
A magyar theol. tudomány halottjai. 

1. Korbély Géza (1859 1916.) A letűnt esztendőben, épp az 
év utolsó napjainak az egyikén, nagy veszteség él te a magyar év. 
egyetemes egyház lelkészi karát, a közegyházat s a magyar 
tudományos világot egyaránt, mikor Korbély Géza, Eperjesnek 
országos hírű lelkésze elköltözött az élők hónából. Oly életkorban 
szólította öt magához az élet és halál szabatos Ura, amikor mi 
azt hittük, hogy szellemi kincses házából nagy gazdagságokat fog 
hagyni a hazai theol. tudománynak. Nagy fájdalmunkra nem igy 
történt. Dolgos kezéből kiragadta a tollat a halál, 

Megérdemelné, hogy megörökítsük itt is áldott emlékét, ha a 
tudománynak pusztán kedvelője, pártolója lett volna. A megboldogult 
azonban több volt. Rajongó, szinte mondhatnók: fanatikus művelője 
a tudománynak az igazi tudós nemes tulajdonságaival felruházva. 
Életének tragédiája, hogy nem adatott neki az isteni Gondviseléstől 
oly munkakör, ahol csak a tudomány művelésének szentelhette 
volna életét; de leginkább az, hogy búvárkodásának, lelkiismeretes 
történeti kutatásainak eredményét maga nem adhatta már át a 
tudományos világnak s egyházának. 

Korbély Géza a gömörmegyei Tornaiján született 1859-ben. 
Középiskolái elvégzése után a pozsonyi theol akadémiára iratkozott 
be, hol a mellett, hogy nagy szorgalommal mélyedt el az egyes 
tudományágak tanulmányozásába, egyúttal a „Gondolat" című 
ifjúsági lap jeles tollú szerkesztőjének is bizonyult. Tudása ki-
egészítése és mélyítése céljából a hallei egyetemre ment, honnan 
hazatérve budapesti segédlelkész lett Győry Vilmos oldala mellett. 
Itt annyira megkedvelték a már ekkor kiváló szonokot, hogy úgy 
tekintettek reá, mint a Deák-téri egyházközség jövendő lelkészére. 
Nem igy történt. Korhely ekkor a kicsiny csángó faluba: 
Krizbára ment, hol szeretettel gondozta kicsiny gyülekezetét, de 
itt egyúttal csendben, zajtalanul dolgozó tudós lett belőle. Szerény 
jövedelméből gazdag könyvtárat gyűjtött s úgy látszik, hogy theol. 
tanárnak készült. Krizbáról Zelenka Pál megboldogult püspökünk 
hívta maga mellé Miskolcra, honnan rövid idő múlva Sátoralja-
újhelyre távozott. Itt ismerték meg csodás szónoki tehetségét, s 
nagy tudását; ekkor lett neve szélesebb körben ismeretes. 1906-ban 
a nagymúltú eperjesi I. egyház hivta meg lelkészének. Itt kapott 
hozzá méltó megfelelő működési teret. Hamarosan sárosi főesperes, 
egyházkerületi főjegyző, pénzügyi biz. elnök, egyetemes jegyző, 
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kollégiumi ig. vál. elnök stb. lett. S mintha a tudásnak mindazt 
a gazdagságát s a munka birásnak mindazt az energiáját, ami 
benne felhalmozódott, egyszerre akarta volna itt érvényesíteni, 
lázas sietséggel, időt nem kiméivé, dolgozott. Állandóan szeme 
előtt állott Í917., amikorra szeretett egyházközségét és esperes-
ségét történetük földolgozásával akarta meglepni. Fáj nekünk, 
hogy azt az örömet nem érhette meg! Az 1916. év eleje mái-
betegen találta, azután sorvadt napról-napra; májusban Budapesten 
megoperálták ugyan s ugy látszott, hogy a régi munkabíró ember 
lesz újra. . . Nem igy lett... Az év alkonyán itt hagyta szeretett 
gyülekezetét, itt egész munkamezejét, kedvelt könyveit, s nagybecsű 
kéziratait... porhüvelyét december 29-én kisértük ki a miskolci 
csendes temetőbe... 

Korbély üéza sokoldalú egyéniség volt, legkivált azonban mint 
lánglelkű szónokot ismerték. Bámulatosan tudta érvényesíteni 
zengzetes nyelvünk hajlékonyságát. Ugy egyházi, mint hazafias 
beszédei mesteri szónoki alkotások. Beszédgyüjteményt nem adott 
ki, egyes beszédei szétszórtan, leginkább az ,Igehirdető"-ben 
jelentek meg. Mint újhelyi lelkész munkatársa volt Zemplénvár-
megye monográfiájának s a zempléni egyházak története kiváló 
ismerőjének bizonyult; ugvancsak Sátorajaujhelyen irta meg 
lelkipásztorkodás tanát, mely azonban nagy kárára a tudománynak 
nem jelent meg nyomtatásban. Kéziratban maradt, csaknem teljesen 
készen a sárosi ev. esperesség és az eperjesi ev. I. egyház 
története. Jól esik hinnünk, hogy utóbbi munkákat avatott kezek 
majd sajtó alá rendezik s hogy beszédeinek gyűjteményes kiadása 
se fog elmaradni. Méltó reá Korbély Géza, hogy művei széles 
körben is hirdetői legyenek annak a nagy munkának melyet itt 
végzett közöttünk! ^ ^ Dr. Deák János. 

2. Nóvák Lajos (1855 1917). Tizenhárom évi lelkészi és 20 
évi tanári működése után távozott el az élők sorából. A sáros-
pataki akadémia egyik büszkesége volt és számos munkakört 
töltött be becsülettel és mint igazgató (dekán), iró és nevelő 
nagy érdemeket szerzett. Nagy szónoki képessége és egyéb haj-
lamai a gyakorlati teologia mezejére utalták, melyet sikerrel 
művelt. Mélyreható elemző és erős bíráló eljárással igyekezett 
tanítványait erősekké tenni az igehirdetésben. Megjelent főbb 
munkái: 1. A kegyelet ünnepe. Sárospatak. 1891. 2. Vallássza-
badságunk emlékei és jutalmai. Ungvár. 1891. 3. Népszabadság. 
Egyházi beszéd 1848 március 15. ötvenedik évfordulóján. 4. A 
gyak. teologia mai munkaköre. Sárospataki főisk. értesítő. 1898. 
5. Ref. temetési énektár. Sárospatak. 1900. 6. Peresmatoni Nagy 
Gusztáv. 1844—1900. U. o. 1902. Számos cikk és könyvismertetés 
a Sárospataki Lapokban. 

3. Dr. Thúry Etele (1861 1917), lapunk érdemes főmunkatársa 
egyháztörténeti munkái révén lett széles körökben ismeretessé. A 
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Nóvák Lajoshoz hasonló erős fizikuma sem bizonyult elég erősnek 
a halállal szemben. Több évi rektori és lelkészi működése után 
1900-ban foglalta el a Tóth Dániel halálával megürült egyház-
történeti tanszéket a pápai ref. teol. akadémián, melyen azóta 
megszakítás nélkül működött. Önállóan megjelent munkái: 1. A 
fehérvár-csurgói ev. ref. egyház rövid története. Pápa. 1885. 2. 
A zánkai ev. ref. egyház rövid története. Budapest. 1886. 3. 
Bornemisza P. dunavidéki első ref. püspök élete és munkái. 
Budapest. 1887. 4. A révkomáromi ev. ref. egyház története a 
XVI—XVII. században. Budapest. 1889. 5. A veszprémi ref. egy-
ház története. Budapest. 1893. 6, Huszár Gál. Budapest. 1895 
7. A szent-antalfai ev. ref. egyház története. Pápa. 8. Az isten-
házának építése. Veszprém. 1896. 9. Az ev. szerint reformált 
magyarországi ker. egyház története. Pápa. 1898. 10. A dunántúli 
ref. egyházkerület története. I. Pápa. 1908. 11. Adatok a magyar 
prot. gályarab-lelkészek történetéhez. Budapest. 1912. Szer-
kesztette az Iskolatört. adattárt és a Μ. P. Egyháztörténeti adat-
tár VIII. évf. (D. P. L.) 

Ε három jeles munkás emléke legyen áldott közöttünk! 


