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Nagy István 1848–49-es szabadságharcos  
mártír lelkész emlékének idézése

Népünk viharos története egyik legkiemelkedQbb eseményének 165. évfordulóján e törté-
nelem egy olyan különleges jelentQség_ szereplQjének – áldozatának igyekszünk emléket 
állítani, akinek sem életében, sem halálában nem ismerték el megfelelQképpen érdemeit, 
népéért, hazájáért hozott áldozatát.

Történt ez annak ellenére, hogy nem sokkal a szabadságharc vérbefojtása után Kossuth 
Lajos amerikai útja felkeltette egy 25 éves connecticuti fiatalember érdeklQdését a magyar 
ügy és Magyarország iránt. 1851 tavaszán Magyarországra utazott, s miután felkereste a 
magyar fQvárost, bejárta a Tiszántúlt, 1851. május 20-án Váradra érkezett, hogy megis-
merje a magyar Birminghamet, a szabadságharc egykori hadipari központját.

A kíméletlen megtorló Bach-rendszer váradi ügynökei benne is „veszélyes felforgató 
elemet” láttak, ezért letartóztatták, és a börtönné alakított várba zárták, ahol sok volt sza-
badságharcos raboskodott. Itt ismerkedett meg s kötött Qszinte, életre szóló barátságot a 
várban raboskodó Nagy István váradvidéki esperessel.

Egy hónapi raboskodás után az amerikai fiatalembert bizonyítékok hiányában és ame-
rikai diplomáciai nyomásra szabadon bocsátották. Visszatérve hazájába könyvet írt itteni 
élményeirQl, tapasztalatáról, Magyarország 1851-ben címmel, s a kötet nagy visszhangot 
keltett hazájában.

Az antik latin mondás: „Habent sua fata libelli” – A könyveknek is megvan a maguk 
sorsa – erre a könyvre is érvényes. „Hiába juttatott el már a kiegyezés után, 1872-ben egy-
egy példányt könyvébQl a Magyar Tudományos Akadémiának és a Nemzeti Múzeumnak, 
senki sem vette magára azt a fáradságot, hogy lefordította volna magyar nyelvre, ami elég 
kár”, írta K. Nagy Sándor a Biharország cím_ könyvében 1855-ben. Hihetetlen, hogy 120 
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2005-ben GödöllQn egy kevésbé ismert és sz_k olvasó-
táborral bíró könyvkiadó, az Attraktor megjelentesse, kis példányszámban.

Számunkra, nagyváradi, bihari magyarok számára elsQsorban ez azért sajnálatos, mert 
a könyv sok forrásérték_ információt tartalmaz nemcsak a korabeli magyar viszonyokról, 
arról, hogy milyennek látta Q a magyarokat, a várról, amelyben raboskodott, és a szabad-
ságszeretQ, a szabadságért a legnagyobb áldozatot meghozó magyarokról.

Idézünk a könyvbQl:
„A börtönben lévQ emberek között azonban a parasztok érdekeltek a leginkább, akik 

közül vagy húszat tartottak itt fogva. Magas, szép kinézés_ emberek, akik úgy járkálnak 
nagy, báránybQr subájukba burkolózva, mint a régi rómaiak a tógáikban. Agyafúrtaknak, 
gyors észjárásúaknak látszanak, ami általában jellemzQ a magyar parasztokra, s villogó 
szemük, amikor az osztrák zsarnokságról beszélnek, megmutatja, hogy mit tennének, ha 
még egyszer kint lehetnének. Katonának termett emberek.

EgyikQjüket megkérdeztem arról, nem bánja-e, hogy a forradalomban való részvételé-
ért csak ezt a jutalmat kapta. »Nem« – mondta, majd kifakadt azzal a szenvedélyes, ékes-
szóló hangsúllyal, amely az egész nemzetre jellemzQ: – »Nem! Miért lenne okom panasz-
ra. Ha most nem is, de késQbb gyQzni fogunk. Miért panaszkodnék e börtön miatt, amikor 
az ország legjobbjai mindent elveszítettek Magyarországért. A magyarok Istenének meg 
kell segítenie minket!«”

SZÁZADOK



50  KUPÁN ÁRPÁD: NAGY ISTVÁN 1848–49-ES SZABADSÁGHARCOS...

„Ekkoriban több lehetQségem volt börtönünk megvizsgálására. A börtöncellák általá-
nos megjelenésüket tekintve olyanok voltak, mint azok az Európában látható feudális vár-
kastélyok, amelyeket állami börtönként Qriztek meg. Eléggé tágasak, középen található 
erQteljes boltívekkel, s az ablakon lévQ zsaluzat fölötti részek csak gyéren kapnak fényt. 
Ezen túlmenQen némileg nyirkosak, nagyon koszosak, s teli vannak bolhával. A régi vár 
egy roppant masszív kQépítmény. Egy tér négy oldalára épült, amit udvarként használnak. 
A külsQ oldalon egykor erQs fal állott sánccal és Qrtornyokkal, ezeken túl pedig egyéb 
védm_vekkel. De legalábbis a modern tudomány kifejlQdése óta Nagyvárad és a vár min-
den katonai jelentQségét elveszítette.

A régi fal mindenütt a sáncban omladozóban és málladozóban van. A tornyok alatti 
boltívek sok helyen leomlottak és a romokat vadszQlQ futotta be. A külsQ védm_vek egy 
részében bor- és sörkimérések épültek, s összességében az állapítható meg, hogy a régi 
erQd majdnem teljesen elveszítette eredeti jellegét. A forradalom idején a magyar kor-
mány nagyon jó érzékkel Nagyváradot választotta központi gyártelep hellyé, ezt a várat 
pedig ágyúgyárrá alakították. Az osztrákok most egy hatalmas laktanyaként, s a politikai 
foglyok börtöneként használják.”

(Portré Nagy István esperesrQl) Brace a könyvében igen hiteles portrét rajzol Nagy 
Istvánról, a volt kisszántói lelkészrQl, akit a bihari egyházmegye 1848 júliusában fejen-
kénti szavazással (vagyis egyhangúlag) választott meg esperesnek.

Idézünk könyvébQl:
„A vizsgálóbíróval folytatott legutolsó beszélgetésemnek köszönhetQen valamivel jobb 

elhelyezést nyertem, de még így is elég rossz volt. Új bajtársaim azonban sokkal kelle-
mesebbek voltak, s engem egyre jobban érdekeltek. Az egyik egy környékbeli protestáns 
lelkész volt. Volt valami férfias és kedves vonás a megjelenésében, ami azonnal felkeltette 
az érdeklQdésemet. Egy menázsban éltünk, s mint köztünk a legidQsebb, magára vállalta 
a fQzést, amit valóban nagy hozzáértéssel végzett. Jeles egyházi személyiség volt, ékes-
szóló prédikátor egy körülbelül 20 templomról gondoskodó senior, s mindezen túlmenQ-
en olyan rendkívüli természetes méltóság jellemezte, hogy volt valami elmondhatatlanul 
megkapó a háztartás kisebb dolgaiban irántunk tanúsított figyelmességében és kedves-
ségében. A hosszú, tompító rabságtól fokozatosan hanyatlani kezdett. A skorbuttól fogai 
kihullottak és tönkrementek a szemei, minek következtében egy nagy, zöld fényellenzQt 
viselt. Mégis, mindenki látta, hogy a türelmes belenyugvás kifejezése sohasem hagyta el 
az arcát. De nem érzelmi belenyugvásra gondolok, hanem egy olyan ember nyugodt bi-
zalmára, aki mindent feláldozott a kötelesség oltárán, s aki most készen áll a szenvedésre.

Minden magyarhoz hasonlóan olyan szeretettel imádta országát, amit mi elképzelni 
sem tudunk, mégsem volt kétséges, hogy igazat beszél, amikor azt mondta, hogy ha meg-
szabadulhatna, akkor sem élne még egyszer Magyarországon. Nem tudna még egyszer 
ott prédikálni. Nem tudna olyan országban élni, ahol rabszolga volt. Ha kiszabadulna, át-
menne Amerikába és kertész lenne, vagy paraszt. Mindig úgy szeretett a kertben dolgozni. 
Azt gondolta, hogy újból boldog és egészséges lehetne, ha megint földdel dolgozhatna. 
Erre azonban nincs remény. Úgy t_nik, hogy a mi forradalmunkban részt vett egyházi 
emberekhez hasonlóan az Q prédikációi is az osztrák kormányzattal szembeni ellenál-
lásra serkentették a népet, mígnem aztán eljött az idQ, s a szavai már nem használhattak. 
Pszinteségét azzal bizonyította, hogy egyszer_ katonaként beállt a hadseregbe, ahol zász-
lóvivQként szolgált. Ez éppen elegendQ volt ahhoz, hogy egy rövid per után az osztrákok 
bitóra küldjék. Az ítéletet azonban valamilyen okból kifolyólag nem hajtották végre, s 
mostanra úgy t_nt, hogy valószín_leg életfogytiglani börtönre változtatták.
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Az itteni vizsgálóbíró a legnagyobb »b_nözQnek« nevezte, aki valaha is elQtte állt, 
egy megtestesült demokratának, bár Q egy árva szót sem szólt a védelme érdekében vagy 
azért, hogy kegyelmet kérjen. Nagyon mérsékelt, ésszer_ republikánusként fog megma-
radni az emlékezetünkben, aki mélységesen szerette a szabadságot, ám egyik dolog tekin-
tetében sem képviselt különösebben szélsQséges felfogást.

Rám az egész börtönben a legnagyobb hatást ennek az embernek a viselkedése gyakorol-
ta. Olyan gyöngéd, önfeláldozó és türelmes volt velünk szemben, ám egyúttal férfias és szi-
lárd is! Gazdag intelligencia is jellemezte, ami boldogabb pillanataiban beszédre ösztökélte.

Nem engedték, hogy könyvhöz jusson, ideje legnagyobb részét azzal töltötte, hogy 
zsebkésével faragott, amiben rendkívül ügyes volt. Egy így készült remek fából faragott 
villát kaptam tQle, ami tökéletes utánzata volt egy francia asztali villának.”

C. L. Brace könyvében beszámol nagyváradi harmincnapi fogsága végérQl, melyrQl meg-
jegyzi: „Ezt a naplót a csizmám és az utazótáskám bélésében tudtam magammal vinni.” 
Majd így ír a fogolytársaitól vett búcsújáról: „Mondja meg a honfitársainknak – mondta 
egyikük –, találkozzon velük bár a hazájában vagy Európában, hogy várunk rájuk! Pk bol-
dogok! Pk szabadok! Mi pedig a börtönben vagy bárhol másutt ebben az országban csak 
rabszolgák vagyunk! De azt mondja meg nekik, hogy sohase felejtsék el a hazájukat.

Ezután mindnyájan átöleltük egymást, mégpedig olyan szomorúsággal, amit nem hit-
tem volna, hogy valaha is érzek egy magyar börtön elhagyásakor.

A pap, aki nem volt ugyan hozzászokva érzelmei kimutatásához, átölelte a nyakamat 
és többször is megcsókolt, kemény arca pedig érzelmei elszabadulásáról tanúskodott. 
Szegény ember! Tudom, mit érzett. Mintha annak a szabad országnak a fuvallata érintette 
volna meg, amelyrQl maga és Magyarország számára álmodozott, majd mintha minden 
újból a sötétségbe t_nt volna.”

(Nagy István esperes b_nössége) A szabadságharc bukása után következQ kegyetlen meg-
torlás célpontjába került az 1848-ban „biharvidéki esperessé” választott Nagy István, aki 
rendkívüli m_veltségével és a protestánsok jogaiért vívott harcával nyerte meg választói 
bizalmát. A szabadságharc eszméit magáévá téve önkéntesként vett részt a csucsai har-
cokban, majd hazatérve táborából felkereste egyházmegyéje minden gyülekezetét; a for-
radalom eszméinek megvédésére buzdított.

A forradalom és szabadságharc bukása után Jósa Péter nagyszántói földbirtokos elvál-
lalta Bihar vármegye császári és királyi fQbiztosi tisztét és gyalázatos lakájként segédke-
zett Haynau kegyetlen megtorló intézkedéseinek végrehajtásában. A megtorlás, a bosszú 
a református egyház tisztségviselQire is kiterjedt. 1849. október végén letartóztatták és a 
váradi várban kialakított börtönbe zárták Komáromy Lajos váradolaszi lelkészt és Nagy 
István esperest. Az utóbbi az alábbi levelet küldte helyettesének, Makó József csatári lel-
késznek. „Mai napra virradólag, mint fölségsértési b_nnel vádoltat befogadtatván meg-
ürült hivatalom ideiglenes folytatására míg a szuperintendai (püspöki) hivataltól további 
intézkedést vevend, ezennel felkérem és megbízom. Az esperesi hivatalnak még nevem 
alatt érkezett leveleit a váradi postán kéretem megkerestetni.

Ezen körülményt az egyházvidékben közzétévén adja által Ön lelkész társaimnak bú-
csú üdvözlésemet. Tartsanak meg becses emlékezetükben.

ÖnökrQl a sírig emlékezQ barátjuk
Kelt Váradolasziban, fogságom helyén November 2-án. Nagy István esperes”
Az elnyomó birodalmi politikában 1860-ban bekövetkezett enyhülés meghozta a sza-

badulást Nagy István esperesnek is, s Q szülQfalujába, Esztárra távozott. 1860. augusztus 
28-án rendkívüli népképviseleti gy_lésen ekkor jelentette be a bihari egyházmegye espe-
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rese, hogy valamennyi egyházközségben népképviseleti alapon újjászervezték a presbi-
tériumokat, és felszólította az egyházmegye vezetQtestületi tagjait, hogy ígéretük szerint 
mondjanak le, és titkos szavazással válasszák meg az új vezetQséget. Ugyanakkor az 
esperesi széket betöltöttnek nyilvánította, „mivel a volt kisszántói lelkészt, Nagy Istvánt 
a bihari egyházmegye népe 1848 júliusában fejenkénti szavazással, tehát a legszélesebb 
alapon választotta meg esperesnek, s ki e hivatalának folytatásában a gyászos emlék_ 
nemzeti katasztrófa által gátoltatott, az egyházkerület folyó évi június 10-iki 4. szám alatti 
végzése alapján a maga törvényes jogaiba visszahelyeztetett, nevezetes nagytisztelet_ úr 
is a maga esperesi hivatalába visszaállíttatik.”

Végül Nagy István 1860. november 5-én újra elfoglalta esperesi székét és visszaköl-
tözött Nagyváradra.

(A börtönben kötött barátság továbbélése) K. Nagy Sándor így ír errQl: „Brace ezt a gyön-
géd baráti viszonyt folytonosan fenntartotta Nagy Istvánnal. 1872-ben és 1882-ben egyedül 
azért jött Váradra, hogy Qt meglátogassa, s azt ígérte, hogy ezután is minden tíz évben eljön. 
MidQn tudattam vele Nagy István halálát, a következQ levelet intézte hozzám: »New York, 
július 16. 1883. Kedves és tisztelt uram, Nagy Sándor úr! Felette igen sajnálom, hogy oly 
szomorú tudósítást kellett kapnom az én kedves barátom, Nagy István halála miatt. Mint 
politikai foglyok négy hetet töltöttünk együtt Nagyváradon a várban és ezen sajátságos 
társaságban eléggé tanultam megismerni nemes lelkét, lelkesedését hazája és a szabadság, 
az általános emberiség iránti szeretetét. Valódi harcosa és erkölcsi vezére volt az emberiség 
jogainak, és elQtte kedvesebb volt Magyarország, mint saját élete. Azon években sokat szen-
vedett hazájáért, de ragaszkodása, reménysége soha sem kisebbedett. Mindig bízott a sza-
badság és az emberek közötti egyenlQség gyQzelmében. Én soha sem fogom elfeledni Qt.«”

Kérem önt, Nagy úr, üdvözölje a szeretett lelkésznek rokonait és barátait s mondja meg 
nekik, hogy Nagy István lelkész urat, a jó keresztyént és nemes szónokot Amerikában 
nagyra becsülik.”

(Az utókor nagyrabecsülése) 1883. június 12-én hunyt el, s másnap temették el a 
váradolaszi temetQben. Kortársai valóban nagyra becsülték és méltó obeliszket emeltek 
sírhelyére. Az obeliszken nyitott Bibliát ábrázoló domborm_ felirata: „Nekem mind éle-
temben, mind halálomban nyereségem Krisztus.” A neve alatti szöveg: „A nagyváradi 
református egyháznak két / évtizeden át buzgó lelkésze s a Biharvidéki ref. egyházmegyé-
nek / kiérdemesült esperese / Született 1807. okt. 24. / Megh. 1883. juni. 12. / lelkipásztor-
kodásának 49-ik, / munkás életének 76-ik évében”. Ez a talapzat nélküli obeliszk jelenleg 
a rogériuszi templom tornya alatt található. Az elt_nt, illetve hiányzó talapzat feliratát, 
amely utal a lelkész szabadságharcos múltjára, a néhai jeles helytörténész, Méder Árpád 
mentette meg az utókor számára, amikor lefotózta az 1980-ban még álló síremléket. Ezen 
a következQ szöveg állott: „A kiváló lelkésznek és a haza szabadságharcában való rész-
vételért / elQbb halálra itélt, majd két esztendei várfogság után kegyelmet nyert honfinak 
/ hiveinek és tisztelQinek szeretete s hálás / kegyelet emelte ezt 1891-ik évében”.

A síremlékre vonatkozó információkat Kordics Imre nemrég elhunyt barátunknak kö-
szönjük, aki a Bihari Naplóban Egy ’48-as síremlék hiányzó talpazata címen írt az obe-
liszkrQl, s kifejezte azt a reményét, hogy esetleg a templom melletti építkezési területen 
tárolt sírkQmaradványok között lehet. Abban a reményben tesszük közzé ezt az életrajzot, 
hogy hátha akad egy vállalkozó szellem_ személy vagy testület – esetleg maga a refor-
mátus egyház –, aki felkarolja az ügyet, így a mártír lelkész emléke méltó módon kerülne 
megörökítésre.


