
HEGEDŰS SÁNDOR 
1847—1906. 

Leesett a mi fejünknek koronája . . . . 
A próféta e festői szavai is csak megközelítőleg fejezik 

ki azt a súlyos veszteséget, a mely Hegedűs Sándor hirtelen 
és váratlan halálával a magyar közéletet, de különösen a 
magyar református egyházat és a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaságot érte. 

Mert Hegedűs Sándor koronája volt magyar fajunknak, 
koronája református egyházunknak, koronája irodalmi társula-
tunknak. 

Koronája magyar fajunknak. 
Annak az őserejfi, dolgos magyar fajnak, mely fényes ősök 

és vagyon nélkül tisztán a maga erejéből küzdi föl magát a 
nemzet legnagyobb fiai közé. Szegényes sorsban, czim és rang 
nélkül születve, Hegedűs Sándor a saját erejéből, tüneményes 
szorgalma és Isten különös kegyelme által nagy úrrá, gazdag 
emberré, a király miniszterévé emelkedett, országos kulturális 
intézmények és nagy pénzintézetek vezéralakjává, szegények 
és nyomorultak bőkezú pártfogójává. „E törékeny testű, igény-
telen külsejű székely-magyar emberben olyan férfiú roskadt 
össze, a kinek köztiszteletben megfutott magán- és közpályája 
a becsülni és követni való erények egész tömegét nyújtja 
mindnyájunknak, hogy okuljunk belőlük és hasznukat vehessük/ 

Gyönyörű és értékes életet élt. „Példája a munkás, a 
józan, a becsületes czélokért ideális lelkesedéssel, lelkiismere-
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tes hűséggel és páratlan dolgozó készséggel megfutott életnek. 
A munkának lélekből való igaz szeretete, a becsületes és jó 
szándékú energia, az egyéni igénytelenségnek szinte puritán 
mértéke, a példáját ritkitó kötelességtudás, az önfeláldozásig 
hfi odaadás azok iránt, a kik a szivéhez közeiállottak, az 
egészséges okosság és az okos jóság: ezeknek az erényeknek 
ragyogó fonalaiból szövődött Hegedűs Sándor szép és hasznos 
élete.u Ezeknek az erkölcsi vonásoknak tömegerejével lett 
Hegedűs a munkás és becsületes magyar faj koronája. 

De koronája volt magyar református egyházunknak is. 
A családja által papnak szánt Hegedűs Sándor, világi 

foglalkozása mellett is, a bibliai „ királyi papság és szent nép" 
ritka törzséből való hajtás lón. Apostoli lélek volt, megáldva 
apostoli hittel, apostoli lelkesedéssel és apostoli áldozatkész-
séggel. Hite szeretetben munkás hit, lelkesedése tettekben 
megnyilatkozó erő, áldozatkészsége kifogyhatatlan munkában 
és bőkezfi áldozatokban gyümölcsöző energia. Hogy szerette 
egyházát, hogy tudott beszélni, dolgozni és áldozni érette! 
Nem merült föl nagyobb egyházi kérdés, nem tárhattak elébe 
okos vallás-erkölcsi czélt, nem indulhatott számba vehető 
protestáns kezdeményezés, hogy lángbuzgalmú lelke azonnal 
föl ne karolta, hogy áldozatra kész keze rögtön föl ne segítette 
volna. Megszámlálhatlanok egyházi tisztségei, felsorolhatatlanok 
egyházi adományai. Egyházi tisztségeit nem tekintette csupán 
dísznek és méltóságnak, hogy azokkal fényelegjen vagy 
hatalmát növelje, hanem istenes szolgálatnak és szent hiva-
tásnak, a melyekben Istennek és embertársainak nagy húség-
gel szolgált. Egyházkerületi vagy konventi gyűlések idején 
napokon át szüneteltette dúsan jövedelmező világi foglalkozá-
sait, hogy Isten országának dolgozhassék, Isten nevében . . . 

És dolgozott egyházának a roskadásig; és dolgozott 
czéltudatosan, nagy eszméktől hevítve. Most Budapesten, majd 
Pápán, sőt Szatmáron és Kolozsvártt tanácskozott, elnökölt 
és legtöbbször irányított is az egyházi és iskolai gyűléseken. 
Nem sok olyan lelkiismeretes, oly mindenre ráérő és mindig 
áldozni kész gondnoka volt a kálvinistaságnak, mint Hege-
dűs Sándor. A konventen a legtöbb bizottságnak ő volt az 
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elnöke és egyszersmind a lelke. Az országos lelkészi gyám-
intézetnek az A pénzügyi tudása és tapasztalata adta az alap-
vető szervezetet. A parókhiális könyvtárszervezés ügyét az ő 
nagy energiája vitte dűlőre. Az országos lelkészi nyugdíjintézet 
pénzügyi alapvetése főleg az ő munkája. Budapesti egy-
házközségünk nagy arányú anyagi fejlődésében, legújabb épít-
kezéseiben, jövője tervének megfogalmazásában és eddigi meg-
valósításában szintén övé az oroszlánrész. Budapesti egyház-
községünkkel nagy tervei voltak. A lélekszámban elsővé izmosult 
Budapestet egyházi tekintetben is első és mintagyülekezetté 
emelni, minél több kiváló lelkészi erővel ellátni, mindig több 
és több templomhoz segíteni: ez volt lelkének egyik legfőbb 
törekvése. Budapesti főgondnokságának az volt a magasztos 
ideálja, hogy Budapest legyen a hazai reformátusság egyházi 
központja, hogy Budapest legyen a magyar kálvinistaság szive. 
Ennek a hatalmas eszmének szolgált egyik leghathatósabb 
eszközül az általa nagy energiával fölkarolt Kálvineum terve, 
melynek megvalósítását utolsó betegsége öntudatos perczeiben 
is lelke legforróbb vágyaként emlegette környezetének. 

E sokoldalú, czéltudatos és közhasznú egyházi tevé-
kenység által lett Hegedűs Sándor a magyar református egy-
ház koronája. 

És koronája a M. P. Irodalmi Társaságnak. 
Ennek az irodalmi egyesületnek immár termőre vált fáját, 

több mint másfél évtizeddel ezelőtt, a két evangéliomi egyház leg-
jobbjainak közös akarata ültette kicsiny csemeteként a magyar 
protestáns társadalom köves talajába. Gondos öntözésre meg-
fogant és sarjadozni kezdett már az első években. De erőgebb 
gyOkerezésre, látható növekedésre és közhasznú gyümölcsözésre 
társulatunk fáját Hegedűs Sándor tíz éves elnökségének nagy 
buzgósággal, irodalmi tapasztalattal és mecaenási áldozatkész-
séggel teljes kitartó munkája emelte. A Gyurátz Ferencz által 
indítványozott vándorgyűlések eszméjét Hegedűs gyakorlati ér-
téke és ügyessége váltotta történeti jelentőségű valóra. A társu-
lati vándorgyűléseken Hegedűs bizonyult az eszmék propagálása 

. legsikeresebb apostolának. „Királyi pap *-unk, lelkes apostolunk, 
bölcs vezérünk volt minden alkalommal. Kilencz vándorgyűlésűn-
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kön kilencz ízben szólott, agitált, lelkesített az igazság olyan 
erejével, a lelkesedés olyan páthoszával, az ékesszólás olyan 
varázsával, hogy azt sohasem feledte el, a ki egyszer hal-
lotta. Hány új barátot szerzett ügyünknek, hány régit mele-
gített föl társulatunk iránt e királyi pap és apostoli igehirdető! 
Hitben megerősödve, buzgóságban felújulva, újabb munkára 
elszántan tértünk otthonunkba minden ilyen alkalommal. 

De Hegedűs nemcsak szónokolni, hanem dolgozni és ál-
dozni is tudott a lelkével összeforrt Társaságért. Az ünnepélyes 
ülések lelkes hangulatát a komoly munka energiájává szűrte 
le páratlanul agilis és gyakorlatias lelke. Minden pénzügyi és 
választmányi ülésen jelen volt s bölcseségével vezetett a ter-
velésben, energiájával ösztönzött a kivitelben, áldozatkészsé-
gével példát adott a cselekvésben és kiterjedtebb munkásságra 
lendítette a Társaságot. Évről-évre megismételt fejedelmi bő-
kezűségével (évenként 920—970, 13 éven át több mint 12 
ezer kor.) ő tette lehetővé, hogy Koszorú füzeteinket meg-
indíthattuk és tizenhárom éven keresztül fentarthattuk ezt a 
nagyon áldásos kiadványsorozatunkat. 

E páratlan buzgóság és áldozatkészség által lett Hege-
dűs a M. Prot. Irodalmi Társaság koronája. 

Váratlan halála által leesett a mi fejünknek koronája. 
Magyar fajunk, egyházunk és társulatunk elvesztette egyik 
legnagyobb és legjobb fiát, mindnyájunk büszkeségét, s a kik 
itt maradtunk, aggódva kérdezgetjük magunktól és egymás-
tól: mi lesz velünk, hogyan leszünk tovább?! 

Ámde él az Úr s ő azzal vigasztal Igéjében: „a bölcsek 
fénylenek, mint az égnek fényessége és a kik sokakat visznek 
igazságra, miként a csillagok, örökké ragyognak". Mi tudjuk, 
hogy „nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, 
ámbár napja múl; hanem lerázván, a mi benne földi, egy 
éltető eszmévé finomul®. Te sem haltál meg, ügyünk nagy 
harczosa; lelked', eszméid* ránk hagytad örökül. Mi bízunk 
hozzá erős hittel, hogy fajtád nemesebb fiai folytatni fogják 
dicső műveid! 

Sz. F. 




