet, mert még 
néhány más nagy magyar művész arcképével 
együtt annak a bizonysága, hogy a Szépség nagy 
birodalmában is megálljuk a helyünket. 

És hála Isten, Benczúr csak a legelső a nagy 
evangélikus festők között. De van utána és előtte 
azoknak egész hosszú sorozata. Köztük Orlay-Pet-
rich Soma, a történeti festő, Petőfi barátja, Jankó 
János, az ecset Mikszáthja, a túlpezsdülő humorú 
rajzoló és zsánerkép festő, Greguss János a tájkép-
festő, Greguss Imre a zsánerfestő. Végre a ma is 
élő nagy festők, Karcsay Lajos, Vidovszky Béla, 
Baló Ede, Glatz Oszkár és mások, akikről itt bő-
vebben nem szólhatok, mert még köztünk élnek és 
működnek. 

És nem kell-e katholikus létére is hálás szívvel 
felemlíteni Zichy Mihályt, aki annyira megértette 
Luther nemes, büszke és bátor lelkét, mikor meg-
festette wartburgi szembenállását a Sátánnal. 
Nincs-e jogunk azt mondani, hogy a Luthert tisz-
telő és szerető emberek láthatatlan egyházának 
tagja ő is, aki mint szerető, jó lelki testvérünk, ezt 
a remekművét egyházunknak ajándékozta? 

A GÖRGEY-NEMZETSÉG ÉS GÖRGEY 
ARTHUR. 

A „Luther lelké"-ben eddig bemutatott nagy 
cipszerek képét nézegetve, azt kérdezem magamtól: 
mi lehet az oka, hogy azok a derék szepesi németek 
annyira egyiittéreznek velünk, magyar testvéreik-
kel. Az okát megtalálom nemes szívükben, magyar 
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fajtánk szeretetreméltó tulajdonságaiban, a gonosz 
osztrák politikában, mely mind a kettőnket üldözve, 
a közös szenvedés szent tüzében összeforrasztott 
bennünket. De megtalálom abban is, hogy köztük 
közel nyolc évszázadon át annyi tősgyökeres ma-
gyar nemesi család lakott; velük, különösen azok-
kal, akik közülök nemesi rangra emelkedtek: 
a Probsztnerekkel, a Wielandokkal, a Zsedényi-
Pfannschmiedekkel és annyi mással rokoni kapcso-
latban élt. A jó cipszerek ezekben a szeretetreméltó 
emberekben ismerték meg és szerették meg nemes 
fajtánkat. 

Ilyen magyar úri családok voltak, a Thökölyek 
és a Csákyak főúri nemzetségét nem számítva, 
például a Máriássyak, Szirmayak, Dessewffyek, 
Fejérváryak, Berzeviczyek és a köztük vezérszere-
pet vivő Görgeyek. Ez utóbbiak már a tatárjárás 
előtt a Szepességben laktak. Címerük, a tölgyfát 
kitépő vadember is arra vall, hogy a magyarság déli 
otthonából ideköltözve, erdőt irtva szereztek ma-
guknak földbirtokot. 

Jordán nevű ősük a tatárjárás korában felvezette 
a szepesi németeket az Igló mellett emelkedő Kőre, 
a Lapis refugiira és ezt megvédte a tatárok ellen. 
Katonai bátorság, vezéri tehetség későbbre is 
Görgey-erények maradtak. I. Jordán három fia 
kapta jutalmul Görgő helységét, majd utóbb a csa-
ládé lett Topore is. Innen a Görgey név és a 
„görgői és toporci" kettős előnév. 

A rozgonyi csatában mind a három Görgey részt-
vett, mint a haza egységének védője Csák Máté 
ellen. II . Jordán vezette diadalra a szepesiek ban-
dériumát. Ő maga életével fizetett a diadalért. 

Később a Görgeyek állandóan önzetlenül a nem-
zeti ügy és az evangélium üldözött igazsága mellett 
szálltak síkra, Nem is gazdagodtak meg, mint 
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egyik-másik „okosabb" nemzetség, mely önzőbb 
politikával a hatalom kegyét kereste. Megmarad-
tak előkelő vármegyei famíliának. Szepes vár-
megyének tíz alispánja, körülbelül ugyanannyi or-
szággyűlési követe és rengeteg egyéb tisztviselője 
került ki közülök. 

A nemzetség nagyobb része az evangélikus egy-
ház híve lett; és éppen az ő védelmük alat t élte át 
a szepesi evangélikus nép, ha megfogyva is, de meg 
nem törve, az ellenreformáció gyászos korát. Ma 
is a Görgey-fészek, Toporc, az egykori artikuláris 
gyülekezet, a legvirágzóbb a szepességi falusi 
német gyülekezetek sorában. 

A nemzetség hadi erénye, vezéri tehetsége és 
önzetlen hazaszeretete lobbant fel 1848-ban, mikor 
négy evangélikus Görgey volt tiszt a honvéd sereg-
ben: három testvér, Arthur, Ármin, István és 
unokatestvérük, Kornél; Armin mint tábornok, 
Arthur mint fővezér. 

Görgey Arthur (1818—1916) az ősi fészekben, 
Toporcon született, Késmárkon és Eperjesen tanult, 
tizennégyéves korában a tullni utászkari iskolába 
lépett, nemes-testőr lett, majd a nádorhuszároknál 
volt elismert jó katona. Megunta a béke idején lel-
két be nem töltő katonai szolgálatot, mint főhad-
nagy nyugalomba vonult, egy darabig otthon gaz-
dálkodott, majd Prágában az egyetemen vegyé-
szeti tanulmányokat folytatott és a pesti egyetem 
vegyészeti tanári állására törekedett. 

De a 48-as kormány felszólítására, mint százados 
belépett a honvédseregbe. Törhetetlen akaratereje 
magára vonta a figyelmet, mikor a hazaárulás miatt 
a haditörvényszéken halálra ítélt gróf Zichy ödönt 
kivégeztette. Mint hadvezér akkor tűnt ki, mikor 
Perczel Mórral együtt Róth és Philippovics tábor 
nokokat tízezer főnyi horvát seregükkel a Sió mel-
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lett elfogták. A szerencsétlen schwechati csata után 
a szétszórt csapatokból, folytonos harcok között 
egész Vácig visszavonulva, harcrakész hadsereget 

Görgey Arthur. 

teremtett. Híres váci kiáltványában kijelentette, 
hogy V. Ferdinánd híve és a 48-as alkotmány védel-
mében harcol. Ezzel megtartotta seregében a volt 
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császári tanult tiszteket, részben nem is magyar 
honpolgárokat, akik nélkül a sereg talán szétbom-
lott volna. 

Azután végrehajtotta nevezetes téli visszavonulá-
sát, melyet Rustow, a kiváló svájci katonai törté-
netíró hadvezéri remeklésnek nevez. A kápolnai 
csata után, melyben Dembinszky Henrik, a fővezér 
elvesztette a sereg bizalmát, mint a debreceni kor-
mánytól kinevezett ideiglenes fővezér, a diadalmas 
tavaszi hadjáratban Komáromig vezette seregét, 
majd a kormány parancsára Budát foglalta vissza. 
Ú j ra Komáromba térve vissza, már Bécs ellen 
készült, de az oroszok betörésének hírére, a kor-
mány parancsára, ismét hadvezéri remekléssel, 
Vácon, Miskolcon, Debrecenen át Aradig vezette 
lerongyolódott, elfáradt, hadiszerekben hiányt szen-
vedő seregét. A Temesvárnál álló másik sereg tel-
jes veresége után, mint Görgey kijelentette, már 
csak a fegyverletétel volt hátra, ha harmincezer jó 
magyar katonát teljesen céltalanul és reménytele-
nül nem akartak mészárszékre vinni. Ennek tuda-
tában nevezte ki öt a kormány diktátornak. Tehát 
a fegyverletételért, melyet elkerülni nem lehetett, 
osztozik vele a felelősségben a történelem ítélő-
széke előtt. Beleegyezett ebbe különben seregének 
törzstisztikara is. Szívetrázó völt a hadseregnek 
és a rajongva szeretett vezérnek egymástól való 
elbúcsúzása. 

Görgey azzal, hogy az oroszok és nem az osztrá-
kok előtt tette le a fegyvert, mintegy éket vert a 
büszkeségükben vérig sértett osztrákok és elbiza-
kodott szövetségeseik közé. Ez is egyik nagy oka 
volt a szövetség gyors felbomlásának. Így állott 
azután 1859-ben és 1866-ban Ausztria annyi ellen-
ség között elszigetelve, egymagában. Ezért kellett 
keresnie a magyarsággal való kiegyezést. Ilyen 
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módon nyúlt bele Görgey utoljára is áldásosán és 
messze kiliatólag nemzete sorsának intézésébe. 

És a nemzeti büszkeség a maga elfogultságában 
mégis az árulás vádját emelte ellene, nem akarva a 
két nagyhatalom által való leveretést elfogadni 
máskép, mint árulás hozzájárultával. 

Mióta az orosz hivatalos adatokat ismerjük, jól 
tudjuk, hogy az orosz kormány, mely jó néven 
vette, hogy a magyar fővezér az osztrák hadveze-
téssel szóba se állva, hadserege előtt tette le a fegy-
vert, kierőszakolta az osztrák kormánynál Görgey 
életének megkímélését, mert különben magával 
vitte volna Oroszországba. Ezt mindenáron meg 
kellett az osztrák kormánynak akadályoznia, mert 
akkor a világ előtt kétségbevonhatatlan lett volna, 
hogy a magyarokat az orosz győzte le. Így kerülte 
el Görgey hös tábornokainak vértanúi sorsát, de 
így lett náluk is nagyobb vértanú, viselvén homlo-
kán, melyet a hazáért kapott szörnyű sebének jele 
díszített, még a hazaárulás méltatlan vádjának 
töviskoszorúját is. 

Szegénységben élt Klagenfurt mellett egy kis 
faluba internálva, leginkább írói tiszteletdíjából és 
egy gyártól kapott szerény vegyészi fizetéséből. 
Majd 1867 után hivatalnok lett a Lánchíd igazgató-
ságánál; utóbb a magyar kormány nyugdíjából élt, 
jó testvérének, Istvánnak családi körében. Több igen 
értékes könyvben és cikkben bátran, az igazság 
ellenállhatatlan erejével védte magát a méltatlan 
vádak ellen. Utóbb tudott nemesen és büszkén hall-
gatni. Amint az idők múltak és a szenvedélyek csil-
lapultak, a vád is mind halkabb és halkabb lett. 
Háromszáz volt tisztje adott ki érdekében nyilatko-
zatot, melyben iránta való szeretetét és hazafias 
érdemeiben való föltétlen bizodalmát megható sza-
vakban fejezte ki. 
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Gyulai Pál, az igazság bajnoka, Romhányi című 
elbeszélő-költeményében lelkesen szót emelt a „tip-
rott hős mellett, akit úgy meggyaláztak". 

Azóta, a szabadságharc nagy szereplői elhúnyla 
után, a pártatlan történetírás bírói széke előtt úgy 
áll Görgey, mint ezeréves történetünk legnagyobb 
vezéri tehetsége, a hadi erények, az önzetlen haza-
szeretet és a férfias jellem megtestesülése. 

A BÁRÓ PRÓNAY-NEMZETSÉG. 

Ahogyan a Szepességben a Görgeyek, Zólyom-
ban a Radvánszkyak, úgy gyökereznek Turócvár-
megyében a Prónayak. A Radvánszkyakat és 
Prónayakat különben is annyi rokoni kapocs fűzi 
össze, hogy őket szinte egy nemzetség tagjainak 
tekinthetjük és bennük sok rokon erényt és kiváló 
tulajdonságot találunk. 

Turóc hazánknak egyik legkisebb, de egyik leg-
szebb vármegyéje, melynek másfélezer méternyi 
magasságig emelkedő hegykoszorúja gyönyörű kis 
rónatájat ölel körül féltő gonddal. Mintha csak a 
délibábos Alföld egy kis darabja menekült volna 
ide a rekkenő hőség elől a sötétzöld fenyvesek barna 
hűvösébe. 

A tősgyökeres magyar Prónayak őse, Rechk 
comes, IV. Béla korában szerezte meg itt Tótpróna 
községet, mely nemsokára a családnak nevet és elő-
nevet adott. Rechk comes egyik fia a lengyelek, 
másik az osztrákok ellen vitézkedett az utolsó 
Árpád korában. A mohácsi vész után a nemzetség 
fejét, Mátyást literátusnak nevezték jogtudásáért 
és műveltségéért. A reformáció hajnalán a nem-
zetség Luther híve lett és megmaradt annak az üldö-
zések és a csábítások korában is. 
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Vitézség, erős jogérzék, nagyfokú irodalomkedve-
lés, a természetért való rajongás, magyar tűz, egy-
háziasság, nemes lutheri büszkeség voltak a Pró-
nayak fő jellemvonásai. A nemzetség több várme-
gyében elágazott. Mi itt azzal az ágával foglalko-

Báró Prónay Gábor (1812—1875). 

zunk, melyet pestvármegyei otthonáról acsainak 
szoktak nevezni, melyet I. Gábor, a nagy jogtudós, 
a szerencsés birtokszerző emelt magasra és amely 
ennek két fiával, Lászlóval és II . Gábori-al Mária 
Terézia korában a bárói koronát is elnyerte. László, 
fia, Sándor, az evangélikus egyház űjraébredése 

9 
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korában, II . Lipót alatt a pesti zsinat alelnöke, 
majd egyházunk egyetemes felügyelője lett, A nagy-
műveltségű férfiú, a göttingai egyetem egykori ki-
tűnő hallgatója, a hazai történet alapos búvárlója 
egyúttal nagy mecénás is volt. Segítette Kessler 
Ignácot Magyarország történetének kiadásában és 
pénzzel is, jó tanáccsal is támogatta Körösi (Jsoma 
Sándort, a nagy keleti utazót. Kis János és 
Kazinczy szerették Prónay Sándort és Kazinczy 
hazánk díszének nevezte. Székács tartotta fölötte, 
mint az Akadémia igazgatósági tagja fölött, az 
emlékbeszédet, és kiemelve tudományos érdemeit, 
jellembeli kiválóságait, őt egyházunk lelkének, fél-
századon át legerősebb oszlopának nevezte. El-
mondta róla azt is, hogy rajongott a természetért; 
az acsai kert ő alatta lett hazánk egyik legszebb 
főúri díszkertje, valóságos földi éden. Kiemelte 
benne arisztokratikus büszkeségét, mely nem volt 
gőg, hanem buzdítás, hogy dicső eleinek nyomdo-
kában járjon. 

Sándor testvérében, Lajosban a család vitézi (lé-
nyei tündököltek. A napoleoni háborúknak volt hős 
ezredese, a Szent István-vitézi rend keresztese. 

I I . Gábornak, a bárói ág másik megalapítójának 
hasonló nevű unokája, Gábor, ismét a békés Prónav-
erényekben vált ki és ezek által lett a legkiválóbb 
Prónay: a család legfőbb dísze és büszkesége. 
Prónay Gábor (1812—1875) nagyműveltségű em-
ber volt. Nemcsak a világi, de a teológiai tudomá-
nyokban is kivált. A Biblia két szent nyelvében 
annyira jártas volt, hogy a szaktudósok is bámul-
ták. A közügyekben, családja hagyományainak 
hódolva, lelkesen résztvett. Mint az 1839—40-i 
országgyűlésen Turóc vármegye egyik követe, ő 
volt az első másfélszáz év óta, aki a vármegye köz-
gyűlésén nem latinul, hanem magyarul tartotta meg 
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követi jelentését. Tagja volt az első pesti nép-
képviseleti országgyűlés képviselőházának is. Bá-
tor, szókimondó beszédeiért, melyeket itt tartott, a 
Bach-korszakban haditörvényszék elé állították, 
habár mint a „szigorú törvényesség embere", Deb-
recenbe már nem ment át az országgyűléssel. Az 
elnyomatás sötét éveiben a nemzeti űgv védelmére 
több külföldi lapba cikkek hosszú sorát írta meg. 
Később a Pátens ellen alapos jogérzékkel megírt 
német röpiratával sokat tett a külföldi közvélemény 
felvilágosítására. Itthon pedig a Pátens ellen való 
küzdelemben egyházának egyik legbátrabb és leg-
bölcsebb vezére volt. így a legnagyobb Prónayt 
méltán odahelyezhetjük Radvánszky Antal mellé, 
aki meg ennek a Prónayakkal testvérnemzetségnek 
volt legkiválóbb tagja. Ezekért az érdemeiért, de 
rátermettségéért is 1861-ben egyetemes felügyelő-
nek választották meg. Ezt a tisztet buzgón és böl-
csen vitte egy negyedszázadig. 

Prónay Gábor közéleti jelentősége azonban nem 
merült ki politikai és egyházi szereplésében. 

„Vázlatok Magyarhon népéletéből" című díszes, 
németül és franciául is megjelent néprajzi munká-
jával sok barátot szerzett nemzetünknek a művelt 
Nyugaton. Itthon ezért a Tudományos Akadémia 
levelezőtagnak választotta meg. Elsőrangú zene-
szerző volt, és pedig, mint a lelkes magyar Prónay-
nemzetség tagjához méltó, a magyarstílű zenét 
művelte. Elnöke volt a Nemzeti Zenedének. Stipen-
diumot is alapított a magyar zenében kiváló if jú 
zeneszerzők részére. Kedvelte a képzőművészete-
ket; egyik alapítója volt a Képzőművészeti Társu-
latnak. Mint a művészetekért, irodalomért nagy 
áldozatot hozó mecénás és műértő ember, acsai 
kastélyát a műkincsek, könyvek, nagyjelentőségű 
múzeumává tette. 

9· 
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Rajongott a szépért a természetben is. Kiváló 
kertész volt: gyakorlatilag is, elméletileg is, társa-
dalmilag is szolgálta a kertészet ügyét. Alapos 
könyvben megírta a magyar kertészet történetét, 
megalapította az Országos Kertészeti Társulatot. 

Ö volt egyike azoknak a jövendőbe látó hazafiak-
nak, akik fölismerték a tornászat ügyének nemzeti 
jelentőségét, ü az egyik megalapítója és első elnöke 
az Országos Testgyakorló Intézetnek. Irgalmas és 
jószívű volt a szegényekhez, elhagyatottakhoz, 
felkarolta a beteg gyermekek ügyét. Alapítója és 
első elnöke volt a Gyermekkórházat Alapító Egye-
sületnek. Érdemeit az Akadémiában alaposan és 
lelkesen a klasszikus műveltségű Haberern Jonatán, 
egyházunk egy másik büszkesége méltatta. 

Mint a természet lelkes barátja, ennek kebelén 
kívánta aludni síri álmát. Hálás fia, Dezső, a kies 
acsai táj egyik legszebb pontján emelt neki végső 
nyugvóhelyet. 

A család jelenleg élő tagjai közül a történeti kép 
kiegészítése végett csak báró Prónay Dezsőről emlí-
tünk meg annyit, hogy báró Radvánszky Antal 
halála után őt emelték az egyetemes felügyelői 
székbe, nemcsak áldottemlékű atyja iránt való 
kegyeletből, hanem saját érdemeiért is. Így egy 
évszázadon belül három Prónay viselte egyházunk-
ban a legfőbb méltóságot. 

Ez is bizonyítja, hogy egyházunk vezetésében a 
báró Prónayak méltó társai a másik két vezér-
familia tagjainak, a báró Radvánszkyaknak és a 
gróf Zayaknak. 
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KOSSUTH LAJOS. 

Mint a Prónayak, úgy a Kossuthok is Turóc vár-
megye talajában gyökereztek, de sokáig nem ját-
szottak nagyobb szerepet. Mintha csak századokig 

Kossuth Lajos. 

csendben arra készülődtek volna, hogy az idők tel-
jességében Kossuth Lajosban a történeti jelentőség 
legmagasabb polcára emelkedjenek. 

Kossuth Lajos tüneményes pályáját olvasóim 
előtt ismeretesnek tételezvén föl, itt csak azt kívá-
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nom elmondani, mimódon kísérte végig életén 
Luther lelke, melyet protestáns iskolák fejlesztettek 
ki benne. 

Tanulói éveinek legnagyobb részében, mint déli 
Zemplén vármegye szülötte, a sárospataki refor-
mátus főiskolának volt a tanítványa. I t t a diákok 
önkormányzati élete még erősebben ki volt fejlődve, 
mint más protestáns líceumokban és kollégiumok-
ban. A régi időben az iskolát a diákság kormá-
nyozta, tanárait választotta, utóbb sokáig legalább 
ajánlotta. A kollégium vagyonát az i f júság bizalmi 
embere, a szénior, vagyis „a legöregebb" diák ke-
zelte. Olyan önálló volt ez az ifjúság, hogy a 
kuruc-korszakban Patakról elűzetve, hontalanul 
bujdosva, tanárok nélkül együtt tanult és így fenn-
tartotta a kollégiumi élet folytonosságát. 

Mint Sopronban a Deákkuti vármegy ében, úgy 
Patakon a Nádorvánnegyében folyt kicsinyben a 
nagy vármegye élete, a maga vitáival, szónoklatai-
val, sőt korteskedéseivel. Nem sokkal Kossuth 
Lajos diákévei után a soproni Magyar Társaság 
mintájára Patakon is megalakult az önképzőkör, 
éppen Kossuth Lajos későbbi társának, a függet-
len Magyarország leendő miniszterelnökének, 
Szemere Bertalannak vezetése alatt. 

Kossuth heves vérmérsékletének egész tüzével 
résztvett Nádorvármegye ós általában az ifjúság 
önkormányzati életében. Egy alkalommal, mint 
olyan sokszor máskor, megint forrongott a jogász-
ság valami képzelt, vagy valóságos sérelem miatt, 
és pedig éppen Kossuth vezérsége alatt. Ekkor 
mondta Kövi Sándor, a híres jogi professzor azo-
kat a bizonyos tekintetben prófétai erejű szava-
kat: „Ebből a domine Kossutliból még nagy ország-
háborító lesz valaha." Nekünk ez a szereplése ter-
mészetesen nem οrszágh ábοr ításban, hanem a nem-
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zeti jogokért vívott harcban vezetőszerepre hiva-
tottságát jelenti előre. 

Majd egy másik kuruc-iskola, Eperjes is hozzá-
járult, hogy Kossuthban a kuruc-lelket kifejlessze. 
Eperjesen mindig elevenen éltek a kuruc-kor ha-
gyományai és vele Thökölynek, az egykori nagy 
tanítványnak emléke. Hiszen mikor már csak az 
egyetlen Munkács-várán lobogott a kuruc-zászló, 
nem egy eperjesi polgár fia harcolt Zrínyi Hona 
seregében. Részben ez ingerelte fel Carafa harag-
ját Eperjes ellen és ezért kellett a huszonnégy vér-
tanúnak meghalnia. Később is, 1848-ban a kassai 
vörössapkások között sok eperjesi kollégiumi diák 
harcolt, mint Kossuth katonája. 

Kossuthban az eperjesi és pataki diák kuruc-
lelke, függetlenségi ösztöne emelkedett történeti 
jelentőségre, mikor politikai téren is megvalósította 
azt a protestáns, azt a lutheri elvet: „Semmit rólunk, 
nélkülünk". 

De tanult Kossuth Patakon és Eperjesen mást is: 
megtanult fegyelmezetten gondolkodni és megtanult 
tanulni. 

Greguss Mihály, a nagy eperjesi tanár, a későbbi 
kiváló esztétikusnak, Ágostnak atyja, holtanapjáig 
emlegette Kossuthot, mint páratlan szorgalmú 
minta-diákját. 

Ennek a két adománynak, a fegyelmezett gon-
dolkodásra való képességnek és a tanulásra való 
készségnek köszönhette Kossuth lelke holtig való 
iideségét, és ezek vigasztalták élete legsötétebb 
óráiban. 

Mikor két írott újságjáért börtönbe került, eleinte 
könyvet se adtak a kezébe. Talán megőrült volna a 
szörnyű magány töprengései között, mint valaha 
Zrínyi Boldizsár a gráci börtönben, vagy éppen 
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Kossuth fogságának napjaiban Lovassy László, a 
külföld rabja, ha nem tudta volna fegyelmezett 
eszét rákényszeríteni, hogy egy-egy jogi problémát, 
történeti vagy alkotmányos kérdést napokon át 
rendszeresen végiggondoljon. 

Majd mikor mégis olvashatott, Shakespeare 
tragédiái és egy angol szótár· segítségével meg-
tanult angolul. Később a kiejtést is elsajátította. 
Bujdosása ideje alatt Angliában és Amerikában 
ünnepelték, mint angol szónokot. Mert nem a min-
dennapi angol nyelven, hanem Shakespeare mély-
séges és gazdag nyelvén szólt hozzájuk. Volt a 
kezemben az az angol Reading-book, iskolai olvasó-
könyv, melyben benne van Kossuth egy angol szó-
noklata. Szép dolog az, hogy a nagy szónokok nem-
zetének fiai egy volt pataki és eperjesi diáktól 
tanulják meg, hogyan kell angolul szépen szó-
nokolni. 

Később is a tanulni-tudás volt életének áldott 
vígasztalója. A hontalanság szomorú napjaiban 
öreg fejjel tanulta meg a botanikát, öreg lábakkal 
járta fürgén az Alpok magasságait. Szorgalmasan 
gyűjtötte, szárította, meghatározta a növényeket. 
Jól esik látnunk a botanika gyönyörűségeibe el-
merülni a volt eperjesi diákot ugyanakkor, mikor 
az eperjesi tanár, Hazslinszky Frigyes a botaniká-
nak elsőrangú búvárlója volt. 

De élt-e az egyházához való ragaszkodás Kossuth-
ban, akit annyira elfoglalt a hazája érdekében foly-
tatott szakadatlan munka és küzdés? Hála Isten, 
erre is igennel felelhetünk. Istenhez emelkedő, esz-
ményies, vallásos gondolkodásáról iratainak szó-
noklatainak sok helye tanúskodik. Magam is olvas-
tam öregségében a lapokban megjelent nyilatko-
zatát, melyben kijelentette, hogy evangélikus egy-
házának ragaszkodó, hű fia. 
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Erről azonban cselekedetei még határozottabban 
nyilatkoznak. Mint Székács jó barátja, szorosabban 
belekapcsolódott az egyházi életbe. A pesti magyar 
gyülekezet, a pestvárosi esperesség, a bányai egy-
házkerület és az egyetemes egyház gyűlésein sok-
szor hallatta bölcs és ékes szavát. 

Például az úgynevezett pánszlávok, vagyis tót 
nemzetiségi túlzók ellen való küzdelemben, gróf Zay 
Károly egyetemes felügyelővel és Pulszky Ferenc-
cel, ő volt az óriási többségben lévő hazafias párt-
nak egyik lelkes vezére. Ne csodáljuk, ha Kollár 
János tót költő Slávy Dsera című, Dantét utánzó 
költeményében a pokol lángjai között mutatta be 
mind a hármukat. 

Abban a szinte sorsdöntő kérdésben, amit a két 
lelkes jó barát, Székács és Török Pál vetett fel, 
hogy a testvér protestáns egyházak lépjenek unióra, 
— Kossuth a Pesti Hírlapban egész cikksorozattal 
foglalt állást. Senki se sajnálhatta jobban, mint ő, 
hogy az unió meg nem valósult. 

Mint az első felelős minisztérium legbefolyásosabb 
tagjának, döntő része volt az 1848-i XX. törvénycikk 
megalkotásában, mely a protestáns egyházaknak 
biztosította a katholikus egyházzal való tökéletes 
egyenjogúságot és kimondta az egyházak szükség-
leteinek az állam által való fedezését. Mikor ez 
Kossuth iránt hálára buzdít bennünket, egyúttal 
annak a bizonysága is, hogy nemzetünk, valahány-
szor maga volt ura a sorsának, mindig a vallás-
szabadság szent elvének hódolt, tgy például Bethlen 
Gábor 1620-i besztercebányai, II . Rákóczi Ferenc 
1705-i szécsényi és Kossuth Lajos 1848-i pesti 
országgyűlésén. 

Egyházunk mindig büszke volt egyik legnagyobb 
fiára és jóltevőjére. Yégiil pedig a gyászoló nem-
zettel együtt igyekezett megadni neki a méltó utolsó 
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tisztességet. A legelső nagy gyászistentiszteleten a 
torinói valdensiek templomában az orosháziak ki-
váló papja, Yeres József tolmácsolta meghatóan a 
haza. és az egyház gyászát. 

Budapesti temetésén, a Nemzeti Múzeum csar-
nokában a ravatalnál Sárkány Sámuel, a bánya-
kerület püspöke méltatta szintén igen szépen Kos-
suth nagy érdemeit és kísérte ki a koporsót papjai 
seregével a Kerepesi-temetőbe. A sírnál pedig az 
emelvényre lépett Horváth Sándor, annak a pesti, 
Deák-téri magyar gyülekezetnek ékesen szóló lel-
késze, melynek valaha Kossuth Lajos is tagja volt 
és a tengernyi sokaságban messzeható hangon 
adott hálát a „népek Istené"-nek, hogy Kossuth 
Lajossal áldotta meg a magyar nemzetet. így tűnt 
ki ezen a világraszóló temetésen is, milyen nagy a 
mi aránylag kevés hívet számláló egyházunk nem-
zeti jelentősége. Kitűnt, hogy egyházunk ha fény-
ben, hatalomban elmarad is erősebb testvérei mel-
lett, de a Gracchusok anyjaként méltón biiszkélked-
hetik nagy fiaival, akik egyúttal a hazának is nagy 
fiai. 

MÁRIA DOROTTYA. 

Luther lelkét megtaláltuk a kunyhókban, egy-
szerű lelkészlakokban, előkelő urak kastélyaiban: 
megtalálhatjuk a trón közelében, magában az ural-
kodóházban is. Pedig sok ember azt gondolná, hogy 
ott a hideg magasságban hitünknek csak ellenségei 
vannak. Legföljebb ha egyik-másik, a közvélemény 
ellenállhatatlan ereje előtt meghódolva, türelemmel 
enyhíti sorsunkat, vagy engedi, hogy szent jogaink 
törvényben biztosíttassanak. 

De két nemeslelkű asszonyban ott fent is meg-



139 

nyilatkozott Luther lelke. Az első Mária volt, II. 
Lajos özvegye, akit Luther is az evangélium hívé-
nek ismert és Mohács után felkeresett vigasztaló 
levelével. A másik pedig a Württemberg! királyi ház 

Mária Dorottya. 

sarjadéka, Mária Dorottya (1800—1855), aki mint 
viruló, szép, tizenkilencéves hajadon lett a legnép-
szerűbb Habsburgnak, a nála huszonnégy évvel 
idősebb József nádornak harmadik felesége. 

A württembergi hercegnő a Melanchtont, Luther 
legnagyobb-munkatársát, és az eszményiség költő-
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jét, Schillert sarjadzó egyik legnemesebb német 
törzsnek, a sváb törzsnek méltó leánya, mint majd 
közel félszázaddal később egy bajor hercegnő — 
Erzsébet királyné —, nemes lelkének teljes erejével 
megszeretett bennünket. Megtanult — mint láttuk, 
Schediustól — magyarul és szívesen beszélt ú j 
hazája nyelvén. 1826-ban a rendek üdvözlő küldött-
ségének, általános örömére, magyarul válaszolt. A 
magyar íróknak pártfogója volt. A régi okleveleket, 
például a II . Lajos özvegyére vonatkozókat, össze-
gyűjtette és egyetemes egyházunknak ajándékozta. 
Bauhofer Györggyel, kedves budai papjával meg-
íratta a magyarhoni evangélikus egyház történetét. 

Leányai, Henriette és Erzsébet mellé magyar 
játszótársakat hívott. Mostohafia, Tstván és édes-
fia, József az ő örömére együtt pajtáskodtak és bir-
kóztak az alcsúti parasztgyerekekkel, akik sokszor 
bekiabáltak a rácsos kapun a kastély udvarára: 
„Palatínus Pista, gyere játszani!" Budán meg 
együtt kugliztak a várkertbe meghívott gimnázis-
tákkal. 

Magyar érzése mellett a legjobb bizonyság a leg-
nagyobb magyar, aki azt írta róla,: „Hű volt orszá-
gunkhoz és nemzetünkhöz!" — És aki fiát, Bélát, 
utasította, bogy Belgiumban járván tisztelegjen 
Henriette királynénál és hozza meg a hírét, méltó 
ivadéka-e nemzetünket szerető édesanyjának'? Vi-
szont a nádorné Széchenyit nagyrabecsülte és ked-
velte, úgyhogy a nádor csak úgy emlegette őt előtte: 
„A te barátod, Széchenyi!" 

De nemcsak a legnagyobb magyart, hanem a leg-
kisebb magyarokat is szerette: az alcsúti szegény 
emberékkel a legkedvesebb közvetlenséggel társal-
gott. Természetesség jellemezte, eltérőleg a merev 
habsburgi szertartásosságtól. Ezt a tulajdonságát 
is örökölték utódai, így fia, József, aki még a le-
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nézett cigányok; sorsát is szeretettel felkarolta és 
unokája, József, akit a világháborúban annyira 
szerettek katonái. Ezt a szellemet örömmel látjuk 
a legifjabb nemzedékben is. 

Felfogásában demokrata volt. A derék Liedie-
mann Sámuel pesti kereskedőt, a pesti evangélikus 
gyülekezet egyik alapítóját, a Zsigmondyak, Habe-
rernek ősét, családi körében ismételten megláto-
gatta. Nyájas volt a modora, derűs a kedélye. Szé-
kács sokszor megnevettette magyaros észjárásából, 
őserejű, Lutherre emlékeztető humorából fakadó 
ötleteivel. 

Legboldogabb volt családi körében, szívesen járt-
kelt kertje virágai között. Fia, József, kertészeti 
hajlamát tőle örökölte. 

A württembergi nagy evangélikus ősök utóda, 
anyai ágon a református hősnek, Orániai Vilmos-
nak ivadéka, vallásos lélek, egyházunk buzgó híve, 
egyúttal anyai őse református egyházának is jó-
akarója volt. Bizonyítja ezt az a nagyrabecsülés, 
mellyel Török Pá l iránt viseltetett. Mélyreható hit-
tudományi ismeretei voltak; az újtestámentumot 
görögül olvasta; egy hitét megtámadó katholikus 
papnak olyan nagyszerűen megírott levélben felelt 
meg, hogy ahhoz Székácsnak sem volt hozzátenni-
valója. 

A Bibliát férjével is megkedveltette. Imádságos 
lélek volt, híve az úgynevezett pietista iránynak. 
A papok között is a buzgólkodókat kedvelte, mint 
„udvari papját". Bauhofert, akit az ő kívánságára 
hívtak meg a budaiak első lelkészüknek, a lelkes 
Wimmert és Székácsot. A fővárosi protestáns papo-
kat rendszeresen megállapított időszakonként ud-
varmesternője szállásán össze is hívta Biblia-olva-
sásra és közös imádkozásra. 

Széchenyi éppen ilyen összejövetel alkalmával 
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jött látogatóba az udvarmesternőhöz. A főhercegnő 
Széchenyinek is Bibliát adatott a kezébe. Ennek 
nem is eshetett nehezére együtt buzgólkodnia a 
kedves protestáns társasággal, mert ő a Bibliát 
szívesen olvasta, a protestáns egyházakat és azok 
híveit nagyrabecsülte: legkedvesebb költője a mi 
Berzsenyink, legbizalmasabb barátja a református 
Wesselényi Miklós volt. 

Mária Dorottya örült Széchenyi ilyen gondolko-
dásának és Bibliával ajándékozta meg, és pedig 
úgy látszik a Luther-féle fordítással. Annyi bizo-
nyos, hogy Széchenyi, mint naplóiból kitűnik, 
ismerte a Biblia Luther-szövegét. 

A főhercegnő hite cselekedetekben gyümöl-
csöző hit volt. A szegényekre, árvákra, betegekre, 
sőt a börtönök lakóira is kiterjedt a gondja. Ala-
mizsnáját nem lenéző keggyel osztogatta, hanem 
szegényeitől, akiket névszierint ismert, gondjaikat, 
bajaikat részvéttel megtudakolta. A jótékonyság-
ban szinte pazarló volt. Szíve mélyéből fakadt a 
sóhaj: „Bárcsak olyan gazdag volnék, mint Károlyi 
grófné! Mennyi jót tehetnék akkor!" 

Áldozatokban megnyilatkozó hitének legszebb 
gyümölcse volt a budai gyülekezet megalapítása. 

Míg Budán nem volt gyülekezet, szorgalmasan 
át jár t a Deák-téri templomba. Régen tervezgette 
Budán gyülekezet alapítását, de ennek ezer aka-
dálya volt: nem utolsó a katholikus társadalom 
egyrészének elfogultsága. Ha a hívek gyülekezetük 
részére telket, házat akartak venni, valami titkos 
kéz mindig elütötte a kezükről. Végre Székács talá-
lékonyságban kimeríthetetlen esze segített rajtuk. 
Jóbarát vette meg az eladó házat ós átengedte a 
gyülekezetnek. Fenntartási tőkét úgy szerzett, hogy 
rábírta a főhercegnőt, adjon tízezer forint ado-
mányt, ha a hívek ugyanannyit összegyűjtenek. 
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így megalakult az ú j gyülekezet. A nádor tréfásan 
dicsérte felesége előtt Székácsot, a legokosabb 
lutheránust. De meg kell jegyeznünk, hogy a fő-
hercegnő sokkal többet adott, mint amennyit ígért. 

Természetes, hogy arra, aki minket magyarokat 
és protestánsokat annyira szeretett, bizonyos bécsi 
körökben nem néztek valami jó szemmel. Fér je 
halála után, 1847-ben kötelezték, hogy Bécsbe köl-
tözzék. Sírva jelentette kedves Székácsának és Bau-
lioferének: „Gyermekeim, el kell válnom tőletek. . . 
de szívem az én egyetlen hazámban m a r a d . . . bár-
csak itt temetnének el." 

Ez a kívánsága teljesült. Budán halt meg, mikor 
kisebbik leánya látogatására idejött. Utolsó órájá-
ban Székács magyarul imádkozott vele és magya-
rul áldotta meg. Csudálkozhattak a vakbuzgó Mária 
Terézia építette királyi palota hideg-rideg falai, 
mikor az utolsó nádornénak, Nádasdv Tamásné ós 
Thurzó Györgyné méltó utódjának koporsója mel-
lett elhangzott a szép Gellert-féle halotti ének, mely 
Kis János fordításában így hangzik: 

„Mily gyar ló az ember mig él, 
Por ő, hamu s lralló levél." 

De az ilyen Luther lelkétől ihletett nagyasszony 
emléke nem hulló levél. 

Maradandólag bele van foglalva hazánk és egy-
házunk történetébe és gyümölcsözik derék utódai-
ban nemzetünk javára. Külsőleg pedig őrzi a két 
emléktábla a Deák-téri, illetőleg a budai templom-
ban, és őrzi a budai gyülekezet nőegvlete, mely mél-
tán viseli a „királyi diakonisszádnak, a jótékony-
ság géniuszának, Mária Dorottyának nevét. 
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