
De Ruyter Mihály. 

1907 márczius 24-én volt háromszáz éve annak, hogy 
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, a ki majdnem egy negyed-
századon át viselte a „Holland és Westfriesland admiralisa, 
az ország hajóhadának főparancsnoka" czímej, született. Hol-
landia e nagy fiáról most emlékezett meg nagy kegyelettel, 
fényes ünnepségek keretében. Ez ünnepekből részt kivánt 
magának a magyar protestáns Sión is. ülik megemlékeznünk 
nekünk is arról, a ki a holland tengerészetnek „apja" (best-
vaader), a terjeszkedő tengeri nagyhatalmak és $ kalózok 
előtt „hostium terror*, „Oceani stupor", nekünk magyar protes-
tánsoknak, gondolva a gályarabokra, „a szabadító" volt. 

De Ruyter egy mai nap is jelentékeny kikötővárosban, 
Vlissingenben született. Apja szegény ember volt. Előbb mat-
róz, majd csapos egy sörmérőben. 12 gyermekkel áldotta meg 
az Isten. Rá volt szorulva arra, hogy csalása fentarthatására 
igénybe vegye gyermekei szolgálatát is. így került hősünk 
10 éves korában egy kötélverÖmesterhez, a hol heti hat garas-
ért egész napon át forgatja a kereket. De ezt a mesterséget 
épp úgy nem szereti, mint az iskolapadot. Az erős, mozgé-
kony gyermeket, a ki állítólag létra nélkül mászsza meg a 
vlissingeni magas tornyot, valami ellenállhatatlan vágy űzi a 
tengerre, ez bűvöli meg lelkét, mint annyi más tengerparti 
lakosét. Így 11 éves korában beáll matrózinasnak. Négy évig 
szolgált e minőségben. Ez évek történetét homály fedi. 1622-ben 
már Orániai Móricz egyik hadi vállalatában vesz részt, mint 
tüzér, később, mint lovas katona. Politikai forrongások és 
átalakulások idején egy bátor és szívós ifjú előtt nyitva áll 
sok mindenféle életpálya. Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy 
De Ruyter is érvényesülni akar ott, a hol lehet. A szárazföldi 
hadseregnél azonban nem sok időt tölhetett el, mert 21 éves 
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korában ismét régi kedves foglalkozásánál találjuk, a hajón, 
mint valóságos matrózt. Ez évben házasodik is meg. Itt meg-
jegyezzük, hogy három felesége volt, kettó több gyermek 
hátrahagyásával meghal, az utolsó túléli őt 

A tengerész pályáról többé nem is mond le. De mint 
tengerész csodálatosan változatos életpályát fut be. Mint matróz 
alaposan hozzálátott ahhoz, hogy igazi tengerész legyen. Sok 
útra vállalkozott. 1633-ban már mint kormányossal találkozunk 
vele egy Grönlandot járó hajón, majd a vlissingeni keres-
kedők által a kalózok ellen felszerelt flottán működik, mint 
hajóparancsnok. Útjait gyakran megismétli úgy a balti, mint 
a földközi tengeren és atlanti óczeánon. Rengeteg sokat kell 
küzdenie a kalózokkal S e harczokban sok kalózhajót sülyeszt 
el, sokat röpit a levegőbe s nem egy kalóznak „lábait füröszti14 

meg a sósvízben. A kalózkodás jövedelmező, bár veszedelmes 
foglalkozás volt ez időben s űzték ezt a mesterséget az összes 
tengerparti népek, hollandok, angolok, francziák, spanyolok, 
portugálok, de a legvakmerőbb kalózkodást az afrikai négy 
berber állam űz|e. Ezek ellen küldték ki gyakran a holland 
kereskedők Ruytert élete későbbi folyamán is, a spanyolok 
és francziák is sokat küzdöttek a berberekkel. E harczok 
közben lett nagy tengerészszé^ Ruyter. Itt fokozta bátorságát 
és hidegvérfiségét, de itt tett szert alapos ismeretekre is.1 E 
harczok voltak az ő iskolája, a melyben nagygyá lett. De ez 
iskolában a legfontosabb tényező a biblia és az imádkozás, 
írják róla, hogy a bibliát mindig magával vitte s imádkozott 
titkon és nyilván, a hajón s otthon amsterdami és vlissingeni 
házában. Úgy látszik, ez a kor hitre nevelte az embereket s 
e hit által lett annyi nagy embere a kis Hollandiának épp 
úgy, mint a nagy Angliának és a szegény Magyarországnak. 

Ez időtájt egy ízben, a mint a spanyolok ellen harczol, 
megsebesül, fogságba esik s csak hosszú szenvedések árán 
tud Francziaországon keresztül hazavergődni. Mint hajóskapi-
tány sok ideig kisér kereskedelmi hajókat, hogy azokat a 
kalózok támadásai ellen megvédje. Innen megy át kapitányi 
minőségben az állani szolgálatába. Az öreg Tromp vezérlete 
alatt, mint egyik csatahajó parancsnoka vesz részt a spanyo-
lok elleni hadjáratban. A sl. vinczenti eldöntetlen csatában 

. 1 Alaposan megismerte a tengert, jegyzeteket is készített ugyan 
tapasztalatairól, de emlékezőtehetsége is kitűnő volt. Kikötők, homok-
zátonyok, szirtek, sekélyek, áramlások, mint saját házának zugjai, ismer-
tek voltak előtte. Ismerte a tengerész ól etet, szokásokat. A hajónak kis 
és nagy alkatrészeit. A vitorlák kezelésében nagy mester volt. 
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fényesen kitűnt gyorsaságával, biztosságával lélekjelenlétével. 
Szétlőtt hajók roncsairól is oly nyugodtan osztja a parancso-
kat, mintha mi sem történt volna. Tudott tanácsokat adni ott, 
a hol más lemondott már mindenről. A spanyol hadjáratból, 
már mint ellentengernagy kerül haza. Újból kereskedelmi 
lobogó alatt járja a tengereket 1650-ig. Sokat küzd megint a 
berberek ellen. Végre, mikor már elég tekintélyes vagyonra 
tett szert, házat és birtokot vásárol Vlissingben, vissza óhajt 
vonulni a tengerész élettől. Harmadszor nősfii. A vértől, a mit 
különben sohasem szeretett, megundorodik, elhatározza, hogy 
csendes polgári életet folytat. Szándék maradt. 

1650-ben meghal II. Vilmos, s utána a hatalmat a német-
alföldi köztársaság felett a két De Witt testvér, János és Kor-
nél veszi át. Eszes, ügyes vezérek, egyszerűek, 'igénytelenek, 
majdnem ingyen szolgálják az államot, de oraniai házellenes 
politikát folytatnak. Az ország két pártra szakad. A Wittek 
helyzetét nehezíti az, hogy terjeszkedési politikájukat az angol 
hatalom, élén Cromwellel, nem hajlandó némán tűrni. Már I. 
Károly megtiltja a brit vizeken való halászást idegeneknek, 
s az angol közvéleményben lassanként az a meggyőződés ver 
gyökeret, hogy a brit szigeteket környező tenger az ő birto-
kuk. Hugó Grotius ugyan Mare liberum czimü munkájában 
iparkodik bebizonyítani, hogy a tenger szabad, de ugyan oly 
alapossággal felel erre vissza Selden, Mare clausum czímü 
munkájában, az ellenkezőt állítván. Cromwell protectoratussága 
első évében megújítja Károly bilijét s még azzal is megtoldja, 
hogy a holland hajók kötelesek az angol hajók előtt lobogó-
juk leeresztésével elismerni az angol tengerészet fensőbbségét. 
A holland hajók, a mikor csak lehetett, elmulasztották ezt. 
Tehát bármilyen ürügy alatt indíttattak meg később is a ten-
geri hadjáratok Hollandia és Anglia között, a tulajdonképpeni 
ok mindig az volt, hogy ki az úr a canalison. 

Ez ok miatt tört ki az a háború is, mely tizenöt hónapig 
tartott változó szerencsével. Ruytert nem nélkülözhette a hol-
land tengerészet s ő hazája hívására, ha nem is szívesen, de 
ment, otthagyva békéjét, házát, feleségét. Mint viceadmirális 
működött az öreg Tromp mellett. De Ruyter maga Plymuth-
nál szétveri ugyan az angol flotta egy részét, de az egy év 
.múlva vívott nagy, három napos tengeri csatában az angol 
flotta megveri a holland hajórajt. De Ruyter vitézül harczol, 
hadvezéri talentuma fényesen tűnik ki e csatában is, de a 
jobb és erősebb szerkezetű angol hajókkal és fegyelmezettebb 
ángol tengerészekkel szemben el kellett veszteni a csatát. 
Veszteség veszteségre következik. 1653 november 9-én aztán 
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egy rettentő vihar tönkre teszi a hollandok tizenhárom nagy 
csatahajóját. A béke Hollandiára nézve kedvezőtlenül köttetik 
meg 1654-betf. 

E veszteség nagy csapás volt Hollandiára nézve annál 
is inkább, mert a folytonos háborúskodás következtében a 
lakosság igen megfogyott és el is szegényedett. Amsterdamban 
3000 ház állott üresen, a fú kinőtt az utczákon, az ország 
tele lett koldusokkal. De Ruyter tekintélye azonban növekszik. 
A tengerészek rajongnak érette, az admiralitás egyedül benne 
helyezi bizodalmát, de Witt János is barátjává fogadja. A leg-
utóbbi csatában elesett öreg Tromp admirális helyét foglalja 
el. Lakását Vlissingenből Amsterdamba teszi át. S hozzálát a 
holland tengerészet alapos reorganizácziójához. Tehette is. 
Értett mindenhez, a mi a tengerészetre vonatkozik, a legutolsó 
hajószegtől a legbonyodalmasabb hajózási törvényig. Igaza 
volt annak az angol ellenfelének, a ki úgy jellemezte De 
Ruytert, hogy ő nemcsak a legjobb tengernagy, hanem a leg-
jobb kapitány, a legjobb kormányos és a legjobb matróz az 
egész németalföldi tengerészetben. 

A következő tíz év tehát erőgyűjtés ideje volt Hollan-
diára nézve. De Ruyter azonban a munka mellett harczolni is 
kénytelen. Ettől kezdve már mint a szövetséges államok hajó-
rajának admirálisa működik s mint ilyen eltekintve attól, hogy 
kisebb csetepatéi vannak a középtengeren a berberekkel és 
a portugál partokon a spanyolokkal, mégis azt mondhatjuk, 
hogy négy nagyobb hadjáratban szerei a holland lobogónak, 

' ha nem is mindig dicsőséget, de mindig tisztességet. Ettől 
fogva „ö volt — mint egyik kortársa irja — az ország ten-
geri haderejének a lelke, ki a taktust verte sok ezer ágyú-
lövés durva és borzasztó zenéjéhez*. E négy hadjárat: a 
svédek elleni a dánok javára 1659-ben, az angolok elleni 
második 1665—1667-ig; az egyesült franczia és angol hajóraj 
elleni 1672-ben; és végül a francziák elleni Spanyolország 
javára Messiniáért 1676-ban. 

Tehát 1659-ben megveri a svéd hadakat, Vyborgot 
rohammal beveszi s a svédeket kényszeríti a dánokkal való 
tartós békekötésre. Ez alkalommal kitűnt, hogy a mily kitűnő 
hadvezér, épp oly tapasztalt diplomata is az egykori matróz-
inas. Szolgálatai jutalmául a dán király nemesi rangra 
emeli. 

A második angol hadjárat úgy kezdődött, hogy az ango-
lok (H. Károly) elfoglalták a hollandok egyik afrikai gyarma-
tát. De Ruyter lement, visszafoglalta ismét, a mi hazájáé volt. 
De mielőtt visszatérhetett volna, hirtelen a honi vizeken is 
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kitört a hórcz. Az angol flotta váratlanul megtámadott s tönkre-
tétt e®r holland kereskedelmi hajórajt. A hollandok az ifjabb 
Trompot küldték Ruyter visszatértéig az ellenség elébe^ De 
Trompot, bár vitézül harczolt, az angolok megverték * már 
blokirozni kezdték a holland kikötőket. Mindenki kétségbe 
volt esve. Senki se hitte, hogy De Buyter visszajöhet és áttör-
het az erős angol flottán. Nem is ez történt, de enjiél bámu-
latosabb, De Buyter hajóhadával megkerülte a britt szigeteket, 
hirteten megjelent Helgolandnál, egyesüli az összeszedett hol-
land flottával s immár nem mint az angolok várták*- nyugiról, 
hanem keletről vágott neki a híres, Monk hajóhadának. Dün-
kirchennél talált rá az angolokra s itt vívta életének egyik 
legvéresebb csatáját s itt aratta a győzelem legszebb babé-
rait. Négy napig tartött a csata, melynek első napján sok 
holland haj6 sülyedt el, sok lett hasznavehetetlenné, második 
nap az angol hajóhad kezdett hátrálni, harmadik nap az angol 
flotta 20 friss csatahajót kapott segítségül,. negyedik napon, 
De Ruyter kitüzette az admirális hajóra, a „De Zeven Provin-
cetén"-re a vérlobogót, általános rohamot vezényel s gyors 
iramban áttörte az angol hajóraj vonalát. A győzelem teljes 
volt: 17 csatahajót semmisített meg, 6-ot zsákmányul ejtett, 
3000 angol tengerészt elfogott 

E harczban a hollandok részéről 85 csatahajó vett részt, 
4615 ágyúval, 22,000 emberrel. Huszonkét nappal később az 
öreg zseniális Monk, az angol tengernagy friss erőkkel vissza-
tért, a zeelandi partok mellett megtámadta a hollandokat s 
visszaadta. a dünkircheni kölcsönt. Sokan az ifjabb Trompot 
hibáztatják e miatt, a ki állítólag tétlenül, vagy lanyhán vett 
részt a harczban; A tény azonban az, hogy a hiba az angol 
túlerőben s különösen az tfreg Monkban keresendő, a ki méltó 

- ellenfele volt Ruyternek.. Rettentő veszedelémbe jutott itt a 
holland hajóraj. Az .angolok gyűrűként zárták körül ellenfelei-
ket. A hurok mindig szűkebb és halálthozóbb lett. Mindenki 
elvesztette a fejét. Maga Ruyter is egy pillanatra mintha 
kétségbeesett volna, ezeket a keserű szavakat szalasztottá ki 
szkján: Mi történt velünkI? Vajha meghaltam volna! De a 
következő pillanatban már helyreállott lelki egyensúlya, visz-
szatért önbizalma s megtette a veszedelmes kísérletet a vissza-

vonulásra. Úgy vonult vissza, hogy egyetlen hajóját sem vesz-
tette el. E rettentő helyzetben tanúsított magatartásáról kütönben 
szemtanuk így írnak róla: „Sohasem volt Ruyter oly vesze-
delmes helyzetben és egy pillanatra még ő is elvesztette 
önbizalmát. De talál) sohasem viselte magát bátrabban, mikor 
minden vesztesége mellett is a győztes angol túlerő elől vissza 

Protes táns Szemle . XIX. 1 6 



2 3 4 C8ÜRŐB I8TVÁÍ 

tudott vonulni. Szétszórt hajóit összeszedte és minden további 
veszteséget megakadályozott. Ezt a mesteri visszavonulást 
maga az ellenség többre becsülte egy győzelemnél. A csatában 
jelen volt franczia tisztek bizonyságot tettek arról, hogy fejével 
és szivével olyan dolgokat cselekedett, mik felülmúlták az 
emberi erőket*. Ez alkalommal egyes hajóparancsnokok életök 
előre, bizonyosan tudott feláldozásával teljesítették a best-
vaader parancsait. A visszavonulás megtörténte után vissza-
fordul, bemegy a Themsebe, Chatamot elfoglalja, a kikötőbe 
szorult hajókat felperzseli és egész Londont rémületbe ejti. 

A brédai béke ugyan, a mely ezt a háborút követte, 
Hollandiára nézve nem volt valami kedvező, mert a toll itt is 
elrontotta azt, a mit a kard szerzett, de ez legkevésbbé sem 
homályosíthatja el De Ruyter fényes hadi tetteit. 

A kővetkező hadjáratban a nagy admirálisnak az egye-
sült franczia-angol flottával kellett mérkőznie. A hódító fran-
czia király XIV. Lajos, a kinek tervei elébe itt is, ott is nagy 
akadályokat gördített a „kalmár nemzet", tüzelve harczvágyó 
tábornokaitól, s megsértődve De Witt Jánostól Í8, a kit sem 
megvesztegetnie, sem megfélemlíteni nem sikerült, rést üt azon 
a szövetségen, a melyet rövid idő előtt az angolokkal és 
svédekkel köt Hollandia Lajos ellen, ráveszi U. Károly 
angol királyt a szövetségből való kilépésre s 110,000 főnyi 
szárazföldi hadseregével rátör a szárazföld felől gyengén 
védett s belviszályoktól meggyengült Hollandiára. De Witt 
mindent megtesz az ellenállásra, de az oraniai ház barátai által 
szított harag mindig fenyegetőbb alakot ölt ellene. Az utcza, 
a nép s lassanként a nemesség is ellene fordul, őt okolják 
minden csapásért, őt teszik felelőssé az országot ért minden 
csapásért. Megfogyatkozott s a politikai párttusák által fel-
izgatott seregei mindenütt elvesztik a csatát. Hiába iparkodik 
kibékíteni a népet azzal a törvénynyel, hogy ezentúl a leg-
főbb polgári és katonai hatalom szétválasztatik s maga is 
hiába mond le a legfőbb vezérleti jogáról, hogy az másra 
ruháztassék át, talán HL orániai Vilmosra, az ellenpárt rátör, 
testvérével együtt kihúzza a házából és megölik.1 Vilmost 
teljhatalmú diktátorrá választják. E zavaros időket jellemez-
ték úgy, hogy a kormány radeloos (tanácstalan), a nép rede-
loos (örült), az ország reddeloos (menthetetlen). Vilmos bár 
hadvezéri jártassága nincs, a háború folyamán azzá növi ki 

1 Bibliát olvasva, s imádkozva töltik utolsó órájukat, míg künn 
tombol a nép dühe, 8 mindjobban közeledik a végóra. 
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magát. Eszessége, diplomatiai ügyessége, rettenthetetlen bátor-
sága által megállítja a kegyetlenül dúló francziákat, s mikor 
látja, hogy így sem boldogul, elszakittatja a gátakat s Hol-
landiát víz alá borítja. A többit De Ruyter végezte el a ten-
geren. 72 csatabajójával megy az egyesült s erősebb flotta 
ellen. Tromp és az immár ellentengernagyi minőségben mű-
ködő egyik fia támogatják a nehéz küzdelemben. Két nagyobb 

. csatát viv. Solebaynál az angol partokon 1672 június 7-én, 
majd ugyanez év augusztus 21-én Kykduinnál a hollandi par-
tokon. Mindkettő nyakas s győzelmi babérokat egyik fél szá-
mára sem hozó csata volt. De végül is az egyesült franczia 
és angol flotta nagyon megtépázva és kimerülve kénytelen 
volt visszavonulni. De Ruyter a rábizottakat elvégezte. Hol-
landia főlényét biztosította egy időre s hazája parsairól az 
ellenséget elűzte. De Ruyter politikába nem avatkozott, ó a 
köztársaság katonája volt. A De Witt testvérek meggyilkolása 
felett azonban megbotránkozásának adott kifejezést. E miatt 
aztán az amsterdami nép, mikor visszatért a hazájáért vívott 
rettentő barczokból, rátámadt s csak a kirendelt katonaság óvta 
meg attól, hogy őt magát megöljék s hazát kirabolják és felper-
zseljék. Ilyen magas hullámokat vetett a párt-szenvedély ez 
időkben. 

Most, mielőtt utolsó hadjáratára kisérnők De Ruytert, 
megemlítjük, hogy a franczia habárat és a földközi hadjárat 
közötti időben hajórajával a Nyugat-indiai tengerre ment meg-
oltalmazni a köztársaság ottani gyarmatait. 

A spanyolok segítségére ment utoljára orániai Vilmos 
rendeléséből De Ruyter a spanyol uralom ellen fellázadt szi-
czüiaiak támogatására siető francziák ellen.1 Ruyter keveselte 
a készültséget és felszerelést, midőn a hadjárat vezetésével 
megbízták, több hajót kért, mire az admiralitás egyik tagja, 
a ki puskaport még sohasem szagolt, e szavakkal fordult hozzá: 
„Hogyan, ön talán öreg napjaira elvesztette bátorságát ?" 
Mire ő nyugodtan igy válaszolt: „Életemet, ha hazámról van 
szó, kevésre becsülöm, de azon csodálkozom, hogy az urak 
az állam lobogóját becsülik oly kevésre és koczkára teszik". 

A már betegeskedő tengernagy hiába kereste a nagy 
spanyol hajóhadat, csak nagy későn Palermónál akadt rá egy 

1 Vümos meghálálni akarta ezzel azt a szívességet, melyet a spanyol 
király tanúsított a köztársasággal szemben. Midőn 1672-ben, a nagy 
szorongattatások idején a spanyol németalföldi helytartó, Montery által 
2000 lovast küldött Vümos támogatására. 



236 •: C8ÜBÖ8' ibtvín • 

részére, d© ak is nagyon nyomohüt állapotban volt így volt 
kénytelen fölvenni a barczot a leghíresebb! franczia tenger* 
nagyok egyikének, Du Quesnenek1 nagyobb flottájával Strom-
bolinál 1676 január 8-án. A csata véres volt, mindkét fél 
magának tulajdonította a győzelmet, de a franczia flotta vonult 
vissza. Csak á csata lefolyása után érkezett meg a tulajdon-
kópeni spanyol flotta, -a melyet aztán Buyter a magáéhoz csa-
tojt s Nápolyba evez. Még így is csak félakkora volt az 
egyesült holland-spanyol flotta, mint a franczia. 

Itt Nápolyban végzi el Buyter azt a nagyszerű s -neki 
is szive szerint való dolgot, a miért Buyterről nem szabad 
soha megfeledkeznünk. Ekkor szabadítja ki a magyar protes-
táns gályarabokat. Ez pedig így történt. A pozsonyi vértör-
vényszék által halálra ítélt, bebörtönzött, majd Nápolyba hur-
czölt rab prédikátorokért egy nápolyi vagyonos, kegyesszivű 
-férfiú, Velcz György és testvére Fülöp sokat tesznek s mindent 
elkövetnek kiszabadításukért, buzgólkodik Zaff Miklós velen-
czei orvos is, írván a protestáns államok egyetemeinek s kor-
mányainak a szegény ártatlan rabok érdekében. A szász vá-
lasztó, a svéd követ közbe is lép érettük. Velcz György végre 
a nápolyi alkirályhoz nyújtja be a gályán sínylődő lelkészek 
és tanárok folyamodását, melyben világos, megczáfolhaíátlan 
érvekkel bizonyítják, hogy nem 'felségsértésért, hanem a 
rétigioért ártatlanul szenvednek. De ezzel sem értek czélt. 
Ekkor történt valami gondviselésszerű. 1675 deczember i-én 
megjelent a Buyter hajórajának egyik osztálya De Haen János 
vezérletével. Haen értesülvén hitsorsosainak szenvedéseiről, a 
hajóhad lelkészét, Vketh Egyedet azonnal hozzájuk küldötte 
és tíz kérdést tétetett eléjük. A kérdések ezek voltak: 1. Fog-
ságtok előtt miért hivattatok egybe ? 2. S ez a jQsászár vagy 
más valaki parancsából történt? 3. Mikor történt ez?. 4. Milyen 
bűnnel vagytok vádolva és miért lettetek bebörtönözve? 
5. Első fogságtokból hogy jutottatok e nyomorúságba, a gá-
lyákra? 6. Büntetésiek a császártól van-e,'vagy valaki más 
ítélt el? 7. Pénzért adattattatok-e el s ha igen, mennyiért? 
8. Mi a neve míndeniteknek, micsoda városban vagy faluban 
volt pap ? 9. Szomorkodnak-e miattatok magyarországi atyátok 
flai s tesznek-e valamit a ti kiszabadítástokért? 10. Micsoda 
eszközt gondoltok a legalkalmasabbnak a végből, hogy meg-
szabaduljátok s korábbi tisztességeteket visszanyerhessétek? 

. VEz a Du Qnesne kálvinista .ember volt s úgy menekült meg a 
' náatysi ediétum felfüggesztése; alkalmával a saá^tfzeté&tői, hogy XIV. 
Lajos, szolgálatai elismeréseiül őt kivette a rendfelét hat&lya aióL 

V : 
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- \;A (kérdésekre a* lelkészek kielégítő feleletet adván 
altengernagy Vireth lelkészszél B néhány liszttel az alkirály-
fcoz tóegy s kéri a foglyok szabadon bocsátását* Az alKJíály 
válasza oly kedvező volt, hogy Vireth a szabadulás hírét.viszi 
szolgatársainak. Korai volt az öröm. Haeának gybife'án 'el kel-
lett vitorláznia a nápolyi partoktól, a csatatérre. Rettentő csapás 
volt ez a rabokra. EíŐsf próba is. ^ : i 

Reményük azonban nem.'fogy írnák két latin levelet 
Vesthoviusnak Szicziliába. Éz a Vesttoyius tábori lelkésze De 
Ruyternek. Ugyanez időtájban kap Ruyter parancsot kormá-
nyától, melyen többi között a hollandi kormány melegen ajánlja 
De Ruyter figyelmébe a nápolyi gályákon szenvedőket. Ruyter 
azonnal ír a: ttápblyi királyfiak, melléklia németalföldi bécsi 
köVétnefe részletes1 jelentését á fóglyők ártatlanságából, Ír a 
nápolyi holland követnek és \Velcz^ Györgynek is. Egyben 
lépéseket tes2, högy ft sziczüiai gályákra Vitt három rab prédi-
kátort Ijocsáéöák Szabadon, de azok ott létét eltagadják s 
rögtön Nápolyba Viszik őket. A nápolyi alkirály Siet teljesíteni 

' Ruyter kérését, a törvényszékkél még egyszer: átvizsgáltába 
az okmányokat és áztán 1676 január 22-én kimondja a. Várt 
felmentő ítéletet: „A jelenleg fogva leVő lelkészek és tanárok 
ártatíanokriak találtatVáh, minden további késedelem nélkül 
szabádon bocsátandókM. Welcz sietett megvinni az örömhírt. 
Még most is"korán. Szegények! Még egyszer próbára tétettek. 
Az a hír terjedt el* hogy a holland hajóhad útban van haza-
felé s most már a nápolyi alkirály sem fogja teljesíteni amúgy 
sem komoly ígéretét. Már-már könnyebben elviselhető rábsá-
gűk ismét súlyosabb lesz. Szakállukat, hajukat újra levágják, 
újból terhés munkákra fogják őket. Ilyen reménytelen hely-
zetben jelenik iiieg váratlanul a nápolyi kikötőben De Ruyter 
egész hajóhadával. Az alkirálytól, -a ki sietett De Ruyterüél 
tisztelégtii és a ki hízelgő szavakkal árasztotta el a hatalmas fér-
fiút* azonnal a foglyok felől tudakozódott s mikor megtudta, hogy 
még mindig a gályákon vannak, így szólt: „őszintén be kell 
vallanom Kágyméltóságodnak, hogy nem örvendhetek. Mit 
örvendjek ezen irányomban történt megtiszteltetésnek mind 
addig, míg az én téstéreim, a lelkészek a gályákon ülnek és 
ott bántalmaztatnak?" E szavakat megindulva, könnyek között 
mondotta s az ekkor is kibúvót kereső alkirálytól határozottan 
követelte a prédikátorok azonnal való szabadon bocsátását. 
Az alkirály erre kénytelen-kelletlen kiadta a parancsot, a 
melyét Vésthovius, Viret lelkészek s néhány hollandus tiszt 
vittek a gályákra. Késő este kapták a parancsot a lelkészek, 
hogy azonnal hagyják el a gályákat. A parton nagy őrömmel 
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várja őket az emiitett kis csapat. Lelkendezve, mély hálaér-
zéssel ülnek csónakokra s éneklik, a míg a hajókhoz érnek, 
a XLVL, (a búrok kedvencz zsoltára) a CXXÍV. és a CXXV-dik 
zsoltárokat. 

A CXXV. zsoltár 1. verse így hangzik: 

A kik bíznak az Űr Istenben, 
Nagy hiedelemmel, 
Azok nem vesznek el 
Semminemű vsszedelemben; 
Mint a Sión hegye megállnak, 
Nem ingadozni. 

Megérkezvén a holland flottához, „bevitetnek admiral 
Haen János hajójába kimondhatatlan szeretettel és örömmel, 
ily nagy ember örömében könnyeket hullat, mint mikor az 
elmúlt nagy szenvedéseket a jelen való jóval egyben vetjük; 
hol csókolja ezeket az elromlott szolgáit az Istennek, hol ölel-
geti, nem tudván örömének nagyságát, hogy adja elő". „A 
Jehova felemeli a szegényt a porból és a szűkölködőt előveszi 
a ganajból, hogy ültesse a fejedelmek közé, az ő népének 
fejedelmi közé". Vacsora után elénekelték a CXVI. Zsoltárt s 
aztán buzgó imában adtak hálát Istennek a szabaditásért és 
kegyelemért. Ugyan ezen az éjjelen a Teáté városban hagyott s 
hatból kettőre1 leolvadt prédikátorok is, a kik barom módjára 
hajtattak Nápolyba, megszabadultak. Welcz György hintóba 
ültette őket, hazavitte, megvendégelte s aztán olvasta velők 
együtt a II. Thess. három fejezetét. Másnap reggel őket is a 
Haen hajójára vitték, azzal a beteg lelkészszel, a ki rabkór-
házban feküdt s igy együtt mentek De Buyter eleibe, „a ki 
mely nagy örömmel örvendezett ezen a szabaduláson, mely 
nagy szeretetét, ritka kegyességét és emberségét mutatá hoz-
zájok, kimondani nem lehet". A mikor meglátta ezeket a 
szegény, megkínzott, elrongyolódott férfiakat, ily szókra fakadt: 
„Sok győzelmet vívtam életemnek minden rendiben ellenségeim 
felett, de ez az én legfényesebb diadalom, mdylyel Krisztusnak 
ártaüan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottama. 
Mikor Harsányi István a többiek nevében is meg akarta kö-
szönni az admirális jóságát, az így szólt: „Nem szükség Uram! 
hogy a mi jó akaratunkat köszönjed, mi itt éppen csak eszkö-
zei voltmik az Istennek; adjatok hálát az Istennek szabad-
ságtok szerzőjénekMire Harsányi így válaszolt: „Az Isten esz-
közeinek is meg kell adni méltó becsületüketu. A további beszél-

1 Harsányi István és Czeglódi Péter. 
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getés fonalán, a mikor De Ruyter arról értesült, hogy a meg-
szabadítottak között reformátusok és evangélikusok vegyesen 
vannak, így szólt hozzájuk: „íme láthatjátok, hogy titeket el-
tipor a közös ellenség és egyformán gonoszul bámk veletek, ha • 
ti egyetértés helyett versengték egymással\ Erre az egyik refor-
mátus lelkész így válaszolt: „Mi a közös keresztet úgy hor-
doztuk, mint testvérek, söt mint egy szív és egy lélek. A mi 
pénzt, vagy egyéb segélyt mi reformátusok kaptunk, abból a 
hUeránusok is kikapták részüket, viszont a mi nékiök adatott, 
abban mi is osztoztunka. Még csak annyit emiitünk meg itt, 
hogy Ruyter és Welcz ellátták tisztességes ruhával a meg-
szabaditottakat s aztán a tengernagy gondoskodott arról, hagy 
.biztosságba helyezze őket. A mikor ez a nagylelkű s nemes 
inunkája be volt fejezve, csak akkor indult a foglyokat sza-
badító hős utolsó csatájára. 

Az Aetna alatt, Kautanea mellett április 22-én találkozik 
a kétakkora franczia hajóhaddal. A csata csak három óráig 
tartott, félórával a csata kezdete után De Ruyter ágyú-
golyótól találva elesik, lebukik a parancsnoki hídról a fedél-
zetre, de bár lábait szétroncsolja a lövés, s az esésben fején 
is megsebesül, mégis kezéből a vezényletet ki nem adja, 
hanem .éles fájdalmai közben is osztogatja parancsait, báto-
rítja katonáit és — győz. A győzelem ára azonban igen 
nagy — maga De Ruyter. A csata éjjelén nagyon megviselt 
hajóhadával Syrakusába vonul vissza, néhány nap múlva seb-
lázt kap s április 29-én, miután jelentését és üdvözletét sze-
retett hazája kormányának elküldi, meghal. Halálos ágyán, a 
mikor Vesthovius vigasztalni akarja, így szól: „Ez a silány 
test nem jelent semmit, ha lelkemet megtartja az Úr. Az én 
fájdalmam semmi, összehasonlítva azzal a fájdalommal és gya-
lázattal, mélyet a mi Megváltónk ártatlanul szenvedett, hogy 
bennünket az örökké tartó kínoktól megszabadítson". A kautaneai 
győzelem hírére a spanyol király herczegi rangra emeli a győztes 
admirálist, de ez a kitüntetés már csak De Ruyter holta után 
érkezik, felajánlják fiainak is, de azok elég bátrak azt vissza-
utasítani. Az admirális holttestét bebalzsamozták, s hajón vit-
ték vissza hazájába. Útközben a szövetséges és az ellenséges 
hatalmak tisztelgő lövésekkel fogadták a hazatérő holt hős 
hajóját Nehezen tudott előre jutni a hajó különféle akadályok 
miatt. Úgy hogy csak 1677 márczins 16-án érkezett Amster-
damba. Néhány nap múlva nagy pompával s óriási részvét 
mellett temették el a Nieuve Eerkben; a hol sírja, fölé hatal-
mas emlékművet állított az utódok kegyelete. Szobrot állított 
neki még szülővárosa Vlissingen, egy hatalmas, magas szob 
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rot, a m6ly úgy ábrázolja a hőst, a mint kardjával nyugat 
félé mutat, Haarlem iá szobrot emelt, valamint Débreezenbefc 
is van égy szobra emlékezetül a derék szabádítónak. 

Még néhány külső és belső vonás álljon itt í)é Ruyter-
ről. Gérard Brandt szerint ilyen volt a tengernagy külseje: 
„Tefete középtermetű, orős, izmos, ruganyos, küzdelemre, mun-
kára született. Homloka nagy, széles; Arczszine fehér és eró^ 
sen piros. Átható szemetben lelkének szilárdsága ragyogott, 
szeméi feketék voltak; épp úgy liaja is, míg az öregség meg 
nem őszitette. Vastag, felfelé állá bajuszt hordott tengerész 
módra. Egész megjelenése, arcza tekintélyt gerjesztő vala, de 
a szigor kifejezésé nyájassággal volt vegyülve, a mi egy-
szerré tiszteletet és szarétetet támasztott. Szervezete egész-
séges volt; de fiatal korában romlott hal evésétől valami 
reszketegséget kapott, mi sohasem mult el egészen; sőt utolsó 
évéiben néha kínossá és terhessé vált. A hajózás viszontag-
ságaival szemben erős szervezeténél és a hosszú megszokás-
nál fogva rendkívül SZÍVÓS volt, versenyezve a legviharedzet-
tebb matrózokkal": 

Már életrajza közben bizonyára kitűnt; hogy De Ruyter 
hivő keresztyén lélek volt, sőt azt is kivettük a gályarabok-
nak addtt intéséből, hogy bár felekezetéhez hü volt, de ez a 
hűség nem szolgált akadályul arrá nézve, hogy nagy szere-
tettél és tisztelettel legyen a más vallásúak iránt Minden 
lélék, a ki a szentírás emlőin névelkedik, ilvehné kell hogy 
legyen. Keresztyén jelleméből folytak egyéb kiváló tulajdonai 
is. Királyok, fejedelmek, követek ajándékozták meg kitünte-
téséikkél, fogadták barátjokká, nagy hatalom összpontosult 
kezében és a mi fő, ezt a hatalmat sokáig birta, mégis egy-
szerű maradt, a szó legnemesebb értelmében. Háza alig külön-
bözött bármelyik kalmár házától. A legszerényebb polgári 
háztartásban és tiszta esaládi életben töltötte a béke napjait. 
Még az admfrális hajón is lehetőleg maga szolgálta ki magát. 

Mikor az angolokkal vívott második tengeri hadjáratban 
az első nagy győzelem után a másodszor felszerelt angol 
flottát majdnem teljesen megsemmisítette, a mikor erejének 
és dicsőségének tetőpontján állott, egy angol tiszt kereste fel, 
a ki legnagyobb bámulatára úgy találta az admirálist, a mint 
a saját kajütjét seperte és kicsi hollandi tyúkjait etette. Az 
egész hajó személyzetét a hajó kijavítására és tisztogatására 
rendelte ki s nem akart senkit sem elvenni e legfontosabb 
munkától. Nem szégyelt semmiféle mnnkát, úgy a mint nem 
szégyelte alacsony származását sem. sőt arra mindig szívesen 
emlékezett vissza. 
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Pártszenvedélyektől ment volt s maga ilyen lévén, máso-
kat is szüntelen erre intett. A gomáristák és arminiánusok 
közötti harczot mélyen fájlalta s barátságos viszonyban tudott 
lenni a Vittekkel épp úgy, mint Orániai Vilmossal. A nemzet 
katonájának vallotta magát s engedelmeskedett az államtól 
kapott parancsoknak, bármilyen párt állott is a kormány rúd-
jánáL Utálta mindazt, a mi a szenvedélyeket felkorbácsolhatta, 
utálta a vérontást és az iszákosságotl Fegyvert nehezen fogott, 
csak akkor, ha a haza érdeke úgy kívánta s akkor is a fog-
lyokkal, az ellenséggel nagylelkűen bánt. A részegség ellen 
pedig a maga józanságával harczolt. 

A mult hónap 23-án tartott nagy emlékünnepen — 24-én 
kellett volna tartani, de a hollandok még De Ruyter kedve-
ért sem gázolnak bele a negyedik parancsolatba, semmi áron 
sem zavarják meg a vasárnap nyugalmát — a királynő, az 
országos méltóságok 8 óriási embertömeg kíséretében tették 
le Ruyternek az amsterdami Nieuve Kerkben levő sírjára az 
emlékezés é& hála koszorúit mindazok, á kik nem feledkeztek 
még étről a nágy emberről. Az emlékezők között volt három 
cand. theologufe ifjú képviseletében a magyar ref. zsinat is$ a 
Htófy egy igen szép ezüst babérlevelekből álló koszorút téte-
tett a sirra. Á levelekre voltak felirva a 26 megszabadított 
gályárdb névéi, a leveleket összefoglaló arany szalag kötésé-
nél nagy arany gombon egy gálya képe van felette Ézsaiás 
XLV. IS'Én támasztom fél ötet igazában és mvnden utait én 
igazgatom, ö épíü meg az én városomat és az én foglyaimat 
elboesátja jutalom és ajándék nélkül, azt mondja a Seregek 
Ura! A kép alatt: 1676 február 11. A koszorú szalagján jobb 
félól: „Liberatori perpetuáé memoriae, qui nostris confessori-
bus éervientibus • libertatem reddidit". Bal felől: *Ecclesia 
Christi Refermata in Hungaria". A koszorú mellé a sirra egy 
üdvözlő iratot is tettek a küldöttek, a melyet dr; Antal Géza 
pápai theol; tanár szerkesztett holland [nyelven s a zsinat elnök-
sége írt alá. Újuljon meg Hollandia régi dicsősége, szaporod-
janak még a magyar protestáns Sioii igaz hitvallói, de az Úr 
óvja ineg éket a Vértanúság nyomórúságaitól. 

Csűrös István. 
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