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1. Legrégibb adatok. 

Azt eddig is tudtuk, hogy Debrecenben az evangélikus 
egyháznak 1883-ban tör tént megalakulása előtt is voltak evan-
gélikusok Azt is tudjuk, hogy Debrecen a reformáció elsői kor-
szakában evangélikus volt. Szűcs István könyvében* azt olvassuk, 
mint az 1806 április 16-án az ú jonnan épülő református nagy-
templom alapjába elhelyezett emlékirat első pont já t : »...a város 
rvépe az 1531. esztendőben a Lutberána vallást, azután pedig 
a reformáta vallást vévén fel, lett a templom a re formátusok 
ternpLomává.i« Ez az időadat téves. A protestant izmus nem 
egyszerre lett ú r rá Debrecenben sem; kezdete ki sem mutat-
ható. De annyit fel kell tenni, hogy amikortól fogva E-tiyiugi 
Török Bálint lett a város földesura, tehát 1536-tól kezdve itt 
a reformáció csendjesen megindult. Hiszen a Dunájxtúl m á r 
azelőtt is Török Bálint uralma alatt befogadta a reformációt. ' 
Fér jénél is hathatósabb pártfogója volt az ú j tannak felesége. 
PempfÜnger Kata, a lutheri i rány határozott híve. Szjerémj 
György Jezért illeti »leona lutheriana« és »eretnek« címmel. Pe-
dig Kata asszony Debrecenben még a ferencrendi szerzetesek 
zárdáját is megtűrte és ott is temettette el magát (apud mo-
nachos). Bizionyos és okmányokkal igazodható, hogy Radúix 
Balázs, debreceni pap és Dézsi András rektor már 1549-ben 
Szent András templomában, a mai Nagytemplom helyén a 
wittenbergi reformátor szellemében hirdeti az igét. lSiVl^fől 
kezdve itt működik Kálmáncsehi Sánta Márton pap. ő m á r a 
radikális Zwingli-féle, t ehá t a svájci reformáció híve és egy-
aránt hadakozik katolikusok és lutheránusok ellen. Igaz, hogy 
tanítását nem fogadják általános rokonszenvvel. Ki is közö-
sítik, de az ötvenes években a vetés érik. Sánta Márton 1557-ben 
meghal, 1538-ban Debrecenbe kerül a Wittenbergben tanul) 
fiatal, tetterős Melius Juhász Péter. Ez röviddel azelöítt még 
Luther úrvacsora! tanát védte Szegedi Kiss Is,tván ellen, de 
Debrecenben már ennek a tanítására tér át és Kálvin híve lesz. 
Az 1562-áki debreceni (egervölgyi) hitvallás már teljesen Kál-
vin alapján áll és azontúl az válik kötelezővé Debrecenben és 
környékén. Irodalmi téren nagyban elősegítette az ú j tan el-
terjedését az 1561-ben Kassáról Debrecenbe menekült Huszár 

* Debrecen város történelme 31. 1. 
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Gál a maga kézi sajtójával. Ennek egyenes folytatása Debrecen 
város nyomdája.* 

A kezdet után több mint kétszáz éven át alig tudunk va-
lamit a Debrecenbe került szórvány evangélikusokról. Pedig 
ilyenek bizonyára mindig voltak. A kereskedők és iparosok 
közt sok a német nevű. s eze'k között kétség' kívül több ,a fel-
vidéki, dunántúli és németországi származású evangélikus. Tud-
juk. hogy a Németországból Magyarországiba s a Királyhágóm 
át Erdélybe vezető főútvonalak egyike Debrecenen keresztüJ 
ment egészen Nagyszebeniig, Brassóig. A reformáció íe r jedé 
sének is ez volt egyik főúlja. Hogy németországi és szepeyi 
kereskledők mjily nagy, s zámban keresték fel a debreceni nagy-
vásárokat, a »szabadságokat«, annak bizonysága a mai napig 
fennmaradt Német-, most Széchenyi-útca és a Tizenháromvá-
ros-, illetve most Szepességi-utca neve. Azonkívül a Vendég,-
útca is idegen kereskedők kirakodó helye volt. 

A prolestánsüidözéseknek az1 a nagy vihara, melyet a po-
zsonyi és eperjesi vértörvényszék néven ismert kegyetlenkedés 
oly hosszú időn át felkavart, a Debrecenbe került evangélikusok 
életét nem keserítette. Debrecen mjnt tisztán református város 
oly nagylelkű volt, hogy a sokáig egyetlen katolikus családnak, 
a királyi harmincadosnak a kedvéért külön kis kápolnát tar-
tott fenn a m.a,i BaLíhyánVi-, akklor Harmincados-ütoában. 
Igaz. hogy más katolikus ember a városban nem telepedh'ete!,[ 
le. De 1715-ben a katolikus egyház az uralkodó hatalmas 
pártfogásával itt ú j r a feléledt s Mária Terézia idejében is 
ugyancsak érezte az állami hatóságok istápoló kegyét. A kato-
likus egyházi hatóság a protestáns artikuláris egyházak felett' 
is gyakorolta az ellenőrzést. Esperességi jegyzőkönyveink el-
mondják; hogy Esterházy Károly gróf, egri katolikus püspök 
17G9-ben nagy kísérettel megvizsgálta a czekeliázi evangelíkus 
egyházat (az abaujszántói evangélikus egyház elődjét) és má-
sokat is és examinálta a papokat. A czekeházi pap felellj meg 
legjobban, mondja a jegyzőkönyv. Debrecenben a hivatalos város 
és a református egyház azonos volt. A magyar királyi; kancellá-
ria, a protestánsok nagy ellensége, hogy ezt a kapcsolatot szét-
szakítsa. 1778-ban megtiltotta, hogy a legközelebbi városi tiszt-
újítást a helvét hitvallásúak a Szentlélek segítségül hívásával kezd-
jék és hogy a végén saját templomukba vonuljanak. A hivatali 
esküt a tisztviselőknek a piarista templomban kellelt letemniök. 
De 1782-ben a türelmi rendelet után már nem vették figyelembe 
az előbbi királyi rendeletnek a városra vonatkozó kikötéseit.** 

* S. Szabó József, Az irodalmi műveltsg kezdete Debrecenben és Mé-
liusz Juhász Péter írói munkássága. Debreceni Képes Kalendárium. 1937, 
és Révész Imre, Debrecen lelki válsága. U. olt 1938. 

»* Herpay Gábor, A római katolikus egyház Debrecenben. Debr. Képes 
Kalendárium. 1917. 52-6021. 
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Az első eddig ismert feljegyzés arról, hogy városunkban 
magánházban evangélikus istentiszteletet tartottak, 1796-ból va-
ló. Akkor december 11-én Budaeus <Györqy, 1788-'! 821 tokaji 
lelkész hirdette itt az1 igét és osztott úrvacsorát »Thirring! Leo-
poldné udvari lakásában.,« A résztvevők számát Au<r Janó* 
német nyelvű kéziratos feljegyzése, melyben ez az adat talál-
ható, nem mondja m>cg. A Sopronból Debrecenbe származol! 
Thirr ing Leopold evangélikus vallású kereskedő volt. ílt 1764-
bien kapott polgárjogot. A Cegléd-útca 2205. (ma Kossuth-útc a 
16.) számú háznak volt a tulajdonosa s első osztályú kereskedő, 
sógora Auer Jánosnak. Meghalt 67 éves korában, 1793 októ-
ber 14-én. 

A debrecenjihcz hasonló sorsa volt az említett Budaeu's-
tokaji lelkész egyházának is. Tokaj 1542-ben evangélikus volt. 
Batizi András volt a lelkésze, Drágfi Gáspár udvari papja. Ké-
sőbb olt is Kálvjin lanai terjeditek cl s az evangélikus egyház 
csak 1783-ban alakult ú j ra , épen száz évvel előbb, min'tt a déb>-
reoeni. Budaeus második lelkésze volt Tokajnak. A tokaji egy-
ház gondozta 1889-jig a sátoral jaújhelyi híveket is, mikor oit 
meg nem volt szervezett egyház. 

A Debrecenben élő németek számát először Szűcs István 
könyve említi. (991. 1.) E szerint 1807-ben van a városban 6 
német kőmívep, 5 német ács, 12 német szabó, 12 német cipész, 
l német kocsigyártó, 1 német pék, 1 német szűcs, 2 német 
nyerges, kél német takács, 4 német kovács, 3 német szatócs, 
Ezeknek nagy része bizonyára evangélikus volt. Az iparosok 
névsora (a városi levéltárban) a felekezetet nem mondja meg. 
Az Auer Sámuel egyházi gondnok állal 1808-tól kezdve vezetett 
pénztárkönyv abban az évben 41 evangélikus családot sorol 
fej, bizonyára csak az egyházi oélra adakozók neveit. 1845-ig 
még 14 névvel bővül a névsor. A családtagok s ígV az evan-
gélikusok leljes számát ebből nem tudjuk meg. Ezt a számot 
Szűcs István (881. 1.) csak 1839-ben említi először. Akkor 210, 
1848-ban 190: 1850-ben 184 a számuk; ez utóbbi számban 31 
a német. Az országos statisztika 1805-ben Debrecenben a la-
kosságnak 0:7 oo-a, melleit 193 evangélikust mutat ki; 1880-ban 
1.1 o,v, mellett van 562, 1900-ban 1.3 o/0 mellett 975, 1920-ban 
1.4 °/o mellett 1444 az evangélikusok száma.* 1930-ban 1.3 o/<j 
mellett 1554 evangélikus élt Debrecenben. Hajdú megyében 
1930-b an 396 volt a számuk. A Delyrccen egvházi gondozására 
Uzott 40 szórványhelyen (egész Hajdú, északi Bihar és Sza-
bolcs megyének dadai járása) több mint 600 evangelikus él. 

• Kovács Lajos. Debrecen lakosságának összetétele. Kny. a M. Stat. 
Szemle 1927. évf.-ból. 
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2. Az Auer család és krónikája. 

Ez az evangélikus család három nemzedéken át jelentékeny 
szerepet játszott Debrecen kereskedelmi és társadalmi éleié-
ben. A pozsonymegyei Bazinból származó Auer András neve 
1735-ben fordul elő először a debreceni polgárok névsorában 
(Matricula Civium); akkor kap polgárjogot.* 

Bazinban (ma hivatalosan Pezinok, németül Bösing) az Auer 
családnak 1783 óta, amikor az evangélikus egyházi anyaköny-
vezés ú j r a kezdődik, nincs nyoma. Pozsonyban élt egy nemeis 
Auer család. Ennek egyik tagja, Auer János Ferdinánd mint 
hadnagy a tö rök háborúkban 1661-ben fogságba került és 
csak 1674-ben szabadult ki a konstantinápolyi Héttoronyból. 
A fogságban írt értékes naplóját a Magyar Történelmi Társulat 
1923-ban kiadta. A napló németül van írva, de szerzője tudott 
magyarul és magyar voltát többször hangsúlyozza. A család 
férf i ága a XVIII. század elején kii halt A Debrecenbe került 
nem nemes Auerekkel való rokonságot valószínűsítő adatot nem 
találtam. 

Az 1751-ben kezdődő »Vasárusok Lajstromában« Auer 
Andrájs a vaskereskedők (vasasok) első klasszisában, a Piacon 
szerepel. A kjLasszjist a fizetfett adó nagysága határozta meg. 
Auer András meghalt 1764 június 6-án. Utána fia, a már 
említett Auer János (1734-1795) folytatja az üzletet. Hogy a? 
átvételre idegen tőkére is volt szüksége, arra abból a fel-
jegyzésből következtetünk, hogy 1766-ban a kassai Artner tői 
100 forintot vesz kölcsön »szokásos kamatra.« E'pt a 6 o/o-os ka-
matot 1775-jg pontosan fizeti és feljegyzi könyvébe. De azérít 
már 1771-ben feleségével, a kassai születésű Müller Katalinna) 
közösen házat vesz a Ceglédi-útcán 1400 forintért. Ez a ház 
az 1785-jki összeíráskor a 225.3. számot kapta; ma Kossuth-
útca 25 a száma. Az összeíráskor Auer Jánosnak egy segédje 
(Handlungsbedlenter), kocsiáa és két nőcselédje volt. Gyer-
mekei, három fia és egy leánya mellett házi nevelőt tartott. 
Auer János kezdte 1760-ban a német nyelvű családi feljegy-
zéseket és folytatta 1795 november 8-án bekövetkezett halá-
láig. HogV mily gondosan nevelte gyermekeit, mutat ja az, hogy 
tíz éves Sámuel fiát 1776-ban Kassára küldte anyósához né-
met és tót szóra; 1778-ban Eper jes re adta cserébe Cristophori 

* Az Auer családra vonatkozó adatok egy részét Nagybákay-Rickl 
Antal füzetjéből veszem: A debreceni nemes vasárus társaság története 
1920. Legnagygbb részük Auer János és fia, Auer Sámuelnek 1760-tól 1825-ig 
terjedő német nyelvű kéziratos család krónikájából és Debrecen város levél-
tárából való. Az evangélikus egyház keletkezésének rövid vázlatát megírta 
Fax Antal egyházi főjegyző az egyház 50 éves fenníllása ünnepére. Meg-
jelent az „Egy akarattal" c. egyházi helyi lapnak 1933, decemberi számában.) 
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Mátyáshoz annak Pali fiáért. Ugyanezt a fiát 1/79-beii Po-
zsonyba küldi. Odaküldi 1790-ben András fiái is a Jeszenák-
féle aiumneumba. Feljegyzi tanárai nevét is. Itthon i s felje-
gyezte gyermekei tanítóinak a nevét.. Minden esetben azzaj 
végződik az istenfélő apa írása: Isten á ldja meg fiaim tanul-
mányait. A némel nyelv tudására a céhszabályok is kötelezték 
a vaskerekedöket. 

Auer Jáiiios városi esküdt is volt és a vasas társaság; 
elnöke (vasas gazda). Később másik háziat is szerzett a Német-
ül ca 1818 szájn alatt 3300 forintért. Ma ez, Széchenyi-utca 
8. sz. Ezt Zsuzsanna leányának hagyta, aki 1790 óta a sopron-
megyei Locsmándból 1789-ben Debrecenbe költözött evangé-
likus vallású Böhm (Béhm) Gottliebnek volt a felesége, A há-
zat örököse, Böhm' Dwiniel 1866-ban végriend<eielileg a re-
formátus egyháznak, az utána való 23 hold bán ki kaszálót a kollé-
giumnak hagyla.* Auer János három fia közül Auer Sámuel 
örökli a kossulhúlcai házat a bolttal; ő vezeti tovább a csa^ 
ládi feljegyzéseket 1825 végéig^ Meghal 1826 január 13-án. Ké> 
fivére, Mihály és II. András szintén vaskereskedő. Mindaketlő 
viselte a vasas gazda tisztségét. 

Auer Sámuel halála után, 1826-tól özvegye, Bészler Te-
rézia szerepei a városi adólajstromban mini üzlettulajdonos 
1812-ig. Kossuth-ütcai házukat az 1802-ben szülelett leányuk, 
Auer Jul iánná örökli s 1813-ban ondódi földjével együtt el-
adja 6812 vállól'orinton. Auer Mihály 1808-ban elvette Budae-
us Gyögy tokaji pap leányát, Zsófiát. Sorsa később nagyoq 
rosszra fordult, a halotti anyakönyv bejegyzése szerint mint 
koldus halt mteg 60 éves korában, 1831-ben. Utódairól nincs 
tudomásunk. Auer Andrást Szűcs könyve (901. és 977. 1.) 
úgy említi, mint nagyműveltségű férfiút, a város egyil» 
legkiválóbb polgárát. Könyvet írt a polgári szabad bor-
mérésről.* * ILáliál is bejártla. Meghalt gyermektelenül 1835-ben. 
özvegye 1819-ig szerepel a vasárus társaság lajs tromában az 
első osztályban. Meghalt 85 éves korában 1868 július 7-én^ Kol-
légiumi alapítványaikról később lesz szó. Auer Andrásné szü-
letése a debreceni református egyház anyakönyvébe van be-
vezetve 1783 október 14-én. A felekezeti jelleget a régebbi 
anyakönyvek csak igen kivételesen tüntetik fel. Mivel Auer And-
rásné aiyját, Holter Andrást a polgárok névsora evangélikus 
kereskedőnek mondja, valószínű, hogy Zsuzsanna leánya is 
evangélikus volt, hisz megint evangelikus emberhez meni fele-

• Ref. egyház Jkve 47. 1. 4996. sz. 
• • L. Zoltai Lajos A polgári szabad bormérés Debrecenben. Debre-

ceni Képes Kalendárium. 1937. 75-83. 1. 
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ségül. Balogh Ferenc* azt mondja, hogy Hofíer Zsuzsánna 
az 1794-bcn debreceni polgárjogot nyert Auer Pál kőmívesnek 
a leszármazotlja. Ez nyilván tévedés, mert Holter András fe r 
lesége, (tehát Auer András né anyja) nem Auer leány, ha-
nem Kevj (vagy Kéri) Klára volt. Esküvőjük 1782 január 
22-én volt. A római katolikus Auer Pálnak a tárgyalt Áuerek-
kel való rokonságára vonatkozólag nincs adat az Auer króni-
kában. 

Auer Andrásné halálával az Auer családnak Debrecenben 
nyoma vész. M-a két Auer család van városunkban, de ezek 
ú jabban telepedtek ide és nem az evangélikus egyház lagjai. 

Azt, hogy az Auer család evangélikus, a jókora kötete) 
kitevő feljegyzések nyíltan nem mondják; még azt sem, hogy] az 
idejött tokaji és később a svábolasz;i vendégpap evangélikus 
szórvány istentiszteletet tartott. A család bazini eredetéről sincs 
említés: azL csak a polgárok névjegyzékéből ludjuk meg. Ezen 
ne csodálkozzunk; hiszen a könyv nem a nyilvánosságinak 
készült. Többször esik szó benne Nagyváradról. Auer János 
a Matricula Civium szerint ott született; szintúgy Zsuzsanna 
leánya; ott halt meg 1766-ban az anyja, idősb. Auer Andrásné. 
és 1775-ben öccse, Ferenc. Talán az első Auer András onnan 
hozóit feleséget. Házuk is volt Váradon. Ezt 1791-bey 
eladják 1800 forinton. A felekezeti jelleget a könyv ott sem em-
líti, ahol a világosság igazán megkívánná. így 1821 november 
14-én azt í r ja Auer Sámuel, hogy az ide érkezett ú j lelkész 
(der neuangekommene Sladtpfarrer) , Kovács Miklós először 
tartott itt magyar prédikációt. De nem mondja meg, hogy 
ez a 'katolikus templomban történt. Ez a tusnádi Kovács Miklós 
1827-ben erdélyi püspök lett. Egyébként Auer ebben az esetben 
téved, mert Zelizy Dániel könyvéből** tudjuk, hogy a debre-
ceni katolikusok már 1788 május 23-án hallottak magyar szent 
beszédet, mikor pünköst első napján Kozma Ferenc, ferencreíndi 
alyav rendjének eltörlése után Debrecenből távozni kénysze»-
r ül vén magyar beszéddel búcsúzott itteni híveitől. A Kozma 
Ferencre vonatkozó adattól függetlenül Auer tévedése abból 
is kiviláglik, hogy Kovács Miklóst megelőzően 1807-től vára-
di kanonokok vették át a piarista atyáktól a debreceni plébáni? 
vezetését s ezeknek bizonyára magyarul, vagy legalább magya-
rul is kellett prédikálniok.*** 

Az idegen eredetű Auer családot Debrecenben nagyon 
megbecsülték. A református egyház és a város vezető emberei 
sűrűn érintkeztek velők, a lelkészekkel komaságban voltak. Auer 

* A református főiskola alapítványainak törzskönyve. 14. 1. 
** Debrecen város egyetemes leírása. 375. 1. 

*** Liszt Nándor és Sümeghy József, Debrecen katolikus múltja és jele-
ne. 1930. 42- 1. 
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János és kél fia városi esküdlt, Auer Sámuel és II. Auer 
András eivjs-borbíró (borinspektor). Anyagilag is hamar meg-
erősödtek. Többfelé volt szőlős kert jük a debreceni kertsé-
gekben és az É rmelléken is, mint akkor minden jobbmódú deb-
receni háztulajdonosnak. A feljegyzés szerint jó esztendőben 
300 kis cseber boruk is termett. Egy kis cseber 5'Q ilce, volt 
De azért a borbíró családjában is megesett az a furcsaság', 
hogy Auer Sámiuiclnek 1796-ban hatósági parancsra három 
hordó borát a városháza előtt nyivánosan kieresztettek sől 
még a hordó dongáját is elégették. Hiába bizonyította Auer, 
hogy a borvevö kocsmáros az auguszlusi rossz vásárban nem 
tudta eladni a bort, az három napiig a forró napon állotjt s 
úgy adta vissza.* 

Evangélikus egyház akkor nem lévén Debrecenben, az 
Auer család a re formátus egyházi életbe kapcsolódott be. Szor-
galmasan jártak templomba; a krónikaíró híven feljegyzi 
az igehirdető lelkész nevét és a beszéd alapígéjét. Lelkész- és 
tanárválasztási mozgalmakról többször van említés. A II 
József császár idejében az egyházi éleiben beállott vlállozá-
sokról. a türelmi rendelet hatásáról Isten iránti hálával szól, 
1781-ben feljegyzi mint vívmányt, hogy a városi tanács refor-
mátus tagjai ezentúl nem tartoznak a hivatali esküt a piarista 
templomban letenni, hanem a református templomban, 178? 
óla pedig a városházán. Mária Terézia idejében külföldi pro-
testáns nem igen kaphatott magyar honosságot, 1781-ben a 
szászországi evangélikus szülőktől Debrecenben születeti Link 
János cipészmester (oerearius) »a császár parancsára« felvé-
tetett a debreceni polgárok sorába. Mikor Auer Sámuelnek 
1782-ben leánya születik, a krónikás apa megjegyzi, hogy ed-
dig a katolikus egyháznak fizették a protestánsok a stólát (és 
természetesen olt is keresztelték és anyakönyvezték a gyer-
mekeket. de most már »a császár legkegyelmesebb rende-
lete folytán« nagytiszteletű Hunyadi Ferenc református lelki-
pásztor úr házában keresztelik meg a gyermeket. Valószínű 
azonbanv hogy Auer ezt a megjegyzést nem Debrecenre vo-
natkoztatja. hanem országos viszonylatban érti. Bajos is lelt 
volna a kezdődő k alolikus egyháznak átvenni a református 
városnak nagy hivatali szervezetet kívánó anyakönyvezését ak-
kor, mikor ez a református egyházban m á r régen rendszeresen 
folyt. Az 1719 óla meglevő katolikus anyakönyv néhány kezdő 
évfolyamában és 1770-es évbeli álnéziett évfolyamában csakegyel-
len bejegyzést találltam, mely a név ulán Ítélve esetleg evan-
gélikusnak vehető: az 1719. évben keresztelt hat gyermek egyi-
ke Melzer János. A in'ásutt szokásos acatholicus megjegyzés 

• Debreceni Újság 1937 május 16. Szerző cikke. 
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nincs mellelte. A: legtöbb protestáns anyakönyv 1783 körül kez-
dődik, 1783-ban nevezik ki a pesti királyi táblához az! első pro-
testáns vallású ülnököt Benitzky ügyész személyében. Épúgy 
örömmel jegyzi fel Auer azt is, hogy a nyíregyházi evangéli-
kusok 1786 október 22-én szép ú j istenházát szenteltek fel >11. 
József dicsőséges u r u n k alatt.« 

E z a gondolkodásmód érthetővé teszi, hogy az Auer család 
tagjai a Debrecenben élő evangélikusok összetartását szívöV 
ügyének tekintették. A f ennmarad t egyházi pénztárkönyvet 1808-
tol Auer Sámuel vezeti, u tána Auer Mihály, végül Auer And-
rás folyta t ja haláláig, 1835-ig. Há rom Auer testvér. Ennek íí 
pénztárkönyvnek egyik feljegyzéséből megtudjuk, hogy az 1810-
ben e lhunyt Radl Pá lhé ötszáz forintot hagyott »az itíieni 
német evangélikus egyházközségnek egy német tanító fizetésé-
nek megalapozására..« Ezt a pénzt egyelőre kölcsön ad ják ifi 
jabb Bészler János esztergályosnak. 

Az Auer k rón ikában természetszerűleg sok a gazdasági 
vonatkozású rész. Az í rásmód a feljegyzők értelmes voltát bi-
zonyítja. Itt otít mély életbölcsességet eláruló megjegyzések 
találhatók: Deus aver ta t ; Quod Deus be ne vertat. Auer Sa-
muel keze írása nagyon tetszetős. Ugy az apa, mint a i'iú 
í rásában a jellegzetesen debreceni életre vonatkozó kifejezések 
magyar nyelvűek: öreg gazda, kisgazda, communitásgyűlés, es-
küdt, tizházgazda, civisborbíró, öreg lépés, keztyűpénz, Wein-
gar ten 2 kapás stb. Zsidóval is volt Auer Jánosnak dolga: 
1762-ben Marcus Mózestől ezüstórát vesz 25 forintért..» 

olaszí és Nagyvárad gondozásában. 
Azóta, hogy 1796-ban a tokaj i lelkész tel jesí tet t szolgála-

tot Debrecenben, ú j a b b a n megint csak 1808-ban találunk ilyen 
természetű feljegyzést. Pedig Auer k rón iká ja elég részletesen 
tájékoztat egyéb eseményekről. A rendelkezésemre álló egy-
házi pénz tá rkönyv 1808 j anuá r 1-vel kezdődik, és mivel az ab-
ban található bejegyzések szerint a tokaj i pap azontúl is éven-
ként kétszer jött Debrecenbe, valószínű, hogy az 1797 és 1807 
közötti években is j á r t és ezt Auer csak az elveszett pénztár-
könyvben jegyezte fel. Ezt a szolgálatot Budaeus 1820-ig telje-
sítette. Egy-egy ú t j á n a k költsége 20-25 for int volt; azonkívül q 
fuva rnak abrak, a vele jött egyházfinak 8 for int ; 1819-től kezd-
ve kántor is szerepel 4 forinttal . Az 1810 óta a Jáger-féle 
házban bérelt imaterem évi bére 50 forint. A pénztárkönyv 
felsorolja az egyszerű bútorzatot is. Karácsonykor, ú jévkor kol-
légiumi diák szolgál; dí ja nyolc forint . 1812-ben két prédikációs 
könyvet szereznek; pap nem létében ezekből olvas fel valame-
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lyik egyházlag. Hogy az istentisztelet akkor csakis némgtül 
folyt-ev vagy magyarul is, a r ra nézve nem találtam adatot 
Az utóbbi azért valószínű, mert a kollégiumi diák bizonyára n e m 
prédikált németül, Tokajban is Budaeus felváltva magyarul és 
németül prédikált, azonkívül évenként kétszer-háromszor tótuJ 
(tribus Unguis fungitur) . 

1822 óta szerepelnek a kiadási télelek közölt a gyűjtői ván-
dordiákok, a szupplikánsok. Eperjes , Lőcse, Pozsony, Sopron 
evangélikus iskoláinak diákjai a nyári szünetben gyűjteni jár-
nak tápintézetük javára. Később más iskolák alumnusai is je-
lentkeznek. 

Itt kell megemlékezni a Szepességről a debreceni kol-
légiumba magyar szóra jött tanulókról. Tudjuk, hogy ezek 
közt több theologus voll. A kollégiumi tanulók névsorában a 
XVIII. században hét szepesi származású diák neve után áll 
ez a jelzés: Thieologiae et philosophiae studiosus* 

Ezek és a későbbi vándordiákok is Debrecenben bizonyára 
érintkezésbe jutót tak szép esi honfitársaikkal, hitsorsosaikkal és 
mint leendő lelkészek a Jäger házban tartott istentiszteleteken itt 
olt vendégszónokok lehettek. Név szerint Genersich Keres,átély 
és Rumi/ Károli/, mint később nagy tevékenységet kifejtő fér-í 
fiak valószínűleg végeztek itt egyházi szolgálatot. Rumyról fel 
van jegyezve, bog}- csak Debrecenben tanult meg magyarul, 
egy iskolai év alatt annyira, hogy itt magyarul is prédikált. A 
szintén Debrecenben tanult Lumnitzer János Gijöryyöl S. Sza-
bó József a kollégium tanárairól és legkiválóbb növendékeiről 
írt könyvében különösen kiemeli. Lumnitzer később termé-
keny német író lett és morvaországi szuperintendens Brünnben. 
Azonban írásbeli nyomát annak, hogy a szepesi theologus 
if jak a debreceni evangélikusoknál szent szolgálatot teljesí-
tettekbe, nem sikerüli találnom. 

Budaeus 1821-ben meghal. Abban az évben a nyiregy-
házi lelkész larl istentiszteletet Debrecenben^. A^nnak ninc§ 
nyoma, hogy Budaeus lokaji utódja, Komáromy József járt 
volna Debrecenbe. 

Az 1823-ik évtől kezdve a hegyaljai egyházmegye jegy-
zőkönyve is segítségünkre van. Ez az egyházmegye 1788-ban 
önállósult a borsodabaúji esperességből. Jegyzőkönyveinek (Li-
lier niemorialjs Yenerabilis Fraternitatis Submonlanae Augus-i 
lanae Confessionis ab anno 1788) kél kötete, sajnos, oly romloJf 
állapotban van. hogy sok kérdésre nem ád feleletet. Azt! azon,-
ban meg lehet állapítani, hogy 1815-től a jegyzőkönyvet magva-
rul írják. A . .Tiszáninneni és -túli egyházkerület« jegyző-
könyve azonban még 1831-ig latin. Az 1832-iki esperességi 

• Horvav Róbert: Német szóra menő debreceni diákok. Debreceni 
Szemle. 1937, májusi és októberi füzet. Szepesi fiúk a debreceni kollégiumban. 
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közgyűlés kéri a superintendens urat, hogy az esperességhez 
küldendő hivatalos iratokat ezentúl »nemzeti nyelven« szer-
kessze. Igaz. hogy a tiszai kerületben többségben lévén akkor 
a némiet é»s a tót anyanyelvű egyházak, nehezebb volt a l a t i n 
helyett a magyart tenni meg hivatalos nyelvnek. A hegyaljai 
esperességben a magyar nyelv szempontjából kedvezőbb vo)/ 
az arány. (A debreceni református egyház anyakönyveit is a 
kollégiumi rektor rendeletére csak 1798 szeptember 9-től veze-
tik magyarul a szeniorok.) 

1823 május 8-án, áldozó csütörtökön Hlövik Ádám, sváb-
olaszi evangélikus lelkész tartóit Debrecenben szent beszédet 
és osztott úrvacsorát., »Mindenkinek tetszett, Isten sokáig" éltes-
se!« í r ja Auer Sámuel krónikája. Hlovik Ádám az 1751-ben 
a Rajna vidékéről a Székelyhíd melletti Svábolasziba telepített 
német evangélikusoknak volt a papjok 1819 óta. Az egyházme-
gyének Debrecenben őrzött levéltárában megvan az 1796-tóJ 
1838^ijg az egyháizimiegye szolgálatába lépett lelkészek saját-
kezűi eg irt rövid életrajza (Series Pastorum et Animairum 
Curatorum Inclyti e t V enerabilis Tractus Submontani ab anno 
179G inoorporatorum). Ebből megtudjuk, hogy az árvamegyei 
Párnicán 1793-ban született Hlovik Ádám szegénysége mia-it 
1811-ig otthon gazdálkodott és csak 18 éves korában került 
iskolába. 1813 július 18-án a debreceni kollégiumba iratkozik 
be rétornak, november 2-án már tógátus. Tanárai Sárváry Pál 
és Ertsey Dániel. 1814-ben Eperjesre megy theologusnak és 
mivel akkor a bécsi kormány nem engedte külföldre a magyar 
if jakat , mert féltette a jövendő plapokat és tanárokat a nyu-
gaton terjedő szabadabb szellemtől, azért Hlovik 1819 szep-
tember 2-án elfogadta a svábolaszi lelkészi állást és 1822-ben 
a nagyváradi esperességi gyűlésen aláírt az egyházmegyei tör-
vényeknek. Az említett külföldi utazási tilalommal kapcso-
latban a bécsi kormány azt tervezte, hogy a pesti egyetemet 
kiegészíti protestáns theologiai karral. Azonkívül még egy új', 
protestáns egyetem alapítására is gondoltak s ez katolikus 
theologiai kart is kapott volna. Ezt az egyetemet vidéki város-
nak szánták. Debrecen is szóba került.* De a terv nem, való-
sult meg. A bécsi egyetem protestáns theologiai kart kapott 
s ezzel az ügy el volt intézVe. Az egyik bécsi tanszékre pá r 
tyázolt Szoboszlai Papp István debreceni lelkész és Péczeli 
József debreceni theologiai tanár is. Péczelit jelölték is (latin 
előadási nyelv esetére harmadik helyen), de a tanszéket kilenc 
pályázó közül a késmárki Genersich János kapta meg 1821-ben.** 

Svábolaszi régi olasz telepes szőlőművelő község Székely-

* I. Karnis Gyula, A magyar művelődés eszményei. 
** L. Szelényi Ödön, Egy nagy magyar nevelő. Magyar Pedagógia. 1913, 
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híd közelében. Előbb Engolaszi volt a neve. A XVII. század 
viharaiban elpusztult vidékre Draveczky László, cs. kir. alez-
redes, evangélikus földesúr telepített németeket. Ezért Sváb-
olaszi lett a falu neve. Ma Érolaszi. Az odatelepíteit német 
evangélikusoknak volt iskolájuk és 1757 óla imaházuk is, Az 
ő papjok gondozta a váradi híveket 1781-től 1813-ig, míg Nagy-
váradon nem volt szervezett egyház. Nagyvárad 1813-ban vá-
lasztotta első papját.* 

A Svábolasziban 1821-ben tartott hivatalos egyházlátoga-
tásról leheti jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy ennek az egyház-
nak akkori lélekszáma 306, Debrecenben mint szórványegy-
Iiázban 136 lélek van nyilvántartva. Ezek közt 16 tiszta, lfí 
vegyes házaspár van. Az évenként egyszer tartott egyházi szol-
gálatért Debrecen 50 forintot fizet. Ezt oífertoriumokból és 
kegyes adományokból gyűjtik össze (benevoljs oblationíbus).. 
Svábolaszinak nagyobb szórványai még: Köbölkút (fizet évi 113 
forintot). Székelyhíd, Margita, Hosszú- és Monoslorpályi, Mo-
nostorpetri. Ez utóbbiak semmit sem fizetnek. 

Az 1823-iki első szolgálat után Hlovik megint 1824 júni-
us 13-án. pünköst első ünnepén jött Debrecenbe és osztott 
úrvacsoráil a Jáger-féle házban. Ez a ház a mai Frohner-szálló 
helyén állott, Ferenc József-út 67. sz. a. (akkoriban Nagy-
várad-úlca 2081. szám). Az első evangélikus Jäger János Deb-
recenben 1785-ben szerzett polgárjogot. Szülőhelye a sárois-
megvei Septemtiliae, Héthárs. (Zboró mellett). Fia, szintén 
János 1806-ban kap polgárjogot. Egy harmadik Jäger is van 
a névjegyzékben, József, 1826-ban. Mindhárman rézművesek 
vahenarius. cuprifaber) . Egy negyedik Jäger csizmadia. 1825 
május 12-én. áldozó csütörtökön van az utolsó feljegyzés Auer 
könyvében Illovik Ádámnak Debrecenben jártáról. Az Auer 
krónika 1825 november 8-án, Auer Sámuel halálával megszakad. 
Máshonnan ludjuk, hogy Hlovikol 1826-ban a zemplénmegyeij 
Fancsal községbe választották meg lelkésznek. A debreceniek 
nagyon becsülték (er war uns allen sehr schätzbar). 1827 má r 
jusában már if jabb Grrskoin.s Jótsrf. az 1826-ban elhunyt 
hasonló nevű nagyváradi pap fia lelkészkedik Svábolasziban. 
Az oltani evangélikusok száma lassanként fogyott, negyedik 
papjok. fiöczey János 1844-ben otthagyta őket s a megmaradt 
és e 11 n agy a rosod ol t 85 evangélikus 1855-ben beolvadt a re-
formátus egyházba. Greskovits 1836-ig évenként kétszer, rend-
szeriül áldozó csütörtökön és advent első vasárnapján jött 
Debrecenbe. 1830-han a pénztáros ezt jegyzi fel: mit der Pre-
digt waren alle unzufrieden; 1831-ben j>edig az adventi rossz 

* Materny Imre, Bihar vármegye, a Magyarország vármegyéi és vá-
rosai c. sorozatban. 483 1. 
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időjárás miatt nem küldtek érte. 1835-ben 12 énekes könyveit 
vesznek; ezekből azonban egy sem maradt meg. 

Talán még Hlovik Ádám működésének eredménye volt 
az. hogy Debrecenben már önálló szervezkedésre is gondol-
hattak. 1830-ban ugyanis a Sajókazán lártolt esperességi' 
gyűlés bizottságot küld ki Okolicsányi Károly svábolaszi birto-
kos és egyházfelügyelő elnöklete alatt azzal a megbízással, 
hogy a »Debrecen városában felállítandó ú j anyaeklézsia tár-
gyában« tegyen javaslatot. Okolicsányi, mint Debrecenben is 
háztulajdonos, kétszeresen érdekelve voll az ügyben. A bi-
zottság nem sietett a javaslattal s 1831-től kezdve 1836-ig az 
egyházmegye minden évb en sürgeti a ielenlést. de hiába.'» 
Ugv látszik, a helyzet még nem érett meg. 1836-ban Nviregy-
házán tartott egyházmegyei gyűlésre elvárták a debreceni kül-
döttség megjelenését, de az nem jött el. 

Greskovits után 1837-ben egy ízben Lázári/ tokaji lel-
kész szolgált Debrecenben. Ettől az évtől kezdve az itteni 
hívek lelki gondozója az 1806-ban Poprádon született Glatz 
Sámuel volt. Glatz Késmárkon és német egyetemeken tanult, 
doktori fokot is szerzett. Selmecbányán és Felsőlövőn tanított. 
Később mint 1838-tól 1860-ig nagyváradi pap évenként rend-
szerint négyszer tartott istentiszteletet Debrecenben évi 25Ö 
forint díjazásért. De úgy látszik, nagy tudományával sem bírta 
híveit lekötni s ezek 1845-ben felmentették a további szolgálat 
alól. Glatz fenyegetőzött ugyan a supermitendenshez teendő 
feljelentéssel, de a debreceniek azt felelték, hogy Debrecen 
nem fiókegyháza Nagyváradnak, ő csak személyes szerződés 
alapján teljesített itt eddig egyházi szolgálatot. A dolog abba-
maradt, Glatzot pedig később az egyházi felsőbbség elmozdí-
totta hivatalától »keresztyéntelen élete miatt.«* 

Debreceni vonatkozásánál fogva meg kell itt emlékezni 
egy másik Glatzról, a szintén poprádi születésű Glatz Jakabról 
(1776-1831). Ez 1799-ben, Németországban kiadott »Freymüthige 
Bemerkungen eines Ungarn über sein Vaterland« című köny-
vében tüzetesen jellemzi ési elég szigorúan bírálja egyebek 
közt Debrecen és Miskolc egyházi és iskolai viszonyait. A német 
egyetemekre menő magyar if jakról azt ír ja, hogy a néimet 
tanárok Ítélete szerint jóformán egyik sem tud németiül, de 
mind meg vannak győződve, hogy jól tudnak.** 

4. lankadás évei. 
Glatz Sámuel után egy ideig Böhm Pál egyháztag tartott a 

debreceni híveknek prédikáció hfelyett »épületes, kegjyes 

* Az 1861-ik évi egyházlátogatás jegyzőkönyvéből. A vizsgálat össze-
férhetetlenséget állapított meg; ezért is Nasrvváradon a tanítók sűrűn váltakoztak. 

** Komis Gyula, A magyar művelődés eszményei. 
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és ájtatos felolvasá,sokat« a Jáger-féle imaleremben. Ezt a 
termet 1849-ben a bevonuló oroszok elpusztítottak s azontúl, úgy 
látszik, nem volt Debrecenben evangelikus istentisztelet. Hí-
veink mindenben a re fo rmátus egyház szolgálatát vették igény-
be. De önállóságuk jeléül megválasztják Schwarz Sámuel ügy-
védet egyháziéi ügyelőnek, az Auer fivérek után Beőr (Beer) 
Lászlói pénztárosnak az akkor 350 forintnyi vagyon kezelésére'. 
A készpénz egy részéi egyháztagoknak adják kölcsön. így már 
1824-től 1830-ig Sesztina Jánosnál voll 175 forint, később az 
Enyedi örökösöknél, majd Sesztina Lajosnál 1857-től 1865.-ig 
300 forint 6<>/o-os kamatra. Hogy az »önkéntes adományok« 
akkoriban sem folytak be mindenkitől pontosan, mutál ja a 
pénztárkönyvnek 1815-iki, bejegyzése, mely szerint 20 egyház-
tag kiirotl felszólítás után adakozo/tt.« 

Annak nem találtam nyomát, hogy nyíregyházi lelkész 
járt volna rendszeresen Debrecenbe. Nyíregyházán sem ta-
lállak ennek semmi nyomát.* Pedig Nyíregyháza közelebb 
van Debrecenhez, min t akár Tokaj, akár Svábolaszi vagy 
Nagyvárad. És Nyíregyházának már a XVIII. században is 
egynél több lelkipásztora volt. Az akkoriban olt még uraikodó 
löt mellett vájjon nem akadt volna a debreceni híveknek 
magyar és német nyelvű gondozására alkalmas egyén? Ellenben 
jár lak debreceniek Nyíregyházára templomba. Az 1915-ben 86 
éves korában elhúnyt Handtel Vilmos bátyánktól hallottuk, 
hogy a 60-as években többször gyalog mentek át úgy hogy Deb-
recenből szombaton délután indultak, Ujfehértón háltak s ün-
nep rtggelő bementek Nyíregyházára. Pedig Nyíregyháza 19 
km,-nyire van Debrecentől. Ezekben az években vesztettülnk 
el gondozás híj jón. szinte észrevétlenül sok lelket és családot. 
Az evangelikus gyermekeknek református kereszlelése, isko-
lázása^ konfirmációja, esetleg még házasságkötése után sok 
esetben a szülők belenyugodtak abba, hogy az i f jabb nemze-
dék már a református egyházba tartozónak érzi magái, bár 
ők maguk megmaradtak őseik hitében. 

Nem is laláltam az 50-es és 60-as években semmi; nyomát 
a gyülekezeti életnek. Az ISOl-iki püspöki látogatás sem segí-
letl a dolgokon. 

Mini ujabb megmozdulást a jegyzőkönyv az 1871 elején 
a kollégium imalermébon larlolt istentiszteletet említi. Ek-
kor Barlholomaeides János nyíregyházi esperes és Rimler Ká-
roly nagyváradi lelkész szolgált magyarul és németül. Az egy-
házi felsőbb hatóság nem nyugodott, nem akarván engedni, 
hogy Debrecen is Svábolaszi sorsára jusson. Hiszen Debrecenben 
akkor hivatalosan 560 evangélikust mutattak ki. Az egyházmegye 
1870-ben leányegyház szervezését határozza el s e végből bi-

* Paulik János igazgató-lelkész úr értesítése, 
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zoltságot küld Debrecenbe Zelenka Pal, miskolci lelkész, egy-
házmegyei számvevőszéki, elnökkel az élén. A látogatást az 
esperes 1871 május l - re be is jelenti Debrecennek. Itt! a húsz-
tagú vezetőségnek március 26-iki ülésén felolvassák az esperes 
levelét. Többen felszólalásukban kiemelik a vallásukhoz való 
buzgó ragaszkodásukat, de hangsúlyozzák azt is, hogy a refor-
mátus egyház szeretettel gondoskodik róluk, sc{t hiífeleink 
közül presbitereket is választ; hogy kevesen vannak s a lelkészi 
állással járó terheket nem bírják. Inkább iskolát kellene 
állítani, a r ra nagyobb szükség van. Erre a célra Sesztina. Lajos 
a őiiár meglevő vagyonhoz száz forintot a jánl fel. A bejelentett 
küldöttség idejövetelét feleslegesnek tart ják. Ezt meg is 
í r j ák az esperesnek. A tehetősebbek, tekintélyesebbek ilyen 
ijedt, lemondó felszólalása után a l öbbiek hallgatnak. Az iskola 
felállítása ügyében összeült bizottság is néhány hét múlva azzal 
osziik szét, hogy egyelőre ezt a terhet sem bír ják és >a 
gyermeknevelésnek igen fontos ügyét boldogabb időkre hagy-
ják.« A hívek áldozatkészsége és bátorsága nein volt valami 
nagy. 1873-ban két egyháztag megtagadja a református egyháztól 
a rá jok kivetett adót, a m i t pedig a reformátusok addig, am ig 
szervezett evangelikus egyház Debrecenben nincs és az ilteni 
evangélikusok más egyháznak nem adófizető Lagjai, a tel-
jesített egyházi és iskolai szolgálatokért az evangélikusoktól is 
megkövetelnek s közigazgatási úton be is haj tanak. 

A református Rhédey Lajos gróf 1874 december 30-án 
ötszáz forint értékű értékpapír t ajánl fel a debreceni evan-
gelikus egyháznak azzal a kikötéssel, hogy az egyház rendben 
tartsa a Cegléd-útcai teinetőb/an nyugvó gyermekei sírbolt-
ját., ahol ma jd maga a gróf is nyugodni akar. Az egvhá? 
ezt elfogadta. 

Az egyházmegye részéről kiküldött bizottság 1874 május 
15-én mégis megjelenhetett Debrecenben. Ekkor egyhangúlag 
kimondják^ hogy m,int Nyáregyháza leányegyháza, ú j ra szery-
vezkednek. Er re a célra azonnal 1650 forint alapítványt írtnak 
alá és 354 forint évi hozzájárulást. A g}rüjtést folytatják. A 
kormánytól elkérik a szerzetes rendek feloszlatása óta üresen 
álló, részben dohányraktárnak használt ferencrendi zárdát és 
kápolnát a Nagyvárad-aitcán, később az üresen álló sóhívatalt. 
Egyiket sem kapják meg.* A felajánlások befizetése lassan 
halad. Többen csak akkorra igérik a fizetést, ha majd a temp-
lom vagy az iskola meglesz. Az 1875-1877 években mindössze 

* A reformáció előtti ferencrendi zárda a mai Csapó-utca és a Dégen-
feld-tér sarkán volt. A XVIII. század elején visszatelepített ferencesek a mai 
törvényszék helyén kaptak szállást. Ez utóbbit kérték az evangélikusok. En-
nek az épületnek a szomszédságában volt a sóhivatal. Ezért a kettős telekért 
a város újabban a mai dohánygyár telkét adta cserébe a kincstárnak. 
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10-11 lag fizet adót, összeslen évi 123 forintot. 1878 és 1881 
között nincs adóbevétel beírva az adókönyvben. Felsőbb helyen 
azonban méltányolják Debrecennek jelentkezett megmozdulá-
sát. Az egyetemes gyámintézel dobsinai közgyűlése 1877-ben 
buzdításul négy úrvacsorai edényt juttat Debrecenne(k. Leffler 
Samu nyíregyházi gimnáziumi tanár ajánlkozik istentisztelet 
tartására német és magyar nyelven ahányszor Debrecen kíván-
ja. 1878-ban megint lankadás jelei észlelhetők. Többen írás-
ban bejelentik a református egyháznak, hogy ezentúl üd!a 
fizetik az egyházi adót. Ez teljes elszakadást jelent az evant 
gelikusoktól. Tamálssy Károly lemond a felügyelői tisztség-
ről. Sesztina Lajos semmiféle tisztséget, még presbiterséget 
sem vállal. Nincs, aki az istentiszteleteket rendezze. Csak 1880-
ban választják meg Posszert Jánost felügyelőnek, de csak 
ideiglenesen fogadja el. Annál nagyobb dicséretet érdemel ily 
körülmények közt egy szegény özvegy asszonynak, Dede Mi-
hály né nak 500 forintos adománya; ennek csak kamatát kéri, 
hogy meg tudjon élni. A Gusztáv Adolf-egylet 171 forintéit 
juttat az egyhájznak. Ekkor már 3108 forint vagyona van s 
1880-ban megveszi a Nagvújútca 1708. (ma József k. h. útca >6. és 
8.) számú házajt a hozzá tartozó ondódi földdel 7250 forintért , 
De már 1886-ban eladják és 18,000 forintért megveszik a 
Miklós-útca 3. számú házat, azt, ahol ma áll a templom. 

Végre 1882 november 12-én az egyházmegyei elnökség veze-
tése alatt a kollégiumi oratóriumban tartott istentiszte-
let után a kollégium tanácstermében tartott közgyűlésen ki-
mondják az önálló anyaegyházzá alakulást, megállapítják az 
évi szükségletei 1500 forintban, megválasztják Czékus Gyula 
segédlel készt, Czékus István superintendens fiát három évre 
misszionárius lelkésznek. Istentisztelet céljára a Kossuth- és 
Sas-úica sarkán levő házban bérelnek helyiséget évi 210 forin-
tért Karácsonykor már ott ta r t ják az első istentiszteletet. 
1886-ban a Fjac-útca 79. számú házba kellett átköltözni. 

Az ú j lelkész 1882 december 1-én kezdi meg munkájá t 
és nyitja meg az anyakönyvet. Ez lenne tehát az önállói evan-
gélikus egyház kezdete. De hivatalosan 1883 augusztus 13-á.n 
isineri el a megalakulást az egyházkerület lőcsei közgyűlése 
s jez t az ú j egyház október 22-iki közgyűlése tudomásul vészit 
Ekkor megválasztják a tiszti kart és az egyháztanácsol. Felü-
gyelő Posr.zert János. Tamássy Károlyt megválasztják tiszte-
letbeli felügyelőnek. Gondnok Konrád János, jegyző Szojka 
Gyula, pénztáros Já,nosy Józsetf. könyvelő í landiel Vilmos. 
Presbiterek: Benyáts Emil, id. Boczkó Sámuel, il'j. Boczkó 
SámueL Forgács Károly, Ganofszky Lajos, Gáspár Imre, Hennel 
Sámuel. Holvay Gyula, Hutflesz István, Kaszanyitzky End-
re, Klimó Aurél, Kolossá Á'dám, Dr. Liszka Nándor, Malatinszky 
Ferenc. Maurer Emil, Osterlamm Ármin, Oster lamm Ernő, 
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Prunyi Gedeon, Roth Márton, Schäfer Ferdinánd, Seszijna 
Lajos, Sleinacker Sándor, Dr. Szécsi Emil, Szepessy Gusztáv, 
Sztankóczy Mihály, Trnk'a Gottlieb, Weszter István, Windi 
Frigyes. A megválasztottak és az akkori közgyűlés tagjai kö-
zül ma, 1939-ben még Lendvay József és Sztanó Sándor 
van életben. 

Czékus lelkész néhány hónap múlva eltávozott Debrecen-
ből. Utána rövid ideig: Kemény La fos, makói lelkész, majd 
JJonuzy Miksa és Korbély Géza teljesített szolgálatot. Végre 
1883 decemberében megválasztják, illetve meghívják Materny 
Lajos Nyíregyházi lelkészjellegű gimnáziumi tanárt. Ez 1884 
február 9-én el is f oglalta állását. 

Még 1883-ban az egyház eladja a régi énekes könyvet és 
újat szerei. A pénztárkönyv nem mondja meg, de valószínű, 
hogy ez a később használt Győry Vilmos-féle énekes könyv 
volt. A ma is meglevő ötven darab német énekeskönyv ajándék 
ú t ján jutott hozzánk * A mag'yar istentisztelethez már régen kollé-
giumi diákokat vettek igénybe. Ezek fizetése ott szerepel a 
pénztárkönyvben. Az egyház 'megszervezése után is, még a 
nyolcvanas években, tudomásom szerint évenként két-háro>nj 
alkalommal német istentisztelet i s volt az öregek kedvéért. 
1889-Len ezért a Debreceni Ellenőr helyi lap meg is támad',ai 
Malerny Lajos lelkészt. Aki végig tekint azoknak a régen beván-
dorolt német családoknak mai utódain, vájjon nem találja 
e (nevetségesnek azt a feltevést, hogy az elődöknek magyar 
hazafiságál bizonyítani vagy Debrecen városát a németesítéstől 
félteni kellett? Mivel ma is van Debrecenben sok családban 
a (gyermekek mellett német alkalmazott és az ipari munkában 
is italálhatók magyarul nem tudók, ezeknek gondozására, de 
egyúttal a régi hagyomány fenntartására most is minden 
évben egyszer — nagycsütörtökön délután — v§n német isten-
tisztelet. Az elmagyarosodott felnőttleknek is j ól esik egyszer-
egyszer visszaemlékezni gyermekkorukra. 

Az igazi szervező munka Materny Lajos hivatalba lépé-
sével indult meg. A református egyházból való kiválás nem 
ment könnyen. Ott sokan azt remélték, hogy »a lutheránusok 
érett gyümölcsként hullanak majd a református egyház kebe-
lére.« Több tekinLélyes család gyermekei nem jöttek vissza 
abba az egyházba, amelyben születtek. A hívektől az önálló 
úi egyház természetszerűleg nagyobb áldozatot kívánt. De vé-
gül is győzött a hitbuzgalom és a kitartó munka. 1886-<ban 
megnyílt az evangélikus elemi iskola két tanítóval,** megala-

* Schö iburgisches Gesangbuch. Waisenhaus Glauchau in Sachsen. 
** Az iskola 50 éves történetét megirta Elefánty Sándor igazgató. 1936. 

A Filléregylet vázlatos törtenetét megírta Dr Horvay Róbert az egyletnek 
40 éven át volt titkára. Ez utóbbi nyomtatásban nem jelent meg. 
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kult a Női Filléregylet, 1889 szeptember elsején peclig a hívek 
bevonulhattak a Miklós-útcai ú j templomba. Ma már ez is szűk 

A jövő igazolta és megjutalmazta az elődök hitéit és fára-
dozását. 

Ma a debreceni evangélikus egyházban a következő szer-
vek működnek: 1) Négy tanítós négy osztályú vegyes elemi 
iskola. Az iskolában van fiú- és leány cserkészcsapat. 2) Női Fil-
léregylel Segítségére van a diakonissza nővér. 3) Egyházközségi 
Lutherszövetség. 4) Egyetemi és Főiskolai Lutherszövetség. 5) 
Egyházi vegyeskar. G) Konfirmált leányok egyesülete. 7) Kö-
zépiskolások bibliaköre. 8) A »Schäfer Ferdinánd és nejei 
Lcgánvi Jul iánná Árvanevelő Intézet« öttagú intézőségébe négy 
tagot az evangélikus egyház tanácsja a maga kebeléből választ. 

Történeti vázlatomat az egyház megalakulásával befejezem. 

5. Püspöki egyháiláfogafások 
Debrecenben. 

Három ca^ionica visitatio-niak találjuk nyomát a ti*-
szavidéki egyházmegyének Debrecenben őrzött jegyzőkönyvé-
ben mégpedig 1821, 18G1 és 1877-ből. Az 1877-iki látogatás 
jegyzökönyvében említés történik egy Nicolai superattendens 
elnöklete alatt tartott régebbi debreceni egyházlátogatásról, de 
közelebbi részletezés nélkül. A XVIII. században a superin,-
iendc ns cím mellett találjuk a superaj-lcndens elnevezést is. 

1) 1824 május 23-én Josephi Pál, tiszakerüleli superin-
lendens, liszolqi lelkész, befejezvén a tokaj i egyház látoga1-
tását, i l a jd ujláuáson és Böszörményen ál este Debrecen bo 
érkezett és itt Radl József liázában szálld itt meg. Másnap 

meglátogatta városunk híres embereit és nevezetességeit. Azu-
tán magához hívatta ennek a Svábolaszi anyaszentegyházhoz 
tartozó leányegyháznak néhány kiválóbb tagját és megbeszél-
te velők az egyház ügyeit a következő kérdéseket (erjesztvén 
eléjük: i ; milyen állapotban van az egyház? 2) hogyan le-
hetne helyzetén segíteni? 3) e módokról tegyenek írásban je-
lentést és visszatértekor adják át neki. Május 27-én a supei-
inlendens Nagyváradra utazott egyházlátogatásra, onnan ugyan-
ilyen céllal Svábolasziba ment. Június 2-án három lelkész: kíséreté' 
ben visszajött Debrecenbei, itt Auer András és Mihály János fo-
gadta. Az itt tartott értekezletről a jegyzőköny a következőket 
mondja: A debreceni hívek minden vasárnap összejönnek a Já-
ger-féle házban berendezett imateremben, énekelnek és vala-
melyik egyházlag az alakalomhoz méri egyházi beszédei ol-
vas fel. Nélia theotogus jön és tarl beszedet. Név sze.riínf.i 
azonban csak egyetlen evangelikus theologusról van tudomásunk, 
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1823-baii ugyanis a nyíregyházi presbitérium felszólítja Ju-
rányi Sámuel hittudományjelöltet az ott megürült oktatói szék 
elfoglalására. Jurányi azt kéri, engedje meg neki a íiagyr 
tjszteletb eklézsia, hogy a magyar nyelv tökéletesebb elsajátí-
tására egy évet Debrecenben tölthessen, mert Nyíregyházán 
havonként egyszer magyarul is kell ma jd prédikálniía. At 
eklézsia ehhez hozzájárult , Jurányi el is jött Debrecenbe, 
de csakhamar visszahítták állásának elfoglalására. (Nyiregyh. 
egyh. jkv.). így nem tudjuk, hogy Jurányi került-e hivatalos 
érintkezésbe a debreceni evangélikusokkal. Mivel a négy nagy 
vásárra sok nép összegyűl Debrecenben, a hívek azt kérik, hogy 
a svjábolaszi pap évenként négyszer jöjjön ide, vásárok ide-
jén a superintendens pedig kérje el a reformátusoktól a kis-
templomot erre a négy vasárnapra a református istent(isztélét 
utáni időre, 10-12 óráig. Ezért a kivetett egyházi adói (lact|ica) 
felét haj landók odaadni. Meg vannak győződve, hogy ennek a 
reformátusok részéről nem lesz akadálya. Még célszerűbb ten-
ne egy német születésű, magyarul jól tudó lévitát alkalmaz-
ni, ki az egyházi szolgál a l mellett nem csak a mi, gyermeke-
inket tanítaná, hanem bizonyára a reformátusoknak is hasznára 
lenne az i f júságnak néniét nyelvi és irodalmi oktatásával 
A püspök megígérte a debreceniek kérésének támogatását., 
de az ügy további fejleményéről nincs tudomásunk. A hiva-
talos egyházláLogatás a pénztárkönyv feljegyzése szerint 16,50 
forint volt. 

A debreceni kollégiumban a német nyelvet hatósági nyo-
másra már 1769-ben kezdték tanítani, de ez a tanítás soká-
ig mostoha körülmények közt folyt és bizonyára csekély ered-
ménnyel. Csak l$2íf-ban vezették be a gimnázium III. osztályába 
ezt a tárgyat és az esküdt felügyelőt bízták meg a tanításival , 
mindig a negyedik órában. Az első német anyanyelvű rendes 
tanár a lőcsei születésű evangélikus Ostferlamm Ernő volt, 
akit 1852-ben hívtak meg a Szártóri alapítványra. Tanfto^t 
1892-ig., meghalt 1893-ban.* így volt értelme az evangélikusok 
említett kívánságának lévita alkalmazására vonatkozólag. 

Az ugyancsak 1824-ben Tokajban tartolt egyházlátogatásról 
felvett jegyzőkönyvből hadd említsem í'el azt, hogy az aratási 
és a szüreti hálaadó istentiszteleten tartott beszédet a jegyzőkönyv 
így említi: sermo eucharisticus post messem et posit viixkv 
mias. Bizonyára úrvacsorával volt egybekötve. Ugyancsak sermo 
eucliarislicus tartását rendeli el az esperes 1790-ben II. Lipót 
koronázása ünnepén (pro feliciter inaugurato gloriosissimo cae-
sare Leopoldo II.). ; 

A pénztárkönyvben fel van jegyezve, hogy Josephi Pái 

* Az é ő nyelvek tanításáról a kollégiumban részlotesen ír Balogh 
Ferenc, A kollégium története c. művének 98. skk. lapjain. 
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superiniendens 1836 július 30-án is járt Debrecenben. Jegy-
zőkönyvi nyomát ennek nem találtam. 

2} A következő egyházlálogatást Máday Károly superin-
lendcns végezte 1861-ben. A jegyzőkönyv Schwarz Sámuel ügy-
véd, egyháztag előadásában vázolja Hlovik Ádám és dr. vilaU' 
Sámuel svábolaszi ill. nagyváradi lelkészek debreceni műkö-
dését és a gondozás nélküli időszakot. A hívek megfogadják 
a ^püspök előtt, hogy nem kívánnak áttérni a református egy-
házba, megmaradnak evangélikusoknak és a nyíregyházi egy-
házhoz csatlakoznak. Debrecenből a püspök Nagyváradra 
utazott. 

3) 1877 június 21. és 22-én Czékus István superintendenö 
rozsnyói lelkész látogatta meg debreceni híveit. Kíséretében 
voltak: Dartholomaeidcsz János esperes, Farbaky József nyír-
egyházi és Dianiska András bfatizfalvi lelkész, egyházkerületi 
jegyző. A hivek azt kívánják, hogy évenként legalább kétszer 
legyen magyar istentisztelet; ú j ra szervezkednek mint Nyír-
egyháza leányegyháza. Junius 22'«én Farbaky prédikált a kis-
lemplemban, a püspök úrvacsorát osztott 85 hívőnek, Nagy La-
jos nyíregyházi kántor és tíz velejött énekkari tag énekelt. A 
református egyház részéről a püspök, továbbá a polgármester 
úgyis ininl az egyház főgondnoka, a római katolikus egy-
ház részéről pedig 'H uzly Károly kanonok, prépost-lelkész és 
segédlelkésze végig jelen voltak ez ünnepi alkalommal. 

Ez a látogatás bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy néhány 
év múlva megalakulhatott Debrecenben az önálló evangelikufc 
egyház. 

6. Evangélikus eredetű alapítványok 
a református kollégiumban. 

Mivel az evangélikus egyház megalakulása előtt az evan-
gélikus hívek a református egyház és a református iskolák 
szolgálalát vették igénybe, ezért érzett hálájoknak többen ki-
sebb nagyobb alapítványokban adták lálható jelét. Er re nézve 
hiteles forrás Bologli Ferenc könyve: A debreceni református 
főiskola alapítványainak törzskönyve. 1911. Ennek tanúsága 
szerint evangélikus eredetűek a következő alapítványok. 

10. szám. Az 1835-iben elhalt Auer Andrásnak 1808-bun 
elhall felesége Hoffer Zsuzsánna, minthogy nem volt gyerme-
kök, 10,000 forintos alapítványt tett a református kistemplom-
ban felállítandó orgonára, 100 forintot hagyott »az énekművé-
szet előmozdítására,« 420 forintot a tápintézetnek és 1000 
forintot a kollégium átalakítására. 

33. sz. Béhm (Böhm) Dániel (1799-1866), Bészler Gottlieb 
és Auer Zsuzsánna örököse a Széchenyi-utca 8. szánni házát 
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a református egyházra, 23 hold bánki kaszálóját a kollégiumra 
hagyta. 

38 sz. Beőr (Beer) Karolina, Johanna és Julianna test-
vérek, elhalt atyjoknak, Beőr László gyógyszerésznek az evan-
gélikus egyház pénztárosának' az emlékére 1864-ben 600 forint 
ösztöndíj alapítványt tettek a vegytanból kitűnő kollégiumi ta-
nuló jutalmazására. A három nővér egyike, Beőr Juliánná 
Sesztina Lajosné volt. 

539. sz. Sesztina Lajos (meghalt 1905rben), az 1819-bea 
Miskolcról Debrecenbe került; Sesztina János fia, és neje, Beőr 
Julianna aranylakodalmuk alkalmaval, 1904-ben 5000 koronás 
alapítványi lellek a létesítendő egyetem javára. 

45 .sz,. Az 1887-ben elhalt Bészler Emília Anna emlékére 
férje,Csiky Lajos theologiai akadémiai tanár 100 forintos ala-
pítványt tett a főiskolai énekkar javára. 

129. sz. Ferenczy Elek, debreceni ügyvéd 1867-ben fele-
sége, az evangeiikus Máriássif Mária emlékére 600 forintos ösz-
töndíj alapítványt tett. I 

193. sz. Özvegy Kollner Illésné, Jäger Rozália (1789-1879) 
1861-ben 500 forintos ösztöndíj alapítványt tett. Kollner Illés 
evangeiikus vallású vasárús 1818-ban jöít Debrecenbe Bártfáról, 

272. sz. Osierlamm Ernő nejével, Koller Johannával együt«! 
1874-b(en 200 forintot adott a kollégiumnak. Az összeg egy 
részének kamata tanárok és lelkészek fiainak jutalmazásán) 
van rendelve. Azonkívül a négy ifjúsági egyesületnek egyen-
ként száz forintot juttattak és még 200 forintot a koilégiumn&k 
Osierlamm Ernőné egyik alapítója és első elnöke volt az 1886-
ban alakult Evangélikus Női Filléregyletnek. Leánya, Géresi 
Kálmánná később ennek az egyletnek 40 éven át (1894-1934) 
elnöke volt. 

287. sz. Szintén a Szepességről jött Debrecenbe 1791-ben 
az evangeiikus Pfanschmied János Sámuel. Unokája, az 1898-
ban elhunyt Pfannschmied Kálmán, miniszteri tanácsos, Pfann-
schmied Károly debreceni városi tanácsos és 1848,/49-iki nem-
zetőrkapitány fia a debreceni halárban fekvő Szepes pusztán 
bírt földjéből tízezer forint értékűt hagyott a kollégium böl-
csészeti fakultására. 

314. sz. Stahl Henrik, szepesi származású evangeiikus réz-
műves 1870-ben 200 forintot hagyott tanítóképzőintézeti ta-
nulók segélyezésére és száz forintot az iskolai énekkar javára. 

334. sz. Legnagyobb evangeiikus eredetű alapítvány a kol-
légiumban a Szüfíóri-féle. Besztercebányai Szártóri Imre budai 
lakos (meghalt 1825-ben) budai házát hagyta a kollégiumra. 
Egy barát ja így jelöli meg a hagyományozó szándékát: »Szártór.i 
nevű evangeiikus úri ember közelíteni akarván a két evange-
iikus felekezet egyesítését ezelőtt esztendővel a debreceni re-
formátus kollégiumban felállítandó ú j professzori katedrára 
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jeles fundációt lelt.« (Balogh F. i. m, 285. 1.) A ház: csa;k 
1856-ban lc'jt tehermentesen a kollégiumé. Megszerzéséhen leg-
nagyobb érdeme volt Péchv Imre alnádor és gróf Dégen/eld 
József tiszántúli ref. egyházkerületi főgondnoknak. De nyoma 
van annak hogy a hagyalíék megszerzésére a debreceni evan-
gélikusok is tettek lépést. A pénztárkönyvben egy levélről van 
említés, melyet 1826-ban Josephi Pál superintendens intézeti 
az itteni felügyelőhöz ebben az ügyben. A házal eladták' 160.000 
forintért. A töke értéke 1909-ben 800,000 korona, kamata 1911-
ben kél akadémiai és egy gimnáziumi lanár fizetésérc (17,800 
K." egynek a lakbérére futotta,, azonkívül 1000 K. juloitt' «ösztön-
dí jakra és 1000 I\. a lermésZettani múzeumra. Érdekes, az alapító 
levél kikötése, hogy az ösztöndíjlasok kötelezik magokat 
hasonló ilyen inslitulumot állítani a protestánsok valame-
lyik iskolájában.« Az első tanár ezen az alapítványon a lőcsei 
születésű evangélikus Osterlamm Ernő volt 1852-1892. Mellette 
illetve utána az evangelikus Liszka Nándor és a református 
Kovács Sándor jogtanárok »ideiglenesen és kisegítőleg a Szár-
lóri alap jövedelméből fizettetillek.« Később a jogak[adémiá;n 
Dr. Haendel Vilmos töltötte be ezt a tanszéket az állami ogjyetem 
létesítéséig: a gimnáziumban ma az evangelikus Dr. Benignv 
Gyula van a Szár lóri tanszéken. 

731. sz. Az 1773-ban Kőszegről Debrecenbe jött Radi Pa/ 
vaskereskedő özvegye Schirk Már'a 1810-ben 200 forintot ha-
gyott a kollégiumnak. 

Rad! Pál fia, Rad! József szintén kereskedő volt. Születése 
a debreceni református egyház anyakönyvében 1788 március 
15-én még Reidl néven van bejegyezve, és csak 1850-ben iga-
zították ki hivatalos adatok alapján. Meghalt Balatonfüreden 
1852 augusztus 26-án, ott is van eltemetve a református teme-
tőben. Ez az ifjabbik Radl nagy tekintélynek örvendett váro-
sunkban. Az 1824-ben. itt átutazó Josephi Pál püspök az| q há-
zában szállott meg. Szűcs István (i. m. 980. 1.) azt jegyzi fet 
ról a: az artézi kútal és a gőzmalmot meghonosftá, összeá v í i -
gyonát i>edig a magyar hazja jóérzelmű szegény lakosai éven-
kénti segélyezésére örök alapítványul hagyományozá. E ren-
deltetése szerint az alapítványból 1858 óta a világháború végéig 
különöse n elemi csapásoktól sújtott vidékek magyar lakosai 
kaptak segítséget. A tőkét állampapírokba fektették és a deb-
receni evangelikus egyház tanácsából választott két gondnok 
kezelte. A számadást minden évben Debrecen városán keresz-
tül bemutatták a m. kir. bellügymintezfcériumnak. Az első gond-
nokok voltak Osterlamm Ernő és Tamássy Károly, az utolsók 
Malerny Lajos és Sexty Emil. A kamatok egy részével éven-
ként fel növelt alapítványi tőke 1897-ben 112.690.07 forint volt, 
s ,abl*a.n az évben 3<X)0 forint segélyt osztottak ki. A háború 
után az alapítvány értékét vesztette. Az iratok a város levéltá 
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rában vannak. Utolsó iktató szám: 7859/1920. Erról az alapít-
ványról Balogh Ferenc könyve természetszerűleg nem szól. 

761. sz. Willich József 1814-ben 87 forintot hagyott a kollé-
gium szolgatanulóinak. Ezí a férfiú zsidónak született., ma jd át-
tért, Németországban fogadóatyjáttól kapta csaláknevét, felette 
hányatott élete folytján felekezeti hovatartozása tán nem is 
egészen biztos. 47 éves korában a német nyelv magántatnítója 
lelt a kollégiumban, de hét év múlva, 1814-ben lüdőbajbian 
meghalt. Lehet, hogy a hagyományozott összeg volt egész va-
gyona. 

Jogos büszkeséggel mutathatunk r á mi debreceni evan-
gélikusok hitbeli elődeinknek ezen a mai érték szerint jóval 
nagyobb alapítványaira. Nem fá jhat nekünk, hogy nem váltak 
teljes egészükben a mi egyházunk javára. Tudjuk, hogy igy 
is mindenképen nemes ügyet szolgálnak vagy szolgáltak. A 
világháborút követő idők viharaiban több alapítvány értékét 
vesztette. De — hála az égnek — az áldozatkészség ma is 
buzog a lelkekben és őseink példája nem marad követők 
nélkül. Ne is maradjon soha! 

7. Szórvány evangélikusok 
Debrecenben. 

Megkísérlem az evangelikus egyháznak 1883-ban történt 
megalakulása előtt Debrecenben élt hívek névsorát összeállí-
tani, hogy lássuk, honnan kerültek ezek a jövevények a ma-
gyar alföldre. Ezek a bevándoroltak kereskedők, iparosok, majd 
tisztviselők voltak s így érthető, hogy nem mind telepedtek 
le itt állandóan. Egy részök rövid itt tartózkodás után eltávozott 
a városból. Ezért nehéz volt állandó központnak alakulnia!, 
mely az ide jövőket felekezeti tekintetben egybe tömöríthel-
íe volna. Egynéhány buzgó családnak mégis sikerült a foly-
tonosságot biztosítani és az önálló egyház megalakulásának 
feltételeit megteremteni. Az ország legkülönbözőbb részeiből 
és a külföldről jött polgárok útiján színesebb, elevenebb lett 
a város képe s ez nem volt hátrányára.* 

A fennmaradt egyházi pénztárkönyv 1808-cal kezdődik. 
Az egyháztagoknak abban foglalt és 1815-ig kieegészített név-
sora 59 nevel tüntet fel, valószínűleg csak az adófizetőket. 
Ennek a névsornak a kiegészítésére átkutattam a szűkszavú 
egyházi jegyzőkönyvekel 1883-ig, és a debreceni polgároknak 
a városi levéltárban őrzött névsorát (Malricula Civium). Ez jel-

* Az alábbi névsor nem akar családtörténet lenni, csak a különféle 
helyeken talált adatok összegyűjtése. 
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zi a származás helyét, a foglalkozást és 1771-1867-ig a felekezetet 
is. Átkutattam továbbá a református egyház keresztelési, es-
ketési és halálozási anyakönyveit 1772-1823-ig. Mivel a keresz-
telési és halálozási anyakönyv egyáltalán nem, az esketési is csalp 
igen r j tkán tünteti fel a felekezetet, azért csak a német család-
név. meg a keresztelési és esketési tanuk nevéből lehet az1 ille-
tőnek evangélikus jellegére következtetni. Az így kiírt 300 adat-
ban sok az ismétlődő név. Az összeállított névsor nem leheil 
sem teljes, sem feltétlenül hiteles, mert hiszen nem mindenki 
kért és kapott polgárjogot, nem mindenki került bele az egy-
házi anyakönyvbe; és magyar nevű evangélikusok is voltak. 
Katolikus egyén az anyakönyvbe nem került, mert vegyes 
házasság esetén a re formátus egyház csak a kihirdetésről szó-
ló igazolványt adta ki, a házasságot a katolikus templomban 
kötötték. Egyébként az átkutatott 52 esztendőben katolikussal 
kötött házasságot csak egyet találtam. 

I lyenformán a következő névsort sikerült összeállítanom.* 
Alzruuuer Károly (A) mozdonyvezető és neje, 1870-ben jött! 

a szepesmegyei Merényből. Tizenegy gyermekök közül ma 
keltő él Debrecenben. (Almási). 

Alexi Sámuel (M), Szepesszombatból jött szabómester 1792-ben 
kapott polgárjogot. 

Auer. Ennek a pozsonymegyei Bazinból jött családnak három 
nemzedéke élt itt: Andrájs, fia János, feleiségével, a kas-
sai Müller Katalinnal és ezeknek három fiók: Sámuel, 
felesége Bészler Terézia, Mihály, a toka j i Budaeus Zsó-
fiával, András, Hoffer Zsuzsánnával. Két nővérök is 
volt. Mind evangélikusok'. (A). 

IkiloQ (Dciianek) György a csehországi Liebstadtból való 'R). 
15 évi itt lakás után megnősült s akkor adt*a neki a 
varga céh magyar nevet. 

Bertling Henrik (R) westfáTiai származású rézműves legény. 
Meghalt 1812-ben. 

Bünsch Dániel (A) Eperjesről származó gyógyszerész. Felesége 
18í(> óta Fábri Emília Johanna. Elköltöztek Debrecenből. 

Bartyuk András (R) Békéscsabáról került ide. 1813-ban civis 
leá.nyl vesz feleségül. 

Bauer Antal lakatosnak evangélikus felesége volt. (A). 
Nemes és vitéz Beek András (R) tüzérhadnagy, a németorszá-

gi Heimbrecht községbeii evangélikus pap fia, az oszt-

* A név mellet álló A betii azt jelenti, hogy a név előfordul az Auer-
féle egyházi pénztárkönyvben vagy az utódok ma is evangélikusok; Aí, hogy 
a Matricula Civiumban van; R, hogy a ref. egyházi anyakönyv jelzi a személy 
evangelikus voltát; T, hogy az egyházi anyakönyvben ismert nevű evangéli-
kus tanuk neve álí. Amely név mellett nincs ilyen betű, ott csak a név alak-
jából történt a következtetés. 
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rák hadseregben teljesíteti 38 évi szolgálat után Deb-
recenben hall meg 1816-ban. 

Beer. Szepesi család. Előbb Bőer, majd Beör alakban szerepe] 
a nevök. Beőr László (A) gyógyszerész felesége Bész-
ler Jul iánná (A). A három Auer testvér után 1836-tól 
kezdve Beőr László! vezeti az egyházi pénztárkönyvet és 
pedig már magyarul. 

Benyáls Emil (legidb.) kereskedő Besztercebányáról jött 1870-ben 
(A). Unokái is evangélikusok. 

Berke Péter (A) a vasmegyei Bibolcról való posztókereskedő 
1807-ben kap polgárjogot. 

Beriháili biharmegyei földbirtokos Debrecenben lakik. Felesége 
evangélikus (A). 

Bcszler (Böszier, Basier). A bajor Memmingenből való csa-
lád első debreceni képviselője Bészler Jakab (A) eszter-
gályos (torneator) 1788-ban kap polgárjogot. Felesége 
a pozsonyi Glaubilz Regina. Idősb. Bészler János fele-
sége Hoffer Zsuzsanna (A). 1805-ben, meghal a 75 éves Bész-
ler Chrysostomusné Liedemann Rozália. Az evangélikus 
L;iedemann család Lőcsén lakott. Bészler vér van a 
Sesztina és Tam íssv családokban is. A család nagyszámú 
utődai nem evangélikusok. 

Bctzner János keztyűs és felesége Sztankó Juliánná a mult) szá-
zad közepe táján jött Eperjesről (A). Utódai nem evan-
gélikusok. 

Birngrubcr András Németországból jött pék, 1782-ben lett deb-
receni polgár. 

Boczkő Sámuel (idb) kereskedő (A) 1871-ben jött Debrecenbe 
Jolsváról. Fia Debrecen város rendőrkapitánya és egy-
hazunk felügyelője. Unokája vitéz Boczkó Béla egyhá-
zi jegvző. 

Bc rsos Ferenc (A) a i n a i Mihalovics .patika tulajdonosa volt-
Evangélikus volt a felesége is. 

Böhm (Béhm, Péhm). A család a sopronmegyei Locsmándból 
(Lutzmannsdorf) került Nagykároly vidékére. Onnan 
Böhm G«ottlieb vaskereskedő 1773-ban jött Debrecen-
be' s itt 1789-ben szerzett polgárjogot. (A). Böhm József 
felesége Radl Kata, Böhm Pálé Bernhardi Terézia, if-
jabb Böhm Gottliebé Auer Zsuzsánna. Az utódok nem 
evangélikusok. 

Brúxai-üi' (Sörfőző; Márton (1802) i gl ói eredetű 
Breier János dobsinai származású borbélynak 1801-ben a sze-

kér kereke keresztül ment a fején. (R). 
Briebach (Pribak) Márton (T) gombkötő Kasselből jött 1771-

ben. Briebach János is családos (T). Briebach Zsuzssuina 
árva az ispotályban hal meg 1817-ben. Briebach Erzsébet 
az evangélikus Schopper Dániel felesége. 
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Bruckner Ernest ács (M) Németországtól jött Debrecenbe, i t t 
1819-ben nőül veszi az evangélikus Fábri Erzsébetet. 
Utódai nem evangélikusok. 

Burai Mihály rézműves, (M) 1774. Buzai Zsuzsánna Jäger Já-
nos felesége. 

Czékus József borbély Bicskéről jött ide 1768-ban. 
Czerofszlcy János (A) kereskedő 1864-ben jött TiszaföldvárróL 

Fia, unokája presbiterek. 
Cziáki Gábor az abaujmegyei Czécze községben született. Egyik 

házassági tanúja Auer András. (T). 
Drcimlzky Miklós, Palatinus-ezredbeli őrnagy (R) Debrecenben 

hal meg 1811-ben. A Dravetzkyek az Érmeiléken vol-
tak birtokosok. Dravctzky László alezredes telepítetttc 
oda 1731-ben a würtembergi evangélikusokat. Akkor ala-
kult a svábolaszL egyház. Dravetzky Gyula felesége, Oko-
licsányi Anna, egyházunk tagja meghal 1884-ben. 

1798-ban meghal Debrecenben Dinner (Bürner, Dirner?) Já-
nos lőcsei származású kereskedő (R). Az anyakönyv 
írása nem egészen világos. Dirner és Dörner család ma 
is él a Szepességen. 

Még kevésbbé olvasható DureUhcr (?) Konrád neve. (T) Fele-
séige Ebeleis (?) Krisztina. Gyermeküknek mindkét ke-
resztszülője evangélikus. 1787. 

Fúbt; család már 1821-ben van Debrecenben; András a kép-
viselője. (R). 

Farkas Ferenc (A) vaskereskedő Csetnekről jött 1835 előtL. 
Fröhlich András (A) szűcsmesternek Miskolc a hazája. 1819-ben 

hal meg Debrecenben. 
Farmann Frigyes eperjesi születésű (A) kereskedő 72 éves 

korában hal meg 1891-ben. A család ma is evangelikus. 
Idősb. Gaibofszky Lajos 1878-ban Szepesszomhatból jött keres-

kedő. 
Geslefekt Mihály a Szepesremetéről (Einsiedel) 1740-ben ide-

jött Gcslefeld Albert fia. (A). Tekintélyes kereskedők 
voltak. G. Mihály felesége nemes Yárady Sára; meghalt 
1799-ben. 

Geyer (A) posztónyíró 1808 előtt valószínűleg szepesi eredélű. 
Göhl Jánosné Makovics Mária (A) turóci születésű 101 éves 

asszony 1895-ben halt meg Debrecenben. 
Gre'siyer János iglói származású (R). 1799-ben a villám sújtotta 

agyon. 
Idősb. Gyurky Sándor (A) 1818-ban jölt Debrecenbe mint <i 

nagvszLabosi papírgyár alföldi képviselője. Fia egyházi 
pénztáros is volt. A család utolsó férf isar ja hősi halált 
halt. 

Hajnüzi Pál (A) posztókereskedő a pozsonvmegvei Modorból 
jölt; 1803-ban kapott polgárjogot. 
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ílaiidtel Vilmos kereskedő, majd banktisztviselő 1860 táján 
jött Kassáról. 86 éves koráig legtevékenyebb tagja volt 
egyházunknak. Meghalt 1915-ben. 

1 Inner János gumbmüves (A) a sopronmegyei Lépesfalvát (Loy-
persbach) vallotta hazájának 1835 előtt. 

Hcckenasl György kereskedősegéd voll Radl Pál üzletiében. 
Heh lisch Ferenc Temesvárról iött, 1825-ben szerzfell polgár-

jogot. (M) 
Kiterjedi rokonsága volt Debrecenben Hoffcr András és János 

VA} vaskereskedőknek. A vasmegyei Willersdorfból jöttek 
Uük1 ós 1784-ben illetve 1782-ben lettek civisek. 

JJoli'üy Gyula szepesi származású kereskedő az 1860-as évek 
óta. (A). Holvay szomolnoki evangelikus pap leánya, 
Ormós Gábjorné, a Női Filléregyletnek tevékeny alel-
nöke volt. 

Hoppe keljekötő (A). 
Hubing Dániel és felesége. (A). 
Half lesz István Nagykárolyból jöU 1840 tá ján (A). 
Ihm E rnő poszt jnyír-ó (M) Sziléziából jött ide 1842 előtt 
Janisch Pál szűcs (M) a liptómegyei Vrbitz faluból. 1811-ben 

kap polgárjogot. 
Jánusy Józsel kereskedő Rozsnyóról 1860-ban. (A). 
/ü ' jer (A) Ez a család három taggal szerepel Debrecenben. 

Idősb. Jäger János a sárosmegyei Héthársról (Seplem-
iüiae; jött ide) s 1785-ben kapott polgárjogot; fia, szintén 
János 18006-ban, Jäger József 1826-ban. Mindhárman réz-
művesek. Idb. Jäger János felesége Schmidgans Doroty-
lya (A). EzL a nem épen debreceni fülnek való nevet 
a rei. anyakönyv mindig elferdíti és mindig másképen, 
egészen Miskánda Borbáláig. I f jabb J. János felesége 
Fábri Zsuzsánna. J. Józsefé Institóris Eleonóra. A Jäger 
házban (ma Frohner szálló) volt 1849-ig az evangé-
likusok imaterme. 

/eszenák Mátyás (R) Jolsváról került városunKba. Meghal,! 
1785-ben. 

Julow Lajos gépgyános (A) 1870 táján jött. Az egyház alapí-
tásában tevékeny részt vett. Négy fia él. 

Kaszurqjiiki] Endre (A) kereskedő Nyíregyházáról jött 1869-ben. 
Kíszoni József asztalos felesége Bészler Kata (A). A Kászoni 

családot az Auer krónika sokszor említi. 
Katainc (A) 1838. 
Kléber Henrik (A) szitásmester 1803-ban nőül veszi az eszter-

gomi Möhr Annát. Kléber Károly is van. (A). 
Kiuclu Pál (A) orvosdoktor Rimabányára való. 1841. 
KoUner Illés (A) vaskereskedő bárífai származású. Meghall 

1822-ben. F'elesége Jäger Rozina. 
Konrúa (A) családja három családfővel szerepel abban az idő-
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Len. A Lőcséről jölt Konrád János sárgarézművc$ 
tGürilermeister) 1791-bcn kap polgárjogot. Felesége Pfeif 
í'er Rozina. I f jabb Konrád János felesége a szepesvár-
aljai Schwarz Erzsébet, Konrád Károlyé a nyiregyliáz,i 
Király Julia. Konrád Dániel törvényszéki bíró. A család 
ulolsó férfitagja református' volt. 

Kost 'inpd szepesi eredetű család. (A). 
Kreisell Dáméi fürdőpénztáros Tokajból; 1889-ig. 
Kristóf István kerékgyártó (M) Rozsnyóról jött 1801 előtt 
Kronuacr a/ István-malom gépésze 1870 táján. 
Kroner Mihály (A) keztyűs 1808 előtt. Eltávozott a városból. 
Kul iny i Káimán Árvarncgyéből. Utódai nem evangélikusok. 
Kun József Stoószról, fia is késműves volt. 
Kiírni! Pál (M> Sopronból jött földműves 1839 előtt. 
Lányi János (M) pék Trencsénből jölt 1815 előtt. 
Legányi Gyula (idb) Kassáról jölt 1800 táján. (A). 
Lenk Ágoston Szobo.szlóról nősül (A). Négy gyermekének ke-

resztapja Jäger és Kászoni. 
A miskolci eredetű Lichtenstein Károly 1821-ben Konrád Zsó-

fiái veszi feleségül. Később Nagybányára költöztek. 
Link János cipészmesler bajorországi szülőktől Debrecenben 

szüleiéit. József császár türelmi rendelete a lapján ka-
poll magyar honosságol 1781-ben. (A) 

Linzcmmycr fűszeres (A). 1808. 
Landes Frigyes (A) szobafestő Wismarból jölt . Meghall 1884-ben. 

Felesége Kaszanilky Zsuzsánna. 
Lux (Luchs! Sámuel (A) mézeskalácsos 4'okajból jöll 183G 

előli. Női ágon ma is él a család. 
Malfilinszky Ferenc szűrszabó (A) presbiter is volt. Utóda,' 

nem evangélikusok. 
Az evangeljkus Marpach András (R) a katolikus Ihler Máriái 

veszi feleségül 1790-ben. A katolikus templomban es-
küsznek. Katolikussal kötött más házasságról 1772 és 
1823 közölt a - re formátus anyakönyv nem lud. 

Mayer Anlal postafőnök és testvére Mayer Emil, 1876 óla az 
Islván-malom igazgatója (A). Utódai nem evangélikusok 

Mayer Jakab feleségül veszi Schwarz Annát (T) May er Kon-
rád kötélverő (A) Würtembergböl jölt 1785 elölt. 

Meutze Gottfried va Hagy áros 1810 táján jöll Eperjesről. (A; 
Ma is evangelikus család. 

Molitoris Mihály a li pót megyei Pribilinára való. (T). 
Mülier György a svájci Sankt Gallcnből való keImefestő(A(. 

Reichert Margittal keKejök kérésére a balmazújvárosi 
német pap, Füsi János esketi össze 1802-ben. A Matrioula 
Civium Müllert reformátusnak mondja, de Auer köny-
vével szemben ez nyilván tévedés. A házassági tanuk 
mind evangélikusok. Az újvárosi prédikátort nem refor-
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málus volta, hanem a német nyelv mia t t kívánták. Mül-
ler f ia Bálint elveszi Konrád Rozinát. (A). 

P. Nagy Sándor.» a merényi evangélikus pap f ia 18G0-LÓU a kol-
légiumban a f ranc ia , m a j d az angol nyelv tanára . 

Nagy József élelmiszerkereskedő (M) 1793 elolt. 
Nagy nevű f iskál isnak evangélikus a felesége (A). Egy Nagy 

Giábor debreceni fiskális később Budára költözött és 
ott tönkrement . 

NébeUhau Miklós (A) kassai származású gombkötő 1774-ben 
k a p o t t itt polgárjogot. Felesége Schirmer Mária. Tíz 
gyermekök volt. Két f ia alapított családot Debrecenben. 
NebelIhau Józsefnek Kottász Anna a felesége. 

Neuschüiz Károly szászországi származású rézműves (A) 1800-
bafn a sziepesmegyei Svedlérről hoz feleséget, F a j k ó 
Zsuzsannát. 

Nigrini János ónművles (T) Kassáról jött. 1770-ben kap pol-
ígár/j-ogot. Fejesége Schopper Anna (A). 

Nikhúzi Sámuel 1832-ben köt házasságot. Később előfordul 
N jkhás i Dániel késműves, a re formátus g imnázium 
anyakönyve szerint mint evangélikus apa. 

Oláh Dániel pékmester Tokajból jött 1824 előtt. Felesége evan-
gélikus. (A). 

Osterlamm Ármin erdőtanácsos és OsteríamriL E r n ő 1852-1892 
kollégiumi tanár lőcseiek (A). Ez utóbbinak leánya Gé-
resi Kálmánné, az evang. női Filléregyletnek 10 éven 
á t elnöke. 

Pekúr I m r e az István-gőzmalom műszaki igazgatója. (A). 1865-
1,875. F&a Pékár Gyula. 

Peleskei Mátyás szűcs Liptószentmiklósról jött 1843 előtt (M). 
Péter fi Dániel gyógyszierézssegéd Rozsn}róról hoz feleséget, a 7 

evangelikus Csonka Erzsébetet (R). 
Pfanschmied. Előkelő család Debrecenben. A lőcsei eredetű 

(A) Pf. Sámuel kereskedő 1791-be,n kap polgárjogot. 
Halá la u tán özvegyét, a tokaji születésű Schön Rozinái" 
(A) Jó József városi szenátor veszi el. Fia, Pf. Károly 
1818/49-ben nemzetőrkapi tány, később szenátor. Az Auer 
féle egyházi névsorban sem Pf. apa sem fia nem fordul 
elő. Pf. Károly 1831-ben feleségül veszi Balogh Teré-
ziát és e réven szép vagyonhoz jut. Balogh Teréziát szü-
lei Bécsben is neveltették 1817/18-ban. Fiók,. Pf. Kálmán 
miniszteri tanácsos gyermektelenül halt meg. A kollégi-
um bölcsészeti fakul tása javára 1898-baii tízezer forint 
ér tékű alapítványt tett. A Kossutli-utca 18 számú házat 
sokáig Pfanschmied-ház néven ismerték Debrecenben. A 
Hatvan-utcán is volt régen egy Pfanschmied ház. A 
Pfanschmied családból való Zsedényi Eduá rd liszake-
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ríüleli egyházi felügyelő és országos szerepet játszott 
politikus. —-' 

SzepCsmegyei svedléri eredetű Pfeifer János,, a szintén szé-
l>esi Plentzner Mária és neve után ítélve valószínűleg) 
Putsch András is evangélikusoknak veendők. 

P össze rí János borkereskedő, egyházfelügyelő; utódai nem 
evangélikusok. 

Radl Pál (A) Kőszegen születeti, Debrecenben 1773-ban kap 
polgárjogot. Az anyakönyvben hibásan Rádli, Reidli írás-
módot 1850-ben igazíttatja ki fia, Radl József. Radl Pál 
felesége Schirch Mária. Radl József egyik legkiválóbb 
polgára volt városunknak. 0 készítteti az első szivattyús 
kulal Debrecenben, ő alapítja az István gőzmalmot 1813-
ban. Nagy összegű nemzeti célú alapítványt tesz. 

Raics Lajos kereskedő (A). -
Rauche ónműves (A). 
Ramszdinc (A) 1843. 
Reke Vilmos kocsigyártó (A) 1840-ben jött a lengyelországi 

Kaliszból. Utódai nem evangélikusok. 
Reicher! Ggőrgy 76 éves koróban hal meg 1803-ban. Müí-

ler apósa. (R). 
Richter Károly szűcsmester (A) Hajdüdorogról jött Debrecenbe 

Felesége a miskolci Fábri Terézia (A). Később elköl-
töznek Debrecenből. 

Hilter Fridrik evangeiikus társaságban szerepel mint kereszti-
apa (T). Felesést a balmazújvárosi Reichert Kata. 

Rohöls András tímár Besztercebányán született, 1788-ban kap 
polgárjogot. (M). 

Roth (iáspár festő Németországból iött 1788 előtt (M). 
Roth János (A) Késmárkból jött 1870-b°n. cipészmester. 
Schilfa• Ferdinánd és neje Legánvi Juliánná neve közismert 

Debrecenben. A férfi 1810 táián jött Sziléziából. pék-
mester volt. A róluk elnevezett árvanevelő intézét meg-
örökíti a ne vöket. 

Schmierf Mátyásról annyit tudunk, hogy egy gyermeket temette 
1786-ban. 

Schmitz Illés Mádról jöM 1708-'-m kan polgárjogot. Felesége 
a tokaji Stefnnko Kata. Három gyermekük volt. (T). 

Schopper CSehubberO Ferenc. Auer János komáin. Fia, Dá-
niel (A) bádoöos. Fcleségévtel Briebach Erzsébettel síí-
nín szerepelnek nz e^vházi nnvnkőnvvben. Ifjabb Seb. 
Dániel is civis. Felesége Lehoczky Kata. 

Schröder Jak'abnc 80 éves korában hal meg 1802-ben. 
Sei,ulek Ágost kereskedelmi iskolai tanár 1858-1861. 
Schupp Márton szabómester CA\ 1808. 
Schwarz Sámuel (A) ügyvéd 1835 óta. Az ötvenes évekbeD 

egyházfelügyelő. 
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Sesztina János (A), a.' vaskereskedő cég alapítója 1819-ben 
jött Miskolcról Auer Sámuel üzletébe segédnek. Fele-
sége Bészler Zsuzsánna (A). Fia, Sesztina Lajos felesé-
gével Beör Jul iannával együtt éltök végéig evangélikusok. 

A r imaszombati eredetű Simkó József húsz évtes korában ha] meg 
Debrecenben vásárkor az útcán. (R). Lónyay Menyhért 
ú r temetteti el. 

Spuh Sámuel (M) kassai származású kereskedő 1770 óla. Uno-
kája . Balogh Terézia Pfanschmied Károly felesége leli 

Spielnaaycr Károly pozsonyi) származású kereskedő 22 éves ko-
rában itt ha l meg 1771-ben. 

Stahl Henr ik rézműves (A) a Szepességről jött 1840-ben. 
Stein János Slrassburgból vándorolt be és itt köt házasságot! 

1823-ban. 
Steinacker Antal (T) mint keresztapa szerepel 1783-ban iná§ 

evangelikus névvel együtt. A németországi Quedlinburg! 
nemzetségből származó Steinacker Gusztáv (A) a deb-
receni re formátus leányiskolának volt első vezetője 
1838-1842.* Felesége a késmárki születésű Wester Auré-
lia Steinacker Gusztáv felszentelt pap volt és itt szüle-
lett fiát maga akar ta megkeresztelni, de ezt a református 
egyház elnöksége nem engedte meg.** Innen Göllnitzbányá-
ra hívták lelkésznek. A korabeli magyar költészet remeke-
iből két kötetre valót lefordított németre és ki is adta. 
(HarfenLöne aus dem Ungarlande. 1835 és Pannónia, 
Blumenlese auf dem Felde der neueren magyarischen 
Lyrik. 1840.) Kél Jósika regényt is lefordított és Toid_y 
Ferenc irodalomtörténetét akkor, amikor a külföld még alig 
tudott valamit a magyar irodalomról. Az osztrák evan-
gélikusok jogainak bátor hangoztatásáért 1848-ban a Thun-
kormány megfosztotta Triestben viselt lelkészi állásától, 
mire Sleinacker Németországba ment . Egyházi irodal-
mi működése nagyter jedelmű. Fia, St. Ödön a buda-
pesti i p a r k a m a r á n a k volt litkára, másik fia, Sándor Deb-
receni pénzügyi tanácsos és az evangelikus egyház eist? 
alapítói közt szerepel. Ennek unokái nem evangelikusol; 

Steiner István 1813-ban nőül veszi Böhm Zsuzsánnát (A). Nagy-
váradon hal meg nagy nyomorúságban az irgalmasok 
kórházában. 

Strauhe Gottlieb »céhbeli mester« Felső Saxóniából, Glauchau 
városából való. Civís családba nősül 1821-ben (R). 

Szepesi Gusztáv (A) az István gőzmalom igazgatója 1862-1892. 
Putnokról jött. 

Szeiseync (A) 1838. 

* Zoltai Lajos, Debr, Képes Kalendárium. 1938. 98. 1. 
** Az unoka levélbeli értesítése. 
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Szenlgyörgyi József orvosdoktornak felesége (Aj a győri Só-
lyom Kata 1808. evangélikus. 

Sziriohii Mátyásnak a turócmegyei Nyestefalváról jött csizma-
diának itt hall meg húszéves fia 1807-ben. 

Sztraka András bádogosnak evangélikus felesége 1832-ben jött 
Debrecenbe Eperjesről. 

Tamássy Károly gyógyszerész 1832 óta debreceni lakos. Egy-> 
házfelügyelő is volt. Fia. Béla gyógyszerész és unokája 
Géza orvos presbiterek. 

Thern Jakab katona, szepesi i f jú fiatalon hal meg Debrecenben 
1809-ben. 

ThU'sscn Hermann szobafestő (A) Schleswig-Holsteinből jött 
1803-ban feleségével (A). 

Thirririg Leopold (A) kalmár Sopronból jött Debrecenbe s itt 
l/G l-ben kap polgárjogot. Ő maga 1793-ban. öizvegye 
Auer Zsuzsanna 1797-ben hal meg. Áz ő házukban (KoS-
sulh-útca 16) tartolta tudomásunk szerint az első evan-
gélikus istentiszteletet Budaeus György tokaji lelkész 
1796-ban. 

Tiioma Márton mészáros 1834-ben vándorolt be Pozsonyból (M). 
Trotsúnyi fűszerkereskedőnek evangélikus felesége volt. (A). 
Uiirin; Pál ügyvéd Szarvasról jötl 1842-ben. 1854-ben végren-

deiclileg száz forintot hagyott az egyháznak (A). 
A szepesbélai származású Valentin Jakab 1812-ben elveszi Szent-

györgyi Sárát. 
W'tibamann Károly rézművesről CA) a ref. anyakönyvből meg-

tudjuk, hogy két [felesége volt: Slefáni Éva 1791 és Kirch-
hof Zsófia 1802. Sok gyermeke volt. 

Wapc János Burkusországból, Quedlinburg városából való lu-
theránus festőlegény« (R) 12 éves korában hal meg Deb-
recenben 1825-ben. 

Weber Gábor bádogos Ulmból jött s 1791-ben lelt debreceni 
líolgár. 

Werner Károly (A) ügyvéd 1811-1858. Felesége Beőr Karor 
üna (A). 

Wester István szepesi eredetű kereskedő 1860-ban jölt Debre-
cenbe Máramarosszigetről. Egyházfelügyelő volt sokáig 

WUjünd Eduárd városig kütmester, drezdai születésű, 1850 táján 
jölt ide Meghalt 1891-ben. 

Zcisiiuj (Czajzing) Ágoston szűcsmester ( A ) 1818-ban nőül veszi 
Neuschütz Teréziát. Utódai nem evangélikusok. 

Zeth Mihály és Yiégh Sára gyermekeinek Bészler Jakab a 
keresztapjok 1791. (T). 

A felsorolt nevek viselői közül a Szepességről és Felső-
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in agyarországhói jött 58, Magyarország más vidékéről 28, kül-
földről 23, ismeretlen eredetű 43. Iparos volt köztük 60, keres-
kedő 35, szabad pályán élő 10, tisztviselő 6, tanár 4, katona 
2, gazdálkodó 2, ismeretlen foglalkozású vagy feleség 33. 

Ma e nevek nagyrésze Debrecenben ismeretlen. Evangé-
likus utódai még tizenhat családnak vannak városunkban. Deb-
recenbe az evangélikusok messze földről, egyenként kerülték 
Az ilyenek nem tapadnak úgy egy helyhez s gyakran feleke-
zetükhöz sem, mint az apáik földjén maradók vagy nagy tö<-
megben bevándorlók. Sok bevándorlónak már eredetileg sem 
lehetett valami erős a felekezeti öntudata. Ha az ú j környe-
zetben ez a gyenge öntudat nem talált elég erősítésre, akkoí 
már az első nemzedék, de utódai bizonyára elvegyültek a vá-
ros törzslakosai közé nemcsak vér szerint, de felekezeti tekintet-: 
ben is. Az egyház tehát csak úgy tudott megmaradni, ha min-
dig ú jabb és ú jabb nemzedék jött az elszakadtak helyébe. 
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