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A lőcsei ág. in tv, evangelikus egyházközség elhatározta, 
hogy a reformatio négyszázados évfordulója alkalmából 
feleleveníti a maga múltját: megíratja az egyházközség 
történetét. 

Hoepfner Gusztáv egyházjelügyelő és a Förster 
Rezső ebiökle te alatt álló könyvtári bizottság kezébe vette 
az ügyet, a mü megtervezésével és beosztásával megbizta 
Hritz Lajos dr. és Förster Jenő dr. bizottsági tagokat, 
az egyes jefezetek megirására pedig jelkérte a bent meg-
nevezett szerzőket. 

Ez a könyv küzdelmes multat tükröztet vissza és e 
küzdelem eredményeként jényes alkotásokról számol be. 
Reméljük, hogy elolvasása az egyházközség hiveiben az 
elődökéhez méltó lelkesedést fog kiváltani, megerősíti bennük 
az egyházuk iránti szeretetet s a további jelvirágoztatására 
irányuló buzgalmat. 





BEVEZETÉS. 

A liitjavitás világot megmozgató folyama egy szerény barát 
cellájából indult ki. Sok lelki vajúdás és lelkiismereti önkínzás 
után meggyújt egy apró gyertyácskát, hogy a hatalmas, de meg-
alkotói szellemétől messze távozott egyház legsötétebb zugaiba 
egy kis világosságot juttasson, szeretettel, békésen, csupán a 
bibliával kezében, a toll és a szó fegyvereivel. 

De ez a kis szövétnek oly helyen és oly időben gyúlt ki, 
hogy a kisérő körülmények millió összetalálkozása folytán lángra 
lobbant tőle a keresztény világ és a régi egyház minden izében 
megroppant. 

Négyszáz esztendeje annak, hogy Luther Márton, az egy-
szerű, szegény barát kiszögezte 95 tételét a wit tenbergi vártem-
plom aj ta jára . Isten nevében kezdte meg munkájá t ref'ormátori 
társaival: Melanchtonnal, Zwinglivel, Kálvinnal együtt, hogy ren-
dületlen hitökkel és az ige fegyverével Isten dicsőségére mind-
halálig hiven harcoljanak. 

Ki gondolta volna még akkor, hogy Luther ezen bátor fel-
lépése biztositja az evangéliumnak mint örök világosságnak 
győzelmét ? 

Mennyi nemes lelkesedés, mily tántor i that lan hit, mennyi 
könny-, vér- és emberáldozat kellett még ahhoz, hogy létrejöjjön, 
megerősödjék és mind mai napig fennmaradjon a mi hazai protes-
táns anyaszentegyházunk. 

Kegyeletének és hálá jának adóját akar ja leróni a lőcsei ág. 
hitv. ev. egyház is, és a hálás emlékezetnek koszorúját akar ja 
letenni dr. Luther Márton nagy reformátorunk s í r jára , ki ama 
küzdelemteljes korszakban férfiúi erővel és bátorsággal fenen 
lobogtatta azon szent lobogót, amelyekre e szavak irvák: „hit- és 
lelkiismereti szabadság" — az által, hogy a reformatio 400 éves 
örömünnepére megírja a jelen- és utókor számára egyháza küz-
delemteljes történetét. 
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Mielőtt azonban egyházunk szoros történetére rátérnénk, 
hálával akarunk leborulni a Mindenható előtt, hogy mi ennek a 
megtisztított vallásnak, ennek az üldözött hitnek vagyunk a 
követői és hogy szabad hazában szabadon ünnepelhetjük meg a 
reformatio 400 éves emlékét. 

Hogy a reformatio jelentőségét és elterjedését Magyarorszá-
gon megértük, meg kell először röviden ismerkednünk a refor-
matio előtti időszak egyházi és politikai állapotaival. Ezen idő-
szakra esik a pápák hatalmának rendkívüli emelkedése. Nem elé-
gedtek meg többé azzal, hogy csak az egyház fejei legyenek, 
hanem a világi ügyekben is ők rendelkeztek. Hatalmukat Európa 
legtöbb és majd minden uralkodójával éreztették. Hosszura nyúlna, 
ha az amugyis ismeretes villongásokat és a nemzet és királya 
közti viszályokat, melyeket mindig ügyesen tudtak céljaikra ki-
használni, elősorolni akarnók. 

A főpapok, akik az állami ügyek intézésében nagy befolyást 
gyakoroltak, hatalmukat igen gyakran önző céljaikra használták 
fel. A gazdagság maga után vonta a romlottságot. Egyházi hiva-
talukkal, hiveik lelki javával nem sokat törődtek, inkább fény-
ben, pompában és világi kedvtöltések közt éltek. 

A lelki gondozás leginkább a szerzetesekre volt bizva, kik 
az országot elárasztották. Ok végezték a csekély számú iskolák-
ban a taní tás t is, mely a Szentek, különösen a Máriatisztelet és a 
bőjtölés szükséges voltának hirdetésében merült ki. 

A nép igy kellő taní tás és Isten igéjének hallgatása nélkül 
növekedvén fel, természetes, hogy erkölcsileg sülyedt volt. Szem-
kápráztató fényes templomokban, üres külsőségekben, hiába való 
böjtölésekben és az úgynevezett olvasók gépies lemorzsolásában 
vélte helyesen imádni Istenét. A legigazibb belső áldozat, az imád-
ság és igehirdetés helyébe idegen nyelvű miseáldozatot hallgatott 
a római katholikns egyház népe. A pápát Krisztus földi hely-
tar tójának tekintették, közbenjárónak Isten és emberek között, a 
papokat pedig az üdvösség közvetítőinek. De a szentírásról, 
Krisztusnak érdeméről, a hit által való megigaznlásról, a keresz 
tény vallás e főigazságairól a nép semmit nem tudott. 

És igy nemcsak Luther és Zwingli hazájában, hanem a mi 
magyar hazánkban is mélyebben gondolkozó lelkek régóta érez-
ték már, hogy amit a katholikus egyház hit és erkölcs dolgában 
hirdet és példájával terjeszt, nem elégíti ki többé a hivő lelkek 
szükségét, sőt babonára, tudatlanságra és bűnös könnyelműségre 
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vezet. Midőn pedig- egész odáig hanyatlott a római egyház, hogy 
jó pénzért bárkinek, tehát még a megrögzött gonosztevőnek is, 
bűnbocsánatot adott s az Isten üdvözítő kegyelmét úgyszólván 
piaci árucikké alacsonyította le, akkor már nem maradhatot t többé 
nyugodt sem Luther, sem Zwingli, sem a többi reformátor, sőt 
megmozdult Európ&szerte minden nemesebben érző kebel, meg-
mozdult maga a nép is és egy szív vei-szájjal vallották: hogy csak 
a hit és az abból származó jó cselekedet az, ami üdvözít; hogy 
el kell törölni az egyházból mindazt, amit abba a szentírás taní-
tása ellenére századokon keresztül becsúsztattak. 

Minél nagyobb volt a lelki sötétség s minél nagyobb volt 
az egyház romlottsága, annál inkább vágyódtak egyes jobb lelkek 
a szellemi világosság és az egyház javítása után. 

És ha a reformatio előfutárainak, Wald Péternek (Francia-
országban), Husz Jánosnak (Csehországban) nem is sikerült a 
reformatio nagy müvét végrehajtani , de mindenkor ébren tar tot ták 
a magyar nemzetben is annak tudatát , hogy az egyháznak javí-
tásra, régi t isztaságába való visszavitelre van szüksége. Az isteni 
kéz, amely kihozá Luther t a zárda falai közül, hogy a sötétség-
ben világot gyújtson, az teremtett hazánkban is hitbuzgó fér-
fiakat, kik hol nyíltan, hol t i tokban hirdették és ter jesztet ték szó-
val és tollal az Ur Jézus tiszta tudományát; az teremtett a pro-
testáns egyháznak súlyos harcaiban egy Bocskayt, Bethlent, 
Rákóczyt. hogy éles fegyverrel vívják a lelkiismereti szabadság 
kemény tusáját . 

Tudjuk, hogy a reformatio nagy müve hazánkban sem tör-
ténhetett anélkül, hogy szemet ne szúrjon a római egyház főpap-
jainak s hogy ne teljesedjék újból, amit az Ur mondott: „Gyűlöl-
ségesek lesztek mindenek előtt az én nevemért". A hatalmát féltő 
római katholikus főpapság minden tőle telhetőt elkövet vala a 
reformationak, ezen általa úgynevezett „eretnekségnek" teljes el-
nyomására. S maga az országgyűlés is már 15^3-ban és másod-
szor 1525-ben azon felette szigorú törvényt hozza, hogy: „a Luthe-
ránusok, azaz a reformatio hivei az országból ki ir tassanak és 
bárhol talál tatnak, szabadon megfogassanak és megégettessenek". 

De azok a máglyák, melyek az országban itt-ott felgyúltak, 
inkább csak élesztették, de el nem fojtották protestáns őseink 
hitbuzgó tüzét, S folyt a reformatio munkája tovább, előbb a szi-
vekben, majd a külső és látható egyházban is. A bátor refor-
mátorok lelkes prédikálására mind több-több gyülekezet mondott 
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„Isten hozzádot" a római katholikus egyháznak, annyira, hogy a 
XVI. század vége felé úgyszólván már egész Magyar- és Erdély-
ország a protestáns hitet vallotta. És ezzel meg volt vetve ha-
zánkban is az evangelikus protestáns egyház fundamentuma. 

A szent könyvből kiáradó világosság, mint a nap fénye, 
isteni erejével besugározta a sötétségben ülő lelkeket, hogy látá-
nak nagy világosságot, mely eddig el volt rejtve szemeik előtt. 
Maga Luther is ezen világosság birtokában, a szentírás isteni 
igazságaiban rendületlenül bizva, rettenhetlen bátorsággal mond-
hat ta ez örökké emlékezetes szavait: „Itt állok, másképp nem 
tehetek, Isten engem ugy segéljen". A reformatioban győzelemre 
jutott az igazság: „csak hit által igazul meg az ember a Krisztus 
érdeméért, Isten kegyelméből". 

A protestantismus életeleme a szabadság, a polgári és lelki-
ismereti szabadság. Ez által a rothadástól óvta meg a vallási 
hitéletet, felszabadítva a lelkiismeret nehéz bilincseit, hogy ki-ki 
szabadon, a maga meggyőződése szerint imádhassa keble Istenét. 

Valamint az államra a szabad önigazgatás, önkormányzat 
csak javitólag és termékenyítőleg hathat, ugy az egyházi életre 
is csak jótékony hatással lehet az, ha önkormányzati jogát (auto-
nómia) minél szélesebb alapokra fektetve, igy a szunnyadó erőket 
felkeltve — azt élénkebbé, bensőbbé teszi. 

A protestantismus létgyökere pedig mindenkor a magyar 
alkotmányos jog szent ta lajába bocsátja le életszálait. Épp azért 
valahányszor a nemzeti szabadság fá jára vágás tétetett, mind-
annyiszor megrendült a csapás alatt a protestáns egyház is, és 
viszont, ha a protestáns autonómia forgott veszedelemben, a törté-
nelem tanúsága szerint a magyar alkotmány is veszedelembe ke-
rült s igy a magyar alkotmány és protestáns autonómia, mond-
hatni, egymásnak feltételei. 

A reformatio jelentőségét továbbá emelik azon erkölcsi elvek 
is. melyeknek megvalósítását életük feladatává tűzték ki a refor-
mátorok ugy az egyházi, mint a családi életben, követelve a 
Krisztus igazi hívőjétől a sziv tisztaságát, valódi töredelme! és 
bűnbánatot, munkás kereszténységet és mindenkor az erény és 
erkölcs diadalát. Egyedül ezek vezethetik a hivőt életünk alapjá-
hoz : Jézushoz. 

Magasra értékelendő továbbá a reformatio azon hatása, 
melyet a kultúrára, a tudomány és népnevelés fejlesztésére 
gyakorolt. 
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A történelem feljegyzései szerint a magyar nemzet aligha 
élt szerencsétlenebb korszakot, mint amelynek kezdetét a mohácsi 
vész jegyzi, végét pedig a Bocskay-féle szabadságharc határolja. S 
nv'gis a törökjárás, a németdulás ez éveiben, a magyar állami és társa-
dalmi rend teljes felbomlásának e napjaiban ébred fel igazán a 
magyar szellemi élet, ekkor születik meg tulajdonképpen a magyar 
irodalom. Ezen csodálatos jelenséget nem értet meg más, mint 
egy uj eszmének minden akadályon diadalmaskodó ereje. A refor-
matio művelte e csodát, mely fel tud lelkesíteni templomok és 
kivált iskolák építésére és melynek hatása alatt főurak és egy-
házak nem sajnál ják az áldozatot, mellyel tudni vágyó i f jakat 
külföldi egyetemekre küldenek. 

A hitbeli és erkölcsi megújulásnak, a reformationak köszön-
hetjük, hogy a nemzetben, melyet bár a keletről és nyugatról 
fenyegető vész végső erőfeszítésre kényszeritet t , mégis fölös 
számmal teremnek szellemi harcosok: irók, tudósok, költők. 

A reformatio emellett új játeremtette a magyar nép nevelé-
sét. Azon elvnél fogva, hogy a szentírás egyedüli forrása hi tünk-
nek és szabályozója életünknek, gondoskodni kellett arról, hogy a 
nép olvashassa a szentírást, aminek főkelléke az elemi ismeretek-
nek minél szélesebbkörü terjesztését biztosító iskola. Földesurak, 
városok ebbeli buzgalma mindenfelé iskolákat hozott létre, 
nemcsak az elemi, hanem a magasabb műveltség elsaját i thatá-
sára is. 

Az uj hit tanítói, prédikátorai pedig egyszersmind irók is 
voltak, kiknek működése folytán fellendül a magyar irodalom. 
A vallás szükségletére szánt irodalmi termékek közül első helyen 
állanak a magyar bibliafordítások, továbbá énekeskönyvek, iskolai 
kézikönyvek. A világi irodalom pedig a magyar történelem, jog, 
nyelvtudomány, széppróza és költészet terén érezte meg a hit-
új í tás hatalmas befolyását. 

A reformatio átalakí tot ta nemcsak a hitéletet, hanem az 
egész magyar szellemi életre is reányomta élénkítő bélyegét. 

Az uj tanítás lángja először a határszéleken, a szász király-
löldön, a német Szepességen gyúlt ki. Luther merész fellépéséről 
szebeni, lőcsei s más német városbeli kereskedők és tanulóit jak 
hozzák hazánkba az első hír t ; a hír t nyomban követik Luthernek 
és a többi reformátoroknak iratai. A szélekről csakhamar tüzet 
fog az ország szive. Budán, ahol Mária királyné udvari papja, a 
lőcsei származású Henkel Jáuos is a reíormatiohoz hajolt és ahol 



10 

már 1522. Grinaeus Simon, Vinslieraius Vitus nyiltan kezdték 
hirdetni Luther tanításait . 

A Szepességen különösen fogékony ta la j ra talált az uj hit. 
A faji rokonság és folytonos kereskedelmi összeköttetés állandó 
kapcsolatot hozott létre már régen a szepesiek és Németország 
között, mely át ter jedt a szellemi életre is. Szepesi és elsősorban 
lőcsei i f j aka t találunk a wittenbergi egyetem legelső hallgatói 
sorában (Cyriaci Márton 1522). 1529-ben fellép Lőcsén Fischer 
András nevű prédikátor és egy külvárosi malomban uj eszméket 
szór a polgárság közé. Akkor még megfenyegették és kiutasítot-
ták az eretneket, bár az intelligencia, élén a bíróval, titokban 
már hozzája szított. Egyáltalán a Szepességin számosan lehettek 
az uj tan hívei már 1524. táján, mert lomnicai Horváth János 
ez évben kibocsátott körlevele szigorúan kikel a Luther tanai t 
hirdető lelkészek ellen. Ám a prépost átkai hatástalanok voltak, 
annál inkább, mert éppen az ő személye, világias, emberi gyen 
geségekkel teli egyénisége szolgáltatta a legkézzelfoghatóbb bizo-
nyítékot arra, hogy a régi egyház javí tásra szorul. 

É s a mohácsi vészt követő zaklatott, pártharcokkal teli idők 
még fogékonyabb hangulatot teremtettek a lelkekben. Ekkor már 
akadtak bátor prédikátorok, akik nyiltan hirdették az uj tant . 
Legkiválóbbjuk volt a lőcsei születésű Leutscher (Leudischer) 
György, a Szepesség első igazi reformátora. Nyugtalan vére még 
sok szertelenségre ragadtat ta a kalandos életű, iparosból nagy-
műveltségű egyházi tudóssá s később iglói lelkésszé lett férfiút» 
de az az erély, amellyel akara tá t keresztülvitte a régi egyház 
legkülönfélébb megfélemlítései és ellenintézkedései dacára, végre 
is hatalmasan megerősítette a reformatio ta la já t a szepesi 
városokban. 

Lőcsén a legnagyobb ellentállását maga a plébános, Moller 
György fejtette ki. Konservativ felfogása még 1543-ban arra indí-
totta, hogy lelkésztársai, a huszonnégy szepesi plébános testvérü-
lete nevében intézkedéseket kérjen az eretnekek ellen; de hogy 
titokban, szivében ő maga is régóta az uj tan felé hajlott, leg-
jobban mutatja hirtelen elhatározása, mellyel már a következő 
évben, 1544-ben magához hívta segédlel készül az eperjesi Bogner 
Bertalant, a reformatio hirdetőjét és maga is elkezdte hirdetni 
Luther tanait . Ezzel mintegy szentesítve volt a lőcsei egyház-
községnek lutheránussá való átalakulása. 

Lőcse példáját rövidesen követték a többi szepesi városok 



11 

(Béla 1546., Igló és Olaszi 1548. stb.). A végbemenő változásnak 
csattanó befejezése az, hogy maga a prépost, lomnicai Horváth 
János is á t tér t a protestáns vallásra. 

A tiszta magyarság körében csak akkor vert mélyebb gyö-
keret, midőn Wittenborgából hazatért lelkes i f jak és tudós férfiak 
magyar nyelven és magyar hazafias célzattal kezdték hirdetni az 
idegenben támadt szellemi mozgalom elveit. 1531-ben kezdi meg 
téritői működését Budán az első magyarajku reformátor, a „magyar 
Luther" névvel ki tüntetet t Dévai Bíró Mátyás, aki az ország 
egyik szélétől a másikig hirdette Luther tanait . 

A főnemesek közül sokan pár t já t fogták a reformationak. 
A középnemesség is látva, hogy Rómától semmi támogatást nem 
nyer a török ellen, elfordult a pápától és papjaitól és készséggel 
hallgatta az evangelium apostolait. 

A reformatio kiváló pártfogója volt egyebek közt Thurzó 
Klek nádor ( f 1543.), aki végrendeletében 10,000 forintnyi ala-
pítványt tet t a lőcsei lelkészek és külföldön tanuló i f jak javára. 

A reformatio országos hódítását az is magyarázza, hogy 
magyar hirdetői kezdettől fogva politikai, mondhatni, hazafias 
szinbe vonták, ugy, hogy protestáns vallás és magyar hazafiság 
csakhamar kapcsolatba jutott. Téritők, vitatkozók, írók és költők 
ugy tüntették fel az uj liitet, mint amelynek segítségével a ma-
gyar nemzet megtisztulhat korábbi vallási és politikai bűneitől s 
amely egyedül szolgálhat oltalmul a pár tokra szakadt, a török-
től végromlásra jut ta tot t magyar hazának. 

Mindent összevéve, a reformatio áldólag hatot t a magyar 
nemzetre: kiemelte a tudatlanságból, visszahozta a romlásnak in-
dult erkölcsi élet t isztaságát, felszabadította a bilincsekbe vert 
lelkiismeret és a szellem szabadságát. 

Igaz lelkiörömmel ünnepelhet jük meg azt a napot, amelyen 
a kalapácsütés elhangzott; azt a napot, mely a hit és lelkiismereti 
szabadság születésnapja . . . 

. . . S most átadjuk a szót a tör ténet í róknak. 

1LLGÉNN ANTAL. 





ÁLTALÁNOS TÖRTÉNELMI RÉSZ. 





Az egyházközség kialakulása és fejlődése 
IL József koráig» 

i . 

A XVI. század közepén, hogy pontosan évszámmal határozzuk 
meg az időpontot, 1544-ben: Moller György lelkész áttérésével 
ogész Lőcse protestánsnak tekinthető. Szokásos, de nem szabatos 
azt mondani: Lőcse áttért a protestáns hitre, tehát az eddigi 
katholikus egyház helyébe uj, protestáns egyház lépett, Az egyház, 
amely ekkor a városi lakosság összeségét jelenti, a maga egészé-
ben az uj tanokat vallotta magáénak, tehát ehhez képest alakult 
át az egyházi élet külső megnyilatkozása: istentisztelet, úrvacsora 
stb., de ebben az időben államjogilag elismert, külön protestáns 
egyházról még nem beszélhetünk. A legtisztább evangeliumi taní-
tásoknak hódoló egyházak is megmaradtak a régi katholikus 
hierarchikus szervezetben és kifelé megmaradtak a régi katholikus 
egyházi épület egyes köveinek, melyekre a nagy épület számított, 
teherviselést bizott, nem akarva látni, vagy nem véve észre, hogy 
az egyes téglák más összetételiiekké váltak, melyekből csak egy 
uj épület építhető fel. 

Hogy ennél az absolute nem uj, de az ekkori helyzet meg-
értéséhez jól felhasználható metaforánál maradjunk, lássuk, miben 
változott meg egy épületkőnek, egy egyházközségnek, jelen eset-
ben a lőcseinek belső összetétele és külső képe. 

Mikor a pogány magyarok a kereszténységet felvették, ha-
talmas, szemmel látható változások voltak észlelhetők. A nagy 
áldozati tüzek füstfelhője helyett szerény méretű tömjénfüst szállt 
az égre s a véres karddal istentiszteletet végző táltosok helyét 
imát mormoló szines-ruhás papok váltották fel, kiknek minden 
fegyvere a kereszt volt. 

A külső változás most nem oly nagy. 
A város lakossága, mint eddig, ugyanabba a három tem-

plomba jár az Istent dicsérni, csak megváltozott lélekkel. A lel-
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kész ugyanaz, akit évek óta megszoktak, de szava eltér attól, 
amit eddig hallottak tőle. Luther szelleme já r ta át a lelkeket, 
lengi át a templomot. Hangsúlyozzuk: a változás a lelkekben van, 
mert bár a lelkész és minden egyháztag öntudatosan, meggyőző-
déssel vallja magát protestánsnak, tudja jól, hogy most protestáns 
templomban van: a külső változás az istentiszteletben még sem 
olyan nagy. A 16. század első feléhen az egyházi szolgálat for-
mája még nem egyöntetű és sok tekintetben közel áll a katho-
likushoz. A dolog természete szerint egy város lakosságának 
áttérése egy — ne feledjük — forrásban, kialakulásban levő, 
még teljesen meg nem állapodott vallásra, nem történhetik máról-
holnapra. Protestáns szellemű egyházak mereven ragaszkodnak 
egyes régi formákhoz, melyeket mások már elhagytak. Az ez 
iránybani fejlődés egyes fázisait elénk táró kevés adat egyik 
ismerője azt mondja: „Az istentiszteletnél s általában az egyházi 
szolgálatnál a részletekben szinte annyiféle a szokás, ahány 
evangelikus egyházközség volt". 

Persze ma már meg nem állapitható, hogy egyházközségünk 
ekkori életében mennyi volt még a régi s mennyi az uj eszme 
külső testtéválása. Ne is kutassuk. A mi szempontunkból nem is 
fontos. A rendelkezésünkre álló tény és beszerezhető adat az. hogy 
mind a három templomában Lőcsének az uj tan követői ültek. 
Vala pedig ekkor Lőcsének a következő három temploma: 
a Szt.-Jakab-templom, a minorita szerzetesek temploma, a mostani 
Kossuth Lajos-utcában és a Zárda-utcában álló, zárda mellett 
épült templom, melyet mivel a helybeli és a közeli falvakban lakó 
tót lakosság használt, tót templomnak neveztek. Ezt a három 
templomot a megváltozott szellem dacára, az uj ritus szerinti 
istentiszteletre használta a város protestáns lakossága. Tette pedig 
ezt azon a jogon, mert — mint mondtuk — a volt katholikus, 
most protestáns szellemű egyház egyet jelentett a város lakóinak 
összeségével s igy tulajdonosa lévén a templomoknak, paplakok-
nak s egyéb egyházi épületeknek: szabadon rendelkezett azokkal. 
De tehette ezt a város, mint a templomok patrónusa is. De facto 
tette, mert senki sem ellenezte és mindenki akar ta : a hivek ösz-
szesége és a lelkész. 

A szigorú hierarchikus szervezet dacára ugyanis ez időben a 
szabad királyi városoknak — sőt több kiváltságos földesúri köz-

*) Dr. Mikler Károly: Magyar evangelikus egyházjog. 31. 1. 



A nagy templom északi homlokzata a főbejárattal 

A nagy templom déli homlokzata. 
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ségnek — önálló lelkészválasztási joga volt s igy érthető, hogy 
Lőcse is csak az uj tant hirdető papokat valasztott. Jövedelmei 
voltak: a stóla és a fizetés, elsősorban a tized. A stólát a hivek 
fizették, de a felvidéki városokban a hivek egyházi adózásának 
nyomait nem leljük. Az adójövedelemből fedezte a lelkészek fize-
tését a város épp ugy, mint a többi szükségletet. Hain Gáspár 
krónikájában több feljegyzést találunk arról, hogy a papi jövede-
lem rendeztetett. Így 1558-ban Georgias lelkész panaszkodott, 
hogy jövedelmei nem elegendők, mire a város illetményeit a követ-
kezőkben állapítja meg: 3 forint hetenkint, évente 10 köböl rozs, 
ugyanannyi buza és 2 hordó sör. fa, amennyire szüksége van, 
1 hizott disznó, 1 mázsa só és mint eddig, 2 tehén tar tása; 
1551-ben .pedig a segédlelkész járandóságát állapította meg a város. 

A papok névleg függtek püspökeiktől, de mig egyrészt 
hitelvi kérdésekben nem követték utasításaikat, a hívekkel szem-
ben püspökeik tekintélyére hivatkoztak s így végeredményben a 
legnagyobb önállóságot élvezték. 

Az egyházak egymáshozi kapcsolódása maradt a régi. Lőcse 
tagja volt ezután is a 24 város testvérületének, melyet a 24 királyi 
város (civitates regales terrae Scepusiensis) alkotott már a XIII . szá-
zad óta. A fraternitas (senioratus, contubernium) volt a protestáns 
egyházak első és legalsófoku közületi formája. Az élén állott a 
senior, kit némely helyen archidiaconusnak neveztek. Több 
fraterni tas élén a superintendens állott. 

A fraternitasok gyűléseit congregationak nevezték. Több 
fraterni tas együtt synoduat tartott . Ezen gyűlések az egyházi 
tanok és szokások egyöntetűvé tételét célozták, itt állapították 
meg a fegyelmi szabályokat s egyben gyakorolták a fegyelmet az 
egyházi tisztviselők felett. Főcéljuk azonban a hitelvek összelog-
lalása és nyilvánossá tétele: az úgynevezett „hitvallás" meg-
alkotása volt. 

Ilyen célokat szolgált a híres confessio pentapolitana is. 
Mikor ugyanis a felvidéki városokba királyi biztosok jöttek, kik 
a templomokat elvették a protestánsoktól, öt szabad királyi város: 
Eperjes, Kassa, Bártfa, Kisszebeu és Lőcse, továbbá Nagy-Sáros — mely 
oppidum (mezőváros) volt — 1549-ben Eperjesen congregatiot tar-
tott s hitvallást készített, melyet annak igazolására, hogy ők nem 
eretnekek, hanem az augsburgi hitvallás követői, megküldöttek a 
királyi biztosoknak: Schibnik György királyi tanácsosnak és 
Sbardallat István (másként Dudith) egri püspöknek, továbbá 

2 
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magának T. Ferdinánd királynak. Ez a hitvallás az úgynevezett 
confessio pentapolitana, melyet Stockei Lénárd, a bártfai gim-
názium hires rektora készített, aki egyébként is lelke volt az öt 
szabad királyi város testvér ületének. 

I. Ferdinánd szentesitette az öt város hitvallását s egy 
ezzel egyidejűleg kiadott rendeletével megtiltotta üldözésüket. 

Hogy a confessio pentapolitana ezután — legalább egy 
ideig — hathatós védelemben részesítette az öt szabad királyi 
várost, ki tűnik Hain feljegyzéséből. 1559-ben ugyanis a váci püs-
pök és egy Zybrick nevű királyi biztos jelent meg Lőcsén, akik 
miután kívánságukra a hitvallást á tnyúj tot ták nekik, eltávoztak 
és ,.semmit sem változtattak vagy kíséreltek". 

Az ezután megválasztott lelkészek a confessio pentapolitanara 
tesznek esküt. A papjelöltek felavatása ekkor még csak r i tkán 
tör tént a magyarországi superintendensek által. Legtöbbnyire kül-
földi egyetemeken: Wittenberg, Brieg és Grätz városokban szen-
telték fel őket. Az a körülmény, hogy már nemcsak katholikusból 
áttért , hanem protestáns szellemű egyetemeken képzett, a protes-
táns vallás tanait jól ismerő papok állottak az egyházak élén, 
természetesen nagyban előmozdította az egyházi élet egyöntetű-
ségét és külsőségekben is távolodását a katholikus vallástól. 

Ez a fejlődés a XVI. század második felére esik, mely 
egyébként is a protestáns vallás s igy az egyes egyházak alig-
alig zavart, komoly következetességgel erősödésének és virágzásá-
nak kora, amelyet Tomasek igy jellemez: 

„Az ujonan alkotott lőcsei evaugelikus egyház Isten segélyé-
vel örvendetes fejlődésnek indult, Vagyonilag rendezett, kiváló 
intézményei, a gondosan megválogatott tisztviselők és tagjainak 
vallásos, minden jó iránt fogékony lelkülete annyira kitüntette, 
hogy a többi egyháznak mintául szolgálhatott." 

Nagy események nem rázták fel ekkortáj t az egyház nyu-
galmát. Kedétyhullámzásra csak a „formula concordiae" körül 
megindult vita, majd az uj naptár behozatala adott okot a szepesi 
protestánsok, főként a papság körében. Kratzer késmárki lelkész 
a „Formula concordiae" mellett tört lándzsát s oly sikeresen, hogy 
a többség hajlandó lett volna pár t jára állani, de ekkor Platner 
Antal lőcsei lelkész a csütörtökhelyi gyűlésen 1582-ben bebizo* 
nyitotta, hogy annak tételei a szentirással és az egyházi atyák 
tanaival ellenkeznek. Sikerült lelkésztársait meggyőzni s ezek 
ismét az ágostai hitvallás mellett foglaltak állást. 
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A XT1T. Gergely pápa által javított naptár t római eredete 
miatt ellenszenvvel és gyanakvással fogadták, mert rendszerében 
vonatkozásokat lát tak a katholikus vallási szokásokkal s csak 
nagy tanácskozások, fenyegetések és rábeszélés után vezették be. 

A XVII. század elején a protestánsok üldözése, mely addig 
a nagyhangú törvényhozási intézkedésekben merült ki, komolyabb 
mérvet kezdett ölteni. A jezsuiták ret tegett jelszava és a rendel-
kezésükre álló katonai karhatalom igyekezett a protestánsokat a 
katholikus vallás egyedül üdvözítő voltáról meggyőzni. A reveren-
dák biztos szuronyok mögött suhantak ide-oda, rombolást és köny-
nyet hagyva maguk után. 

Indokolt félelemmel hallották a lőcseiek, hogy a Felvidéket 
Belgiojoso emberei: jezsuiták és zsoldos katonák lepik el. A nem 
éppen kényes lelkiismeretű, barátba oltott olasz zsoldosvezérről 
keringő hírek határozottabb alakot kezdtek ölteni. Kassán egy-
szerűen erőszakkal vette el a protestánsoktól az Erzsébet-
templomot. A papokat elűzte. A lakosságot megsarcolta. Hasonló 
kísérletet tet t Pethő Márton prépost és helytartó Csütörtök-
helyen. 

Lőcsét rettegés szállta meg, melyet csakhamar egy erős 
elhatározás váltott fel: nem hagyják magokat s a végsőkig kitar-
tanak hitök mellett. 

Elhatározásukat csakhamar valóra vál that ták: 1604. október 
hó 8-án megjelent Pethő Lőcsén a templomok elvétele végett. 

Annak a két napnak a története, mit itt töltött, olyannyira 
jellemző minden szereplő factorra s oly tökéletes korkép, hogy ha 
nem volna oly hasonló a templom tényleges elvételének leírásához, 

mit alább adunk — szórói-szóra közölnők a krónikás fel-
jegyzéseit. 

Ujabb kísérlet egyelőre nem történt Pethőék eredménytelen 
távozása után. 

Belgiojosonok komoly ellenfele akadt Erdélyben Bocskay sze-
mélyében. Nagy horderejű események játszódtak le, melyeknek 
törvényhozási eredménye az 1G0G. évi bécsi béke lett, mely 
— röviden szólva — szabad vallásgyakorlatot engedett a 
protestánsoknak. 

Senki sem sejtette, hogy a királyi szó, a törvény ellenére, 
rövid idő mulvA az erdő üldözött vadja is nagyobb biztonságban 
lesz Magyarországban, mint a protestánsok. Az lllésházy István 
halála után nádorrá választott Thurzó György, — akiről más 

2* 
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helyen mondjuk el, mily szorosabb kapcsok fűzték Lőcséhez — 
hogy a protestáns papságot szabaddá tegye a katholikus hierarchia 
béklyóitól, rendezte az egyház ügyeit. 

A Lőcsét érdeklő 1614-iki szepesváraljai zsinat, melyre 
Thurzó Kristóf hivta össze Szepes, Sáros és az öt szabad királyi 
város protestánsait , elfogadta az 1610-iki zsolnai zsinat határo-
zatait. A két zsinat eredménye következőkben foglalható össze: 
A lelkészjelöltek és superintendensek a concordia-könyv hitvallási 
iratai t aláírni s az egyezségi i ra tra megesküdni tartoznak. Két 
egyházkerületet alkot, az öt szabad királyi városét és a szepesi 
és sárosi többi gyülekezetét, mindegyiknek élén egy superinten-
denssel, kiknek évi fizetése 200 forint. Az öt szabad királyi 
város superintendensévé megválasztották Zabler Péter lőcsei lel-
készt, a másik kerület élére Xylander István szepesváraljai lel-
készt, A zsinat határozatai t — tizenhat pontból állott — a jelen 
volt lelkészek és világiak hatvankilencen aláirták és Thurzó 
György nádor megerősitette. 

Ezzel a protestantismus törvéuyhozásilag elismerve, belső 
szervezetében rendezve volt. A lőcsei egyház papját a confessio 
pentapolitana óta nagy tekintélynek örvendő öt szabad királyi 
város egyházkerületének superintendenseként ünnepelhette. Minden 
jel a protestantismus végleges békés virágzása felé mutatott s 
okkal remélte a lőcsei egyház, hogy tekintélyes szerepre hivatott 
tag ja annak. 

Az idők méhe azonban mást rejtegetett . 

II . 

Az ellenreformatio kora aggodalomban és rettegésben eltöl-
tött évek egymásmellé sorakozása, melynek végén a lőcsei evan-
gélikus egyház liivei egy későbbi krónikással elmondhatták: 
Amitől ret tegtünk, bekövetkezett, 

Egy derűs örömünnep mégis esik erre az időszakra: a refor-
matio 100 éves fennállásának ünnepe, melyet 1617. november 
13-án ült meg az egyház. Alkalmi beszéd, a Te Deum, urvacsora-
vétel és felemelő karének adták az istentiszteletet, mely után a 
későbbi nádor, Thurzó Szaniszló, aki szintén résztvett az ünne-
pélyen, fényes lakomát adott az egyház előkelői számára. 

A most következő viharok hullámcsapásait Lőcse is meg-
érzi. 1619. szeptember 20-án érkezik Bethlen főlovászmestere. 
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Gyulaffy Péter Lőcsére s hozza a hirt, hogy a vezér közeledik. 
Ot nap múlva meg is érkezik. Üdvlövésekkel fogadják s á tadják 
neki hiiségök jeléül a város kulcsait. Lőcse tehát Bethlenhez csat-
lakozik. Követei résztvesznek a következő évben a besztercebányai 
országgyűlésen, hol Bethlent királlyá választ ják. Ettől fogva 
Lőcsének is akarva, nem akarva ki kell vennie részét a változó 
hadjára t viszontagságaiból. A krónika, hol a fejedelem, hol követei, 
vagy hajdúi átvonulásáról, majd Ferdinánd embereinek átutazásá-
ról tartalmaz feljegyzéseket. Darabontokat, ágyút, lovat, egyéb 
hadianyagot kellett Bethlen seregébe szállitani. De ezt még szive-
sebben tették volna, csak a hajdúk ut ja sohse vezetett volna a 
városon át, A krónikás folyton panaszolja, mennyi költséget 
emésztettek fel a Bethlennek adott ajándékok, embereinek ellátása 
és mily sok kellemetlenséget, kár t és baj t okoztak a nehezen 
fékezhető hajdúk garázdálkodásai. A Bethlen Gábor által elért 
vívmányok semmibe vétetvén, Rákóczy György kelt az egyház 
védelmére, akihez Lőcse is csatlakozott. Áldozatokkal, kellemet-
lenségekkel jár t ez a háború is a városra nézve, de protestáns 
hitében nem háborgatták. 

Rákóczy György halála után az egész országban megkezdő-
dik a protestánsok üldözése: a papok elűzése, templomok elvé-
tele, hivek erőszakos térítése. Lipótnak a Kolonics sugallata sze-
rint irányuló uralkodása alatt a protestánsok szenvedései eddig 
ismeretlen mérveket öltöttek. 

Már 1016-ban veszik el az első templomot a protestánsoktól 
Gnezdán. De ekkor itt még csak hirből ismerik az ellenreformatio 
szomorú eseményeit, melyek a krónikást erre a felkiáltásra ösz-
tönzik: „Isten könyörüljön az ő egyházán, kegyelmével védje és 
óvja meg az ördög dühe, a jezsuiták zsarnoksága s a világ hatal-
masai ellen és tar tsa fenn a világ végéig!" 

1638-tól kezdve ez a szomorú esemény gyakrabban ismét-
lődik itt a Szepességben, majd fájdalom, mindennapivá válik. 

1666-bati veszi el Sigray az ágostházai templomot, 
Ekkor már a lőcsei egyházat is érzékeny csapás sújtotta. Még 

1660-ban hozta a városi-jegyző a szomorú hirt Besztercebányáról, 
hogy a jezsuiták minden befolyásukkal azon vannak, hogy a csá-
szártól a Thnrzó-alapitványt megszerezzék. Azzal érvelnek, hogy 
az örökhagyó nem jut ta that ta azt protestánsoknak, hisz maga is 
mint katholikus halt meg. 1666-ban I. Lipót nekik is adta az 
alapítványt. Hiába volt a lőcseiek számos küldöttsége, a befolyá-
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sos embereknek adott nagy ajándékok. Legjobb esetben kitérő 
válasz vagy halasztás, legtöbbször elutasításban volt részük, de az 
alapot vissza nem kapták. 

A Frangepán-féle összeesküvés kitörése után még szomorúbb 
napok virradtak a protestánsokra. Bár az összeesküvés résztvevői 
nagyrészt katholikusok voltak, a jezsuitáknak sikerült elhitetni a 
megrémült Lipót királlyal, hogy az a protestánsoknak ellene inté-
zett merénylete volt. Letörésökre a király fogadalmat tet t s sze-
gények szenvedtek, mint Nero idején a keresztények Róma fel-
gyuj tásáért — ártatlanul. 

Megkezdte működését Pozsonyban Szelepcsényi „Judicium 
delegatum"-a s folyt a templomok elvétele s az erőszakos vissza-
térítés szerte az országban, melyet osztrák katonaság szál-
lott meg. 

1670-ben Rotthal tartománygróf vezetésével császári comissio 
jelent meg Lőcsén és felhívta a magistratust, hogy a zárda-utcai 
templomot és a hozzátartozó épületeket adja át a franciskánusok-
nak. A tanács nem engedelmeskedett, mire a küldöttség fenye-
getőzve távozott, 

A következő év tavaszán Bársony szepesi p r é p o s t j e l e n t 
meg egy bizottság és nagyszámú fegyveres katona élén s császári 
parancsot mutatva fel, ú j ra a templom átadását kérte. A tanács 
gondolkozási időt kért, majd hosszas meggondolás után azt a 
választ adta, hogy lelkiismerete nem engedi, hogy oly templomot, 
melyben egy tiszta protestáns város lakossága 126 évig zavar-
talanul tar tot t istentiszteletet, átadjon. Reméli különben, hogy a 
királyhoz küldött követ azzal a válasszal fog visszatérni, hogy 
régi kiváltságaik nekik, mint hü alattvalóknak meghagyatnak. 

Hat városatya vitte ezt a feleletet a küldöttségnek. 
Izgalmas várakozásban telt el néhány nap. Mialatt a loyal is 

lőcseiek királyuk jó szivétől várták ügyük kedvező elintézését, 
annak emberei cselt gondoltak ki. 

Május 5-én a császári urak közül ketten megjelentek a 
városházán s még egyszer felszólították a tanácsot, adják át a 
templomot s ne kényszerítsék őket, hogy karhatalommal vegyék 
el. Ezalatt Bársony prépost a többi comissariussal és egy csapat 
katonával megjelent a zárda-templomnál, az aj tókat betörette s 
kijelentette, hogy mától fogva a templom és a zárda a jezsuitáké. 

A küldöttség másnap eltávozott «s a templom tényleg közel 
100 éven keresztül a jezsuitáké volt, inig a tót egyház ezután a 
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Schváby-féle házban (jelenleg takarékpénztár i épület) ta r to t ta isten-
tiszteleteit. 

Még ugyanezen év augusztusában megjelent Bársony prépost 
újra Lőcsén, hogy a többi templom átadását kér jék s csak nagy 
könyörgésre és a lőcseiek azon indítványára távozott innét, hogy 
egy követet küldenek a királyhoz, hogy hagyja meg templomaikat. 

Ezidőtáj t a lengyel starosta Lubomirszky herceg is néhány 
szepesi templom átadását követelte, de pénzért elállott kivánságá-
tól. A XIII szepesi várost kivéve, ekkor már nem volt a Szepes-
ségen templom a protestánsok kezén. A protestáns papokat is 
mind elűzték a többi városból s ezek mind a szabad királyi vá-
rosokba menekültek. 

.Meg volt azonban irva, hogy a keserű kelyhet a lőcsei pro-
testánsoknak is íenékig kell üriteni. 

1674-ben Bethlentalvay és Tarnóczy á tnyúj tot ták a város-
házán a pozsonyi judicium delegatum idézését, mely szerint a biró, 
a jegyző, a közgyám, a papok és tanitók, valamint az idemene-
kiilt protestáns papok március 5-én jelenjenek meg Pozsonyban 
lázadás miatt. 

A megrémült lőcseiek küldöttséget menesztettek Pozsonyba, 
akik azzal a válasszal tér tek vissza, hogy ha a város áttér s 
templomait, iskoláit átadja, nem lesz bántódása, különben a meg 
nem jelenés miatt felségsértőknek mondják ki a megidézetteket. 
Ez az Ítélet meg is jött s vele a kassai kamara parancsa: azon-
nal szüntessék be az istentiszteleteket. 

Április 6-ától nem tar tot tak Lőcsén több istentiszteletet. 
Ugyanazon a napon tar tot ta Bársony prépost egy svadron kivont 
kardu lovasság kíséretében bevonulását. Megszállott a kolostorban. 
A fegyveresek lát tára a lakosság nyomban tudta, hogy az egye-
dül üdvözítő hit ujabban rendszerré vált terjesztése fog követ-
kezni. Tényleg kihirdették, hogy senki este lakását halálbüntetés 
terhe alatt el ne hagyja. Egyben megüzente Bársony a város-
házára, hogy másnapra vár ja a templomok kulcsait. 

Reggel a rémületéből magához tért lakosság összegyűlt a 
nagy templom előtt, kétségbeesésében minden re elszánva. Maga-
tartásuk, ugy látszik, nem lehetett Bársonyra megnyugtató, mert 
Kassára üzent erősítésért. 

Április 10-én Bársony a valami utou-módon megszerzett kul-
csokkal embereit a templomhoz küldte, hogy azt bir tokba vegyék. 
Ennek hire futótűzként ter jedt el. A férfilakosság körülvette a 
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templomot, megszállotta az azt környező temetőt s elkezdte ke-
resni a hívatlan apostol csatlósait, akik azonban, szerencséjökre. 
még idején kereket oldottak. A zajongó, fenyegetőző tömeget, 
mely a kolostort akar ta megostromolni, csak a beálló éjszaka 
oszlatta szét. Elszántságukat pedig a másnap Pozsonyból vissza-
térő küldöttségnek, a judicium delegatum eljárásáról hozott jelen-
tése tette semmivé. A lelkészek száműzéséről, az előkelők vagyon-
vesztéséről szóló hírek és Diepenthal megjelenése, aki 50 katoná-
val és 1000 környékbeli katholikus paraszttal jött a városba, az 
évek óta rettegésben élő, szomorú példákkal megfélemlített polgár-
ság minden bátorságát elvette. 

Igy Bársonyék április 13-án minden ellentállás nélkül vették 
mindhárom templomot birtokukba. Nagy ünnepélyességgel beszen-
telték a nagy templomot, öt évre lelkésznek nevezték ki Pauern-
feind Menyhért jezsuita atyát s másnap diadalmasan elvonultak. 

A legjobban jellemzi, hogy mennyire nélkülözte a protestán-
sok elleni el járás a törvényszerűségnek még a látszatát is, az a 
mód, mellyel a lőcsei lelkészeket száműzetésbe küldték. 

Bársony prépost a templomok elfoglalása után a városban tartóz-
kodó evangelikus lelkészeket és taní tókat maga elé hivatta s kétféle 
szerződést tar tot t eléjük. Az egyikben szigorú büntetés terhe alatt 
lemondhattak viselt állásukról, míg a másik aláírása által köte-
lezték magukat, hogy az országot tizennégy nap alatt elhagyják. 

Pá r nappal Bársony eltávozása után a kassai kamarától 
szigorú parancs jött, hogy az összes pap és tanító, irta alá légyen 
bármelyik nyilatkozatot, rövidesen hagyja el az országot. Ennyit 
ért a császár nevében adott szó. 

Április 26-án szomorú menet hagyta el a várost. A négy 
lőcsei lelkészt, a nyolc vidékről idemenekült lelkészt és a tanító-
kat kisérték el zokogó hozzátartozóik és az egész város polgár-
sága. A város végén levő kórházban a tanács még egyszer meg-
vendégelte távozó lelkipásztorait, kik megáldották az itt maradó-
kat s aztán bucsut véve hozzátartozóiktól, elindultak a szomorú 
számkivetésbe. A város 50 embert adott hozzájuk kíséretül a 
sziléziai határig. 

Az Urnák 1674-ik esztendejében, április hónap 26-án a 
lőcsei protestáns egyház templomaiból kiűzve, lelki vezéreitől 
megfosztva tér t vissza falai közé az elválás még fel sem szikkadt 
könnyeivel szemében s az alkonyat árnyai sohasem késő bizton-
sággal bocsátkoztak egy némán zokogó városra. 
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III. 

Mig a vezetők nélkül maradt lőcsei egyházban zavartalanul 
és íiem minden eredmény nélkül folyt a visszatérítés munkája, a 
letiport ország mind nagyobb és nagyobb része lélegzett fel 
Thököly diadalmas fegyvere lát tára. Még- Bécsben is megrémültek 
a hadvezér térfoglalásán s a király jónak lát ta országgyűlést 
összehívni. Az 1681-iki soproni országgyűlés vallásügyi cikkei az 
utóbbi idők elnyomásához képest nagy engedményeket jelentet tek. 
Egyik engedménye nyomán, hogy t. i. a száműzött papok és taní-
tók hazájukba visszatérhetnek s itt vallásukat szabadon gyakorol-
hatják, a lőcsei evangelikus egyház hívására Adamy Márton és 
Hazay Ágoston vissza is tért a száműzetésből és nyolc évi szünet 
után, 1082. május 30-án este megtar tha t ták ú j ra az első protes-
táns istentiszteletet a Schváby-féle házban. (A mostani takarék-
pénztári épületben.) 

Még ugyanezen évben teljessé tet te a protestánsok örömét 
Thököly, ki a várost elfoglalta s Szirmay és Komjáthy biztosai 
által vissza adat ta templomaikat, 

Thököly Imre szerencséjének lehanyatlásával Lőcse ismét 
labanckézre került. Dünnewald generális a vitézül ellentálló várost 
hatalmába kerítette. Első dolga volt a felső kapu melletti tem-
plomot vissza adni a minoritáknak. A többi templomot az 1687-iki 
pozsonyi országgyűlés rendeletéből, mint az 1681-iki soproni cik-
kek végrehaj tására kiküldött királyi biztos, gróf Csáky István 
adta vissza a katholikusoknak 1687-ben. 

A gróf Csáky István által vezetett bizottság — melynek 
tagjai voltak még: Szlawkay, Holló Zsigmond, Berzeviczy András, 
Luzinszky Ferenc, Görgey Ferenc és mások — és a protestáns 

-egyház között ekkor egyezségi tárgyalások kezdődtek a templom-
épitésre vonatkozóan. Amit az 1681-iki soproni cikkek törvény-
ben biztosíttattak a protestánsoknak, azt az 1687-iki pozsonyi 
országgyűlés kegyképpen adta nekik. 

Az evangélikusok eleinte sehogyseni akar ták elfogadni 
Csákynak azt az ajánlatát , hogy építsék fel templomukat a város 
falain kívül, szemben a középső kapuval. A betegek- és öregeknek 
bajos oda lejárni, a vidéki nemesség is megköveteli, hogy a tem-
plom a Ringen legyen. — vetették ellen. Csáky erre megengedte, 
hogy az istentisztelet a városban legyen, de nem templomban, 
hanem házban. A protestáns és katholikus egyházat kiegyeztette: 
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a tized kétharmada a katholikusoké, egyharmada a protestán-
soké legyen. Ezzel elment Késmárkra osztani a királyi kegyet. 

Februárban ú j ra vissza jött s a következő megállapodásra 
jutot tak: 

1. A protestánsok építhetnek magoknak templomot a városon 
kivül. Ezt a fatemplomot fel is építették hamarosan, szemben a 
középső kapuval, a mai temetőben. De most már nem tar thatnak 
istentiszteletet a városban. így történt, hogy a templom felépü-
léséig az istentiszteleteket szélben, fagyban a szabad ég alatt 
tar tot ták. 

2. Fennta r tha tnak egy iskolát, melyben a fiuk egészen a 
logikáig tanulhatnak. 

3. A protestáns halottakat a katholikus lelkész beszenteli, a 
város kapujáig elkíséri s csak ott veszi át a protestáns lelkész. 

4. A tót egyház is építhet imaházat, a német egyház tem-
ploma mellé. 

5. A tized egészen a katholikusoké lett, amiért a város kár-
térítést fizetett a protestánsoknak 1727-ig, mikor ezen kedvez-
ménytől is megfosztották őket. 

így festett a valóságban az 1681-iki vallásügyi törvény 
szabadelvű határozatainak végrehajtása. Az üldözések, erőszakos 
térítések, számkivetések véget értek. A következő száz esztendő-
ben a lőcsei egyház helyzete az volt, amelyet a Csáky-féle egyez-
mény megállapított. Néha több valamivel, aztán kevesebb vagy 
ugyanannyi más formában, de mindig éreztették vele, hogy amit 
kap: kegy, elnézés. A hatalom kicsinyes, megszégyenítő, bosszantó 
rendelkezésekben tobzódott, a katholikus papság, mely a hata-
lomra támaszkodva fölényben érezte magát, templomlátogatással, 
perekkel, jogtalan és indokolatlan ellenőrzés gyakorlásával töl-
tötte ki a komoly eredmények el nem érhetése miatt haragjá t a 
protestánsokon. 

A néhány adat, mely e kornak most következő részében 
említést érdemel, megvilágít ja s megerősíti a mondottakat. 

Amint javult a protestánsok helyzete Thököly diadalaival, 
ugy szebb napok virradtak reájuk Rákóczy felkelésének sikerével. 
A szécsényi országgyűlés határozatai folytán vissza adandók vol-
tak nekik templomaik, kivéve, hol a katholikusoknak ezekre 
valami külön, erősebb jogcímük volt. A katholikus Meitzer János, 
az evangélikus Görgey Imre és a református Becskeházy Zsigmond 
biztosokból álló bizottság 1705-ben vissza adták a tót paplakot, 



27 

az iskolákat s a nagy templomnak — mely most egy ideig kö-
zössé vált — több mint felét a lakosság vallás szerinti elosztó-
dása s az adófizetés alapján. A tizednek kétharmadát kapták s 
nem kellett a stólát a katholikus papoknak fizetni. 

Rákóczy hadiszerencséiének letűnésével még a Csáky egyez-
ménykori állapotnál is rosszabb helyzetbe jutott a protestáns 
egyház. Löffelholz generális 1710-ben elfoglalta Lőcsét, a tem-
plomokat visszaadta a katholikusoknak s a szerencsétlen protes-
tánsok kénytelenek voltak a császárhoz menni templomépitési 
engedélyért, mert a városon kivüli fatemplom az ostromkor le-
égett, Az engedélyt megkapták, de a templom lassan épiilt és 
csak 1713-ban avat ták fel. Addig az istentiszteletet ú j ra a város-
ban, a Mészáros-utcai városi épületben (úgynevezett Stallung) 
tar tot ták. 

1721-ben Budán egy katholikusokból és protestánsokból álló 
bizottság ült össze a vallási törvények végrehaj tása végett. A fele-
kezeti ügyek ezen ujabb rendezését a katholikusok túlkapásai tet-
ték szükségessé és a protestánsok szemében sürgőssé. 

Ily esetekkel a mi egyházunk története is szolgál. 
1713-ban Győríy László katholikus lelkész perrel támadja 

meg a protestáns egyházat azon az alapon, hogy öt éven keresz-
tül jogtalanul — az ő megkárosításával — élvezték a tized két-
harmadát. A per vége egyezség, mely szerint az egyház 700 forin-
tot tizet Győrfynek. 

1715-ben Faulbacher Gáspár katholikus lelkész intéz táma-
dást a protestáns egyház ellen. Azt kívánja: kisebbítse lelkészei 
és tanítói számát, azok lakjanak a városon kivül s vonassék meg 
tőlük a gabonában és fában élvezett járandóság; ne taní thassanak 
iskoláikban magasabb tudományokat s legyenek kötelesek részt 
venni a katholikusok processioiban és egyéb ceremóniákban. 
A buzgó lelkész támadása szerencsére nem járt eredménnyel. 
A következő évben Loviczkovicz fővikárius templomvizsgálatot 
akar t az evangelikus egyháznál végezni, de ez alkalommal szeren-
csésen meg menekedtek* tőle. 

Ezekhez hasonló esetek tették szükségessé az 1721-iki buda-
pesti connnissiot, melybe a lőcsei egyház is elküldte képviselőit: 
Görgey Györgyöt és Petanczy megyei ügyészt, azon megbízást 
adva nekik, hogy sérelmeiket tíz pontba foglalva terjesszék ott 
elő, ami meg is történt, de a bizottság tagjai megegyezésre nem 
jutottak s a helyzet nem javult. 
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A kicsinyes, céltalan hatalmaskodás a katholikus papság 
részéről tovább folyt, 

A cenzúrával megbízott jezsuiták kérlelhetetlen szigorral 
ellenőrizték a protestáns énekeskönyveket és egyéb vallási olvas-
mányokat. Frivaisz katholikus lelkész az anyagiak terén kellemet-
lenkedett az egyháznak, amennyiben hihetetlen magas stólát kö-
vetelt a protestáns hívőktől. Ezen sérelmek orvoslása végett kér-
vénnyel fordultak a királyhoz, kitől érkezett is egy leirat a 
főispánhoz, de nem sok hatását érezték, mert egy komolyabb 
jelentőségű hatalmaskodás rázta fel a kedélyeket röviddel ezután. 

A katholikus archidiakonusok III. Károly egy vallásügyi 
dekretumára hivatkozva, megjelentek a protestáns papok meg-
vizsgálása végett. A vizsgálat a keresztség szertar tásának mikénti 
kiszolgáltatására terjedt ki. Az 1731-ben a vizsgálat megejtésére 
megjelent Pelcz János prépost azonban nem elégedett meg a ke-
resztelés ellenőrzésével, hanem a templomot is meg akar ta vizs-
gálni. Mikor a protestánsok ennek jogtalanságára hivatkozva 
ellentálltak, eltávozott, de két hónap múlva újra ezzel a kíván-
sággal állott elő s mikor a protestánsok nem engedelmeskedtek, 
a helyőrség parancsnoka által katonákat vezényeltetett ki, az 
iskola és templom aj ta i t felfeszittette s megtekintette azokat. 

Az egyház természetesen panaszolta az esetet a királynál, 
magától értetődően hiába. 

Ez időben — 1741-ben — a hat szabad királyi város super-
intendentiája megszűnt és e hat város mint külön esperesség, a 
tiszai kerülethez csatlakozott. 

Mária Terézia korában különben sok megaláztatás érte még 
egyházunkat. 

Csak uralkodása vége felé pengetett békésebb, édeszengésii 
húrokat : rangot, állást, cimet, előnyös házasságokat helyezett a 
katholikus hitre visszatérő főuraknak és tekintélyes nemeseknek 
kilátásba. A lőcsei egyház, melyet nem tört meg a véres üldözés, 
nem tett türelmetlenné a hatalmaskodó, bosszantó papi politika, 
állhatatos maradt e kísértésekkel szemben is s igy sok szenvedés 
és viszontagság után megérte az 1781-iki esztendőt, mikor 
II. József türelmi rendelete folytán az annak szabadelvű és az 
addigi eredményeket messze meghaladó preciz rendelkezései foly-
tán az egész ország protestánsai s igy egyházunk is fellélegzett. 

DR. ILLGENN AURÉL. 
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Az egyházközség élete II. József 
korától máig. 

i . 

1781. október 29-én lát napvilágot a bires türelmi rendelet, 
amely a vallás-szabadság elvéből indul ki. „Minthogy Ő Felsége 
meg van győződve arról, hogy minden kényszerítés, mely erő-
szakot követ el az emberek lelkiismeretén, nagyon ártalmas, 
viszont pedig a keresztény kegyesség által jóváhagyott igazi 
türelmességből a legnagyobb haszon háramlik a vallásra és az 
államra, elhatározta, hogy ezt a türelmességet összes örökös tar-
tományaiban törvénnyel megszilárdít ja". Végre! így sóhajtott fel 
a protestáns egyházak összesége. 

A türelmi rendelet megengedte a nem katholikus keresztény 
felekezeteknek, hogy magán istentiszteletet t a r t sanak mindenütt, 
ahol eddig nyilvánoshoz nem volt joguk. A II. pont értelmében 
pedig, ha az ilyen helyen több mint 100 katholikus család lakik 
és ezek elszegényedés veszélye nélkül képesek gondoskodni tem-
plomról, papról és iskolamesterről, épithessenek templomot — to-
rony és harang nélkül — tar thassanak papot és iskolát. 

A bányavidék városai azonnal kiváltak a lőcsei egyház 
kötelékéből; az elnyomatás ideje alatt, pap, templom és iskola 
nélkül, a lőcsei egyházhoz csatlakoztak. Most szabad volt nekik is 
templomot épiteni, papot tar thatni s igy újból önálló egyházköz-
ségekké szerveződtek. 

Trónörökös korában a szabadelvű császár, II. József Lőcsén 
is megfordult 1770. évi junius hó 4-én. Az egyházközség hódola-
tára sietett s könyörgött oltalmáért. A fenség szívesen fogadta a 
küldöttséget, amelynél az egyház állapota iránt behatóbban érdek-
lődött. Ez alkalommal az evangelikus templomot és iskolát is 
megtekintette. Ezen látogatásnak lehet betudni, hogy a lőcsei 
protestánsok 1776-ban a katholikus papnak fizetendő stóla alól 
felmentettek. 

Az 1687-iki Csáky-féle „transakcio" óta ugyanis a katholikus 
lelkész kisérte a protestáns halottat a középkapuig; ezért a 
temetési stólát neki is meg kellett fizetni. Az evangelikus lelkész 
a középkapunál vette át a halottas menet vezetését. 

1776. május 17-én történt először, hogy az egész temetési 
szertartás evangelikus ritus szerint folyt le már a halottas háznál 
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s a halottat onnan a városon át liaranyozás közbon kísérte a 
temetőbe az evangélikus lelkész, Weisz János. 

A halottas háznál megjelent a lelkészen kívül a kántor s a 
tanulóifjúság egy része s „kiénekelték" a halottat. A menet élén 
a kereszttel haladt egy tanuló s útközben is énekeltek a városon 
áthaladva. A tanulóif júságnak a temetési szertartásokon való rész-
vételét az 50-es években beszüntették. 

Az egyházközségek a türelmi rendelet hatása alatt min-
denütt hozzáfogtak a szervezkedéshez, buzgólkodtak a templom-
épitésben s iskolák alapításában, a meglévők fejlesztésében. 

Amellett folytonosan sürgették országgyűlés tar tását , mert 
nem győzték eléggé hangsúlyozni, hogy nekik törvénybiztositotta 
jogaik vannak. Mivel a nemzet nem volt megelégedve II. József 
absolutismusával s midőn ezen elégedetlenségről ez a nagyeszű 
és nagyszivü uralkodó is meggyőződött, az országgyűlés össze-
hívását határozta el. 

Ezt azonban csak utódja. II. Lipót nyi that ta meg. 
A pozsonyi országgyűlésen, 1791. évi február 8-án, miután 

sok más ügyet már elintéztek, déli 3/ t 1 órakor került a sor a 
vallásügy tárgyalására, mely annyi időn át foglalkoztatta nemcsak 
a diaetát. nemcsak az ország egész közvéleményét, hanem nagy 
és méltó érdeklődést keltett mindenfelé. Alig lehet elmondani, 
mennyi nem szavazóknak sokasága lepte el a karzatot. 

Midőn az országbíró a törvénycikk felolvasását elrendelte, 
hallgatás támadt. 291 -en szavaztak mellette, 84-en ellene. Ezzel a 
modern Magyarország első alaposzlopa — a 26. t.-c. — főrendek 
és köznemesek, katholikusok és protestánsok közös munkájával 
áll í t tatott fel. 

A protestánsok hálaadó istentiszteleteket tar tot tak ország-
szerte, nálunk májas 1-én volt az ünnepi istentisztelet. 

Ezzel megindult az egyház kiépítésének szép munkája. Már 
1783-ban nyilik meg két évfolyamos leányiskola, tanítóul meg-
választja az egyház Szennowitz Sámuelt, Tiz évvel később meg-
hívja rektornak Liedemann Mártont, aki lyceummá fejleszti a 
gondjaira bizott iskolát, Régi helyén, a mai temetőben, már el 
nem fér, 1796-ban elhelyezést nyer a Hain-féle házban, amelyet 
erre a célra átalakítanak. Ezen házban, amelyet Hain Miklós, a 
krónikairó Hain Gáspár fia, aki 1669. julius 20-án született, ha-
gyományozott az egyháznak 1710-ben 1041 forint készpénzzel és 
gazdag könyvtárával azon kikötés mellett, hogy alapítványának 
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mindenkori kezelője a város és egyház nevezetesebb eseményeit 
feljegyezze, benne lakott rendesen egy pap, a rector és még egy tanár. 

A szemléltető eszközökre is van már gond, első sorban a 
könyvtárra, amellyel kapcsolatosan muzeum is létesül. A könyvtár 
első rendezése és jegyzékbe foglalása 1768-ban tör ténik. 

Épités, átalakítás, u j tanszékek felállítása sok költséggel 
j á r t ; az egyházközség, alapítványok nélkül, nem is tudta volna 
ezt elérni. A XVIIL században, de különösen annak utolsó tize-
deiben, gyakoriak a kegyes alapítók, akik ingatlanokat is, kész-
pénzt is — 23,656 frtot — hagynak az egyházra, annak 
iskoláira. 

E század végén az egyház 2303 lelket számlál, ebből az 
akkori kor megkülönböztetése szerint, 112 nemes, 2191 nem 
nemes. A leányegyházakban, és pedig: Lengvárton 2, Szepes-
udvardon 101, Kisváron (Hradiszkó) 25, Görgőn 9, Szepesdaró-
con 6, Kiskerényben (Kurimjan) 4, Csütörtökhelyen 18, Illés-
falván 143, Farkasfalván 11, Ábrahámfalván 5, összesen 324 lélek, 
az anyaegyházban 1979 lélek él. Annál csodálatosabb, hogy e nem 
nagy egyház ugy ki tudta fejleszteni iskoláit. Kitűnő tanítókat, 
tanárokat alkalmazott, akik virágzásnak indították az iskolákat. 
Minél magasabb színvonalon állottak az iskolák, annál nemeseb-
ben buzogott az áldozatkészség. Papjainak, tanítóinak íizetésjavi-
tására többször fordult elő önkéntes gyűjtés és ilyenkor neves 
összegek gyűltek egybe. Terményekkel is hozzájárultak a köny-
nyebb megélhetésük biztosítására; özvegy Pfannschmiedt Zsig-
mondné 1792-ben is, 1796-ban is a papok és tanítók részére 
10—10 hordó máslás bort adományozott. Polgári iskola céljaira 
Stupkay Sámuel tett alapítványt, amelyet 1808-ban tetemesen 
emelt; a polgári iskola meg is nyílt, tanítójául Häuser Sámuel 
János hivatott meg, azonban csak néhány évig állott fenn, mert 
Hausert a már 1807-ben április 6-án meghalt és igen megsiratott 
Hermann János helyébe papnak választják. 

1806-ban, a kerületi felügyelő, az országos hírli Berzeviczy 
Gergely biztatására és buzdítására az egyház a magyar nyelv 
kérdésével is behatóbban foglalkozik; felveszi minden osztályba 
— heti két órában — rendes tantárgynak. A magyarajka tanuló-
ifjúságnak, a katonaságnak magyar prédikációk tar tását rendeli. 
A nagy közönség részére is ta r tanak magyar istentiszteleteket, 
ezek azonban később egészen megszűnnek. 1808-ban egy névtelen 
100 forintot adományoz a magyar nyelv tanszékére. 
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Tomassek Pál 1833-ban foglalta el tanszékét. Működésének 
első évében létesiti a magyar művelődési kört, amelyből erősebb 
és erősebb nemzeti szellem kisugárzott. Ám akkor már nehéz idő-
ket küzdött le az egyház és iskola; a reformkorszak bontogatta 
szárnyait, jó reménnyel, bizalommal tekintet t minden hazáját sze-
rető ember a jövendőbe, megszűnt az aggodalom, az anyagi gond, 
a fájdalom, a közöny, a mik a napoleoni háborúkkal s azok után, 
a szent szövetség korában, a kémrendszerrel jár tak és lekötve 
tar tot ták egyesek és nemzetek magasztosabb érzelmeit. 

Még az utolsó nemesi felkelés előtt, 1800-ban, járt a Szepes-
ségen Magyarország palatinusa, József főherceg, aki augusztus 
19-ét töltötte Lőcsén. Érdeklődött az egyházi ügyek iránt is, 
megtekintette a levéltárat a Hain-féle iskolaépületben, maga elé 
tétette az 1614-iki szepesváraljai zsinati határozatokat Tliurzó 
György nádor megerősitő záradékaival. 

Az egyház anyagi helyzete ekkor a következő volt: templom-
alap 10,856 fr t , iskolaalap 10,086 frt, polgári iskolai alap 6000 frt, 
alumneumi alap 6410 frt, ösztöndijalapitványok külföldön tanuló 
theologusok részére 1100 fr t , szegény- és árvaalap 251 frt , sze-
gényházi alap 1354 frt, nyugdijalap 2460 frt , templomépitési alap 
3000 f r t ; az alapok összege 41,517 fr t . És e tekintélyes ösz-
szeg, bár ugy egyesek, mint a köz, szinte évről-évre alapítványo-
kat tettek, gyűjtöttek, nagy gonddal öregbítették a jövedelmeket, 
a devalvatio következtében annyira fogyott, hogy 1813-ban az 
alapítványok főösszege 24,000 f r t r a szállott le. 

És ekkor állott az egyház törhetlen akaraterejének ma-
gaslatán. 

1813. évi julius 9-én volt 100 éve, hogy a temetőben még 
ma is fenálló iv helyén épült második fatemploma. A templom-
avatás ezen 100 éves fordulóját ünnepiesen megülte. Az isten-
tisztelet egyik része a confirmatio volt, a legelső, mert ezelőtt 
nem folyt le oly ünnepélyesen. Ezen első confirmation 20 fin és 
24 leány vett részt. A szertartás után a szószékről Liedemann 
rector vázolta az egyházközség sorsát ezen 100 év alatt. Mint-
hogy a templom fából volt épitve és különben is tatarozásra szo-
rult, uj templom építése került szóba. 

Komolyabban tárgyal ták e kérdést 1817-ben, a reformatio 
300-ik évfordulója alkalmából, amidőn a templomépitési alap 
6184 forintot tett ki. Az egyház bent a városban, lehetőleg a fő-
téren, óhajtott telket, az óhaj teljesedése azonban akadályokba 
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üt között. Tárgyalások kezdődtok, amelyek 6 évi huza-vona után. 
azzal fejeződtek be, hogy a város a főtéren adhatot t megfelelő 
nagyságú telket. 

Erre azonnal megalakult az épitőbizottság, amely Povolny 
Antal épitőmérnököt kérte fel terv készítésére. Povolny hosszanti 
s tukkaturás, esetleg bolthajtásos templom tervezetét ajánlot ta , 
mert építése olcsóbb, amennyiben karcsúbb pillérek, oszlopok szük-
ségesek, akus t iká ja jobban biztosítható, mint a kupolás templomok-
nál. A bizottság ismételten fontolóra vette a kérdést; itt is. ott is 
megtárgyalták, maguk között, odahaza, az egyháztanácsi üléseken, 
bizottságokban: igy jegecesedett ki a felfogás, hogy rézfedelű 
központi kupolás templom emeltessék. Az épitőbizottság tehát 
Povolny Antal építészt ilyen terv készítésére felkérte. 

Az első kapavágás 1823. évi Julius 5-én történt nagy ünuep-
séggel; öreg és ifjú, férfi és nő, legény és leány minden rendből, 
minden rangból ott volt, ott dolgozott, ásott, talyicskázott, alapot 
ásott. Néhány napon át folyt igy lelkesen a munka, de sokan 
azután is rendszeresen dolgoztak, mások, maguk helyett, nap-
számosokat fogadtak, ismét mások ingyen fuvar t bocsátottak ren-
delkezésre. 1825. évi julius 9-én. a canonica visitatio alkalmával, 
Jozeffy Pál superintendens jelenlétében és közreműködésével folyt 
le az alapkő letételének ünnepélye. 

Minél előbbre haladt a munka, annál nagyobbak lettek a 
pénzügyi gondok, sőt akadályok; és, amint ez már ilyenkor szo-
kás, türelmetlenség, szemrehányás, éles viták a békességet meg-
bontották annyira, hogy 1830. évi október 31-én Jozeft'y Pál 
superintendens sietett ide, hogy az egyetértést helyreállítsa, ami 
neki teljes mértékben sikerült. Az építkezés Povolny tervei sze-
rint haladt, ő azonban nem érte meg befejezését; halála után 
Fabriczy J ános építőmérnök vezette az építkezést és azt 1837-ben 
szerencsésen be is fejezte. A készpénz kiadások kitet tek az első 
kapavágástól a teljes befejezésig, 1823-tól 1838-ig, 138,605 f r t 
34 V2 kr.-t. 

Az uj templom berendezéséhez a régi templomnak alkalmas 
és használható berendezési tárgyait vitték át s hogy a régi tem-
plomot még használni lehessen az uj templom felavatásáig, provi-
zórikus ülőhelyekről gondoskodtak. A szószék, az énekkar, az oltár 
érintetlen maradt. A hiányos fedélzeten besütött a nap. beesett az 
eső. Ebben a templomban volt az utolsó istentisztelet 1837. évi 
szeptember 10-én, még pedig délelőtt 9 órakor, hogy „senki házi 
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teendők miatt akadályozva ne legyen a megjelenésben". Nap-
sütötte, szép meleg az idő, a hervadás kezdő jeleivel; csend és 
béke honol a templom táján, nem hat ide, a holtak és élők pihenő 
helyéig, a város ünnepi zaja; mindenki jött még egyszer búcsúzni 
e kedves, meghitt szent hajléktól, mindenki 9 óra előtt, hogy 
kedvesei sír jánál elégikus hangulatában fűzze felemelő gondolatait. 

Tömve a templom. Topertzer Lajos lelkész, aki 1831-ben, 
Häuser lelkész halála után, ugyanazon a napon tar tot ta szék-
foglaló beszédjét, mély meghatottságában az oltár legalsó lépcső-
jére térdepel s igy kezdi az éneket: „Jövel, szentlélek . . •" Az 
egyházi beszédet Osterlamm János Károly tart ja , az egyház régi. 
öreg papja. Annak végeztével mindkét pap lép az oltár elé, 
Topertzer a záró oltári szolgálatot végzi, Osterlamm az áldást 
nyúj t ja . Szem nem maradt szárazon. 

Másnap már erős a tevékenység, mely az uj templom fel-
avatásával jár. Sok lesz a vendég, akiket magánházakban szállá-
solnak el; azok illő fogadására készülni kell. A vendégek és azok 
fogatainak elhelyezése szépen és simán megy végbe, katholikus 
családok is a jánlanak fel szállásokat, A meghívott vendégek kö-
zött vannak katholikus papok is, akik közül több jön el. Bélik 
József szepesi püspököt, aki a Schavnikon általa építtetett templom 
felavatásához a környékbeli evangelikus papságot is meghívta és 
igen szívesen látta, az egyház előkelő módon meghívja, azonban ő 
a meghívást, el nem fogadhatta. 

A superintendens szeptember 15-én érkezik Poprádra, ahol 
hál. Elébe utazik mint küldöttség: Hlavatsek Mihály, a fizika és 
mathesis tanára, szláv hitszónok, Heuffel Sámuel és Börner János. 
Özvegy Pfannschmiedt Lajosné sz. Probstner Amália az ő gyönyörű 
négy szürkéjét küldi Poprádra a superintendensért. aki 16-án 
V212 órakor ide érkezik s Tóthíalussy Lajos egyházfelügyelőnél 
száll meg. Aznap letárgyalják a templomavatási szertartás összes 
részleteit. Este y 4 9-kor megszólalnak a harangok, szokatlan erő-
vel: megérkezett a nap, az öröm napja, 14 évi gond és megfeszí-
tett munka után. 

Szeptember 17-ike szélcsendes, tiszta és szép idő; már 7 óra-
kor megtelt a tér, ugyanakkor, tábori díszben, felvonult a katona-
ság, diszőrség gyanánt 4—4 ember kerül a templom oldalkapui-
hoz, 24 ember a főkapu elé, a többi a templom folyosóján áll sor-
falat, amely az oltár előtt félkörben végződik. 

V2 9 órakor megindult a menet Tótlifalussy felügyelő házá-
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ból (Görgey Gusztáv-féle ház, a vármegyeházzal szemben) a 
Kossuth Lajos-utcának, ott a főtéren lekanyarodott a templom felé. 
A menet élén haladt a tanulóif júság tanárainak kíséretében, utána 
az egyháztanács, majd a meghívott egyházak világi, utánok 
egyházi tagjai, utóbbiak lelkészi egyforma köntösökben, ezután 
lépkedett Topertzer lelkész a bibliával, jobbról tőle Hlavatsek 
szláv hitszónok egy 1657-ből való ciboriummal, balról tőle Szopkó 
Márton szepesszombati lelkész, a liires Spielenberger-féle kehellyel. 
Majd a superintendens jött, jobbról Osterlamm, balról Schvvarcz 
Mihály esperes kíséretében, utánuk báró Prónay Sándor egyetemes 
főfelügyelő a helybeli felügyelők társaságában, majd a kassai, 
eperjesi, bártfai polgárok küldöttségei, a vendégek és végre az 
egyháztagok. Mélységes csendben, — a harangok nem zúgtak, 
némán maradtak — a meghatottság emelő érzelmével haladt a 
menet, melynek éle a templom főkapujához érve sorfalat alkotott, 
melyen át haladt a superintendens kíséretével a kapuig, ott kez-
dődött a szertartás, amelynek elején ki tárul tak a kapuk. A tem-
plom már telve — az odalajtókon bemehetett a közönség már 
előbb - a csillogó-villogó csillárok, a ragyogó oltár, ra j t a az égő 
gyertyák, az orgona zúgása, dobok, harsonák hangja : mindez igen-
igen megkaphatta a jelenlévők lelkületét. 

V-212-ig tar tot t a 'szertartás, amely után offertorium volt; 
összegyűlt 123S f r t 52 kr. Ezúttal szerepelt először énekkar , 
amelyet több egyházi énekre betanítot t Wagner Vilmos, aki mint 
„chorpraefect" — karnagy — néhány hónappal ezelőtt kapott 
meghívást s néhány héttel ezelőtt foglalta el állását. Az énekek 
nagyon tetszettek s igen emelték a szertartás ünnepies voltát. 

Tekintettel arra, hogy a lőcsei egyháztagok családtagjai az 
avató ünnepen nem vehettek részt teljes számban a vendégek 
ellátása körüli teendőik miatt, egy héttel később, szeptember 24-én, 
a lőcseiek részére ismét avató ünnepet tar tot tak offertoriummal, 
amelynek eredménye volt 500 frt. Ezen avató ünnepet Topertzer 
lelkész összekötötte a contirmatioval, amelyen részt vett 34 fiu és 
33 leány, nagyobbára olyanok, akik 1823. és 1825-ben születtek. 

Az egyház elérte célját: a templom a főtéren állott, monu-
mentális épület, örök jele a törhetleu akaraterőnek, kifogyhatat lan 
forrása az emberszeretet megnyilatkozásának, minden szép és jó, 
nemes és magasratörő eszme ébresztője. 

* 
* * 

2* 
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Az uj templommá] uj rend is já r t az egyházi élet megnyil-
vánulásaiban. A vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteknél eddig 
nem volt a prédikáció előtt oltári szertartás, amely hosszabb elő-
készület után. 1838. évi januári us 1-én lépett életbe. Ezen szer-
tar tás t szinte megkívánta a rendszeressé szervezett egyházi 
vegyes énekkar. 

Megváltozott a temetési szertar tás is. Minthogy a régi tem-
plom a temetőben volt, a koporsót a beszentelendő halottal a 
templomba vitték s ott végezték a szertartást és tar tot tak halot-
tas beszédet. Az uj templom felavatása óta a temetőben végezték 
a szertartást, mely után a templomba mentek a halottas beszéd 
meghallgatására. Azonban ezen beszédekhez csak a legközelebbi 
hozzátartozók járultak, tanácsosnak látszott tehát ezen beszédeket 
is a temetőben tar tani . 1839. március 7-ike óta nem tar tanak már 
halottas beszédet a templomban. 

1839. november 27-én volt először a „Todtenfest - ' , amelyet 
azóta minden évben az egyházi év utolsó vasárnapján tar tanak a 
meghalt egyháztagok emlékezetére. 

A kiharangozás a déli harangszó után nem volt szokásos; 
1840. március 23-án halt meg Osterlamm János Károly, az egy-
háznak 50 éven át hűséges lelkésze s a déli harangszó után 
újból zokogtak a harangok, tudtára adván mindeneknek, micsoda 
élet szűnt meg véle. Ezóta szokásos az úgynevezett déli kiharan-
gozás is. 

Osterlamm 1759-ben született Lőcsén, 1789-ben hivták meg 
ide papnak; nagytudományu ember, aki nemcsak mint lelki-
pásztor, de a város szegény lakossága körében mint orvos is, díj-
talanul működik. Tanit és helyettesit s ugy sokoldalú elfoglaltsága 
által, mint kiváló jellemvonásaival egyaránt tiszteletet parancsoló 
egyénisége lesz a városnak. Hogy mily nagy a köztisztelet, mely 
őt körülveszi, semmi sem bizonyítja jobban, mint itteni műkö-
désének 50. évfordulójának megünneplése 1839. évi junius 9-én. 
Ezen alkalomból ajándékkal is kedveskedni akarnak az egyház-
tagok szeretett, ősz papjuknak s gyűjtés ut ján összegyűl 2000 írt, 
melyhez katholikns polgárok is hozzájárulnak. 1840. évi március 
27-én temetik; a temetésnél még nagyobb közönség vesz részt, 
mint 50 éves jubileumán; részt vesz a katholikus tanulóifjúság is 
tanárainak vezetésével. 

Elődje és munkatársa szintén igen kiváló ember volt, Her-
mann János, aki 1762. május 30-án tar tot ta székfoglalóját és 
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1807. április 6-án halt meg, talán még jobban megsiratva, mint 
Osterlamm. Több egyház kivánta papjának, ő azonban csak egy-
szer, 1784-ben mutatkozott haj landónak elmenni Sopronba, mert 
ott nyugdijalap volt, melynek kamataiból a papi özvegyek és 
árvák anyagi támogatást nyertek. Mihelyt egyházunk megtudta 
ezt, azonnal gyűjtés ut ján nyugdijalapot létesített és ezzel meg-
tartot ta magának haláláig hírneves és kiváló papját . 

Osterlamm helyébe az egyház már nem választ papot; 
Topertzer Lajos egyedül fogja végezni a lelkipásztori teendőket 
és egyéb egyházi funkciókat. A prédikálásban segítségére lesznek 
Gretzmacher János és Koller Sámuel tanárok, akik ezen fárado-
zásukért 50—50 fr tot kapnak egy-egy évre. Az egyház anyagi 
helyzete nem engedi meg egyelőre két pap alkalmazását. 

Az egyház világi vezetése ugyancsak kitűnő emberek kezé-
ben volt ezen idő alatt. Lilienfeldi Günther Sámuel, 1781—1808-ig 
felügyelő, széles látókörű, tanult , világlátott elme volt. Az ő nevé-
hez fűződik a lőcsei iskolák kifejlése. A leánynevelésről irott 
magvas emlékirata sejtetni engedi, hová fejlesztette volna az 
egyház iskoláit, ha kellő anyagi eszközzel rendelkezhetett volna. 
Fia, lilienfeldi Günther Dávid, apja nyomdokain haladt. Mellettök, 
mint iskolafelügyelők Doleviczényi Pál és Koczok István fáradoztak 
nagy sikerrel az egyház érdekében. 

1817—1889-ig Tóthfalussy Lajos — mellette Doleviczényi 
Pál, Maiéter Sámuel és Károly, idősb Probstner András — állott 
az egyház élén és ezen kiváló férfiak együttes, ki tartó munkás-
sága vihette dűlőre a templomépítés ügyét és fejezhette be azt, 

Tekintettel arra, hogy eddig minden gond, anyagi felelősség, 
munka egyedül az első felügyelő vállaira nehezedett, Tóthfalussy 
leköszönésével az egyháztanács az egyházszervezet módosítását 
a jánl ja a közgyűlésnek. A javasolt módosítások a következők: 
1. az összes egyházi tisztségek 3 — 3 évre választás utján töltet-
nek be; 2. az első és másodfelügyelő között megoszlik a munka, 
a hatalom, a felelősség: 3. az egyház ügyészei nevesebb ügy-
védek, ők az egyház jegyzői is; hogy Írásbeli teendőkkel ne 
legyenek nagyon megterhelve (havonként, sőt többször vaunak 
egyháztanácsi ülések), melléjük az Írásbeli teendők végzésére 
jegyzők választassanak, akik az ügy ész-jegyzők rendelkezései sze-
rint tartoznak eljárni; 4. minden alapnak külön-külön kezelője 
legyen; valamely alap kezelésére az úgynevezett belső konvent 
kér fel egy arra való és ar ra érdeiues egyháztagot, aki szám-
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adásra van kötelezve, nem megbatározott időben, hanem akkor, 
amikor az egyháztanács kivánja. Az egyháztanács számvizsgáló-
kat is kiküldhet; egyházi számvevőszék még nincs. Az egyház-
tanács két részből áll: belső és külső konvent; a belső konvent 
tagjai az egyház egyházi és világi tisztviselői és méltóságai, a 
külső konveté a belső konvent tagjain kívül az egyháztagok ki-
tünőbbjei. akiket a felügyelőség ajánl s akikkel a külső konvent 
magát kiegészíti. A közgyűlések a templomban vannak, ott ejtik 
meg a választásokat és döntenek az egyház fontosabb kérdéseiben. 

1839. évi szeptember 15-én volt a közgyűlés, mely az egy-
ház szervezetének e módosítását elfogadta. Nyomban reá lemon-
dott az egész tisztviselői kar. Az egyház felügyelői méltóságára 
jelölve voltak: if jabb Probstner András, Schmitt Samuel és Schön-
wieszner Mihály; leadtak 85 szavazatot, — csak a férfiaknak volt 
szavazati joguk — ebből Probstner Andrásra esett 64, Schön-
wieszner Mihályra 16 és Schmitt Sámuelre 3 szavazat. így első 
felügyelő lett ifj . Probstner András, másodfelügyelő Schönwieszner 
Mihály, a többi tisztségeket az egyház az előbbi tisztviselőkkel 
töltötte be közfelkiáltással. 

Az uj templom felavatása után az egyház első teendője volt 
az adósságok törlesztése és intézményeinek épségben tartása. Már 
az építkezés folyamán Tilgungsfond-ot, törlesztési alapot létesí-
tenek többszöri gyűjtés utján, az egyéb nélkülözhető egyházi 
jövedelmeket is oda utalják. Ez mind nem elég; évenkinti biztos 
jövedelmet kell teremteni, minél nagyobbat, hogy az emelkedő 
adósságok után a kamatokat lehessen pontosan fizetni. Ez elérhető 
volna a templomi ülőhelyekért fizetendő évi járulékokkal. Az egy-
háztanács tehát tiz osztályt létesít, a legalsó osztályban lévők évi 
járuléka 10 frt , a legfelsőé 400 f r t ; az osztályt, melybe tartozni 
óhajt, mindenki szabadon választhatja, az aláírás és ebből kifolyó-
lag a fizetés kötelező, az évi járulék perelhető. 

így keletkeztek a híres marzellung-ivek, melyek annyi ke-
serűséget okoztak elődeinknek, mert a teher nagy volt, először 
már azért is, mert a lelkesedés első pillanatában majd mindenki 
magasabb osztályba iratkozott, mint vagyoni helyzete megengedte, 
másodszor azért, mert senki sem hitte, hogy annyi éven át kell-
jen e járulékokat fizetni. 

Ennek sokféle kellemetlen következménye volt; gyakori a 
kérelem, hogy alsóbb osztályba soroztassék a folyamodó; napiren-
den a késedelmes befizetések; szaporodnak a hátralékok; az uj 
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egy háztagok vonakodnak a marzellnng-iveket aláírni ; vagyoni 
eltolódások, halálozások is rendre apaszt ják az évi jövedelmet. 
Világos, hogy a helyzet orvoslandó, mert különben fizetésképtelen-
ség fenyeget. 

Az uj felügyelőség átérti a helyzetet; már az 1839. évi 
december 7 iki egyháztanácsi ülésen vázolja az egyház anyagi 
helyzetét. Adósság 81,060 írt, vagyon 61,495 írt 5 kr., fedezetlen 
19,564 írt 95 kr., amely összeg kamata i ra sincs fedezet. Ha pon-
tosan befolynának a templomi ülőhelyekért fizetendő évi járulékok, 
a marzellung-aláirások, ha a hátralékok kamatostól mind befoly-
nának: még mindig maradna teljesen fedezetlenül 9317 f r t 
44 kr. 

Az anyagi helyzet orvoslására két terv is van; az egyik 
Fabriczy Sámuelé, mely szerint minden egyháztag vagyoni állása 
szerint, egy összeget a jánlana fel az egyháznak, amely összeg 
után 5%-os kamatot kap, özvegye is. Ilyen módon összehozható 
volna 20,000 írt, mely összeg az egyházé és idő multán, az aján-
dékozók és feleségeik kihaltával még a kamatfizetéstől is fel-
szabadulna. 

A másik terv Weber Károly egyházi ügyészé, mely szerint 
az egyház vegyen fel 25—35,000 fr tnyi amortizációs kölcsönt 6 % 
mellett 36 évre. Mivel azonban az egyház kellő biztosítékot a 
kölcsönt felajánló pénzintézetnek nyúj tani nem tud, vegye fel e 
kölcsönt vagyonos egyháztagok társasága. Ha e társaság meg-
kapja az amortizációs kölcsönt, az egyház fogja fizetni a 6 % - o s 
kamatokat s 36 év múlva letörlesztette az összeget, melyet idő-
közben a templomépitési adósság törlesztésére fordított. A 6 % - ° s 

kamat biztosítására a templomi ülőhelyek örökjogon, azaz szintén 
36 évre való eladását kellene fontolóra venni. Az osztályok meg-
maradnának, mindenki az osztályt, melybe tartozni óhajt , maga 
választaná, de a fizetési járulékokat emelni lehetne, mert nem 
szükséges, hogy az egyháztag, ha — mondjuk — 100 fr tos ülő-
helyet vesz, a 100 f r to t befizesse, elég, ha annak 5 % - á t pontosan 
évről-évre 36 éven át vagy ő, vagy örököse befizeti. Ha azonban 
valaki az ál tala jegyzett összeget egészében, egyszerre megfizeti, 
36 év múlva az egyház neki, vagy örököseinek az összeget 
visszatéríti. 

Ezen két tervet alaposan megmagyarázták az egyház tagjai-
nak és az 1840. évi április 5-iki közgyűlésen újból behatóan 
ismertették. Ezek után a közgyűlés a Weber Károly tervét te t te 
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magáévá. Folytak lelkesen az aláírások, jegyeztek templomi ülő-
helyeket. a magántársaság — amely hivatva volt az amortizációs 
kölcsönt felvenni — szintén létesült, de a kölcsönt nem kaphatta 
meg. Az egyháztanácsi ülések minden alkalommal az egyház 
pénzügyeivel foglalkoznak, sokszor csak azzal. Az egyház kölcsö-
nöket nyúj t 6 % mellett, a 6 %-° s adósságait törleszti; igy fel-
mondja adósságát egy Lehotzky Dániel nevii urnák, akitől annak-
idején 6 % mellett 600 frtot kölcsön vett, de továbbra is meg-
hagyja nála az adóslevelet, amidőn Lehotzky a kamatlábat 4 % ' r a 

szállítja. A kamatlábak különbözetei teszik akkoriban a főjövedel-
met. A hátralékos fizetőket az egyháztanács meginti, beperli, ahol 
szükségesnek mutatkozik, elnéző, itt-ott megokolt esetekben 
marzellung-fizetéseket elenged. 

A németországi Gusztáv Adolf-egyesület is könnyit, majd-
nem évenkinti adományaival, az egyház nehéz anyagi helyzetén. 
A felügyelők. Probstner, Schönwieszner, Andaházy Imre. aki 1833 
óta iskolafelügyelő, a saját jukból fedeznek kiadásokat; ügyvédek, 
mint egyházi ügyészek, díjtalanul végzik teendőiket, sokszor tény-
leges kiadásaikat sem kérik megtéríteni. 

A reformkorszak, mely az egész nemzetet serkenti, lelkesíti, 
itt is lelkes munkásokat állit a köz szolgálatába. 

A magyar nyelv behozataláért lelkesednek. Topertzer lelkész 
már 1840-ben, az 1840. VI. t.-c. meghozatala után, a meglévő 
nyomtatványok felhasználásával magyarul vezeti az anyakönyveket. 

Az egyháztanács 1841. évi julius 4-én az iskolafelügyelő 
részére uj magyar nyelvű pecsétet rendel: „A lőcsei ág. ev. Tanoda 
Pecsétje". A kerületi gyűlésre kijelölt képviselőinek utasításul 
adja, hogy a magyar nyelv érdekében minden indítványt támo-
gassanak s hassanak oda, hogy az esperességi jegyzőkönyvek 
magyar nyelven készíttessenek. 1842. évi julius 3-án lelkes öröm-
mel üdvözlik az első magyar esperességi jegyzőkönyvet. 

Kiváló egyháztagok neveiket magyarosít ják (Schönwieszner = 
Szépréthy, Rombauer = Romlaky, Weber - Szőnyei stb.). 

Sok szó esik az iskolák reformjáról is. A hazafias, kiváló fő-
felügyelő, gróf Zay Károly, felismerve e kérdés nagy fontosságát, 
hogy részletintézkedéseknek elejét vegye, a protestáns iskolák 
tanférfiait Zay-Ugrócra hívja; tanácskozik velük, irányit, buzdit. 
A cél egységes protestáns tanterv kidolgozása gimnáziumok és 
polgári iskolák részére külön-külön. A tantervek el is készülnek, 
az alkalmazás keresztülvitele azonban megakad. A keresztülvitelé-
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vei a lőcsei tanoda is megbirkózott, itt sem lehetett azt egészében 
keresztülvinni. 

. Mindjárt 1840-ben. főfelügyelőségének első évében felelős-
ségre vonta gróf Zay az egyházat a tót nyelv taní tása miatt. Az 
egyháztanács Hlavatsek Mihályt bizza meg jelentéstétellel. 

Hlavatsek Mihály 1832-ben kerül ide t anárnak ; kitűnő tan-
férfin, akinek, midőn 1840. január havában Késmárkra kap meg-
hivást, fizetését 100 fr t ta l emelik, csakhogy itt tar thassák. Azon-
kívül tót hitszónok. 1784 óta mindig egy tanár lá t ta el a tót 
nyelvű liivek istentiszteletét, 1784—1819-ig Prelauf János, 
1819—1832-ig Sándor György és 1832—1854-ig Hlavatsek. Az ő 
távozásával ez is megszűnt s a tóta jku hivek azontúl Iglóra jár-
nak az istentiszteletekre. 

Hlavatseket kellemetlenül érintet te a főfelügyelő leirata és 
hogy a jövőben „hasonló kellemetlen támadásoktól" meg legyen 
kiméivé, azon kérdést intézi az egyháztanácshoz, milyen módon 
járjon el. Az egyháztanács válasza, hogy az egyetemes gyűlés 
határozataihoz alkalmazkodjék minden tekintetben. Hlavatsek t, i. 
theologiát-filozoíiát taní tot t s a tót egyházakhoz kerülendő theolo-
gusokat a szláv l i thurgiában is oktatni kellett, szükség volt azért 
homiletikai s bibliai tót sti lus-gyakorlatokra. Azonban a tót 
nyelvű theologusok — a magyar önképzőkör mintájára, amelyet 
Tomassek Pál 1833-ban szervezett — tót önképzőkört alkottak, 
amelyben nemcsak lithurgikus kérdésekkel foglalkoztak. Azért az 
egyháztanács — jegyzőkönyvi kivonatban tudat ja ezt érdekelttel 
utasí t ja Hlavatsek tanárt 1841. december 12-én, hogy a homiletikai 
intézetet kizárólag rtlozotiai-lelkészi céljainak megfelelően vezesse, 
nehogy nemzetellenes szláv csoportosulások és diákszövetkezetek a 
tótajku tanulóifjúság körében megerősödjenek; nagy gondot fordít-
son a német, de különösen a magyar nyelvre, amelynek alapos 
tudása nélkül egy ifjú sem remélhet nyilvános állást. 

1842. évi május 1-én az egyháztanács lelkére köti a kerü-
leti gyűlésre kijelölt képviselőinek, hogy hathatósan védelmezzék 
az egyházat, ha a töt nyelv miatt támadnák. 1843. junius 6-án 
tudakozódik az esperesség, hogy a magyar nyelv behozatala miatt 
nincs-e panasz; nincs, — az a válasz — csak a tót nyelv miatt 
vannak kellemetlenségek. 1844. évi augusztusban tnróc- és árva-
megyei 12 pap kéri a tót nyelvi tanszék felállítását s egy Fran-
sci János nevű theologus alkalmazását. Fgyaiiezen kérést ismétli 
1844. évi szeptember havában a, luróc- és árvamegyei egyház-
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megyék együttes átirata. Ugyanezt a kérést a jánl ja az egyház 
ügyeimébe Szliácsról Jozeííy Pál superintendens. Bár Hlavatsek 
— aki a kérdést tisztán didaktikai nézőpontból mérlegeli — az 
át iratok figyelembe vételét kéri, annyival inkább, mert a kérel-
mező egyházmegyék anyagilag is erős támogatást Ígérnek, az egy-
ház megmaradt az 1841. évi december 12-én kifej tet t álláspontján. 
Francisci János azonban mégis tanított , amire az egyháztanács 
1845. évi január 5-én igen erélyesen lép fel: Francisci t a tót 
nyelv tanításától egyszersmindenkorra eltiltja. Ezen eljárásáról a 
superintendens jelentést követel, amit meg is kap. 1847. évi 
junius 13-án újból vannak kellemetlen percei az egyháztanácsnak: 
az egyetemes gyűlés 1846. augusztus 15-iki jegyzőkönyve szerint 
i t t szláv társaság honol, ellenben a magyar művelődési kört fel-
oszlatták; az egyháztanácsot szinte elhagyja a hidegvére, ugy uta-
sí t ja a kerületi gyűlésre kijelölt képviselőit, hogy ez ellen eré-
lyesen tiltakozzanak, mert ez nem áll. 

Ennél kellemesebb iskolaügyi kérdés is foglalkoztatta az 
egyházat. A kerület tanítóképzőt óhajtott felállítani a Felvidéken; 
Késmárk, Lőcse és Eper jes versenyeztek e tanítóképzőért. Mivel 
Lőcsén az egyházi zene és ének taní tása kitűnő kezekben, Wag-
ner mester kezeiben volt, már-már ugy tetszett, mintha a kerület 
Lőcsének adná a képzőt, de — alighanem az imént vázolt tót 
nyelvi kellemetlenségek miatt — több évi tárgyalás után a tanító-
képző Eperjesre került. 

Az ének tanításával az egyháztanács több izben foglalkozik; 
gondoskodik, hogy a karmesternek a kellő hanganyag rendelke-
zésére álljon.. Igy 1843-ban elrendeli, hogy a Probstner-féle ösztön-
dijat elsősorban olyan theologusok kapják, akik az énekórák 
szorgalmas látogatását is ki tudják mutatni. Idősb Probstner 
András ugyanis végrendeletileg 1833-ban hagyományozott az egy-
háznak 1000 f r to t ösztöndijalapitványul, amelynek kamatait — évi 
60 fr tot — egy lőcsei theologusnak, aki a pályázat alkalmával a 
legjobb latin dolgozatot készítette, kellett kiadni. E feltételhez 
tűzte az egyháztanács az előbb emiitett feltételt. 

1846. évi augusztus 22-én rendezik Wagner fizetését, ugyan-
ekkor véglegesitik Seltenreicli Gusztáv tanítót állásában. Wagner 
Vilmos fizetése: mint kántor évi 140 frt , mint orgonista évi 60 frt, 
tanítványok járuléka címén évi 50 frt , mint leányiskolái ének-
tauitó évi 200 fr t , mint a theologusok énektanára, a kerület 
hozzájárulása, évi 50 frt = összesen évi 500 frt . 
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Az iskolák nagy látogatottságnak örvendenek; katholikus 
leányok és diákok is felkeresik az egyház iskoláit, de a m. kir. hely-
tar tótanács az egyházat katholikus gyermekek felvételétől eltiltja. 

Ezen alapon a lőcsei szállásadó evangelikus asszonyok közös 
kérvénnyel fordulnak az egyháztanácshoz, utasítsa az evangelikus 
diákokat, hogy csak evangelikus házaknál vegyenek szállást, Az 
egyháztanács azonban ezentúl is a szülők tetszésére bizza, hogy 
gyermekeiket hol helyezzék el. 

A felekezetek között meg van a teljes jó egyetértés. Ehren-
sperger János, Dulovics József lőcsei plébánosok lelkiismeretes, 
igen buzgó tisztviselők. Minthogy egyházuk érdekeit védik, óha-
tatlan. hogy bizonyos ellentétek ne keletkezzenek a katholikus és 
protestáns papi felfogás között. De ezeket vagy maguk simítják 
el egymás közt, vagy magasabb fórum elé kerülnek az ügyek, 
mint a ni. kir. helytartótanácshoz, amely, a törvények szerint, 
igazságosan intézi el az ügyeket. Egy esetben kihatot t az ellentét 
a közönségre is, amikor Ehrensperger János, hogy a katholikus 
istentisztelet ne zavartassék. a harangok köteleit leszedette az uj 
templom felavatása napján. Ebből származott a harangper, amely 
1840. évi augusztus 18-án teljes megelégedésre nyert elintézést, 
biztositva az evangélikusoknak a harang használatát . 

E korszakban még egy örömnapja volt az egyháznak. 1844. 
évi junius ü-én ünnepelte keletkezésének 300. évfordulóját. Meg-
jelent az ünneplő egyháztagok sorában a többek között a morva-
és sziléziai egyházmegyék superintendense, Lumnitzer György, 
lőcsei család sarja. Tomassek Pál megirta az egyház történetét , 
amely még ma is használható, kitűnő irat. Az ünnepi szertar tás 
egyik részét képezte a confirmatio, melynek résztvevői, fiuk és 
leányok, 1847-ben 40 frtot, 1848-ban 10 frtot adtak össze kama-
tozásra, hogy az H>44. jubileum alkalmával az ilyen módon fel-
szaporodott tőkét iskolai célokra lehessen fordítani. Ma az alap 
3183 K-ra emelkedett. 

A negyvenes évek vége felé az egyház anyagi helyzete 
mindig nyomasztóbb lesz. V németországi Gusztáv Adolf-egyesület 
derekasan segít. 1846-ban mindent megkísérel az egyháztanács, 
hogy az egyházi terhek alól eddig mentes uj egyháztagok jegyez-
zenek templomi ülőhelyeket; különösen az esketés előtt figyelmez-
tesse az egybekelő párokat a lelkész, mivel tartoznak elődeiknek. 
A jótékony nőegyesiilet a kisdedóvó céljaira gyűjtött 1000 Írtját 
bocsátja az egyház rendelkezésére. 



44 

De a drágaság emelkedik, a tisztviselők panaszkodnak, a 
„kärgliche Salär"-eket maga az egyháztanács is kevesli, a fizeté-
seket emelni azonban képtelen. 1846-ban a felügyelők is leköszön-
nek, de az egyháztanács kéri őket a tisztségek megtartására, 
„mert visszalépésükkel az egyház hitele végleg meginogna". Ter-
mészetes, hogy e derék férfiak maradnak. Az egyháznak több fél 
felmondja a kölcsönt, különösen a szabadságharc kitörésekor. 
Záborszky József, a Salarienfond perceptora (a tisztviselők fizeté-
sére szolgáló alap kezelője), 1846. évi márciusában lemond; az 
egyháztanács kérésére Dapsy Ede veszi át ezen alap kezelését, 
de már 1847. évi juniusában jelenti, hogy nem tudja a tanárokat 
rendesen fizetni. Midőn segélyt kérnek, az egyház 20—20 ír t ta l 
támogathat ja őket. 1848. évi julius 29-én Dapsy is leköszön s az 
egyháztanács felkérésére Szőnyei Károly veszi át ezen alap keze-
lését, de csak azon feltétel alatt, hogy a magáéból nem előlegez a 
tanár i fizetésekre. Ilyen körülmények között tanitók, tanárok 
csekély fizetéseiket igen rendetlenül kapják; Wagner egy teljes 
évig nem kapott fizetést, ami annyira elkeserítette, hogy itt akar ta 
hagyni Lőcsét. 1848. évi december 24-én az egyháztanács a taná-
rok közös, szomorú beadványát tárgyalja. Elpanaszolják, hogy a 
felsőbb osztályok üresek, a legfelső osztályban egy tanuló sincs, a 
háború és a kolera miatt idegenek nem jöttek. Csekély fizetéseiket 
igen rendetlenül kapják, segitsen az egyház az olyannyira bizony-
talan állapotukon. Az egyháztanács az alumneumi alap jövedelmé-
vel, Probstner felügyelő hozzájárulásával a Probstner-féle ösztöndíj 
kamataival, terményekkel, különösen gabonával segélyezi őket. 

Az egyháztanács a város anyagi támogatásáért is folyamo-
dik. 1809-től néhány éven át a város, legfelsőbb rendeletre, évi 
508 f r tny i segélyt nyújtott az egyháznak; V. Ferdinánd idejében 
csak évi 160 frtot. 

Ismételt felségfolyamodásra 1845-től 6 éven át a városi 
segély 921 í r t 56 kr.-ra emeltetett, Az egyház azouban 2000 fr t 
évi városi segélyre tart igényt s 1847. évi február havában újból 
terjeszt fel felségfolyamodványt. E folyamodványokat rendesen 
Fabriczy Sámuel fogalmazza. Nagy volt az öröm az 1848. XX. t.-c. 
miatt ; most végre kecsegtetett a remény, hogy állami segitségben 
is részesül az egyház; báró Eötvös József kultuszminiszter a tör-
vénycikk végrehajtása tárgyában értekezletet is tar tot t Buda-
pesten 1848. évi julius végén, amelyre az egyház Tomassek Pált 
küldte ki. Majd gondosan kitöltötte a minisztérium által küldött 
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kimutatásokat, amelyek az iskolák fentar tás i költségeire, valamint 
a papi, tanári , tanitói fizetésekre vonatkozó adatokat tar talmazták. 
A szabadságharc s annak gyászos kimenetele a reményeket 
eltemette. 

Bár az egyház teljes bizalommal tekintet t a szabadságharc 
kimenetele elé, gondoskodott, hogy nagyobb mennyiségben az uj 
pénz, az úgynevezett Kossuth-bankók, ne gyűljenek össze az egy-
ház különféle pénztáraiban. Mégis, midőn az 1849. évi augusztus 
15-én kelt császári rendelet alapján ezeket be kellett szállítani, 
az egyház pénztáraiból nem kevesebb, mint 954 f r t 30 kr. értékű 
bankók lettek beszolgáltatva. Az egyház, Fabriczv Sámuel fogal-
mazásában, felségfolyamodvánnyal élt, hogy a császári kormány 
kártalanítsa ezen összeg erejéig az egyházat, de annak nem volt 
foganatja. Hlavatsek indítványozta is, hogy vonják felelősségre a 
Salarienfond kezelőjét, aki mindig hangoztatta, hogy nincs az 
alapnak pénze, pedig ezen alapból is 141 fr tot szolgáltattak be 
magyar pénzben. Késő volt! A pénz nem térült meg, a fordulatról 
pedig az illető kezelő nem tehetett . 

1846. évi december 13-án ünnepelte az egyház nagy fénnyel 
József főherceg nádorságának 50-ik évfordulóját, a hálaadó isten-
tiszteleten a vármegye és katonaság is megjelent. 

Ugyanezen év Szilveszter estéjén volt legelőször 5 órakor az 
istentisztelet, amelyet ezelőtt délután 3 órakor tar tot tak. 

1847. február 28-án a közkedveltségnek örvendő József 
főherceg-nádor halála alkalmából gyászistentisztelet volt. 

1848. április havában a tiszai egyházkerület Fabriczy Sámuelt 
választja elnökévé, julius havában pedig báró Eötvös József kéri 
minisztériumába miniszteri tanácsosának. Mind a két alkalommal 
az egyháztanács igaz örömmel köszönti fényes tehetségű tagját , 
aki egyházának, hazájának hűséges, odaadó íia. Ezen idő alatt 
a lőcsei egyház dolgaival természetesen nem foglalkozhatik. de 
amint 1848. elejéig állandóan segitségére volt egyházának, ugy 
már 1849. julius 17-től, a legválságosabb időben, rendelkezésére áll. 

O jelenti be. mint kerületi felügyelő, Jozeffy Pál superinten-
dens halálát 1848. április 15-én s intézkedik gyászistentisztelet 
tar tása iránt. 

A superintendens-jelöltek között szerepel Topertzer Lajos 
lőcsei lelkész is, a választásból azonban Pákli Mihály, az iglóiak 
kitűnő papja, kerül ki győztesen. Lőcséről előkelő küldöttség 
üdvözli superintendensi méltóságában. 1848. október 2-án köszönti 
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az u j superintendens a kerület egyházainak papjait hatalmas 
hazafiúi szózattal s lelkükre köti, hogy „a hon és arany szabad-
ságának védelmére" minden lehetőt megtegyenek. A kerület is 
tárgyalja, egyháztanácsunk is foglalkozik az egyetemes egyház 
szervezetének kérdésével, de e nagy horderejű kérdést már meg 
nem oldhatják a mozgalmas és nyugtalan időkben. 

A nyugtalanság országszerte már 1847-ben nyilatkozott; 
a m. kir. helytartótanács körlevélben a lelkészekhez fordul, hogy 
nyugtassa meg a hiveket: ha nehéz idők is járnak, ne kótya-
vetyélje el lábon álló gabonáját a nép, az aratással is várjon, 
mig beérik a termés. Lőcsén ez a nyugtalanság az országgyűlés 
megnyitása alkalmából és azután volt észrevehető. 1848. március 
15-ikének a liire is gyorsan itt termett. A tanulóifjúság a rend 
fentar tására szervezkedik, a felső osztályok tanulói nemzetőr-
csapatot szerveznek, fegyvergyakorlatokat tar tanak. Az egyház-
tanács a nemzetőrök — „gárda" — névsorát bekivánja, a tanuló-
if júság komoly elhatározását megdicséri, az ifjúsági mozgalmakat 
a tanárok felügyelete alá helyezi, az ifjú nemzetőröket a városi 
tanács rendelkezése alá bocsátja, a íegyvergyakorlatokat csak 
szerdán és szombaton délután engedélyezi, hogy a tanulóifjúság 
tanulmányaiban el ne maiadjon. A tanulmányok szempontjából 
nem sokat ért ezen iskolaév, a hon védelmére 16 — 17 éves diákok 
is jelentkeztek szolgálatra és bevonultak ugy, hogy az iskolaév 
vége felé alig volt kivel vizsgát tartani. Az ifjúsági mozgalmak 
szervezésében Tomassek volt az if júság segitségére. 

Még egy kérdéssel foglalkozott bővebben az egyháztanács. 
Már a 40-es évek elején Probstner felügyelő családi sirbolt épi-
tését tervezi; végre családi sírhelyet szemel ki magának és azt 
megvásárolni akar ja az egyháztól. Az egyháztanács ebbe bele-
egyezik s nagyobbítja a temetőt 1847. évi junius havában; a papi 
kert egy részét csatolja a temetőhöz és közhírré teszi, hogy csa-
ládi sírhelyeket mások is vásárolhatnak, négyszögöle 4 frt . Sokan 
keresték ezen helyeket, ugy, hogy 1848. évi március 26-án az 
egyháztanács elrendeli a szláv imaház lebontását is, hogy ennek 
telkével is nagyobbittassék a temető. Ez az imaház a régi 
iskola, a mai tornakert helyén állott. Falainak egy része a Juhos 
család sírhelye mellett kerítés alakjában ma is áll. Elég szép jöve-
delme is volt ebből az egyháznak s ezt a temető kerítéseinek, utai-
nak, a temetőőr lakásának jókarban tar tására fordította. Egyúttal 
a temető rendszeres gondozását is elhatározta. 
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Az egyház lélekszáma ekkor 1500 körül volt; i f júsága hon-
véd, a világosi fegyverletétel után rab vagy bujdosó; tanulóifjú-
sága gyér; iskolájának felső osztályai néptelenek; tanárai , bizto-
sabb javadalmazása állások után kitekintve, elmenőben; nevesebb 
tagjai rej tekhelyeken; anyagi helyzete az összeomlás szélén: való-
ban természetesnek tetszik, hogy temetőjével ekkor foglalkozik 
szeretettel, kegyelettel. 

Az absolutismus fagyja dermeszti a kedélyeket. Lesz-e 
feltámadás ? 

1847. évi junius 27-én Lenkai Sarolta a házát testál ja az 
egyháznak; 

1848. évi május 14-én a lelkész az egyháztanácsnak két 
hagyatékról: egy 50 fr tos és egy 300 frtosról tesz jelentést. 

1849. évi junius 24-én kerül felolvasásra „egy szegény 
ember", Papp Lajos honvédnek a harctérről küldött levele, amely-
ben 30 irtot hagyományoz az egyháznak. — az összeg csatolva 
van — ha Isten őt hazavezérli, egyházáért többet is tenni kész. 

A levél annyira meghatotta az egyháztanácsot, hogy állva 
fejezte ki tiszteletét ezen szegény, ismeretlen ember iránt. 

Ilyen körülmények között csak a kishitűek csüggedhettek — 
a többiek, őseikhez illő kitartással, a küzdelemre készek, a jobb 
jövő reményével. 

II. 
Haynau 1850. évi február 10-én a következő parancsot in-

tézte Magyarország összes katonai kerületi parancsnokságaihoz: 
„Ama törekvéstől vezéreltetve, hogy azon szomorú állapotokon, 
amelyek közé a protestáns egyház egyes elöljáróinak pártoskodás 
céljából történt hatalmi visszaélése által és a népnek lázadásra 
való félrevezetése által került, segíteni lehessen, és ezen felekeze-
tok egyházainak alkotmánybiztositotta jogainak gyakorlása még 
az ostromállapot alat t is a megjelölt feltételek mellett lehetségessé 
tétessék: a polgári ügyek vitelére rendelt császári comissariussal 
való megbeszélés alapján a következő rendelkezéseket találom 
időszerűnek": 

1. Az ág. h. ev. főfelügyelő és a kerületi felügyelők, vala-
mint a ref. curatorok teendőiket nem folytathat ják. (Sind als 
erloschen zu betrachten.) 

2. A megüresedett superintendentiák élére, vagy a méltó-
ságuktól megfosztott superintendensek helyére mint administra-
torok megbízható, jellemes férfiak kerülnek, akik az egyházmegyék 
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senióraival és az d világi bizalmi fórfiaikkal az egyházkormány-
zatot végzik. 

3. A superintendensek. illetve superintendens-administratorok 
ezen kivételes állapot ideje alatt a felügyelők és curatorok ügyeit 
is intézik, óhajaikat és javaslataikat tehát a cs. kir. katonai kerü-
leti parancsnokságokkal közlik. Az iskolai és egyházi alapítványok 
nyilvántartása, kezelésük ellenőrzése céljából tanácskozásokat is 
folyta thatnak a 2. pont értelmében. 

4. Ezen tanácskozások, valamint az egyházak helyi tanács-
kozásai. a kivételes állapot tar tama alatt, csak kormánybiztosok 
jelenlétében tar thatók, akiket az illetékes cs. kir. katonai kerületi 
parancsnokság küld ki. 

5. Mivel a protestáns papság nagyobbára csekély fizetésű, a 
kormányzat igyekezni fog őket dotatio-ban részesiteni. 

6. Az ujonan kinevezett administratorok teendőikbe azonnal 
bevezetendők s müködésökben minden polgári és katonai hatóság 
által hatékonyan támogatandók. Amelyik kerületbe administrator 
nyer kinevezést, abban a superintendens működése azonnal meg-
szűnik. 

7. A méltóságuktól megfosztott superintendensek lelkészi 
hivatalaikban meghagyandók. 

8. A superintendentiák (egyházkerületek) célirányosabb be-
osztása sürgős megfontolás tá rgyát képezi. Addig is a superinten-
densek és administratorok ily irányú és más, olynemü javaslatai^ 
amelyek a protestáns egyházaknak részint állapotaik javitását, 
részint az államhoz való szorosabb csatlakozását célozzák, a kor-
mány készséges előzékenységére ta r tha tnak számot, 

9. A bányai és tiszai kerület superintendensei, Szeberényi 
János és Pákh Mihály, méltóságaiktól megfosztatnak, a tiszai 
kerület élére Reisz Sámuel nagyrőczei lelkész kerül. 

Ezen parancs által az egyházi önkormányzat azonnal meg-
szűnt. Saját állapotaikkal az egyházak ezután is foglalkoznak; 
amennyire lehetséges, egyházmegyei összeköttetéseiket is fentart-
ják. A VI szab. kir. város esperessége, amelybe Lőcse tartozik, 
1850. elején választ magának esperest, Török-Áryay Jáuos bártfai 
lelkész személyében. A kerületeket azonban rendeletekkel kormá-
nyozzák. A rendeletek pedig egymás után jönnek. Oktassák ki a 
lelkészek a népet: a rend és nyugalom pontos betartására, az uj 
-adórendeletek végrehajtása alkalmából az intézkedések szerinti 
eljárásra, a távíróvonalak fontosságára és azok épségben tartá-



A lelkészi lak. Sztupkay ház. 
(Sztupkay Sámuel lőcsei polgármester 1808. évből való hagyománya). 

Az iskolaépület (Herrmann Gusztáv ajándéka). 
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sára stb. 1851. szeptember 12-én elrendelik, hogy a papi köny-
vekből a 48/49. kormány összes leiratai (alle aufrührerischen 
Kundmachungen und Erlasse der revolutionären Regierung) meg-
semmisíttessenek vagy olvashatat lanná tétessenek. Azért a 
„Lelkészi hivatal jegyzőkönyve" II. kötetében ki vannak vágva az 
53., 54., 55., 56., az 59., 60., 61., 62., 63. és 64. oldalak, amelye-
ken 49-ből való leiratok voltak. Az iskolakönyveket erős cenzúra 
alá veszik, még magyar nyelvtani könyveket is kit i l tanak. 

Tanítót, lelkészt csak a politikai hatóság által kiállított 
úgynevezett politikai bizonyítvány alapján választhatnak az egy-
házak, amelyeknek még igy is kezeskedniük kell a megválasztott 
egyének politikai és loyalis maguktar tásáér t , 

1852. december 22-én halt meg Reisz administrator és 
1853. julius 27-én ideiglenes administratornak kineveztetett 
Topertzer Lajos János , a mi papunk, aki október 8-án szép kör-
irattal köszönti az egyházmegyék papságát. 

1854. julius 9-én megszűnik az ostromállapot, a Haynau-féle 
rendelet hatályon kivül helyeztetik, az autonómia azonban még 
nom lesz ezzel helyreállítva: az egyházmegyék, kerületek csak 
kormánybiztosok jelenlétében tanácskozhatnak, az egyházak már 
nem; az ujonan megválasztott tanítóknak, lelkészeknek már nem 
kell politikai bizonyítványt bemutatni, de megválasztatásukat a 
kormánynak be kell jelenteni és értök kezeskedni; a super-
intens-administratori rendszer is megmarad. 

A protestáns egyházak azonban jogaikhoz í agaszkodnak, 
mindjárt az absolutismus kezdetétől. Midőn 1850. szeptember 7-én 
Reisz administrator az espereseket tanácskozásra hívja, az espe-
resek az egyházakhoz küldik a leiratot, Az egyházak pedig ren 
des egyházmegyei gyűlések tar tását határozzák el; egyházmegyénk 
Eperjesre sereglett egybe s ezen gyűléséből az administrator utján 
a kormányhoz folyamodványt terjeszt fel, amelyben az autonómia 
visszaállítását s Pákh superintendensnek méltóságába való vissza-
helyezését kérik. Természetesen feleletre sem méltatták e folya-
modványt. 

Ilyen körülmények között a koi mány is gondoskodott, hogy 
az egyházak csak anyagi ügyeikkel foglalkozzanak. 

A mi egyházunknak éppen elég dolga akadt. Kormánybiz-
tosok jelenlétében szorgalmasan ta r t j a egyháztanácsi üléseit, 
amelyeken anyagi helyzetének javításán fáradozik; tanárait , tanítóit 
oly nehezen tudja fizetni. Nem kellene-e — veti fel a kérdést 
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Tomassek Pál t anár 1849. október 21-án. mondom: október 21-én 
a császári kormány anyagi támogatásáért folyamodni? S a tanács 
megbízza őt folyamodvány szerkesztésével, melyet a legközelebbi 
ülésen tárgyalni óhajt. 1849. november 18-án kész a folyamodvány-
tervezet, de a tanács nem ta r t j a időszerűnek a tárgyalását , mert 
legközelebb fog mejelenni egy iskolaügyi rendelet, amelyet be kell 
várni. A rendelet — az Organisations-Entwurf — csakhamar még-
is jött és megdöbbentette az iskolaf'entartó egyházakat, Az iskolá-
kat osztrák minta szerint kellett á talakí tani 8 vagy 4 osztályú 
gimnáziumokká vagy reáliskolákká, megfelelő számú tanerőkkel 
ellátni s az előirt tantervhez alkalmazkodni. Amely iskola az 
Entwurf szerint nem tudott vagy nem akart berendezkedni, azt a 
kormány bezáratta, mint rövid időre a késmárki lyceumot, ami 
nagy riadalmat keltett . A legtöbb protestáns iskola ekkor vesz-
tette el theologiai facultását, igen sok 4 osztályú gimnáziummá 
alakult, sok pedig egészen megszűnt. A kerületek menteni ipar-
kodtak az iskolákból, amit csak lehetett; megmentették az eperjesit 
theologiájával együtt, megmentették a késmárkit, melyet 8 osz-
tályu gimnáziummá alakítottak, megmentették az illető egyházak, 
pártfogóságok hazafias felbuzdulása és önfeláldozása által. Ellen-
ben mélyen bántotta a kerületet, hogy a lőcsei egyház már 1849. 
őszén kész volt a császári kormány anyagi támogatását igénybe 
venni. Ezen ügyből kifolyólag ellentét támadt az egyház és a 
kerület között, amely hovatovább mind élesebb lett, mert az egy-
ház 1852-ben benyújtotta államosítási kérvényét, amelyet mind-
addig ismételt, inig 1860-ban a császári kormány át nem vette az 
iskolát, amelyet ev. áll. 8 osztályú gimnáziummá fejlesztett. 

Ezen 10 év alatt az iskola alaposan hanyatlott ; 1852-ben 
megszűnt a theologiai íacultása, 1854-ben a VIII. és VII. osztálya, 
1858-ban a VI. és V. osztálya s igy a császári kormány egy 
4 osztályú iskolát vett át 4 tanárral . 

Ezen eseményekkel kapcsolatban nagy személyi változások 
történtek a tanár i karban. Többek közt 1854-ben elment Hlavatsek 
Mihály is Eperjesre theologiai tanárnak, aki a kerület által már 
1851. óta volt e tanszékre meghiva. Az iskola utolsó rectora 
Kupecz Lykurg volt. 

Az egyház vezetésében is beállott többszöri személyi válto-
zás. Az 1853. október 13-iki egyháztanácsi ülésen lemond a fő-
felügyelői méltóságról ifj. Probstner András és Szépréthy Mihály; 
Andaházy Imre iskolafelügyelő is leköszönt, de őt még tovább-
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maradásra bir ja az egyház. 1854. január havában Fabriczy Sámuelt 
és Koczok Sándort választják meg felügyelőkiil, 1856. tavaszán 
azonban ők is leköszönnek Andaházyval együtt, amire a közgyűlés 
első felügyelőnek Teöreök Istvánt, második felügyelőnek Kovács 
Viktort, iskolafelügyelőnek Putz Károly polgármestert választja meg. 

Ezen felügyelői változások az egyháznak az iskolaügyben 
elfoglalt álláspontjából folytak. Az egyháztagok többsége ugyanis 
az iskola ügyét a sa já t maguk ügyének, zsebkérdésnek tekintette, 
holott az nem volt az. Hogy Tomassek az absolutismus kezdetén 
oly hamar hivatal t vállalt, ezt Lőcsén nem sokan vették zokon, 
viszont másutt emiatt tehetségéről, érdemeiről megfeledkeztek. 
Hogy az egyház derék papja administrator lett, csak keveseknél 
váltott ki keserű érzelmet. Rosszul esett az egyháznak, hogy a 
kerület részéről kemény támadásokban részesült; de nem gondolt 
arra, hogy eljárásával a többi egyház érdekeit sérti. Hogy az egy-
ház többségének e felfogása hovatovább megváltozott s a pátens 
korában az egyház magaviseletével általános megnyugvást keltett , 
az azoknak a kiváló vezető egyéniségeknek köszönhető, akik 
1856-ig és azon tul az egyház élén állottak. 

Ezek közül is kiemelkedik Fabriczy Sámuel, aki 1791. 
március 18-án született Poprádon, atyai és anyai ágon nagy-
tudományu papi családból. Szorgalmasan tanult, elmélkedett, jog-
tud os lett. Munkái 1819-től látnak napvilágot s a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1832-ben tagjává választja. Sok becses munka, 
értekezés, töredék maradt utána kéziratban is, melyek tanulmányo-
zása ma is méltó tudományos vállalkozás Lőcse egyházi életében 
fontos szerepet játszott; az egyház anyagi viszonyainak rendezé-
sére 1839-ben nyújt be tervezetet, amely, ha elfogadásban része-
sül és végrehaj t ják, sok keserűségtől kimélte volna meg az egy-
házat. Az 50-es évek legelején is az ő bölcseségéhez folyamodnak. 
Már itt megmondja nyiltan, hogy gondolatokkal nem lehet a pénz-
ügyi bajokat orvosolni; csak egy mód van, fizessünk; fizessünk 
tizedet — és minden rendbe kerül. Bár itt is voltak hivei, — igy 
Kombauer Károly, aki 1858. december 27-én az iskola megtar tása 
céljából azt indítványozta, hogy mindenki fizessen huszadot és azt 
évenkint haláláig fizette is — nem f )gadták el tanácsát. 

Minden kicsinyességtől ment, derült kedélyű, méltóságteljes 
viselkedésű, igazi római patriciusi jellem. Mélységes tisztelettel 
környezik. 1858. március 18-án, születése napján halt meg. Teme-
tésén részt vett az egész Felső-Magyarország. Integer v i tae! 

2* 
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Fabriczy 1847. évi folyamodványára, a városi segély fel-
emelése tárgyában, 1850. március 14-én Fre iher r v. Geringer, a 
Kais. Civil Komissär, értesiti az egyházat, liogy addig is, mig az 
egyházak rendezésének a kérdése s az uj adórendeletek elintézést 
nyernek, a város pénztárából az egyháznak nyomasztó anyagi ter-
heinek apasztására 2000 fr tot engedélyez. A tanács hálálkodva 
fejezi ki köszönetét. 

A nyomasztó pénzügyek orvoslása céljából elrendeli az 
egyház: 

a) hogy mindenki, aki örökjogu templomi ülőhelyet vett. 
a jegyzett összeg egy negyed részét fizesse be mielőbb; 

b) hogy az évenkint fizetendő ülőhelyek járulékai mielőbb 
befizetendők; 

c) hogy a hátralékok kamatostól per utján behajtandók; 
d) hogy az alapok és a számadások alaposan feliilvizsgálan-

dók és ezentúl az alapkezelők évenkint számadással tartoznak. 
1854-ben folyik az alapok és a számadások felülvizsgálása; 

tekintettel arra, hogy egyik-másik alapnál tiz év óta nem volt 
számadás, a legtöbb alap kezelésénél nem volt meg a számadások-
nál szokásos pedáns rend. Most rendet hoztak be a pénzügyek 
kezelésében, a passivákat 68,900 frt-ban ki tudták mutatni, de az 
activákat még nem. 

Topertzer lelkész-administrator a németországi Gusztáv Adolf-
egyesülethez is fordul, mely támogatásával nem késik. Amint 
1845—1848-ig 5288 frtot, ugy 1852-ben 274 f r to t küldött, de 
azután az adományok elmaradtak. Meg is találták a magyarázatát ; 
a „Darmstädter Allgemeine Kirchenzeitung1 ' egyik számában 
B-f-C. aláirásu cikk jelent meg „Ein Wor t an den Gustav Adolf-
Verein", amelyben azzal rágalmazta meg valaki az egyházat, hogy 
a Gusztáv Adolf-egyesület adományait nem fordit ja az egyház 
templomi terheinek csökkentésére. Az egyháztanács felháborodásá-
nak ad kifejezést s megbizza lelkészét, hogy adatokkal, pontos 
számokkal bizonyítsa a cikk valótlan, a tényekkel ellenkező állí-
tásait. Nem használt, mert a Gusztáv Adolf-egyesület 1885-ig nem 
küldött egy pfenniget sem, elvétve csak Burgerhofnak. 

1857. augusztus 23-án Teöreök István felügyelő az egyház-
tanácsot értesiti, hogy (3 Felsége Lőcsére szándékozik jönni s 
ezen alkalmat fel kellene használni felségfolyamodvány beuyuj-
tására. Az egyháztanács azonnal két felségfolyamodvány átnyuj-
tását határozza, az egyikben 25,000 frt kölcsönt fog kérni 
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2 % mellett, a másikban a gimnázium államosítását felekezeti 
alapon. 

0 E^elsége csakugyan augusztus 29-én Lőcsére érkezett , 
ahova összesereglett az egész Szepesség. I t t voltak a papok, taná-
rok is, akik a templomban gyülekeztek, mert 0 Felsége augusztus 
30-án az evangelikus templomot is megtekintette, az elsőt Magyar-
ország protestáns templomai közül. Ugy ezen alkalommal, mint a 
tulajdonképeni hódolás alkalmával a vármegyeházán többeket ki-
tünte te t t megszólításával, igy Palcsó István késmárki tanár t is 
akit előbb hosszasan megnézett, „Már magát lá t tam" — igy be-
szélte e sorok Írójának látható boldogsággal a kitiinő professor, 
e nevezetes találkozás 30. évfordulójának napján — „nem volt Ön 
Bécsben?" Igen. Fe l ség! „Nem a Kar thners t rassén köszöntött 
engemet?" Parancsára, Felség. „Nagyon örülök, hogy újból lát-
hattam' ' , fejezte be mosolyogva 0 Felsége. ,.A dolog tudni!lik ugy 
volt, mesélte professorom, hogy mint vörös sipkás végig harcolván 
a szabadságharcot, a világosi fegyverletétel után bujdostam s jó 
emberek segítségével a határon át jutva, tanulmányaim folytatása 
céljából németországi egyetemeket látogattam. 1853-ban jöttem 
vissza s néhány napra megállapodtam Bécsben. Akkor történt 
hogy a Karthnerstrassén 0 Felsége á tha j ta to t t lassú t rappban s 
én mélyen meghajolva köszöntem. 0 Felsége néhány pil lanatig 
nyugtat ta ra j tam tekiutetét s azután kegyesen fogadta köszöné-
semet Micsoda emlékezőtehetség, ugy-e, kedves öcsém, hogy négy 
esztendő múlva újból reám i smer t ! " 

A december 13-iki egyháztanácsi ülésen Teöreök felügyelő 
közölhette, hogy (3 Felsége a folyamodványokat kegyesen fogadta, 
nemcsak, hanem a megyebiztos, Springer ur, parancsot is kapott, 
hogy minél előbb terjesszen fel hivatalos véleményt a 25,000 
fr tnyi kölcsön tárgyában benyújtott folyamodványra nézve. Sprin-
ger december 9-én volt a lelkésznél s ott beható felvilágosítást 
kért és kapott az egyház passiváit és activáit illetőleg. 

Az egyház a kölcsönt nem kapta meg, a másik folyamodvány 
sikerrel járt . 

Adományok, alapítványok enyhítették némileg a mostoha 
anyagi helyzetet. 1850-ben Fuchs Krisztián 200 frtot, Urbán 
Zsófia 20 f r tot , 1852-ben Semsey Klára 2000 frtot, 1853-ban 
Kralovánszkyné Liedemann Julia 100 frtot a templomi és törlesz-
tési alapra, 1854-ben Andaházy Imre, aki 1862-ben halt meg 
őszintén megsiratva város és egyház által, 500 frtot az iskola 
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céljaira, amelynek 1833-tól 1856-ig felügyelője volt, 1855-ben 
Teőke Adél 1155 frtot, 1860-ban Ratz János 400 fr tot adomá-
nyoztak vagy hagyományoztak. 

Az 50-es évek vége felé már enyhült a súlyos pénzügyi 
állapot, amely ugyanazon évek közepe t á ján már-már a fizetés-
képtelenség aggasztó tüneteit mutatta. Az egyház fennállása óta 
napjainkig legsúlyosabb pénzügyi korszakát túlélte. 

* 
* * 

1856. augusztus 21-én keltezi Bécsben gróf Thun Leo azon 
leiratát, amelynek kiséretében küldi a protestáns egyházak szer-
vezetére vonatkozó elaboratumát a superintendens-administratorok-
nak hozzászólás végett. Megindokolja ezen elaboratumát az 1791. 
XXVI. t.-c. 4. és 8. §§-val, amelyek alapján a protestáns egy-
házak végre-valahára véglegesen szervezendők. Hivatkozik arra, 
hogy 1855. május havában egyes kerületekből bizalmi férfiakat 
kért fel Bécsbe, hogy ezek segítségével valóságos, a meglévő 
viszonyoknak megfelelő törvényjavaslatot nyújthasson. Hogy ezen 
szándéka minél jobban sikerüljön, küld a kerületnek 300 példányt 
belőle; e javaslat minél szélesebb körben terjesztendő, gyűléseken 
tárgyalható és tárgyalandó, szenvedélytelenül, méltóságteljesen és 
alaposan. Egyházi, iskolai lapokban szabadon és korlátlanul lehet 
hozzászólani, de politikai lapokban nem. Az esetleg felhozandó és 
ajánlandó változtatásokat emlékiratban kell minden oldalról meg-
világítani és megokolni; a kerület véleménye, állásfoglalása novem-
ber l-ig, legkésőbb november végéig felterjesztendő. 

Topertzer administrator szeptember 5-én küldi szét a kerület 
espereseihez az elaboratumokat a miniszteri leirat másolataival 
együtt s idejében kéri a határozatokat, Az esperességek lekiildik 
az egyházakhoz. Lőcse szeptember 21-én kapja a javaslatot és ezt 
tanulmányozás s javaslattétel végett egy bizottsághoz utalja, 
amelynek tagjai: Fabriczy Sámuel, Fabriczy János, Zsedényi Ede, 
Probstner Arthur, Kupecz Lykurg, Kauffmann Vilmos, Koller 
Sámuel. Hogy az egyház e bizottság véleményét magáévá tette, 
nem szorul bizonyításra, valamint hogy az sem lehet kérdéses, 
hogy e bizottságnak mi volt a véleménye. 

A beérkezett vélemények feldolgozása után, 1859. szeptember 
1-én látott napvilágot a pátens, szeptember 2-án a végrehajtási 
módot közelebbről megjelölő miniszteri rendelet. 

A pátens végrehajtása tárgyában az administrator a .kerü-
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letet szeptember 27-re Késmárkra kerületi gyűlésre kéri. A meg-
hivó emelkedett hangon hivatkozik arra, hogy őseink mennyire 
szivükön viselték az egyház sorsát, mennyire törekedtek annak 
megerősödését, felvirágoztatását munkálni. Mi is csak arra legyünk 
tekintettel , mi válik egyházunk javára; és ha azt megismertük, 
habozás nélkül, teljes akarat ta l tar tsunk ki amellett: ha ujitás, 
valósítsuk meg. — ha az már tapasztalat i lag bevált régi intéz-
mény, ragaszkodjunk hozzá. De ne hagyjuk magunkat megfélem-
líteni, sőt buzdítsunk mindeneket s vegyünk magunkra minden 
feladatot, amelyet az idő megoldás végett elibénk állit, mint fel-
szólítását annak, aki egyházát mindnyájunk gondjaiba a jánlo t ta . 

Szeptember 26-án volt Lőcsén az egyházmegyei gyűlés, 
amelyen méltóságteljes, komoly, de elszánt volt a hangulat . 27-én 
kora reggel kocsikra szálltak az egyházmegye tagjai s á thaj tot-
tak Késmárkra, melynek fatemplomában gyülekeztek a kerület 
tagjai; a világi elnöki helyet Zsedényi Ede töltötte be, mellette 
az egyházi elnök az administrator, Topertzer, lőcsei lelkész, a 
jegyzői teendőket Máday Károly szepesbélai lelkész végzi. A tárgy-
sorozat legelején szóba kerül a pátens s ezzel kapcsolatosan a 
világi elnök, Máday fogalmazásában, iuditványt tesz, amely szerint 
ez az ügy zsinat elé való s fel iratban tiltakozni kell a kormány 
ezen erőszakos el járása ellen s ezen ti l takozást a többi kerülettel 
közölni kell. Az indítvány oly világosan, oly határozottan s vala-
mennyiük érzelmét oly kifejezően volt megfogalmazva, hogy a 
kormánybiztos jelenléte s a környezet ellenére is, az elszánt lel-
kesedés kitört s igy lett elfogadva. A kerületi gyűlés tiltakozó 
feliratát is Máday fogalmazásában terjesztet te fel az administrator. 
Máday országos hirü ember lett. 

Már november 2-án ir Der Minister für Kultus und Unter-
richt an den Hoch würdigen Herren Johann Ludwig Topertzer 
Administrator der Kperjeser Superintendenz zu Leutschau, hogy a 
tiltakozásnak semmi eredménye nem lesz a pátens sorsára; egy-
ben kifejti még egyszer a pátensnek az 1791. XXVI. t.-c.-ben 
gyökerező törvényes voltát, szükségességét, jóságát s elrendeli, 
liogy ezen leirat az egyházakkal szórói-szóra közlendő. 

E r r e a bányai kerület és a négy református kerület kiváló 
világi és egyházi elöljárói 1860. január havában Bécsbe mennek, 
kihallgatást kérnek; de mivel kihallgatásra nem bocsátják őket, 
felségfolyamodvánnyal élnek, amelyben pontról-poutra megcáfolják 
i csász. kir. val lás-és közoktatásügyi miniszter, Thun, felfogását s 
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rámutatnak arra, hogy a kormány a sokat vitatott 1791. évi XXYI. t.-c. 
4. §-át nem értette meg, félre értette. Az nem lehet, hogy ilyen 
szervezet politikai hatalommal, katonaerővel életbe léptettessék; 
törvényen kivüli állapotban vagyunk; hitsorsosaink, törvényes 
jogaikhoz való ragaszkodásuk miatt, mint a lelkiismereti szabad-
ság szószólói polgári biróságok előtt állanak, mintha gonosztevők 
volnának. Ezen felvilágosodott korszakban sehol a világon nem 
visel a protestáns egyház ilyen súlyos keresztet. 

Az sem használt, mert a pátens nem volt rossz, nem volt 
feltétlenül illiberális. Egy németországi lap, az „Ostdeutsche Post" 
1859. szeptember 14-iki számában magasztalta is és rámutatott, 
hogy magában Németországban sincs a protestánsoknak olyan 
helyzetük. 

Az ugy is volt, de a német lap nem ismerte a protestáns 
egyházak magyarországi helyzetét, történeti fejlődését, az alkot-
mánnyal való szoros és benső kapcsolatát s igy legkevésbé tudta 
méltatni azt a körülményt, hogy a pátens elfogadásával a protes-
táns egyházak autonomiája megszűnne s azok az államhatalom 
alá kerülnének, amely majd ugy rendelkezik velők, ahogy annak 
kellemes. Innen van, hogy nekünk nem kellett s a mi egyházunk 
is a templomban 1860. március 25-én alapos szótöbbséggel elve-
tette; négy ember szavazott a pátens elfogadása mellett. 

A késmárki kerületi gyűlés szereplő egyéniségei tényleg a 
biróságok elé kerültek, Kassán letárgyalták az ügyüket; Zsedényi 
Ede börtönbe került, Máday Károly, aki önként nem jelentkezett 
a reá kiszabott börtönbüntetés kitöltésére, Szepesbéláról 1860. 
május 7-éu zsaudároktól éjszakának idején hurcoltatott Kassára; 
Topertzer lelkész, aki 1855-ben szintén Bécsben volt mint bizalmi 
férfiú, hatszor idéztetett birói kihallgatásra Lőcsén és Kassán; 
1860. március 28-án megfosztatott administratori állásától s köz-
csendháboritásért vád alá helyeztetett. 

Időközben protestáns kiválóságaink Angliával, Hollandiával, 
Poroszországgal, Svédországgal érintkezésbe léptek; rámutat tak az 
1648. westfáliai békére, amelyben nevezett hatalmak a magyar-
országi vallásszabadságért is felelősséget vállaltak. 

Ebből kifolyólag barátságos figyelmeztetések érkeztek Bécsbe 
Angliából, majd Hollandiából, Poroszországból. Gróf Thun meg-
hökkent, erre nem számított — s a pátens visszavonatott. 1860. 
május 15-én szabadon bocsáttattak a bebörtönzött korifeusok, be-
szüntetett a birói eljárás a többiekkel, igy Topertzerrel szemben is. 
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Ezzel a protestáns egyházak autonomiája teljesen vissza-
állí t tatott , amiért is rögtön hozzáfogtak a kerületi méltóságok be-
töltéséhez. 1860. június 21-én a superintendensi méltóságra jelöli 
az egyháztanács Topertzert, Máday Károlyt és Nagy Mihályt, a 
kerületi felügyelői méltóságra Zsedényi Edét, Malatinszky Ferenc 
egyházmegyei felügyelőt és Spóner Tivadart . 

Felügyelő lett Zsedényi Ede, superintendens Máday Károly, 
aki szeptemberi köriratában hódol Pákh Mihály emlékének; a ke-
rület nem tudott neki az elszenvedett sérelmekért azzal elégtételt 
adni, hogy újból superintendenssé választhatta volna, mert 1858. 
december 24-én meghalt. 

Éppen a pátens elleni harcok idejében állapodott meg az egy-
ház végleg a kormánnyal gimnáziuma államosítása ügyében. 1859. 
október 20-án — miután Késmárkon a kerület szeptember 27-én 
300 frt iskolasegélyt szavazott meg — a csász. kir. minisztérium 
megbízásából Mikulás János csász. iskolatanácsos megköti a szer-
ződést az egyháztanáccsal, amely rendbe hozva adja át az épüle-
tet, tanszerekre évi 50 írtot ad, a lel tárakban azonban az egyház 
tulajdonjoga kimutatandó; a tandí j legyen 10 fr t , a lőcseiek a 
telét fizessék, egyesek hatósági szegénységi bizonyítvány és feltét-
lenül jó előmenetel alapján részbeni vagy egész tandíjmentességben 
részesíthetők az egyháztanács által; a tandí j tanszerekre, az iskola-
szolga fizetésére, az esetleg fennmaradó rész stipendiumokra fordí-
tandó; 5 — 6 tagu iskolabizottság, mint iskolaszék, az egyház-
tanács kebeléből alakítva, intézi az iskolaügyeket, iskola és egy-
ház, magasabb tanügyi hatóság és iskola általa érintkeznek; a 
gimnázium igazgatója az egyháztanácsnak hivatalból tag ja ; a négy 
tagból álló tanári kar alkalmazását melegen a jánl ja és kéri az 
egyház; az Ujházy-, dement ia - és Probstner-féle ösztöndíj alapít-
ványok ezen iskolához kötötteknek is tekintetnek. 

1860. január 8-án kerül felolvasásra a miniszteri leirat, 
amelyben a miniszter a szerződést megerősíti, a főgimnáziumot 
ezen év október 1-én megnyitja, a négy tanár t : Gretzmaclier 
Jánost , Kauffmann Vilmost, Kupecz Lykurgot és Hauszer Tituszt, 
ideiglenesen alkalmazza, helyettesek gyanánt , mig az előirt képe-
sítést meg nem szerzik. 

A kerület ezen üggyel behatóan foglalkozik. A kakaslomníci 
1800. julius 8-iki kerületi tanácsülésből felszóliitatik az egyház: 
mutassa l»e azonnal a szerződéseket annak megállapítása céljából, 
nem adott-e fel fontos egyházi jogokat; a szerződéseket rendelke-
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zésre bocsátja. Julius 15-én érkezik ide egy kerületi vizsgáló 
bizottság azon célból, liogy az államosítás eszméjének eredetét ki-
nyomozza és az államosítási szerződést lehetőleg vissza vonassa, 
de a julius 19-iki közgyűlés a szerződés feltétlen megtartása mel-
lett nyilatkozik. Szeptember 30-án bemutatják az egyháztanácsi 
ülésen az uj igazgatót, Schubert Vilmost s az ide kinevezett taná-
rokat, dr. Gerber, Bartelmuss és Rotte professorokat, 

A kerület azonban nem enged; a miskolci kerületi gyűlésen, 
ahol a lőcsei egyházat élesen támadták, képviselőinek felszólalásait 
meg sem hallgatták, a gimnázium megnyitását, illetőleg működé-
sét betil t ják, mert sem az egyházmegye, sem a superintendentia 
nem járult hozzá az államosításhoz. Az egyháztanács keményen 
tiltakozik jogainak ilyen megsértése ellen s a következő kerületi 
gyűlésre emlékiratot szerkeszt, amelyben a miskolci kerületi gyű-
lés jegyzőkönyvének 33. pont jára vonatkozólag egyebek között azt 
mondja, hogy a valóságnak meg nem felelő tényeket tartalmaz és 
„den feindseligsten und gehässigsten Geist gegen unsere Gemeinde 
ausspricht, seiner ganzen Fassung nach unevangelisch, ja unchrist-
lich (2 Cor. 1, 24) ist". A superintendens a kerület megbízásá-
ból a kormánynál is lépéseket tesz az iskola megszüntetése tárgyá-
ban. de célt nem ért. Viszont az egyház is megtesz mindent, hogy 
iskoláját a kormány fentar tsa és fejlessze. Ezen okból 1863-ban 
Bécsbe küldöttség is megy, mely október 11-én jelenti, hogy 
mindenütt szívesen fogadták s a tanár i kar kiegészítése magas 
helyen biztos kilátásba helyeztetett. Az egyháztanács nagy meg-
elégedéssel veszi e jelentést tudomásul, a lelkésznek fáradozásáért 
köszönetét fejezi ki s az útiköltséget kiutalja. 

Ezen ellentétekből a felügyelői méltóságban személyi válto-
zások folytak. Teöreök István 1862-ben, a canonica visitatio 
előtt, leköszönt; a másodfelügyelő, Kovács Viktor, vitte tovább az 
ügyeket, de a gimnázium miatt nemsokára ő is leköszön. Az egy-
ház Probstner Gyulát választja meg, de ő nem fogadja el e méltó-
ságot ; nagynehezen bír ja rá az egyház Kovács Viktort, hogy mint 
helyettes, legalább a püspöki egyházvizsgálat ideje alatt, kép-
viselje az egyházat. Ám amidőn a küldöttség az ő tudta és bele-
egyezése nélkül já r ja Bécset, végleg visszavonul. 1864. január 
3l-én az egyház Probstner Ar thur t és idősb Bartsch Sándort vá-
lasztja meg egyházfelügyelőkül. 

Máday superintendens két izben látogatta meg Lőcsét, 1862. 
julius elején canonica vísitato miatt és 1866. szeptemberben kerü-
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leti tanácsülés miatt. Mindkét alkalommal a lőcseiek ünnepiesen 
fogadták, de a viszony közte és az egyház között mindig hideg 
maradt. 1866-ban különben az egyház és a kerület közti ellentét 
élességéből sokat veszített; a kiegyezés már előrelátható volt s 
azzal a lőcsei ev. áll. főgimnázium sorsa meg volt pecsételve. 
Még két izben foglalkozik behatóbban gimnáziumával; 1867. szep-
tember 1-én a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
báró Próuay Gábor egyetemes főfelügyelő ut ján — aki 1861-ben 
lett egyetemes főfelügyelőnek megválasztva, 1875-ben bekövetke-
zett t ragikus halála után Xsedényi Ede lett a főfelügyelő — fel-
hívja az egyházat, nyilatkozzék az áll. ev. gimnáziumot illető 
terveiről. Az egyház emlékiratot ter jeszt fel. 1868. julius havában 
értesiti a minisztérium a várost, a kerület ut ján az egyházat, 
hogy a lőcsei áll. ev. főgimnázium megszűnt, helyette 1868. őszén 
in. kii-, áll. főreáliskola, felekezeti jelleg nélkül, kezdi meg műkö-
dését a város támogatásával. A város bérbe veszi, egyelőre két 
évre, a Hain-féle iskolaépületet, évi 500 í r tér t ; a tatarozáshoz 
hozzájárul. Az egyház az elintézés módjával nincs ugyan meg-
elégedve, de elfogadja az a jánlatot és megnyugszik. 

Ezen idő alatt az egyház egy másik ügyét is elintézte a 
kerülettel. A kerület, mint tudjuk, 1859. szeptember 27-én 300 f r t 
iskolasegélyt szavazott meg a lőcsei egyháznak, de az államosítás 
miatt ezen összeget már ki nem utalta. Az egyháztanács esztendő-
kön keresztül ezen összeg kiutalását kérte, viszont a kerület, 
amely már régebb idő óta. intézményeinek fentartási s kormány-
zási költségeinek fedezésére az egyházak vagyoni állapota szerint 
az egyházakra évi járulékokat kivetett, ezen évi járulékokat a 
lőcsei egyháztól szintén hiába kérte. Majd, amidőn a járulékok a 
300 írtnál magasabbra emelkedtek, mindig csak a különbözetet 
tízette. 1866-ban az egyházmegye, a kerület felszólításából, perrel 
ienyegetődzött — az egyháztanács meg a várost feuyegette perrel 
az évi segély pontatlan és késedelmes fizetése miatt — s ezen 
iratokat át te t te az egyházmegyéhez. E r r e Probstner Arthur és 
Bartsch Sándor felügyelők leköszöntek. Az egyház erre mégis 
tanácsosabbnak látta a kérdéses 300 Irtot megfizetni s igy a 
békeség a kerület és közte lassanként helyreállott. Első fel-
ügyelőnek megválasztotta az egyház Pfanuschmiedt Triodeont, 
másodfelügyelőnek Pater Károlyt. 

Míg a kerülettel volt dolga az egyháznak, azalatt a város-
sal is a 2100 Irt évi segély pontatlan fizetése miatt többrendbeli 
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jegyzéket váltott; ezen ügy még a helytartótanács elé is került. 
Kezdődött a jegyzék váltás az 1862. március 25-iki tanácsülésből 
és tar tot t 1868-ig. 

Éppen azért, hogy a város nem fizette negyedévenkint pon-
tosan a segély részleteit, itt-ott jelentéktelen fizetési zavarok mu-
tatkoztak. Egyébként rendezte az egyház a pap és tanitók fize-
téseit, a szükségletek szerint a fizetéseket javította, adósságot 
törlesztett. Teöreök felügyelő 1862. január 6-án, lemondása alkal-
mával, örömmel mutat rá, hogy az adósság 68,900 írtról 24,250 
í r t ra szállott; 1875-ben már csak 15,101 f r t 36 kr . 

A rendszeres egyházi adó többször kerül szóba, de még nem 
hozzák be. A templomi ülőhelyek eladásával, a járulékok beszedé-
sével operálnak; értékpapírokat szereznek, 1871. október 22-től 
uj kölcsönöket csak 7 % mellett adnak ki. 

A convent, egyháztanács újjászervezésével reméli az egyház, 
hogy minden családfőt bevon az egyházi terhek viselésébe. 
1861-ben ugyanis az egyháztanács választás utján való megújí-
tását határozza el. A közgyűlés tehát nemcsak a méltóságokat, 
tisztviselőket választja, hanem választja ezentúl három évenkint a 
presbyteriumot — egyháztanácsot — is. Az egyháztanács válasz-
tott tagjainak száma 50; szavazati joga van minden önálló férfi 
egyháztagnak, ha részt vesz az egyházi terhekben, azaz, ha tem-
plomi ülőhelyet vesz. Azért, mielőtt az ily módon elhatározott uj 
rend szerinti választáshoz fognának, mindenkit megkérdenek, aki-
nek eddig nem volt ülőhelye, akarja-e magát egyháztagnak tekin-
teni; ha igen, vesz ülőhelyet s van szavazati joga. A szavazás 
nyilvános s a szavazók külön bizottság által igazolandók. 

Az uj rend szerinti második választás alkalmával került az 
egyháztanácsba póttag gyanánt Herrmann Gusztáv, az egyház 
egyik legnagyobb jótevője, 1866. március 4-én. 

Máday superintendens 1860. december havában megható 
pásztorlevélben értesiti az egyházat, hogy az egyetemes gyűlés 
„magyarhoni ev. gyámintézet"-et létesitett a németországi Gusztáv 
Adolf-egyesület mintájára, és kéri annak hathatós támogatását. 
Az egyház fel is karolja e nemes intézményt, melynek célja a 
segítségre szoruló szegény egyházak, filiák támogatása. 

1861. junius 2-án jelentés fekszik a tanács előtt, hogy a 
gyáraintézet céljaira 300 f r t folyt be. Minthogy az egyházak a 
gyűjtött összegek >/8 részét saját hatáskörükben, a gyáraintézeti 
szabályzat értelmében, tetszés szerint felhasználhatják, Bürger-
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hofra ősik az egyháztanács figyelme s a gyűjtöt t össj.eg egy-
harmadát a burgerhofi iskola-alapra szánják. Az iskola-alap növe-
lésére ezentúl gond van. 1862. május 4-én az egyháztanács, mivel 
a szepesudvardi ha tá r t tagosi t ják (commassálják), bizottságot küld 
ki, hogy a leendő tanító szántóföldjeiről meg ne feledkezzenek. 
Az egyetemes gyámintézet 1862. október 5-én a burgerhofi iskola-
alaphoz szintén 52 írttal járul. Az alap már 601 f r t 50 kr. Ezzel 
már lehet az építésbe belefogni, 1863-ban meg is indul az iskola 
építése, mely sokáig húzódott, csak 1867. január elején készül el 
végleg; felavatása január 27-én volt, első taní tója Fábry Károly, 
kinek fizetése volt 100 f r t és a szántóföldek használata; az ő hir-
telen halála után 1870-ben, a Svájcból származó Sclioch János 
Konrád foglalta el ezen állást. 

A saját elemi iskolájával is szépen törődött az egyháztanács. 
Putz Károly iskolafelügyelő lemondása után Kupecz Lykurg, majd 
Szépréthy Ottó, ennek halála után dr. Roth Samu voltak iskola-
felügyelők, akiknek kiváló vezetése alat t az elemi iskola első-
rangú intézménnyé fejlődött, 1872-től rendszeresen működik az 
iskolaszék, mely uj tani tás tervet dolgoz ki; módszeres értekezle-
teket tar t ; a leánynevelés fontosságát felismerve, annak fejlesz-
tésén buzgólkodik; iskolai könyvtárt létesít, különösen a leányok 
részére behozza a kézimunka tanítását . 

Lasszgallnerné Liedemann Zsófia 1862-ben létesít 1050 fr t ta l 
felsőbb leányiskolái alapot, amely rövid időn belől 3000 í r t ra 
emelkedik. 

Ezzel kapcsolatban személyi ügyeket is kellett elintézni. 
Koller Sámuel leányiskolái tanár , aki 1855-ig mint egyházi 

szónok is nagy hallgatóságnak örvendett, 41 évi szolgálat után, 
1867. junius 20-án nyugdíjaztatását kérte. Az utolsó vizsgája 
alkalmával búcsúztatták melegen, taní tványai pedig 1874-ben be-
következett halála után is kegyelettel őrizték emlékét. 

Helyét 1867. szeptember 15 én betöltötték Kardeván Vilmos-
sal, akinek segédlelkészi teendőket is kellett végezni Pappá szen-
telte Dobsinán Máday Károly snperintendens 1868. október 24-én. 
Midőn 1882. nyarán a budapesti ev. egyház megválasztotta tanító-
nak, leköszönt s Budapestre költözött, de a nyári nagy szünete-
ket rendesen itt töltötte s nyugdíjba lépése óta állandóan körünk-
ben él köztisztelet- és szeretettől övezve. Állását az egyház nem 
töltötte be. 

Schablik György 1868. tavaszán lett nagybeteg s fel sem 
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épült, Jul ius 19-én került a helyére Jaskó Károly, majd ennek 
távozása után Oxenhofer Károly, „a mi Ormossynk". 

Ludmann Jánosnak 1872-ben bekövetkezett halála után, 
Wentzl Rezső lett tanító. 

1879-ben uj tanítói állást szerveztek, amelyet Ormossy János-
sal, Károly testvérével töltöttek be. 

Seltenreich Gusztávnak 1878. julius 28-án bekövetkezett 
halála után osztályát két évig' leánya, Auguszta vezette, majd 
Genersich Irén nyert alkalmazást 1893-ban bekövetkezett tá-
vozásáig. 

Egy paedagogiai őserőről kell itt még megemlékeznünk, 
Gretzmacher Jánosról, aki a lőcsei társadalomnak igen kedvelt s 
már költői tehetségénél fogva is nagyrabecsült tag ja volt, halála 
után pedig hálás taní tványai 1896-ban szép sírkővel örökítették 
meg emlékét. 

1827-ben került ide tanárnak s jó és balsorsban híven tel-
jesité kötelességeit 1868-ig. Az egyház "kívánságára 1855-ben 
magát pappá szenteltette, hogy tanári munkája mellett lelkészi 
teendőket is végezhessen. 1860—68-ig az áll. ev. főgimnáziumban 
hi t tanár ; 1866-ban kéri segédlelkészi teendői alóli felmentését, 
de az egyház csak 1869-ban mentheti fel. 1869-ben elrendeli a 
kerület az i t teni kir. kath. főgimnáziumban és a m. kir. áll. fő-
reáliskolában a hittan tanítását , amit Gretzmacherre bíznak. 
Jaskó tanító távozása után egy évig az elemi iskola egyik osztá-
lyát is neki adják. Az 1884/85. iskolaévben már sokszor beteges-
kedett és nem volt képes a neki beosztott 13 osztályban a vallás-
tant tanítani. Nyugdíjazni kellett s az egyház „aus Mangel an 
Mitteln" évi 400 f r t nyugdijat utalt ki neki. 1827-től, 56 évi 
szakadatlan munka alatt soha sem panaszkodott, nem elégedetlen-
kedett, akár kapott rendesen fizetést, akár nem, akár javították 
fizetését, akár nem. Meghalt 90. életévében, 1890-ben. 

Ugyanezen évben elköltözött örökre az „ev. tanoda" utolsó 
rectora, nyug. főreáliskolai igazgató, Kupecz Lykurg is; két társa 
közül az egyik, K a u f m a n n Vilmos, 1877-ben megelőzte, a másik, 
Osterlamm Ernő, Debrecenben 1893-ban követte, utóbbi nemes 
alapítvánnyal is megörökítette a maga, az a ty ja emlékét. 

A lelkészi hivatalban is voltak személyi változások. Topertzer 
lelkész a 60-as években már sokszor betegeskedett; mivel az egy-
ház a második lelkészi állást betölteni nem akar ta s egy segéd-
lelkész nem tudott volna eléggé, beteges állapotában, segítségére 
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lenni, 1867. december 15-én leköszönt s nyugdí jaztatását kérte. 
Az egyház Schrancz J ános eperjesi lelkészt választotta meg 
utódjául, akit 186^. november 15-én iktatott hivatalába. 

Topertzer ezután is szorgalmasan látogatta az egyháztanácsi 
üléseket és amidőn Schrancz 1873-ban a budapesti ev. német egy-
ház által papnak választatott s Budapestre távozott, néhány hó-
napon át a papi teendőket is újból végezte. 1874. április havában 
foglalta el állását az uj pap, Torkos Géza, tetterős, fiatal ember, 
akit a typhus már 1881. október 9-én sirba vitt. Alat ta halt meg 
az egyetemes főfelügyelő, Zsedényi Ede, 1879. február 20-án; a 
temetési szertartást Czékus István superintendens, 1870. óta 
Máday utóda, végezte. 1880. április 1-én halt meg Topertzer 
lelkész is. 

Torkos utóda lett Dianiska András, aki mint lőcsei diák, 
a Sztupkay-féle és Garay-féle ösztöndijakban részesült. 

Ezen személyi változásokból némi változás állott be az egy-
házi életben is. 1869-től kezdve az istentiszteletek 9 órakor veszik 
kezdetüket; a hétköznapi, továbbá a gyertyaszentelő- (február 2.) 
és gyümölcsoltó-boldogasszonynapi (március 25.) istentiszteleteket 
1871. február 26-án eltörölték. 

* 
* * 

Dianiska állásának elfoglalásakor, 1882. július 17-én, a tem-
plomi adósság 10,569 f r t 36 kr.-t tett ki; halálakor, 1906. január 
2-án, 3900 K-t, mely 1911-ben végleg elenyészett. 

Ez eléggé muta t ja az egyház erős anyagi helyzetét, amelyet 
kitűnő felügyelői szakértelemmel és buzgósággal, csekély egyházi 
adók behozatalával és a nem jelentéktelen alapítványok gondos és 
szakszerű kezelésével értek el. 

Pfannsclnniedt Triodeonnak és Fater Károlynak 1880-ban 
bekövetkezett lemondása után négy évig Szépréthy Ottó volt az 
egyházfelügyelő, majd annak, betegeskedése miatt történt lemon-
dása folytán Kermeszky Mór, a még mindig kedves emlékezetben 
élő Andaházy Imre unokaöccse, lett a felügyelő. Végtelen szere-
tettel csüngött egyházán, amelynek erkölcsi és anyagi helyzetén 
folytonosan munkálkodott, 1892-ben történt lemondásáig. E kitűnő 
férfiút 1895-ben vesztette el örökre egyháza. Utóda lett a fel-
ügyelői méltóságban dr. Nagy Árpád, 1898-ban bekövetkezett le-
mondásáig: nehé/> szívvel ereszté őt el egyháza, mint iskolafel-
iigyelő és ügyész is elévülhetetlen érdemeket szerzett. 0 jelent-
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hotte mint felügyelő 1894-ben és 1897-ben az egyháznak a 
Herrmaun-féle nagy adományokat. 1898-ban a felügyelői méltó-
ságot az egyház Pr ihradny Oszkárnak ajánlotta fel. Benne kitűnő 
erőt. szerzett. Az a gondosság, körültekintés, előrelátás, amellyel 
egyháza legkisebb ügyeit is figyelmére méltatta és pénzügyi hely-
zetének javára fordította; az az erély, amellyel jónak, üdvösnek 
felismert terveit ki tndta vinni, életrevaló gondolatait meg tudta 
valósítani: szinte párat lannak mondható. 1911-ben történt lemon-
dása alkalmával meghatóan nyilatkozott a hála és ragaszkodás az 
egyház részéről. „Könnyebb szívvel távozhatom — mondá — mi-
vel az egyház vagyoni állapota teljesen rendben van; hanem, ha 
szabad azon óhajomnak kifejezést adni, hogy a kórházi és árva-
házi bizottságban, amely két intézmény különösen a szivemhez 
nőtt, megmaradhassak, ugy azt kérem". Az egyház nemcsak egy-
hangúlag járult hozzá, hanem megnyugvással és örömmel lát ja 
ezen két magasztos intézményének vezetésében kiváló volt fel-
ügyelőjét, akit egyúttal tiszteletbeli felügyelővé is megválasztott. 
Utódja lett Hoeptner Gusztáv, akinek atyja számtalan éven át 
nagy tudással, igaz lelkesedéssel ugy az egyházi, mint az iskolai 
ügyekben önzetlenül faradolt, amiért is az egyház 1900. őszén 
bekövetkezett halálakor érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítette, a 
gyászoló családnak pedig küldöttség utján mély részvétét kife-
jezte. Fia, iíj. Hoepfner Gusztáv, lelkesedéséről, tehetségeiről, 
nagy munkaerejéről már eddig is szép tanúbizonyságot tett és 
munkásságát már több intézményünk modern fejlődése dicséri. 

Vegyük most már szemügyre az 1860. óta létesült alapít-
ványokat, adományokat. 

1862-ben, a canonica visitatio alkalmával az alapok összege 
kitet t 30,251 frtot, azaz 60,502 K-át; az ingatlanok voltak a tem-
plom, a Sztupkay-féle ház, a Hain-féle ház és szántóföldek. Ezek-
hez járult : 1862-ben a Lasszgallnerné Liedemann Erzsébet 4000 K-ás 
felsőbb leányiskolái alapja, 1872 ben a Kayserné Schwartner Jul ia 
2000 K-ás felsőbb leányiskolái, 2000 K-ás kiházasitási, 6000 K-ás 
sirhely-gondozási alapja. 1873-ban özv. Hendelné Szennowitz Karo-
lina többféle alaphoz 1600 K-t; 1878-ban Wiesinger Irma 200 K-t; 
1880-ban Kollerné Szimsz Rozina ingatlanokat 10,000 K értékben 
adományoztak. 1881-ben kisebb adományok összege 850 K; 
1882-ben Okolicsányi-Zsedényi Kálmán hagyománya 6000 K, 
görgői Görgey Gusztáv adománya 2000 K. 1883-ban megalakult 
a lőcsei Gusztáv Adolf-nőegyesület 356 K 40 f. tőkével és 276 
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taggal. Az 1884-ben befolyt adományok 1674 K, 1885-ben 938 K, 
1887-ben 3170 K, 1889-ben 1240 K, 1890-ben 1184 K, 1891-ben 
5024 K, 1892-ben 2406 K, 1893-ban az Osterlamm Ernő alapít-
ványa 3500 K értékben, 1894-ben a Herrmann Gusztáv iskola-
alapítványa kisebb alapitványaival együtt 46,000 K, a kisebb 
másfaj ta adományok összege 906 K. 1895-ben az adományok ösz-
szege 2470 K, 1896-ban 1826 K, 1897-ben Herrmann Gusztáv 
200,000 K árvaházi alap, 200,000 K kórházi alap, 40,000 K 
tízetésjavitási alap, 1000 K a lőcsei Gusztáv Adolí-nőegyesület-
nek; a másfajta kisebb adományok 300 K. 1898-ban Herrmann 
Lajos kisebb jótékonysági alapjai 30,000 K, 1899-ben Herrmann 
Lajos kórházi alapítványa 20,000 K; 1900-ban Probstner Gyula 
alapítványa 1600 K, a Soltz Sámuel hagyatéka 24,000 K, 1901-ben 
a Fuchs Julia-alap 2400 K, 1911-ben özv. Probstner Gyuláné 
10,000 K-ás kórházi ágyalapi tványa; a diaconissa-alaphoz is éven-
kint számos éven át 200 — 200 K-val járult , valamint özv. Sta-
varszky Jul iánné is ugyanezen célra több száz koronát ado-
mányozott. 

Csak ilyen áldozatkészség mellett lehetett rövid két évtized 
alatt oly szép intézményeket létesíteni, amilyenekkel ma a lőcsei 
egyház rendelkezik; ezen áldozatkészség megnyilatkozásában vájjon 
mennyi része lehetett az ideális lelkipásztornak, ki tudná meg-
mondani; hogy része volt ebben, az bizonyos. 

Dianiskának mindjár t kezdetben feltűnt, hogy ezen intelli-
gens egyháznak nincs iskolája; magánházakban, nyirkos, kellőleg 
nem szellőztethető, sokszor sötét szobákat bérel s oda küldi gyer-
mekeit iskolába. Az egyháznak nem volt pénze, mindamellett a 
buzgó felügyelővel, Kermeszkyvel. s a nagy tehetségű iskola-
felügyelővel. dr. Roth Samuval, ki tudta vinni, hogy iskolának 
alkalmas házra t' gyen szert az egyház. Már 1887-ben a canonica 
visitatio alkalmával jelenthette püspökének, hogy alkuban áll a 
felügyelőség egy iskolának alkalmas nagy ház tulajdonosával. 
S közvetlenül ezután, 1887. junius 26-án Kermeszky felügyelő 
megvette a főtéren az iskola céljaira alkalmas Kovács-féle házat 
18,000 fr tért . Szeretettel gondoskodott tehát egyház, tanács, iskola-
szék a kicsinyek kellő elhelyezéséről s fá-adságot, kiadást nem 
kiméivé, tatarozott, alakított , javitott , hogy minél kedvesebbé 
kellemesebbé tegye a kicsinyek nappali hajlékát . Dr. Roth Samu-
nak 1889-ben oly váratlanul bekövetkezett halála után dr. Nagy 
Árpád, annak lemondása után dr. Alexy János iskolafelügyelő a 
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tanítói karral s a buzgó iskolaszékkel karöltve, a lőcsei társada-
lom kedvelt, első iskolájává fejlesztette. Valóban, amennyire a 
gyermekek megszerették s megszeretik ezt az iskolát, oly szivesen 
lá t ják őket bármely középiskolában. 

Helyesen működött a szepesudvardi (Burgerhofnak fogjuk 
csak nevezni, mint a történelmi okmányok) iskola is. Schoch mes-
ter szépen bele élte magát e romantikusan fekvő kis községbe. 
I t t megszerették, otthon sem feledkeztek meg róla: évről-évre jött 
adomány a messze nyugatról. Dianiska is gondoskodott, hogy a 
nagy német Gusztáv Adolf-egyesület ne felejtse el Burgerhofot, de 
arról is gondoskodott, hogy a burgerhofiak se felejtsék el, mivel 
tartoznak az Isten dicsőségének. És 1894. február l l - én jelenti az 
elnökség a tanácsülésen, hogy a burgerhofiak templomot szeretné-
nek, szivesen hozzájárulnak az épitéshez azzal, amijök van. A ta-
nács azonnal megállapitja, hogy a burgerhofi templom épitési 
alapja 8300 frt, ezzel az épitkezés befejezhető is volna. Éppen 
most tatarozták három éven át a lőcsei nagy templomot, kupolája 
majd össze dőlt, együtt van az épitőbizottság; gondoskodjék az 
róla, hogy Burgerhof minél előbb templomhoz jusson. 

Ugyanezen gyűlésen jelenti Dianiska lelkész, hogy Herrmann 
Gusztáv, az egyház régi presbytere, a temetőben óhajt saját költ-
ségén templomot épiteni, melynek előcsarnokába foglalná a maga 
sírboltját. Előterjeszti az épitési terveket, kéri az épitési engedélyt 
s az egyház erkölcsi támogatását. Az egyház Herrmann Gusztávot 
tiszteletbeli presbyternek megválasztja, az engedélyt megadja és 
ezen templom épitését is ugyanazon bizottsághoz utalja. 

Mindkét templom épitését, mivel a nagy templom javítását 
teljes megelégedésre végezte Müller Antal helybeli műépítész, ő reá 
bízzák. 1895-ben készült el mind a két templom egyszerre. Szep-
tember 29-én avat ják fel a burgerhofit, október 13-án a temetőit. 
Zelenka Pál püspök, 1890. óta Czékus utóda, akadályozva volt a 
megjelenésben, helyetteseket küldött a felszentelésre, de a Gusztáv 
Adolf-egyesület kiküldöttei itt voltak s Schoch mesternek 25 éves 
tanítói jubileuma alkalmából 25 frtot nyújtot tak át. Ez az egye-
sület a burgerhofi templomra 7000 ír tnál többet küldött, a lőcsei 
egyháznak pedig 1885—1895. tavaszáig 7261 f r t ;J1 kr.-t. Az 
1895. március 31-iki tanácsülésből ezen adományokat az egyház 
hálásan köszöni s értesiti az egyesületet, hogy támogatásra 
nincs már szüksége, Burgerhofnak is csak rövid ideig kell az; 
Herrmann Gusztáv ugyanis, aki az általa építtetett templom fen-
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tar tására 2000 K-ás alapot létesített, már akkor kifizette az iskola-
épületet. Az egyházak is hova-tovább nagy mérvben igénybe 
veszik az államsegélyeket, a lőcsei egyház is — az autonomia 
sérelme nélkül — csakis Burgerhof taní tójának részére veszi azt 
igénybe 1897. óta s ettől kezdve a Gusztáv Adolf-egyesület támo-
gatása Burgerhoí részére is felesleges lett. 

Mikor az állami főreáliskola sa já t palotájába behurcolkod-
hatott. üresen maradt a Hain-féle ház; ezt magánlakásokra kellett 
átalakítani, ami 1899-ben és 1900-ban meg is történt, 3000 fr tnál 
nagyobb költséggel. 

A paplak, a Sztupkay-féle ház, amelyet 1808-ban Sztupkay 
Sámuel, volt lőcsei polgármester, egyéb ingatlanaival és tetemes 
alappal az egyháznak hagyott, azon rendeltetéssel, hogy az minden-
korra papi lakásul szolgáljon, ezen hosszú idő alat t többszöri 
kisebb átalakításokon ment keresztül. Mindamellett a papi lakás 
sem modern, sem kényelmes, sem egészséges nem volt. Dianiska 
nem szólt emiatt; de amidőn jelenteni volt kénytelen, hogy az 
egyik szobában a mennyezer beesett, Pr ihradny felügyelőt, azt a 
gondos, előrelátó embert, annyira bántotta ez a nem várt dolog, 
liogy a házat legszívesebben eladta volna. De 10,000 fr tot Ígértek 
érte csak, a végrendelkező akaratához is kellett alkalmazkodni, 
azért Müller Antallal, aki ennek a teremtő korszaknak egyházi 
építésze - munkái most is dicsérik őt — tervet készíttetett mo-
dern, kényelmes, elegáns papilak emelésére, kerül, amibe kerül. 
A terv tetszett, az épület aszerint épült. Kényelmes lakása van az 
emeleten az első lelkésznek, a földszinten a másodlelkésznek, az 
egyházfinak; a félemeleten van a könyvtár, melynek helyisége 
egyúttal a tanácskozó terem. 

így kárpótolta a felügyelő és egyháza szeretett papját ; be-
vezettette a lakásokba a vízvezetéket, a villanyvilágítást, ezáltal 
a lakást minden comforttal el láthatta és el is látta. 

1897. november 10-én, borongós őszi nap délutánján volt 
együtt az ünnepi közgyűlés, amelyen Herrmann Gusztáv alapit-
ványait kihirdették. Oly ünnepi, magasztos volt a hangulat, mintha 
csak a templomban istentiszteleten lettek volna. Az egyháztanács 
bizottságot választott, amely a felügyelőséggel együtt azt az uta-
sítást kapta, hogy a kórház és árvaház mielőbb megvalósittassék. 
1898. szeptember havában sikerült a minoriták ker t jé t 28,000 K-ért 
megvenni, 1899. junius havában a Tilkovszky-féle kertet 1000 K-ért, 
A földmunka azonnal megindult s Müller Antal tervei szerint az 
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építkezés is serényen haladt. A kórház 1900. nyarán elkészült, a 
diaconissák augusztusban behurcolkodhattak s november közepén 
megtörtént a felszentelés, amelyet Zelenka Pál püspök haj tot t 
végre egyszerű magasztos módon. 

Első vezetője, dr. Polnisch Arthur igazgató-orvos, igen jó 
hírnevet szerzett e humánus intézménynek, amelyet a közönség 
szinte-szinte dédelget kisebb-nagyobb alapítványokkal, adományok-
kal, a diaconissák iránti figyelmével. Város, vármegye támogatja; 
utóbbi lelki betegek részére külön pavillont emeltetett és ezt is 
szerződésszerüleg a Herrmann Gusztáv-kórház kezelésébe bocsátotta. 

Dr. Polnisch Arthurnak 1914. évben bekövetkezett halála 
után a kórház igazgató-orvosa dr. Hritz Arthur, aki eddigi ered-
ményes munkásságával a jövő szép perspectiváját nyit ja. 

1901. julius 5-én egyháztanácsi ülésen az árvaház épitési 
tervei kerültek tárgyalásra. Az egyháztanács állást foglalt, az 
épitést Müller Antalnak adta s 1902. tavaszán az épités meg-
indulhatott. Ez az építkezés is akadálytalanul nyert befejezést s 
1904. augusztus 28-án e humánus intézményt fel lehetett avatni. 

Az első esztendőben 16 volt az árvák száma, ma 18; a lőcsei 
Gusztáv Adolf-nőegyesület minden évben kedves karácsonyestét 
rendez az árváknak; társadalmunk hölgyei ezeket szívesen láto-
ga t ják . Az első árvaatya volt Wenczel Rezső tanitó, nyugalomba 
lépése óta Mayer József tanitó. 

A nagy jótevő, Herrmann Gusztáv, már nem érhette meg 
ezen intézmények felavatását, amelyeken csak az 1907. február 
21-én meghalt Lajos öccse vehetett részt. 

Herrmann Gusztáv 1898. julius végén hunyt el, koporsóját a 
világi és egyházi élet legjobbjai kisérték a résztvevők nagy soka-
ságával végső pihenő helyére; augusztus 6-án 1/28 órakor az általa 
emelt templomban emlékezetére istentisztelet volt. 

Életében is több kitüntetés érte, az egyház tiszteletbeli fel-
ügyelőnek választja, arcképét az iskola díszterme részére meg-
festeti, az iskola falába és a temetői templom falába emléktáblát 
illeszt, Érdemeit felsőbb helyen is méltatták és a Ferenc József-
rend lovagkeresztjével lett kitüntetve. A kórházi épületek és az 
árvaház messziről hirdetik e szerény emberbarát kimagasló erényeit. 
1895. április 2-án ünnepi egyházgyiilésen Zelenka Pál püspök sze-
mélyesen adja át a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
hálás köszönetét. 

Dianiska András lelkész megérte a Herrmann-féle alapitvá-



69 

nyok megvalósulását és biztató jövőt jósló kezdő működésüket. 
Valóban gazdag e papi pálya erényekben, ünneplő mozzanatokban, 
egyházi munkában is. 

1883-ban nagyobbszabásu ünnepe volt az egyháznak, Luther 
Márton születésének 400. évfordulója. November 10. és 11-én folyt 
le egyházi ájtatosságok közepette e nevezetes évforduló, amelynek 
emlékezetére létesült a lőcsei Gusztáv Adolf-nőegyesiilet. 

1887-ben letárgyalta az egyháztanács a még ma is nagy-
részben érvényes egyházszervezetét. A régi 1806-iki, illetve 
1808-iki lényegesebb változtatások nélkül maradt érvényben 
1887. október 22-ig, amely napon az uj szervezet lépett életbe. 

Alig hogy e szervezet elkészült, foglalkozott a tanács a 
templomfelavatás 50. évfordulójának megünneplési módjaival. Szép 
programmot állítottak össze, amelynek fénypont ja volt Wagner 
Vilmos karnagy megünneplése, hiszen ő is 50. szolgálati évét töl-
tötte be. Az ünnepelendő erről tudomást szerzett s azonnal, 1887. 
szeptember 5-én, benyújtotta lemondását; igy akar ta kikerülni 
ünnepeltetését. A tanács szeptember 6-án azt határozza, hogy 
lemondását csak a jubileum után fogja tárgyalni, mert a jubileum 
szeptember 18-án lesz. Az előkészületek már megtörténtek, amidőn 
híre futott, hogy meghalt Wagner mester. Kermeszky felügyelő a 
szeptember 14. tanácsülésén elparentál ja a megboldogultat, akinek 
érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítik; a tanács küldöttséget me-
neszt a gyászoló családhoz, amelynek az egyház részvétét, nemcsak, 
hanem a megboldogult fáradozásaiért s zenei alkotásaiért köszö-
netét tolmácsolja; á tadja emlékül a remekművű feliratos kelyhet. 
Minthogy a család saját költségén óhaj t ja kedves halot t já t eltemet-
tetni, 200 K-val alapját veti a tanács a Wagner Vilmos alapnak, 
amely a komoly, az egyházi zene ápolására szolgáljon; a család 
később 300 K-val járult ezen alaphoz. Koporsóját presbyterek 
vitték a templomba, onnan a temetőbe. 

A jubileumi ünnepségek természetesen elmaradtak s a 
templomavatás ünnepi évfordulója gyászban, magasan szárnyaló 
gondolatokkal ragyogó beszédben rendes istentisztelet keretében 
folyt le. 

1887. junius havában Czékus István superintendens megtar-
totta a canonica visitatiot. Nagy munka volt az előkészítés 
munkája, amelyért méltán lelkészének jegyzőkönyvi köszönetet 
mondhatott az egyháztanács. Ez volt az utolső egyházvizsgálat 
napjainkig, mert Zelenka Pál püspök ilyen egyházvizsgálatokat 
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nem tartot t , utóda pedig, az 1911-ben megválasztott Geduly Henrik 
püspök az 1914. évben tervbe vett egyházvizsgálat tartásában a 
háború által lett megakadályozva. 

Az 1862. egyházvizsgálat alkalmával élt az anyaegyházban 
1703, a leányegyházakban 202 lélek. A leányegyházakból kivált 
azóta még 1862-ben Illésfalu, melynek akkor 190 lelke volt, és 
1808-ban Csütörtökhely, 4 lélekszámmal; Illésfalu Iglóhoz, Csütör-
tökhely Svábóchoz csatlakozott. 

Az 1887. egyházvizsgálat alkalmával pedig élt az anyaegy-
házban 1032, a leányegyházakban 181 lélek. Ez az apadás nap-
jainkig, sajnos, állandó jellegű: az 1910. népszámlálás szerint a 
lőcsei evangélikusok száma kitet t 979 lelket, 1916. december 31-én 
pedig 942 lelket. 

Dianiska munkásságának hire ment s nem kisebb egyház, 
mint a pozsonyi, küldött ide képviselőket 1890. április 20-án, hogy 
hallgassák meg a jóhirü lelkipásztor szónoklatát. Kermeszky fel-
ügyelő, aki egyházi téren tanúsított kiváló szolgálataiért a Ferenc 
József-renddel lett ki tüntetve s egyháza részéről egy hónappal 
előbb ezen alkalomból ünneplésben részesült, összehívja hamar az 
egyháztanácsot, amely, csakhogy it t maradásra bírhassa szeretett 
papját, fizetését ad personam 600 K-val emelni javasolja. Az 
április 27. közgyűlés, amelyen 64 tag van jelen, lelkesen elfogadja 
a javaslatot s utána azon mód — in corpore — elmennek Dia-
niskához s kérik, hogy maradjon. 

A május 18. közgyűlésen, amelyet a jegyzőkönyv történelmi 
jelentőségűnek mond, — annak is bizonyult — Dianiska kijelenti, 
hogy ezen nem remélt ragaszkodástól meghatva i t t marad, hűséget 
hűséggel, szeretetet szeretettel viszonoz, amire oly meleg jelenet 
következett, amilyen egyház és lelkész között 1784. óta — amikor 
az egj i iáz Herrmann lelkész kedvéért nyugdijalapot létesít — 
nem volt Lőcsén. 

Az 1791. XXVI. t.-c. 100. évfordulója alkalmából szerte a 
hazában a protestánsok ünnepi hálaistentiszteleteket tar tot tak. 
Nálunk ünnepélyesebb volt ezen ünnepély, mert 1891. augusztus 
23-án és 24-én itt tar tot ta közgyűlését a magyarhoni egyetemes 
gyámintézet. Ezen alkalomból köztünk időzött br. Prónay Dezső 
egyetemes főfelügyelő, br. Radvánszky Béla az egyetemes gyám-
intézet országos elnöke, Németországból dr. Fricke a Gusztáv 
Adolf-egyesület központi választmányának elnöke, titkos tanácsos, 
dr. Pauk superintendens stb. 
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Az egyház kitett magáért ; zajos és fényes ünnepségeket ren-
dezett s azok mind igen szépen sikerültek. 

1894. augusztus 10-én volt az első templomi hangverseny 
Töpfer József Ármin budapesti zeneigazgató közreműködésével. 

1894. április 1-én nagy hazánk fia, Kossuth Lajos halála 
alkalmából gyászistentisztelet volt, amely kivált a többi ünnepi 
istentisztelet között, 

1896. május 9-én pedig az egyház az összes helybeli iskolák 
bevonásával nagyszabású millennáris ünnepet rendezett, melynek 
egyik része a templomban, másik része a városi vendéglő nagy-
termében folyt le. 

1898. nyarán szintén egy nagyobb ünnep előtt állott az egy-
ház: 0 Felsége ide jövetelét várták a hadgyakorlatok alkalmából; 
ám a hadgyakorlatokat lefújták és 0 Felsége a magyar nemzettel 
egyetemben mély gyászba borult s szeptember 21-én boldogult 
Erzsébet királynénk halála alkalmából gyászistentiszteletet tartott . 

A lőcsei egyház 1741. év óta a VI szabab királyi városi 
esperességhez tartozott ; ezen esperességet alkották: Kassa, Eper jes , 
Bártfa, Kisszeben, Késmárk és Lőcse. Midőn a 90-es évek végén 
az egyetemes és kerületi gyűléseken többször fölvetődött a kérdés, 
nem volna-e célszerűbb az egyházmegyéket, esperességeket, a poli-
tikai vármegyék szerint beosztani, a kérdés taglalásával kapcso-
latban csakugyan tanácsosnak találták az egyházmegyéknek a 
politikai megyéken belől lévő beosztását, Az egyetemes gyűlés ezt 
el is rendelte s ezért feloszlott a régi VI szabad királyi város egyház 
megyéje 1906-ban, melynek utolsó esperese számos éven át Dianiska 
András volt. 

Lőcse a szepesi városi egyházmegyébe kérte bekapcsolását. 
A jegyzőkönyveket, csekély kivétellel, 1904-ig német nyelven 

vezették, azóta csak magyarul. 
Dianiska utóda lett Illgenn Antal, aki 1906. augusztus 15-én 

foglalta el állomását. 
Mindjárt a következő évben több fontos uji tást léptetett életbe 

az egyház. így elhatározta, hogy ezentúl minden hónap első vasár-
napján és pünkösd első napján magyar nyelvi istentisztelet legyen. 

Rendezte a templomból való temetés kérdését is olyképen, 
hogy föltétlenül a templomból temetendők felügyelők, lelkészek, 
iskolafel ügyelők; más egyháztagot a templomból csak akkor lehet 
temetni, ha az egyháztanács 25 tagja ezt a lelkésztől, a halál 
bekövetkezte után 24 órán belől, Írásban kéri. 
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A hálás egyház 1907. október 13-án Dianiska András emlé-
kének siremléket állított. 

1907-ben felemelte a váro^ évi segélyét 4200 K-ról 6280 K-ra. 
Ugyanezen évben ment határozatba, hogy az elemi iskolában 

a tanítás a téli hónapok alatt, október 1-től március l- ig 9 órakor 
kezdődjék. 

Burgerhofban Schoch János tanitó 1910-ben nyugalomba vo-
nult, Poprádra költözött s ott 1914-ben meghalt. Az Evangelischer 
Glaubensbote megható költeményt hozott dr. Weidauer superinten-
dens tollából halála alkalmával. 

Távozása után Breuer Rezső, majd az ő távozása után Lesch 
Gusztáv lett a szepesudvardi tanitó, aki hir szerint a most folyó 
világháborúban hősi halált halt, 

Eltávozott 15 évi nagyrabecsült munka után Ratzenberger 
Ferenc is 1908-ban, mivel Szepesbéla választotta lelkészének. 
Előtte is, utána is sok kellemetlenséget szereztek a segédlelkészek 
gyakori változásai, amiért is 1910-ben az egyház másodlelkészi 
állást szervezett és Treszler László volt malompataki lelkészt 
választotta meg másodlelkészének. 

Az alapok kezelése a mult század végéig decentralizálva 
volt; az 1897-iki nagy alapítványok kezelése és számadásaik ve-
zetése hozzáértők, szakemberek munkáját kívánta, ezért szüksé-
gesnek mutatkozott az alapok fokozatos centralizációja. Pr ihradny 
felügyelő ezt nagy körültekintéssel és fáradtsággal keresztül is 
vitte s ezen munkához a legjobb szakférfiakat megnyerte. Az 
egyházközség törzsvagyona az alapokkal együtt kitesz 393,078 K 
23 f., az évi kiadások összege pedig 36,651 K 52 f., amely a be-
vételekből fedezetet nyer. 

1912. október 13. és 14-én a magyar Luther-társaság tar tot ta 
itt ünnepies közgyűlését, amely fényesen sikerült. Különösen impozáns 
volt az október 13-án délután 5 órakor tar tot t megnyitó a templom-
ban, ahol felekezeti különbség nélkül gyűlt össze a város társadalma. 

Az egyháztanács ezen évben többször foglalkozott a zsinati 
bizottság javaslatáva mely előkészítője volt az 1913-ban megnyi-
tott zsinatnak. E zsinatra a szepesi városi egyházmegye, amely 
20 egyházközségnél többet foglal magában, 4 képviselőt küldhe-
tett, még pedig 2 egyházit és 2 világit; a két egyházi képviselő 
volt Kübecher Albert főesperes és Szontagh Sándor alesperes, a 
két világi pedig Münnich Kálmán udvari tanácsos, országgyűlési 
képviselő, az egyházmegye felügyelője és dr. Hritz Lajos lőcsei 
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kir. törvényszéki tanácselnök, egyházmegyei számszéki elnök, tiszai 
egyházkerületi törvényszéki biró. 

A zsinat a bekövetkezett háború miatt nem fejezhette be 
tanácskozásait és eredmény nélkül feloszlott. 

1914-ben augusztus 1-én tört ki a nagy világháború. Az 
egyház tisztviselői közül katonai szolgálatra bevonult: Dr. Hritz 
Kálmán és dr. Kardeván Károly egyházi jegyzők, dr. Hri tz Ar thur 
kórházi igazgató-főorvos, ezredorvos, dr. Nagy Sándor másodorvos, 
Rátz József tanitó; az egyháztanács tagjai közül: Okolicsányi-
Zsedényi Ede huszárszázados, Lányi Gusztáv főhadnagy, Loysch 
Andor százados, Slafkofszky Jenő. 

Az egyházközség tagjai , mindamellett, hogy a háborús jóté-
konyság terén nap-nap mellett buzgólkodnak, a reformatio 400. 
évfordulója alkalmából az egyetemes gyűlés által elrendelt gyűj-
tésnél nagy áldozatkészséget tanúsí tot tak; 2000 K-át adtak össze. 
A magyarhoni ág. h. ev. egyház az országos gyűj tés u t ján összegyűlt 
pénzekből emberbaráti maradandó alkotásokra törekszik, egyúttal a 
meglévő emberbaráti intézmények fejlesztését is tervbe vette, való-
színű, hogy a mi árvaházunk is országos támogatásban fog részesülni. 

Az egyházközség kormányzati közegei jelenleg: 
Az egyházközség elnökei: Hoepfner Gusztáv felügyelő és 

lllgenn Antal lelkész. 
Tiszteletbeli felügyelő: Pr ihradny Oszkár. 
Iskolai felügyelő: Dr. Alexy János . 
Másodlelkész, egyúttal hitoktató: Treszler László. 
Egyházi jegyzők: Kauffmann Aurél, dr. Hritz Kálmán, 

dr. Kardeván Károly. 
Ügyész: Dr. Hritz Kálmán. 
Egyházi pénztáros, egyúttal alapkezelő: Hensch Aladár. 
Egyházi ellenőr, egyúttal épületgondnok: Schrancz Aladár. 
Templomgondnok: Slafkofszky Lajos. 
Temetőgondnok: Fábry Sándor. 
Alapkezelők: Povázsay János (nyugdijalap), Grosch Ödön 

(a szepesudvardi leányegyház pénztára). 
Ifjúsági gyámintézet, pénztáros: Förster Rezső. 
Iskolai igazgató: Grosch Ödön. 
Gazdasági bizottság: Spengel Albert, Klein Pál, Slafkofszky 

Lajos lakatos. 
Számvizsgáló bizottság: Hornung Albert, Lányi Gusztáv, 

Szennovitz Frigyes. 
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Iskolaszék: Dr. Alexy János és Illgenn Antal, mint elnökök, 
Pr ihradny Oszkár tiszteletbeli felügyelő, Hoepfner Gusztáv fel-
ügyelő, Treszler László másodlelkész, Grosch Ödön igazgató-
tanító, Rátz József tanító, Mayer József tanító, mindnyájan hiva-
taluknál fogva; továbbá Förs ter Rezső, Fábry Sándor, Scholtz 
Gusztáv, Forberger Vilmos, K a u f m a n n Aurél, Wentzl Rezső, mint 
választott tagok. 

Templomülőhelyek összeíró bizottság: Grosch Ödön, Rátz 
József és Mayer József. 

Az egyháztanács tagjai hivataluknál fogva: Pr ihradny Oszkár 
tiszteletbeli felügyelő, Hoepfner Gusztáv felügyelő, Illgenn Antal 
lelkész, dr. Alexy János iskolafeliigyelő, dr. Hritz Kálmán ügyész, 
Treszler László másodlelkész, K a u f m a n n Aurél és dr. Kardeván 
Károly jegyzők, Hensch Aladár pénztáros, Schrancz Aladár ellenőr, 
Slafkofszky Lajos lakatos templomgondnok, Povázsay János alap-
kezelő, Mayer József árvaatya, Grosch Ödön igazgató-tanitó, Rátz 
József tanitó, Förs ter Rezső könyvtári bizottsági elnök, Spengel 
Albert gazdasági bizottsági elnök, Fábry Sándor temetőgondnok, 
továbbá az egyháztanács választott tagjai : Hornung Albert, Karde-
ván Vilmos, Kaynár Gyula, dr. Hritz Lajos, Klein Pál, Okolicsányi-
Zsedényi Ede, Rombauer Károly, Scholtz Gusztáv, Slafkofszky 
Lajos szappanos, Schwartz Károly, Szennovitz Samu, báró Wieland 
Arthur, Rácz Lajos, Lányi Gusztáv, Schréter Gyula, Barcs Gyula, 
dr. Pá te r Kálmán, dr. Lorx Sándor, Záhorszky Mihály, Loysch 
Andor, Forberger Vilmos, Ambró Gyula, Jermy Sándor, Zsedényi 
Gyula, Wentzl Rezső, Nagy Pál, Vozáry Miksa, Görgey Gusztáv, 

Hornung Lajos, Slafkofszky Jenő. Pót tag: Szennovitz Frigyes. 

* 
* * 

Isten segedelmével elérkeztünk a reformatio négyszázados 
évfordulójának küszöbéig. 

Megalapoztuk a hit világát, biztosítottuk az egyház fenmara-
dását, kiépítettük iskoláinkat, alkottunk emberbaráti intézménye 
ket, amelyekre égetőbb szükségünk lesz, mint valaha, 

Ezek lát tára emlékezzünk meg kegyelettel, hálával elődeink-
ről — teljesítsük sziklaszilárdan kötelességeinket gyermekeinkkel, 
unokáinkkal szemben. 

Isten kegyelméből, összefogva, összetartva, lánccá fűzve nagyot 
is alkothatunk, maradandót is. 

VOZÁRY MIKSA. 



AZ EGYHÁZKÖZSÉG EGYHÁZI ÉS 

VILÁGI VEZETŐI. 





I. Lelkészek» 
a) A német egyház lelkészei. 

Az alábbiakban közöljük azon hitbuzgó, Luther tanától át-
hatott férfiak rövid életrajzát s működését, kik közül sokan nagyobb-
részt Németország hires egyetemein — köztük a wit tenbergain — 
Luther- és Melanchthontól tanulták az evangelium tudományát: 
a theologiát. Hazajövet, vallásos buzgóságtól á thatva hirdették 
Luther tanait . 

A prédikátorok méltatásánál a kronologiai sorrendet ta r t juk 
szem előtt, elsősorban a német s azután a tót evangelikus egyház 
lelkészeit tárgyalva. 

1. A lőcseieknek legelső evangelikus-lutheranus lelkésze volt 
Moller vagy Müller György, kit Molitornak is neveztek s lőcsei 
származású volt. Előbb lelkész Nagy-Lomnicon, majd Bélán s Hen-
kel Sebestyén halála után, 1530. körül szülővárosába hivták. 
A lelkészi hivatala mellett még a 24 szepesi város esperesi méltó-
ságát is reá ruházták, még pedig már 1528. óta. Mint esperes, 
maradandó emléket hagyott hátra az által, hogy korának legneve-
zetesebb eseményeit, az u. n. „Moller-féle Matrikulá"-ban (Matricula 
Molleriana) szorgalmasan feljegyezte s ez esperességi méltóságá-
ról való lemondása után (1544.) is folytatódott, arai szerfelett 
fontos forrásmű a Szepesség reformatiojának történetéhez. 

Eleinte az uj tanok ellen szállt sikra. Nem szabad azonban 
elhallgatnunk, hogy mint esperes, hivei körül nagy érdemeket 
szerzett azzal, hogy őket a Zápolya korában felmerült zavarok 
alat t sok zaklatástól s különösen lomnicai Horváth János prépost 
túlkapásai ellen derekasan védelmezte. Miután 1544-ben egész egy-
házközségével az augsburgi hitvallásra áttért , még 14 évig állott 
egyháza élén és mindenkitől tisztelve és szeretve, 1558-ban halt 
meg. Nehezére esett, hogy a városi lelkészt megillető tizedet 
maga kezelje, azt az egész egyházi gazdasággal együtt a városnak 
engedte át és annak megváltása tejében a városi tanáccsal 
gyakrabban kiegyezett. 
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2. Lőcse tnlajdonképeni reformátora volt a brassói szárma-
zású Bogner Bertalan. Őt 1544-ben Moller Eperjesről segéd-
lelkészének hivta meg. Lelkészi működése alatt „gyuladt ki a 
reformatio világossága" (ist das helle Licht des Evangeliums 
aufgegangen), amint ezt Hain G.: ,.Lőcsei Krón iká j áéban olvas-
suk. Neki tar ta tot t fenn, hogy a minden újítástól idegenkedő és 
haj thata t lan lelkészeket más véleményre birja s ezzel a Szepes-
ségen az első evangelikus-lutheranus egyházközséget létesítse. 
Nagy sikerrel s buzgósággal működött majdnem 12 évig ezen 
egyházközségben mig 1555-ben Iglóra Leutscher helyére hivták meg 
lelkésznek. Nem sokáig állhatott az élén az igiói egyházközség-
nek, mert már 1557-ben elragadta a halál öt árvaságra jutott 
gyermeke köréből. Iglón uj egyházi szabályzatot teremtett, mely 
oly nagy tetszésnek örvendett, hogy a városi tanács jó későn, 
Bogner halála után 1582-ben meghagyta: hogy minden ujonan 
megválasztott lelkész ezt irányadóul tekintse. Bogner ezen fontos 
okiratát még mai napig is Igló városának levéltárában őrzik. 

Moller alatt segédlelkész 1548-tól a késmárki születésű 
Sommer János volt. 

3. Bogner utódja a lelkészi hivatalban Serpilius Lőrinc, 
másnéven Quendel volt. Bélán született s már kora if júságában 
nagy hajlandóságot mutatott, hogy a reformatio hive legyen. Ez 
okból Wittenbergába Melanchtonhoz ment, ahol német nevét latin-
nal cserélte fel. Állítólag 1530-ban Augsburgban a birodalmi 
gyűlésen is ott volt. Hazatérése után szülővárosában 1541-ben rector 
s 1546-ban lelkész lett. Ott minden feltűnés nélkül az ágostai 
hitvallást s a lutheránus istentiszteletet vezette be, azonban Melanch-
ton tanácsára oly óvatos volt, hogy néhány szertartást, amely-
hez a nép nagyon is ragaszkodott volt, — egyelőre megtartott . 

Lőcsére 1558-ban jött s öt évig maradt itten. Minthogy itt 
ellenesekre talált, elhatározta, hogy 1563-ban Leibicra menjen, 
ahol nyolc év lefolyása után meghalt. Több izben esperesnek 
választották s ezen tisztségben a testvérület (Brüderschaft) körül 
nagy érdemeket szerzett. Segédlelkészei voltak Lőcsén első izben 
Kreutzer (Cruciger) M. Albert, azután Fröhlich Tamás (vagy 
Hilárius), aki innen Kassára ment. Mint másod-segédlelkészek mű-
ködtek alat ta: Lantsperrer Sylvester és 1561. óta. Barth Márton. 
Quendel után a lőcsei egyházban komolyabb és hosszabb ideig 
tar tó viszálykodások törtek ki, ugy hogy a lelkészi hivatalt hat 
évig nem töltötték be. Ezen időben Meitzer Györgyöt, a szepes-
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váraljai iskola rectorát alkalmazták segédlelkészi minőségben; 
midőn ez azonban Besztercebányára kapott meghivást, helyére 
Platner Antal magister jött, ki azután lelkész is lett. 

4. Platner Antal, egy lőcsei szabómester fia volt. Goldberg-
ben és Wittenbergában tanult és hét évig élvezte a Thurzó-féle 
ösztöndijat. Hazatérése után az itteni iskolák rectora lett s ezen 
állásban maradt 1561-től 1567-ig, azután segédlelkésszé s végül 
1569-ben lelkésszé választották. Hivatalába való iktatása alkalmá-
val — a Hain-féle „Lőcsei Krónika - ' adatai szerint — szép be-
szédet mondott a lelkészi állásról s egyszersmind fogadalmat tett, 
hogy tanait a szentirás és az ágostai hitvallás szellemében fogja 
folytatni. 

1582-ben a szepesi lelkészek között nagy mozgalmat idézett 
elő az u. n. egyezségi irat (Concordienformel, lat: formula con-
cordiae), mivel egyesek, mint ennek buzgó hivei, mellette kardos-
kodtak s azokat, kik más véleményen voltak, mint tévtanok hir-
detőit meggyanusitották. Különös buzgósággal szállt sikra az 
egyezségi irat érdekében Kratzer, a késmárki Rüber tábornok ud-
vari lelkésze. Itt is Platneré az érdem, hogy az Iglón és Csütörtök-
helyen tartott gyűléseken a 24 szepesi városok lelkésztársainak 
kimutatta, hogy az egyezségi iratot, mint a szentirással, az egy-
házi atyák kijelentéseivel, a zsinati határozatokkal s Melanchton 
tanaival össze nem egyeztethetőt, — Németország legtudósabb 
theologusai, különösen a wittenbergiak és lipcseiek, sőt sok pro-
testáns rend elvetették és ezzel lelkésztársait arra birta, hogy ők 
is az egyezségi irat ellen nyilatkoztak s csak az országban 
elismert ágostai hitvallást akarták megtartani. Komolyabb moz-
galmat idézett elő még a XIII . Gergely pápától javitott naptár, mely-
nek Szepesmegyébe való bevezetését Rudolf király 1583-ban ren-
delte el. A protestánsok állást foglaltak ez ellen, mivel ebben a 
katholikus vallási szertartásokhoz való vonatkozást találtak. Pabst 
Frigyes lőcsei biró Kassán tett Ígérete értelmében el akar ta ren-
delni. hogy a húsvéti ünnepek az 1584-ik évben már az uj nap-
tár szerint ünnepeltessenek: ami ellen Platner ünnepélyesen tilta-
kozott. Sok fenyegetés, figyelmeztetés és tanácskozás után a javi-
tott naptárt végre először a XII I szepesi városban, azután a 
többi szepesi egyházközségekbe is bevezették. Platnernek több 
segédlelkésze volt. 1570-ben a Brandenburg fejedelemségből való 
Schnell Tamás rectort léptették elő segéd lel késznek s midőn ez 
Szepesolasziba lelkésznek választatván meg eltávozott, Rausch 
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Tamás követte; azután ismét Schwarz (vagy Niger) lamás, ki 
később nyugalomba vonulván, az 1600-ban dühöngő pestis áldo-
zata lőn. Másod-segédlelkészek voltak: 1567. óta Leibitzer János 
s ennek 1588-ban bekövetkezett halála után fia Joachim, aki a 
rákövetkező évben Alsóerdőfalvára távozván, követője Sturm 
Márton lett. P la tner 1598-ban halt meg s nevének egyebek kö-
zött azzal is szép emléket biztosított, hogy 1590-ben a t^stvérü-
letnek (Brüderschaft) egy könyvet adott át, amely a 24 szepesi 
város hitvallását tartalmazta, azon rendeltetéssel, hogy minden 
lelkész a jövőben is ezt a hitvallást sajátkezüleg i r ja alá, Ezt 
1674-ig pontosan be is tar to t ták. Ama könyvet mostanáig is a 
szepesi városi esperességnél őrzik. 

5. Az ötödik evangelikus lelkész Lőcsén volt Sturm Márton, 
szintén lőcsei születési!. A wittenbergai egyetemről való vissza-
térése után szülővárosában először mint conrector és rector iskolai 
hivatalokat viselt, 1589-ben átvette a másod-segédlelkészi állást s 
ezen minőségében választották az elhunyt Pla tner helyére lelkész-
nek. Ebben az állásában azonban csak 1601-ig maradt, amidőn a 
Szepességen dühöngő pestis idejében, azonban más betegségben 
halt meg. Segédlelkész volt alatta 1601-ben Lamperti András, 
másod-segédlelkész a szepesváraljai születésü Xylander István, 
aki egykori taní tójának halálát egyik elegiában meg is siratta. 

6. A következő lelkész volt a Szászországban, Hainban 
(Meissen tartományban) született Zabler Péter, ki Wit tenbergában 
kitűnő sikerrel elvégzett tanulmányai után Kassán másod-segéd-
lelkész lett s ezen városból hivták meg 1602-ben Lőcsére. 
Az 1607-ik évben a f ra terni tas seniorává választota meg. Zab-
ler hive volt az ágostai hitvallásnak és ez okból a kálvinista 
i rányt követő lelkésztársaival sok összeütközése volt. Az 1614-ik 
évi szepesváraljai zsinat után az öt szab. kir. város superinten-
densévé választották meg. Mint ilyennek, javadalmazása 200 f r t 
volt, aminek egyik feléhez a lelkészeknek, másikához pedig az 
egyházközségeknek kellett hozzájárulniok. Zabler élete — ki magvas 
s mindenkit elragadó ékesszólásánál fogva általános tiszteletnek 
örvendett — nem volt ment a kellemetlenségektől sem. Először 
bevádolta őt a városi tanácsnál 1626-ban bizonyos Hoffmann 
György, hogy prédikációiban a katholikus egyház s ebből kifolyó-
lag Ő Felsége a király ellen is sértő kifejezést használt volna; 
egyszersmind azzal is fenyegetődzött, hogy ha a lelkészt — ahogy 
megérdemli — rendre nem utasít ják, akkor ezt a legfőbb helyen 
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jelenteni fogja. Fér.'ihez illő módon védekezett Zabler ezen rága-
lom ellen; a városi tanács is nyomatékkal szolgáltatott igazságot 
szeretett lelkészének. Még nagyobb bántódásban volt része Zab-
lernek 16ó2-ben, midőn Hosszútóthi László szepesi prépost azzal 
vádolta, hogy egy válást engedélyezett, ezért Serpilius János 
leibici s Pillemann János szepesváraljai lelkészekkel Nagy-
szombatba idézték s mivel meg nem jelent, két társával együtt 
Pázmán Péter esztergomi érsek és biboros által egyházi átokkal 
suitatott. Azonban ezen s hasonló támadások nem tántor i to t iák el 
a nemeslelkü s hivatását hiven s odaadó lelkesedéssel teljesítő 
Zablert. Áldásos papi hivatalát 43 s superintendensi tisztségét 31 
évig viselte. Számos fontos egyházi gyűlésben vett részt, ugy is 
mint elnök, még pedig 1609-ben Eperjesen, 1613-ban Kisszeben-
ben, i 614-ben Lőcsén, 1615-ben Eperjesen, 1616-ban Bártfan, 
1617-ben Kassán, 1618-ban Kisszebenben, 1624-ben Lőcsén, 
1634-ben Bártfán, 1641-ben Eperjesen. 212 lelkészjelöltet szentelt 
fel s külön anyakönyvet szerkesztett, amelyben minden felszentelt 
lelkésznek — rövid életrajza kíséretében — nevét sajátkezüleg be 
kellett írnia. Ezt azutáu egészen 1741-ig folytat ták is. Zabler 
szélhűdés következtében az 1645-ik évben meghalt. A Roll Anná-
val kötött házasságából két ha született, kik közül Jób, az idősebb 
lelkész, Jakab , a fiatalabb, később Bártfán városi biró lett s 
Zsuzsanna nevü leánya, ki Windisch Jánoshoz, a lőcsei gimnázium 
rectorához ment férjhez. 

7. Lőcsének hetedik lelkésze volt Schlegel Kristóf\ Gottleben 
és Pristelvvitz ura, a theologia doctora, az előtt a breslaui 
Szentlélek-templom prépostja. Minthogy 1647-ben, - - amidőn 
Lőcsére meghívták — a harminc éves háború még nem volt be-
fejezve és a svédek az utakat veszélyeztették: erős fedezet alat t 
kellett neki utaznia. A lőcseiek 70 lovast és 100 gyalogost küld-
tek az Őz-hegyig eléje. Beiktatta Rohrmann M. kassai lelkész. 
A lőcseiek azt követelték tőle, hogy a 24 lelkész testvérületétől 
szakadjon el és csatlakozzék csupán az öt szab. kir. város lelké-
szeihez. Végre azonban a 24 város lelkésztársai mégis rábírták, 
hogy a régi rend értelmében hozzájok csatlakozzék s már 1649-ben 
részt vett egy Szepesváralján tar tot t gyűlésben, mely alkalommal 
az Énekek Éneke 2, 7-ből prédikációt tar tot t az egyház körében 
íentartandó egyetértésről. Közte s a városi tanács közt heves 
összetűzésre került a dolog, olyannyira, hogy a lelkészt lemon-
dásra akar ták kényszeríteni. 1653-ban Wagner Márton super-

5 
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intendens Bártfáról s a szabad királyi városok néhány lelkésze és 
tanácsnoka ide jött, hogy ezt a kellemetlen viszályt kiegyenlítse. 
Sok fáradozás után végre sikerült nekik bizonyos feltételeket 
megállapítani, a maradandó békét azonban nem sikerült helyre-
állítani. Schlegel a városi tanáccsal szemben kihívó magaviseletet 
tanúsított, a lelkészeket és taní tókat nem fizette rendesen, külön-
böző üzleteket kötött s hosszabb utazásokat tet t Wienbe, Breslauba 
s másfelé s ezzel a hivatalával járó kötelességeit elmulasztotta. 
I65ö-ben a város tanácsa s az egyházközség különösen azzal vá-
dolta: hogy az iskolai felügyelettel nem törődik s engedi, hogy az 
iskola tönkre menjen; az úrvacsora osztásánál s az ünnepi isten-
tiszteletnél segédkezni nem akar, a bibliai fejezetek felolvasását 
a szószékről és a hétköznapi istentiszteletet elmulasztja s a kará-
csony előtti reggeli istentiszteletre (Metten) nem jár ; uj rendet 
honosít meg a halotti beszédeknél; hogy pásztora a város marháit 
eltereli stb. Schlegel az ügyét egy Eperjesen tartott egyházi gyűlés 
elé hozta, ez azonban reá nézve kedvezőtlen határozatot hozott. 
Ennélfogva 1656-ban hivataláról lemondott; a városi tanács a 
borházban ünnepélyesen búcsúztatta, a lelkészek és iskola a kül-
városi kórházig s a városi tanács két képviselője 20 muskétással 
egész Teplitzig, egy a városhoz tartozó faluig kisérték. 

Schlegel távozása után egyelőre Adami Mihály — azelőtt 
szepesremetei lelkész — végezte mint helyettes a lelkész 
teendőit. 

8. 1658-ban lelkésznek választották a Drezdától nem messze 
eső radebergi, szászországi illetőségű Böhm vagy Bohemns Kris 
tófot, ki azelőtt a pozsonyi gimnázium rectora s azon időben mint 
ottani lelkész működött. Bizonyos feltételek mellett Böhm a meg-
hívást elfogadta s egy városi tanácsos a közgyámmal, két kocsi-
val, három teherkocsival, 10 muskétással, 8 darabonttal s 14 lovas-
sal elébe ment. Junius 2-án Wagner Márton superintendens és 
bártfai lelkész s Eccard Ábrahám eperjesi lelkész itt Lőcsén 
ünnepélyesen beiktatták hivatalába. Nagy volt a lőcseiek öröme, 
hogy lelkészükben oly kiváló emberre találtak, azonban örömük 
csak rövid ideig tartott . Böhm a rákövetkező évben megbetege-
dett s 1660-ban az egész polgárság nagy bánatára meghalt. 
Hivőinek nagy részvéte mellett a templom nagy oltára mellé 
helyezték örök nyugalomra. 

Böhm alatt segédlelkész maradt Zahler Jöb. másod-segéd-
lelkész Németh Ferenc. 
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9. Ep oly rövid ideig, mint Böhm, vise'te ennek utódja 
Zubler Jób hivatalát, akit majd két évig tartó üresedés után, 
1062-ben majdnem egyhangúlag lelkésszé választottak. Hivatalába 
— mivel Wagner , a beteg superintendens el nem jöhetett — az 
akkor már nyugalomban levő Németh Ferenc másod-segédlelkész a 
szokott módon iktat ta be. Zabler állítólag kezdetben vonakodott a 
lelkészi hivatalt átvenni, fiatalságára hivatkozván. A biró azonban 
édes a ty ja emlékét elevenítette fel előtte, aki ugyancsak fiatalon 
ugyanezt az állást elfoglalta s aztán a legnagyobb dicsérettel 
viselte volt Ezért felszólította: „hogy akara tá t rendelje alá Isten 
akaratának : í . Rövid időre, a lelkészi hivatal átvétele után, Zabler 
veszedelmes betegségbe esett. Már lábadozófélben volt, amikor a 
pestis kezdett dühöngeni, amely ez alkalommal ugyan megkímélte, 
azonban 1664-ben megujulván, ennek áldozatul esett. Megbetege-
dése napján a következő tételről tar tot ta prédikációját: egyszer 
meg kell halnunk. Ot is a polgárság nagy részvéte mellett a tem-
plomban a nagy oltár alá helyezték örök nyugalomra. Segédlel-
késze volt Erythraeus Joachim, a durándi lelkész fia; másod-
segédlelkésze — miután Németh Ferenc nyugalomba vonult — 
Adami Márton. 

10. Utóda, a coburgi származású Seelmann Keresztély, aki 
1655— 1661-ig a soproni gimnázium rectora volt, azután pedig 
körmöcbányai lelkész lett. A lőcseiek 1665-ben választották meg 
lelkésszé, a körmöcbányaiak azonban nem könnyen engedték el. 
Ok ugyanis 200 f r t kártér í tést követeltek, ami ellen a lőcseiek 
protestáltak. Hosszú vita után végre engedtek a körmöciek és az 
igénybe vett összeget Seelmannak ajándékozták, akit sürü köny-
hullatás mellett bocsátottak el. Ezért a lőcseiek önkéntes ajándék-
kép egy öt márka értékű aranyozott serleggel és egy hordó bor-
ral tisztelték meg. A tizedet Seeliuann a városnak engedte á t ; 
ennek ellenében kapnia kellett hetenkint 7 tallért; amellett éven-
kint 50 véka búzát, 100 véka rozsot, 200 véka árpát , 200 véka 
zabot, 1 hordó bort városi termésből, 100 rakás fát, 6 véka árpa-
darát, 6 véka borsót és elődeiuek összes más járulékait . Később 
pótlékért folyamodott, amit engedélyeztek is, úgymint 100 tallért 
és 1 hordó bort. 

11. A lőcsei evangelikus egyházközség ujonan való szerve-
zése után első lelkipásztora a csehországi Deutsch-Bródbói szár-
mazó Adami Márton volt. Tanult Trencsénben, Banowicban s 
Windisch János rector alatt Lőcsén, majd Thornban és Königsberg-
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ben, 1646. óta szepesremetei lelkész, 1657. óta helyettes; majd 
segédlelkész Lőcsén 1674-ig, amikor más lelkésztársaival szám-
kivetésbe kellett mennie. 1682-ben visszahívták Breslauból, ahol 
időzött volt, és itt Lőcsén elfoglalva papi hivatalát, áldásthozó 
munkásságot fejtet t ki 1690-ben bekövetkezett haláláig. 

12. Utódja lőn Lazary Ágoston, ki előbb tót lelkész volt s 
1682. óta német segédlelkész. Hivatalában három évig működött; 
már 1693-ban meghalt, 

13. Hasonló módon, mint Lazary, lépett elő Kretschmer 
Ephraim segédlelkészi minőségből lelkésszé. A sziléziai szárma-
zású Kretschner János lőcsei gimnáziumi conrector fia volt. Elő-
ször Lőcsén tanult, majd Kolozsvárott, tanulmányait pedig Jéná-
ban és Wittenbergában fejezte be. Lőcsén először iskolai hivata-
lokat viselt mint conrector 1683. óta s mint rector az ujonan 
szervezett gimnáziumnál. Lazary követője volt segédlelkészi és 
lelkészi hivatalában is. Mint tanügyi férfiú és lelkész, egyaránt 
munkás, becsületes és istenfélő volt s ezzel egyházának szeretetét 
s becsülését vivta ki magának. Áldásos munkásságának a halál 
1705-ben vetett végett, 

14. Segédlelkésze s aztán utódja lőn Pfannschmiedt Keresz-
tély, született lőcsei, ki a hazai tanintézeteken kivül a breslaui 
gimnáziumban s a jénai egyetemen tanult. Lőcsére, mint Kretsch-
mer segédlelkésze, 1693-ban került s itt működött majdnem 12 
évig. Még hosszabb ideig viselte lelkészi hivatalát, melyet 
1705-ben, Kretschmer halála után foglalt el. A szorgalom s 
buzgóság, mellyel hivatalát betöltötte, biztosította neki egji iázá-
nak szeretetét s ragaszkodását, nemcsak hívei részéről, hanem 
idegenek részéről is, melynek folyománya magasabb tisztségek el-
nyerése lőn. 

Válságos idők közepette is higgadtsággal viselte Pfann-
schmiedt hivatalát. Abban a kitüntetésben részesült, hogy 
Schwarz János eperjesi lelkész elhalálozása után, 1729-ben a 
VI szabad királyi város superintendensének választották. A VI 
szabad királyi város kerülete azonban 1741-ben feloszlott s a 
tiszai kerülethez csatolták. Igy a lőcsei ág. h. ev. egyházközség 
abban a különös szerencsében részesült, hogy a felsőmagyar-
országi szab. kir. városoknak ugy első superintendese: Zabler 
Péter és utolsója, Pfannschmiedt Keresztély, az ő lelkészeik 
sorából választatott. Pfannschmiedt superintendensi működése 
eszerint megszűnt, csak a cimet viselte egészen haláláig, 1741-ig. 
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15. A következő lelkész volt Rosner Sámuel; született Bárt-
fán, azonban legnagyobbrészt Lőcsén és Wit tenbergában tanult. 
Első alkalmazását, mint lőcsei gimnáziumi conrector, kapta 
1728-ban. Egy év raulva segédlelkész lőn s ő volt az első, kit 
Pfannschmiedt Keresztély egyházi hivatalába beiktatott . 0 volt 
egyszermind az utolsó lőcsei evangelikus segédlelkész is. Pfann-
schmiedt halála után ugyanis a segédlelkészi állás teljesen meg-
szűnt s helyette két egyenrangú lelkész működött. Mint lelkész, 
Rosner 1741-től egészen 1753-ban bekövetkezett haláláig működöt t 

16. Lelkésztársa Rumi Sámuel volt, ki Kőszegen született, 
a soproni gimnáziumban és a tübingiai egyetemen tanult . Hazá-
jába visszatérve, először rector Selmecen 9 évig, majd segédlel-
kész Kassán, honnan Rosnerhez Lőcsére mint másodlelkész kapott 
meghívást 1741-ben. Hivatalában 1761-ben bekövetkezett haláláig 
maradt. 

17. Münch Sámuel Fülöp az itteni egyházban 1753—1758-ig 
működött, Yondorfban, Sopronmegyében született s ausztriai nemes 
családból származott. Sopronban s Tübingában tanult, a Heilen-
bach.- és Prónay-családnál nevelősködött s a késmárki gimnázium-
ban 1752-ben rector lőn, ahonnan rögtön a rákövetkező évben 
Lőcsére lelkésznek megválasztatván, Fischer Illés superintendens 
által felszenteltetett. Alapos tudásánál és ki terjedt műveltségénél 
fogva nagy tiszteletnek örvendett. Innen 1758-ban Sopronba ment 
lelkésznek, ahol azonban már a következő évben elhalálozott. 

18. Sopronból került Lőcsére Ribiny János, ki nyitrai 
(Krencs községi) illetőségű volt s Selmecen, Pozsonyban s a jénai 
egyetemen készült. Tiz évig a soproni gimnázium rectora volt, 
amidőn 1758-ban Lőcsére való meghívását elfogadta, azonban 
1759-ben itteni állását a pozsonyival cserélte fel. A pozsonyi 
egyházközségnél 1788-ig maradt s mint hazánk legkiválóbb tudó-
sainak egyike halt meg. Ér tékes müve: Memorabilia August. Cout. 
in Regno Hung. 1787. II. Tomi. 

19. Ribiny helyére meghívták l l ^em Jánost, egy itteni iparos 
Hát, a lőcsei s pozsonyi gimnázium növendékét, ki Jénában s 
Halléban tanult. Conrector volt Lőcsén 1751-1754- ig , majd Bélán 
lelkész s 1759-ben ismét Lőcsére jött, ahol hivatalát majd 30 
évig viselte. Meggyőző szónoki képességénél, a hivataloskodásá-
ban kifejtett buzgalmánál, valamint mintaszerű családi életénél 
fogva, általános tiszteletben volt része. A szomszéd késmárki egy-
házközség is méltányolva ezen érdemeit, meghívta lelkészének 
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amit Weiss azonban visszautasított. Sok éven keresztül a VI szab. 
kir. város esperese volt. Működése egészen II . József koráig nyú-
lik, akivel uj korszak nyílt meg hazánk protestáns egyháztörté-
netében. Meghalt 1789-ben. 

20. A lőcsei evangelikus egyház története legújabb fejlődési 
korszakának első lelkésze volt Herrmann János, akit a lőcseiek 
kiváló lelki tulajdonságainál fogva rajongó szeretettel vettek körül, 
amit ő teljes szívből viszonzott is. Herrmann György kassai lelkész 
fia volt s 1732-ben született Kassán. Anyjá t gyengéden szerette s 
hozzá intézett leveleit drága ereklyékként őrizte. 1746-ban az itteni 
gimnáziumba került. 1750-ben Pozsonyban volt 1754-ben a h<>lm-
städti egyetemet látogatta, ahol theologiát, filozofiát, mathematikát 
s irodalomtörtén 'tet hallgatott korának legkiválóbb tanárainál, itt 
tanulta az angol s francia nyelvet is. Egy évet Göttingában is 
töltött, ismereteit folyton gyarapítván anélkül, hogy valaha azok-
kal kérkedett volna. Bécsben megbetegszik s felgyógyulása után 
Pozsonyba kerül 1752-ben, ahol magántani tást vállal s 1761-ben 
Bécsben nevelősködik. 

Mindjárt a következő évben hívták meg Lőcsére lelkésznek 
s egyike lőn a legkiválóbb egyházi szónokoknak. Fáradhatat lan 
buzgósággal működött, prédikációi valódi mintái voltak az egy-
házi szónoklatnak. Azonban nemcsak theologiai tudományokkal 
foglalkozott, de szivesen olvasta és tanulmányozta a régi klasz-
szikusokat is. Főtörekvése volt az egyházi és iskolai intézmények 
folytonos javítása. Weiss János lelkésztársával egyházi énekeket 
és imákat gyűjtöttek s ezzel alapját vetették egy uj kitűnő énekes-
könyvnek, mely sokáig közhasználatban volt egyházunkban. Ezen 
énekgyüjteménybe felvett Gellert, Schlegel, Klopstock s Cramer 
énekeiből is egynehányat, sőt saját egyházi énekeivel is gazdagí-
totta a gyűjteményt. Sok üdvös új í tást hozott be az egyházba s 
az iskolába, az utóbbinál nagy súlyt fektetvén alapos és jó tan-
könyvekre. 

Tiszteletreméltó, sőt mintaszerű volt Herrmann magánélete 
és életmódja. Jellemének alapvonásai voltak: a csendes vissza-
vonultság, mértékletesség, szerénység, szorgalom s rendszeretet. 
Mivelhogy rendkívül szerény volt, senki felett szigorú Ítéletet 
nem mondott. Ezen jeles tulajdonságainál fogva csakhamar a 
VI szab. kir. város esperesévé választatott. 

Rendkívüli munkássága azonban csakhamar alá ásta egész-
ségét, olyannyira, hogy 1796-ban kénytelen volt lelkészi funkciói-
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ról lemondani, a lőcsei ev. egyház nagy sajnálatára . Állapota las-
sanként olyannyira javult, hogy 1801-ben a hivők nagy örömére 
a harmadik ádventvasárnapon megható s magával ragadó prédi 
kációt tartott, mely a hivőkre mély hatást keltett, 1807-ben azon-
ban ereje csakhamar hanyatlani kezdett s a halál élete 75-ik évé-
ben kiragadta imádott családja s egyháza köréből, mely benne 
egyikét legkiválóbb lelkészeinek vesztette. A temetőben épült 
régi templom sekrestyéjének ablaka alá temették. 

21. Osterlamm Károly János volt Weiss halála óta Herr-
mann lelkésztársa, aki Lőcsén 17ö9-ben született. Iskoláit Lőcsén. 
Pozsonyban, végül a lipcsei egyetemen végezte, ahol 2 x / 2 évig 
tanult, Onnan a vasmegyei Bernstein községbe választották lel-
késznek, ahol öt évig működött, 1789-ben itt- kapta meg Lőcsére 
való meghívását s abban a szerencsében volt része, hogy a nagy 
hirii Herrmann oldalánál működhetett eleinte segédlelkészi, majd 
lelkészi minőségben. A szeretet és tisztelet érzelmével ragaszko-
dott hozzá s a legbensőbb egyetértésben működött mesterével. 
Benső baráti viszony tűzte még Liedemann Márton rectorhoz. 
Boldog családi életét megzavarták egyik fiának várat lan halála s 
a devalvatio következtében beállott nélkülözések. Azonban e súlyos 
sorscsapások dacára kedélye nyugodt és megelégedett maradt, ren-
dületlenül bizván az isteni gondviselésben. Működése alatt, mint 
fontos mozzanatot, meg kell említeni, hogy számos egyházközségi 
taggal hangoztatta annak szükségességét, hogy mintán a régi 
— a temetőben lévő — templom már roskadozó félben volt, egy 
ujat kell felépíteni. Meg volt az elégtétele s láthatta, hogy mily 
lelkesedéssel fogadták meg tanácsait, fogtak hozzá az építkezés-
hez, folytatták kitartással s befejezték örömmel. Nemcsak az uj 
templom felszentelését érhette meg, 1837. szeptember 17-én, ha-
nem két év múlva 50 éves lelkészi jubileumát is, mint lőcsei 
prédikátor, mely alkalommal az egyház ragaszkodása, hálája s 
szeretete jeléül lelkesen ünnepelte, megtisztelte értékes aján-
dékkal és megfesttette arcképét. A reá következő évben azonban 
ereje mindinkább hanyatlani kezdett s 81-ik életévében, 1840-ben 
az Urban elszenderült. Sokan őszintén fájlalták halálát, különösen 
városunk szegényebb lakói valláskülönbség nélkül, akiket nem-
csak vigasztalt, hanem anyagi támogatásban is részesített. 

22. Jfauser János Sámuel. Osterlamm mellé Herrmann 
halála óta llauser János Sámuel került mint segédlelkész, aki 
17t)7-ben Lőcsén született, szülővárosában, Pozsonyban és Jénában 
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tanult s hazájába való visszatérése után Nagyeörön Horváth-
Stansith Boldizsár családjában nevelősködött nyolc évig. 1801-ben 
Lőcsén a Sztupkay-féle iskolában tanitóságot vállalt. Két év 
múlva Szepesolasziba lelkésznek megy, azonban 1807-ben újból 
visszakerül Lőcsére s az i t t megüresedett lelkészi állást elfogadja. 
Mint lelkes tanférfiu és tanügybarát , nemcsak a lelkészi munkás-
ságra szoritkozott, hanem sokszor előadásokat is tartott a felsőbb 
osztályokban, különösen ha valakit helyettesíteni kellett. Ez az 
eset bekövetkezett, amidőn 1815-ben Liedemann Márton rector 
itteni állásáról lemondott s kolozsvári lelkésznek megválasztották. 
Két évig működött Häuser buzgón ez iskolában. Meghalt 1827-ben. 

Häuser halálával a lelkészi állás néhány évig betöltetlen 
maradt és Osterlammnak egyedül kellett a lelkészi funkciókat 
végeznie; csupán a prédikációkban segédkezett neki Osterlamm 
Kristóf Gottlieb a syntaxis tanára, továbbá Gretzmacher János 
a grammatika és Koller Sámuel a felsőbb leányiskola tanára. 
1831-ben azonban második lelkésznek. 

23. loperlzer János Lajos választatott meg. Született 
lF05-ben, Szepesváralján. Elemi iskoláit Eperjesen s Rozsnyón 
járta, 1823—1828-ban Pozsonyban végezte a theologiai, filozofiai 
tanfolyamot s a Jozeffy superintendens előtt letett candidaticum 
után a hallei egyetemet látogatta, ahol 1831. húsvétig maradt. 
Még ez évben hivták meg Lőcsére s október 19-én ünnepélyes 'n 
hivatalába iktatták. 

A másodlelkészi állás 1831-ig üresedésben lévén — olyképen, 
hogy Osterlamm Gottlieb Keresztély, Gretzmacher János és Koller 
Sámuel segédkeztek Osterlamm János Károlynak — utóbbinak. 
1840. március 25-én bekövetkezett halála óta Topertzer egyedül 
végezte a lelkészi funkciókat, támogatva a prédikálásban csupán 
Gretzmacher János és Koller Lajos által, mig 1855-ben emez 
kisegitő-lelkésznek választatott s a második lelkész teendőit 
végezte. 

Topertzer az absolutismus kormánya alatt, válságos idők 
közepette a lőcsei egyháznak megbecsülhetetlen szolgálatokat tett 
s egyházának autonom jogait mindenkor lelkiismeretes buzgóság-
gal védte s értök sikra szállt, 1853-ban a császári kormánytól a 
tiszai kerület administratorának kineveztetvén, az összes superiuten-
densi funkciókat végezte, a gyűléseken elnökölt, a lelkészjelöltek 
vizsgálatait is vezette s különös gondot fordított az eperjesi 
theologiai főiskola s más kerületi iskolák fejlesztésére. 1855-ben 

/ 
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Thun kultuszminiszter Bécsbe szólította egy az ág. h. ev. és ref. 
egyház szervezetét és képviseletét tárgyazó törvényjavaslat elő-
készítése céljából. 

Miután az 1859. szeptember 27—29-én Késmárkon megtar-
tott kerületi gyűlésen, mint társelnök vett részt s ott az ág. h. 
ev. és ref. egyház autonómiájának néhány pont jára sérelmes 1859. 
szeptember 1-iki pátenst s az azzal összefüggő 1859. szept. 2-iki 
C«. k. kultuszminiszteri rendeletet a leghatározottabban visszauta-
sította, ebből kifolyólag Lőcsén, majd Kassán hatszor idézték tör-
vény elé, amire kimondották rá az internálást. 

1860. március 27-én a „K. k. General-Gouvernement für 
Ungarn"-tól a „késmárki kerületi gyűlésen való részvétele mia t t " 
a tiszai kerület administratori hivataláról való lemondásra kény-
szeritettéfr, ,.a közrend háboritásának bűntet téér t" vétkesnek mon-
dották ki s egyszersmind igazolásra szólították. A március 28-án 
neki kézbesített ily iránvu határozatnak engedve, az ügykezelést 
azonnal beszüntette, a május végére kitűzött főtárgyalást és az 
ítéletet azonban az 1860. május 15-iki legfelsőbb rendeletre be-
szüntették. 

Segédlelkészi minőségben működtek mellette: Philippi Já-
nos, Wünschendorfer Károly s Wittchen írigyes. 

Miután 1867-ben beadta lemondását s 1874-ben néhány hó-
napig mint kisegitő-lelkész is működött, a jól megérdemelt nyu-
galomban saját házában élt Lőcsén s 1880. április 1-én fejezte be 
áldásthozó életét, 

24. Gretzniacher János. Született 1802-ben a szepesmegyei 
Ruszkin városkában. A mély vallásosságot, mely élete végéig gyö-
kerezett lelkében, atyjától nyerte, ki a bibliában rendkívül járatos 
volt. Elemi iskoláinak elvégzése után a tyja a theologiai pályára 
szánta. Két évet töltött Késmárkon az ottani lyceumban, majd öt 
évet a lőcsei s három évet a pozsonyi lyceumban. A candidaticum 
letevése után nevelősködött Makón Sátor János ideiglenes alispán 
családjánál s ott gazdag ismereteket s tapasztalatokat szerzett . 
A Makón töltött idő után felkereste a bécsi protestáns theologiai 
facultást, mivel Metternich betiltotta a német egyetemek látoga-
tását s két évi ottani tartózkodás után, 1827-ben meghívást ka-
pott a lőcsei grammatika-osztály vezetésére Putz Mátyás helyére, 
amit dacára a szerény javadalmazásnak, szívesen el is fogadott, 
hogy szeretett szüleihez is közel lehessen. 1832-ben meghívást 
kapott Bielitzre az ottani ev. egyháztól egy rectori állásra, 
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— arait azonban, tekintettel gyermekeinek neveltetésére, dacára, 
hogy a feltételek s javadalmazás elég kecsegtető volt — nem fo-
gadott el. 1886-ban Osterlamm Keresztély Theophil helyére, a 
syntaxis-osztály tanárává választják. Ez állás különösen a syntaxis-
osztály népes voltánál fogva elég fárasztó volt, azonkívül még 
minden 14-ik napon Osterlamm lelkész halála után prédikálnia 
kellett, amiben segédkezett még Koller Lajos tanár, ennek beteg-
sége következtében 1855-ben második lelkésznek választja az 
egyházközség. Az evangelikus állami gimnázium létesitésénél 
Kupecz, Kauffmann Vilmos, Häuser és Gretzmacher tanárok is 
alkalmazást kapnak a lőcseiek közül 1860-ban. A gimnázium nyolc 
évi fennállása után áll, főreáliskola lesz. Kauffmannt, Kupe-
czet s Kondort átveszi az állam, Gretzmachert azonban nem s az 
egyház ugyanez intézetnél ág. h. ev. hitoktatói minőségben alkal-
mazza évi 300 f r t fizetéssel s minden tanuló után járó 3 f r t tan-
dijjal. 1877-ben, munkásságának 50-ik évfordulóját nagy fénnyel 
ünnepli meg az egész egyházközség s ez alkalommal 0 Felsége a 
koronás érdemkereszttel tünteti ki. Azonkívül számos tisztségben 
volt része ezen nagy tudásu, költői tehetséggel megáldott, szelid 
érzésű s életének borús napjaiban is mindig derült kedélyű 
patr iarchánknak. A lőcsei férfidalkörnek évek hosszú során át 
elnöke volt, a város képviselőtestületi tagja s egyházunknak egyik 
legkiválóbb disze, legerősebb oszlopa s támasza. Meghalt 1891-ben. 

25. Schrantz János. Született 1830-ban. Elemi iskoláit Felső-
lövőn, a balatonmelléki Kővágó-Eörsön végzi. Gimnáziumi tanul-
mányait Sopronban folytat ja s azok befejezése után, 1852-ben fel-
keresi a baseli egyetemet, hol két évet töltött és kizárólag a 
héber nyelvvel s irodalommal foglalkozott. Három theologiai vizs-
gálat letevése után, 1854-ben leteszi az examen candidaticumot s 
ősszel már a soproni evangelikus főgimnázium helyettes tanárává 
választják. I t t többek közt theologiát is tanit s 1859-ben az a 
megtiszteltetés éri, hogy meghívják az eperjesi theologiai aka-
démiára tanárnak. 1867-ben az eperjesi evangelikus egyház másod-
lelkésznek választja s Máday superintendens ik ta t ja hivatalába, 
I t t hirdeti Isten igéjét magyar és német nyelven 1868. őszig, 
amikor a lőcsei evangelikus egyház megválasztja első lelkészének. 
Ez év novemberében elfoglalja hivatalát s i t t 1873. őszig működik, 
amikor a budapesti evangelikus egyház megválasztását fogadja el. 

Mint lelkész, egyike a legkiválóbbaknak, ki tartalmas egy-
házi szónoklataival a hivők vallásos érzületét hiven ápolta s 
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rokonszenves, előzékeny magatartásával általános szeretetnek s 
tiszteletnek örvendett. 

Schrantz távozása után fél évig Ujág Károly budai segéd-
lelkész, majd merényi lelkész végezte a lelkészi teendőket, mint 
ideiglenes kisegitő-lelkész. 

26. Kardeván Vilmos. Schrantz János lelkész mellett, 
— kivel egyszerre iktat ták be hivatalába — majd Torkos Gézá-
val együtt működött 1867 —1882-ig mint segédlelkész és tanitó a 
lőcsei evangelikus egyháznál. Született 1844-ben Felkán. Elemi 
iskoláit szülővárosában, a gimnáziumot Eperjesen végezte. 1863-ban 
az eperjesi theologiai akadémiára iratkozott s 1866-ban Dobsinán 
leteszi a candidaticumot. Még ugyanebben az évben Jénában az 
ottani kiváló theologiai s filozofiai tanárok előadásait hal lgat ja . 
1867-ben, Koller Sámuel tanitó lemondása után, helyére meg-
választják, megbízván egyúttal a segédlelkészi teendőkkel. Ily 
minőségben lelkiismeretes buzgósággal s lelkesedéssel végezte egy-
házi és tanitói magasztos hivatását az egyházközség teljes meg-
elégedésére, amely benne a jeles szónokot s a kiváló paedagogust 
tisztelte. Schrantz János távozása után Torkos Gézával együtt 
működött, annak oly gyorsan bekövetkezett haláláig. A városi 
felsőbb leányiskolánál az egyházközség megbízta a történelem taní-
tásával. Torkos Géza halála után nyolc hónapig végzi az admini-
strator teendőit. 1882-ben a budapesti evangelikus iskolánál egy-
hangúlag megválasztják tanítónak, ez állást el is foglalja s ott 
működött nyugalomba vonulásáig. Azóta Lőcse városában élvezi 
a jól megérdemelt nyugalmat. 

27. Torkos Géza. Született 1848. szeptember 23-án Kőszegen 
A gimnáziumot Sopronban végezte s ott 1866-ban letette az érett-
ségi vizsgálatot, A theologiai tanfolyamot Sopronban kezdte, majd 
1868—1870-ig Halléban s Lipcsében folytatta, ahol sok híres 
theologiai tanár előadásait hallgatta. 1870. szeptember 14-én 
Sopronban a kerületi vizsgáló bizottság előtt letette a lelkészi 
vizsgálatot. Miután felszentelték, Karsay superintendensnél mint 
segédlelkész működött. Amikor a lőcsei evangelikus egyházközség 
egyhangúlag lelkészévé választotta, elfogadván e megtiszteltető 
meghivást, 1874-ben Lőcsére jött. Mint az egyház szeretett s nagy 
kedveltségnek örvendő lelkésze, az 1874—1881-ig fennállt lőcsei 
városi felsőbb leányiskolánál az evangelikus leányok hi toktatását 
is átvette. Buzgó működése egyházunknál s ez iskolánál azonban 
nagyon is íövid ideig tartott , mivel 1881 ben typhus-betegségnek 
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áldozatául esett, szomorkodó fiatal özvegyet s három kiskorú gyer-
meket hagyván hátra. 

„Torkos Géza — mint Kardeván Vilmos másodlelkész rava-
talánál mondá — ez egyház bizalmát teljesen kiérdemelte. Ha 
mint embert tekintjük, akkor az igénytelenség és szerénység, a 
jóság és szeretetreméltóság mintaképe volt; mint lelkészt pedig a 
buzgóság és kötelességtudás erényei jellemzik, ki egyháza javát 
mindig szivén hordta." 

28. Dianiska András. Született 1840. augusztus 9-én Batiz-
íalván, Szepesmegyében. A gimnáziumot Lőcsén, Rozsnyón és Kés-
márkon, a theologiát Eperjesen végezte, hol az utolsó évben a 
gimnázium alsó osztályában mint helyettes, a latin és német nyel-
vet is tanította. Theologiai, bölcseleti és nyelvészeti tanu 'mányait 
1 8 6 2 - 64-ben Rostockon, Erlangenben és Bécsben folytatta s rövi-
debb időszakokban Lipcsében és Berlinben, valamint a missio-iigy 
tanulmányozása végett a jótékony intézeteiről hires Neuendettel-
sanban is tartózkodott. Batizfalván mint lelkész és körlelkész 
1864—79-ig működött, mely idő alatt a magyar nyelv rendes 
taní tását decanatusának összes iskoláiba behozta s Stólán kizáró-
lag segélyadományokból templomot és iskolát építtetett. A német-
országi Gusztáv-egylet közgyűlésein mint a magyarhoni evan-
gelikus gyámintézet képviselője, özvegyek és árvák érdekében 
tízszer vett részt s Czékus püspököt canoni egyházlátogatási kőr-
út jában kerületi jegyzői minőségben többször elkísérte. Zágrábban 
1879—82. mint lelkész Isten igéjét a többi nyelvek mellett ma-
gyarul is hirdette. Magyar-, Német- és Angolországban gyűjtött 
adományokkal i t t az uj iskola, paplak és az uj diszes templom 
felépítését is lehetővé tette. Az egyetemen a magyar nyelvet és 
irodalmat adta elő s e téren kifej tet t működéséért a m. kir. mi-
nisztériumtól 1881-ben dicsérő elismerést nyert. Lőcsére 1882. 
julius havában hívták meg lelkésznek. Egyházi, theologiai s tan-
ügyi cikkei s beszédei részint folyóiratokban és évkönyvekben 
(Zeitschrift für Mission, Gustav Adolfs Blätter, Protestáns egy-
házi és iskolai lap, Evangelikus egyház és iskola, Evangelische 
Glocken stb.), részint külön kiadványokban jelentek meg. 

Dianiska lelkészi működése alatt az ág. h. ev. egyház nagy 
fejlődésnek örvendett. Legkedveltebb s legszeretettebb lelkészei 
közé tartozott és méltán! Tudományának sokoldalúságával, mély 
gondolatokban s eszmékben gazdag egyházi szónoklataival buzgó 
vallásos egyházi életet teremtett. Egyházának szegényei, özvegyei 
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és árvái különös gondoskodása tárgyai voltak és vigasztaló sza-
vakkal erősítette, támogatta. A „cura pastoralis"-t ügyszerető 
gonddal ápolta. 

Rendkivüli elfoglaltsága mellett — melynek nagy részét a 
Gusztáv Adolf-egylet körül kifejtett buzgó tevékenysége vett 
igénybe — időt talált, hogy egyházunknak Topertzer óta itt mű-
ködő lelkészeinek, tanára inak, tanítóinak életrajzát megíratta, 
soknál sajátkezüleg pótolta. Azonkívül az egyházi alapoknak 
pontos, áttekintő kimutatását is adta. Buzgó odaadással képviselte 
a németországi Gusztáv Adolf-egyletnél a magyar szűkölködő 
egyházak érdekeit és adományaiból nemcsak számos szepességi 
evangelikus egyház kapott segélyt, hanem a szepesudvardi leány-
egyház templomának felépítése is kizárólag ebbeli működésének 
köszönhető. 

A Herrmann Gusztáv és Lajos nagy alapi tványainak létre-
jöttében kétségkívül neki oroszlánrésze volt. 

Munkássága közepette, élete delén ragadta ki szeretett csa-
ládja és ragaszkodó hivei köréből 1906-ban a halál. Temetésén 
az egész város részt vett és hálás egyközsége szép síremléket 
emelt neki. 

Mellette segédlelkészek voltak: Zathureczky Kornél 1885 — 
1888.; Justh Alfréd 1888—1889.; Stehlo Gerhard 1 8 8 9 - 1 8 9 0 . ; 
Jnsth Alfréd újból 1890 - 1892-ig; Menyhdrd Frigyes 1892—1893.; 
líatzenberger Ferenc 1893 — 1908. segédlelkész, hitoktató-tanító 
s később másodlelkész. 

29. lllgenn Antal. Született 1862. május 1-én, Torzsa bács-
megyei községben. Elemi iskoláit szülőföldjén, gimnáziumi tanul-
mányait Ujverbászon, az ottani alreálgimnáziuraban, a főgimná-
ziumot pedig a pozsonyi evangelikus lyceumban végezte. 

Theologiai tanulmányait a pozsonyi theologiai akadémián 
folytatta. Miután 1885. junius hó 25-én a szakvizsgát letette, 
1885. november 18-án Dax György mezőberényi lelkész mellé 
segédlelkészül hivatott, amikor is 1885. december hó 3-án 
dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi superintendens által Békés-
csabán a papi vizsgálat letétele után lelkésszé avat tatot t . 

1886. julius hó 8-án segédlelkészi meghívást kapott a cser-
venkai népes, 6000 lelket számláló egyházba, ahol is 1890. junius 
22-ig működött. 

1890. junius 22-én gyön ki lelkésszé választották s ezen 
minőségében 16 évig működött. Gyönkön a millenuium emlékére 



94 

templomot építtetett . A paplak és a három uj iskola felépítésében 
csak az akadályozta meg, hogy 1906. május hó 8-án lőcsei lel-
késszé választatott . Lőcsén 1906. augusztus hó 5-én ik ta t ta hiva-
talába Weber Samu szepesvárosi főesperes. 

Nagy és sokuldalu elfoglaltsága mellett lankadatlan buzga-
lommal hirdeti Isten igéjét egyházunkban. Nemes hivatását s lelki-
pásztori működését különösen e világrázó s emberpusztitó háborús 
időben teljesiti önfeláldozó készséggel, amikor annyi sebet kell 
gyógyitani, melyet e szörnyű háború ütött, hol alig maradt család, 
mely vigasztalásra, támogatásra, gyámolitásra ne szorulna. 

A hitélet erősítésére egyházunkban meghonosította azokat a 
kedves ádventi estélyeket, melyeken egyházunknak majdnem min-
den tagja vesz részt, mély áhitatban hallgatva a gondosan meg-
választott műsor minden egyes pontját és protestáns hitében meg-
erősödve szivébe zár ja ezen ádventi estélyek szép emlékeit. 

Segédlelkészei, illetve másodlelkészek voltak: Ratzenberger 
Ferenc másodlelkész, 1908. novemberig; Fábry János Bertalan 
hitoktató-segédlelkész, 1908. november 1-től 1909. julius 1 l-ig; 
Tinschmiedt Sándor hitoktató-segédlelkész, 1909. augusztus 2-től 
1910. december 28-i g; Treszler László hitoktató-másodlelkész, 
1911. február 19-én választatott meg s állását 1911. április 1-én 
foglalta el. Működési köre a helybeli középiskolák protestáns 
tanulóinak vallási oktatása, mely téren közmegelégedésre működik. 

b) A tót egyház lelkészei. 

A német egyház mellett és annak oltalma alatt Lőcsén 
evangelikus-tót egyházközség is fennállott, mely amazzal minden 
jó és balsorsot testvéries módon megosztott. Mint legrégibb tót 
lelkészt Lőcsén bizonyos Melas Jánost emlegetnek 1558. körül, 
együttesen működvén a német Sylvester nevű segédlelkésszel. 
Utána 1571. körül Anlransinus Pétert emlegetik. Ezen időben a 
tót egyháznak a kolostori templomot — mivel roskadozó félben 
volt — ki kellett ürítenie és részére a felső kapu melletti kór-
házi templomot rendezték be. Ezt is helyreállították és ablakok-
kal, tornyocskával és harangokkal lát ták el. Később 1577. körül 
Gosnovitzer Seraphin kerül ide, akit 1573-ban Wittenbergában 
lelkésszé avattak. Utána -1589. körül Carl Bálint következett, ki 
Rozsnyón született és tisztségét derekasan töltötte be. Ő volt az, 
aki a Confessio doctrinae XXIV Regalium-ot leirta, melyet Pla tner 
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a testvéri szövetségnek adott. Carl 1600-ban pestisben halt meg, 
amely akkor Lőcsén oly erősen dühöngött, hogy némely napon 80, 
összesen azonban 3500 embert ragadott el. 1601-ben követte őt 
Alanda Bertalan, aki a tót egyház élén 1645-ig becsülettel és 
derekasan működött, mig egy nappal Zabler Péter halála után 
pestisben meghalt, Halála után Kliesch János ménhárdi lelkészt 
hivták meg a tót egyházhoz, ki ugyanit t 1669-ig működött. Mi-
után öreg korára való tekintettel nyugalomba helyezték, utódja 
Lazary Ágoston lőn, ki a Késmárk melletti Rókusban születvén, 
különböző iskolákban, egyebek közt Sopronban Seelmann alat t 
tanult s először Szepesolasziban mint másod-segédlelkész,. majd 
Csütörtökhelyen mint lelkész működött, ez utóbbi helyen egyszer-
smind a XI város részéről alesperessé választatott meg. Ezután 
1669-ben elfogadta a lőcsei tót egyházhoz való meghivást, ahonnan 
a többi lelkésszel együtt 1674-ben őt is elüldözték. 

A tót egyház lelkészei: 1. Melas János 1558. körül; 2. An-
transinus Péter 1571.; 3. Gosnovitzer Seraphin 1577.; 4. Carl 
Bálint 1589.; 5. Alauda Bertalan 1601.; 6. Kliesch János 1669-ig; 
7. Lazary Ágoston 1674-ig. 

A külön tót egyház az 1682-ik évet követő időben hivei le-
apadt száma, külön templom hiánya és a német egyházközség 
vezető szerepének tulsulya miatt az egyházi életben alárendelt 
szerepet vivén, ezntáni lelkészeinek csupán névszerinti felsorolá-
sára és működésük tar tamának megrögzitésére szoritkozunk. 

8. Amoeni János 1 6 8 2 - 1 6 8 3 . ; 9. Sinapius Dániel 1683— 
1689.; 10. Francisci István 1690—1700.; 11. Inst i toris Illés 
1701 — 1705.; 12. Gross András 1706—1755.; 13. Netiuaeus Pá l 
1755—1757.; 14. Bordács Pál 1757—1758.; 15. Fornet József 
1758—1784. 

Az ezután következők már nem voltak lelkészek, hanem a 
helybeli tanintézeteknek a tót istentisztisztelettel megbízott tanárai . 

16. Prelauf János 1784—1819.; 17. Sándor György 1819— 
1832.; 18. Hlavatsek Mihály 1 8 3 2 - 1 8 5 4 . 

II. Egyházfelügyelők. 
1544—1674-ig, vagyis a lőcsei evangelikus egyház keletke-

zésétől az elnyomatás korszakáig Lőcse szab. kir. város birája és 
tanácsa a választott községi tagokkal volt az egyháznak védnöke. 
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Az elnyomatás korszaka után az evangelikus városi taná-
csosok mellett kiemelkedtek az egyház védnökei- és vezetőiként: 

Hain Gáspár 1682. 
Ammann Gáspár J . 1683. 
Brewer Sámuel 1684., 1689. 
Az egyházfelügyelői intézmény csupán 1723-ban alakul ki 

mai alakjában. Névszerint és időrend szerint egyházfelügyelők 
voltak : 

1. Ammann Gáspár János 1723., 1724. 
2. Schwab Ágoston 1723., 1724. 
3. Maleter János 1731. 
4. Pietschke Máté 1734—1768. 
5. Topertzer János 1740—1756. 
6. Mauksch Mihály 1768—1774. másod, 1 7 7 4 - 1 7 8 0 . első. 
7. Keczkés Pál 1770—1774. 
8. Lilienfeldi Günther Sámuel 1774—1780. másod, 1781 

1808. első, a VI szab. kir. város egyházmegyei felügyelője 
1 8 0 7 - 1 8 0 8 . 

9. Doleviczényi Pál 1 8 0 4 - 1 8 1 6 . másod. 
10. Pfannschmiedt József 1806—1808. 
11. Maleter János Samu 1808 — 1823. 
12. Günther Dávid 1810—1817. 
13. Görgey György 1815 — 1817. másod. 
14. Tóthfalussy Lajos 1817—1839. (Alatta készült az uj 

evangelikus templom épitése.) 
15 Id. Probstner András 1824—1833. 
16. Maleter Károly 1833—1839. 
17. I f j . Probstner András 1839—1852. 
18. Schönwiesner-Szépréthy Mihály 1839—1852. másod. 
19. Andaházy Imre 1852—1854. 
20. Fabriczy Sámuel 1854—1856., a XII I szepesi város egy-

házmegyei felügyelője 1830—1848., a tiszai kerület felügyelője 
1848-ban, m. kir. vallás- és közokt. miniszteri tanácsos 1848- 1849. 

21. Koczok Sándor 1854—1856. másod. 
22. Teöreök István 1 8 5 6 - 1 8 6 4 . 
23. Kovács Győző (ezelőtt Schmidt) 1856—1864. másod. 
24. Probstner Arthur 1864—1867. 
25. Bartsch Sándor 1864—1867. másod. 
26. Pfannschmiedt Triodeon 1867—1880. 
27. Pa te r Károly 1867—1880. másod. 
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28. Szépréthy Ottó 1880—1884. 
29. Breuer Sándor 1884, tiszteletbeli felügyelő, a szepesi 

szab. kir. városok főispánja, a XVI szepesi város utolsó g róf ja 
1871 — 1875., a XI I I szepesi város egyházmegyei felügyelője 187$. 

30. Kermeszky Mór 1884—1892. 
31. Dr. Nagy Árpád 1892—1898. 
A hivatásuk fontosságának tudatában volt * most felsorolt 

egyházfelügyelők valamennyien a r ra törekedtek, hogy a lőcsei 
evangelikus egyházat anyagilag és erkölcsileg emeljék és fejlesz-
szék. Működésűk részletes méltatása az általános részbe lett 
foglalva. 

Külön kell azonban kiemelnünk az ezután következő uja')b-
kori alkotások korszakának vezető férfiait. 

A lőcsei evangelikus egyház elég szerencsés volt akkor 14 
éven át élén láthatni oly férfiút, mint Priliradny Oszkár fel-
ügyelőt. Pr ihradny Oszkár felügyelő volt az, aki hivatva volt a 
fenkölt lelkű Herrmann Gusztáv és Herrmann Lajos alapitványai-
ban lefektetett eszméket életre kelteni. Pr ihradny Oszkár ezen reá 
váró óriási feladatoknak derekasan meg is felelt. Működési ideje 
alatt (1898—1911.) épitve, berendezve és rendeltetésüknek átadva 
lettek a Herrmann Gusztáv-kórház és a Herrmann Gusztáv-árva-
ház; át lett épitve a paplak; berendezve és céljának átadva lett a 
könyvtár; átalakítva lett a Hain-ház; modernizálva lett az iskola-
épület. Körültekintésével, erélyével és takarékoskodásával meg-
teremtette az < gyház és intézményei gazdálkodásában az egyen-
súlyt. Az egyház kifelé való eredményes képviseletével emelte 
annak tekintélyét mindenfelé. Az egyházi belső élet fejlesztése 
körül is hervadhatlan érdemeket szerzett, 

Amikor az egyházközség legnagyobb sa jnála ta mellett az 
egyházfelügyelői méltóságtól megvált, a hálás egyház tiszteletbeli 
felügyelőjévé választotta; elhatározta, hogy arcképét tanácsterme 
részére megfesteti és azon kívánságának, hogy a Herrmann 
Gusztáv-kórház és a Herrmanu Gusztáv-árvaház bizottságában 
megmaradhasson, örömmel tet t eleget. 

Habár egyházfelügyelői tisztétől megvált, az egyház mozgal-
maiban élénk részt vesz és bölcs tanácsával és gazdag tapasz-
talatával támogatja az egyházat most is. 

Még Prihradny Oszkár hivataloskodása idején hiven segéd-
kezett neki másodfelügyelői minőségben lloepfner Gusztáv 
(1911-től) mostani egyházfelügyelő. Hoepfner Gusztáv nagy elődje 
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nyomdokain haladva, működését minden irányban az egyháza 
iránti igazi szeretet és lankadatlan buzgalom jellemzi. 

Rövid és a háború által károsan befolyásolt működése a 
kórházi épület megnagyobbitásával és célszerűbb berendezésével, 
a templom renoválásával, az iskolának modernizálásával, a már 
tekintélyes összegre felemelkedett orgona-alap megteremtésével, a 
háború által fokozott igények kielégítése dacára a gazdasági 
egyensúly fentartásával és a belső egyházi élet ápolása körül ki-
fej tet t tevékenységével már is látható neves eredményeket mu-
ta tha t fel. 

KAUFFMANN AURÉL. 



I S K O L A Ü G Y . 





I. 

Általánosan megállapítot t tény, hogy ahol a reformatio fel-
lépett és a hivek egyházközségbe tömörültek, vagy egész községek 
á t té r tek a protes táns vallás bármely felekezetére, ott az iskolaügy 
fellendült, nemzeti i rányt vett fel és l e rak ta a népnevelés a lapja i t . 

A külföldi reformátorok a humanismus szellemében újjászer-
vezték az iskolát az elemitől kezdve az egyetemig és ezen iskolá-
kon meglátszik a reformatioval visszatér t apostoli t i sz taság és 
evangeliumi szigorúság. Ennek az i ránynak legnagyobb a l ak ja 
Melanchton, a németországi reformarionak Luther Márton mellett 
második nagy tekintélye, akit mint paedagogust a „praeceptor 
Gernianiae" névvel diszitenek. 0 az újkor i gimnáziumnak tulajdon-
képpeni kezdeményezője, aki a humaniórákat és a gyakor la t i éle-
tet egybekapcsolta a protes táns szellemű neveléssel. A mi neve-
zetesebb reformátoraink mind az ő taní tványai . Wit tenbergából 
hazahozzák az iskola szeretetét , számos iskolát á l l í t ta tnak fel és 
azokat külföldiek min tá já ra szervezik. 

így tör tént a dolog Lőcsén is. 
Lőcse szab. kir . város tanácsa és polgársága lelkészük veze-

tése alat t az 1544. évben vették fel az ágostai hi tval lást és az 
iskola anná l kevésbbé kerülhe t te ki az új í tást , mivel Türk Dávid, 
az evangelium buzgó követője, volt akkor i rectora. 

Lőcsének már évszázadok óta volt városi iskolája, amelyben 
a trivium és quadrivium tanfolyamok szer in t a hét szabad művé-
szetet (ar tes liberales), azaz a grammat iká t , dialekt ikát , rhetori-
kát , zenét, számtant , inértant és csi l lagászatot t an í to t ták . Maga-
sabb latin iskola volt ez az akkori kor értelme szerint, mely az 
egyetemi tanulmányokra készí tet t elő. Bizonyára jó hirnévnek 
örvendett ez iskola tágasabb körben is, miután a Hain-féle 

Lőcsei Krónika - ' ér tesí tése szerint 1520-ban Coxe Lénár t , an^ol 
tudós és koszorús költő, ki VIII . Henrik angol k i rá lynak nevelője 
is volt, nem ta r to t ta méltóságán alulinak Lőcsén a rectori á l lás t 
elfogadni, melyet aztán két évig viselt. 
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A lőcsei evangelikus egyház levéltárában egy latin nyelven 
szerkesztett rendtar tás található az 1589. évről, mely a tanítási 
tervet, a mindennapi órabeosztást és az oktatás módszerét elég 
behatóan ismerteti. Ez okmány alapján tiszta fogalmat alkotha-
tunk az oktatás állapotáról és az iskola belső szervezetéről, ugy 
a reformatiot megelőző, mint az azt követő században. Mert tudva-
levő dolog és éppen az iskolák története bizonyitja, hogy az 
iskolai rendtartások csak nagyon lassan, évszázadok folyamán 
alig éCT?revehető módon változnak és lényegük és szellemük érin-
tetlen marad az egyes ujitások és javitások ellenére is. 

Már történeti, de még inkább helyi szempontból is érdemes 
az emiitett iskolai rendtar tás tartalmával behatóbban foglalkozni, 
hogy negtudjuk, milyen tudományokat tanitottak háromszáz évvel 
ezelőtc és milyen módszert alkalmaztak. 

Valószínű, hogy „A lőcsei iskolának tanulmányrendje és 
iskolai törvényei az 1589. esztendőre" Sturm Márton akkori igaz-
gatósága alatt készült. Bevezetése igy szól: ,.Valamint a léleknek 
két főtehetsége van: az értelem és akarat, melyek közül amaz a 
megismeréssel foglalkozik, emez pedig az érzelmeket és indulato-
kát kormányozza: ugy a tanítónak hivatása is két részből áll, az 
egyik az oktatás, a másik az erkölcsök müvelése. Oda töreked-
jenek tehát az i f júság tanítói mind, hogy egyrészt a gondjaikra 
bizott növendékek tanulmányait elősegítsék, másrészt erkölcsi 
magaviseletüket tisztességes módon kormányozzák. Hogy ez minél 
sikeresebben történhessék intézetünkben, a tanulók társasága 
ezidó'szerint nyolc osztályba soroztatott és minden osztály számára 
külön tanitó rendeltetett, hogy mindegyik ugy a magán, mint a 
nyilvános vizsgálatok alkalmával számot adhasson azon tanulók 
haladásáról és fegyelméről, kik oktatására és hü vezetésére bízat-
tak, s hivatalának mulasztását másnak nem róhatja fel- '. 
Itt tehát világosan ki van mondva a „nevelve tanitás* he-
lyes elve. 

Ami ezen tanulmányi rendet illeti, megtaláljuk benne mind-
azokat a tárgyakat , „melyek által a tanulók kedélye előnyösen 
művelhető": 1. Hittan. 2. Szónoklattan (a bölcsészet egyrészével, 
vagy ethikával, vagy ostronomiával a felnőttek számára). 3. Szám-
tan. 4. Zene. 

1. A hittan irányelve legyen Istennek jól felfogott igéje, 
amint azt a próféták és apostolok müvei tanít ják Hogy az intézet 
növendékei legzsengébb koruktól fogva az egészséges tanoknak 
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világos felfogását elsajátí tsák, a symbolumok mindennapi ismét-
lése mellett meghatározott órákban Luther káté ja és Hutter D. 
theologiai tankönyve tárgyalandó. A felsőbb osztályokban Luther 
kátéja németül, latinul és görögül tanítandó. Hogy az i f júság meg-
ismerje a bibliai történetet, elrendelték, hogy a tanulók naponkint 
és rendszeresen tar tandó bibliai felolvasásoknál a templomban mi-
nél nagyobb számban megjelenjenek, hogy meghallgassák Isten jósá-
gának és irgalmasságának példáit az engedelmesek iránt, valamint 
haragjának tanujeleit a csökönyösek és istentelenekkel szemben. 

2. A szónoklat. A tudományok közül, melyek a beszédre és 
annak előadására tani tanak, első helyen áll a grammatika. Ide 
tartoznak azon nyelvek, melyeknek ismerete a nyelvtan szabá-
lyaival kezdődik, a jó irók olvasása által erősbödik és a beszéd-
ben és Írásban való folytonos gyakorlat által tökélyre jut. A ta-
nulók korához és felfogásához mérten osztályok szerint a követ-
kezőképpen irták elő: 

A legalsó vagy nyolcadik osztály magában foglalja azokat a 
fiukat, akik az egyes betűket tanulják. Ezeket a legelső elemek-
ben kell begyakorolni, meg kell tanulniok pontosan a betűk 
neveit, jelentéseit és jeleit, továbbá a szótagok összeállítását és 
az olvasást. 

A hetedik osztály magában foglalja azokat, kik, miután mind 
a betűket már ismerik, a magán- és mássalhangzókat már tudják 
s/.ótagokba összefoglalni és külön kiejteni, az olvasásban be-
gyakorlandók. Ezek kívül tanulják a Donát paradigmáit. 

A hatodik osztályba azok vehetők fel, kik a Donátot tanul-
jak és tollal ugy a uagy-, mint a kisbetűket képesek írni. Ezek 
tanulják a szavakat, a dialógust és befejezik az egész Donátust. 

Az ötödik osztályban ismétlik a Donatust, azonkívül tanul-
ják Catot, az evangéliumot, Luther német káté já t a zsoltárokkal, 
továbbá egy arra szánt külön füzetbe Jézus Szirach egy-egy 
mondását írják, bulyt kell fektetni a fiuk helyes, rendes és 
szép írására. 

A negyedik osztályba oly fiuk vehetők fel, kik a névszók 
tejtegetését és igék ragozását már tudják. Ezek alapján meg fog-
ják tanulni az egyes beszédrészek különös sajátságait , a nemet, 
számot, esetet, valamint az igék módjait, idejét, személyét össze-
függésben a kézikönyv főbb szabályaival. A magyarázat an a-
nyelven történjék gyakori ismétléssel. Gyakorlandó még a helyes 
és jó kézírás. 
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A harmadik osztályban a latin nyelv szabályai egy e célra 
külön szerkesztett kézikönyv alapján behatóan tárgyal tatnak. Az 
osztályban tárgyal t irók: Cicero levelei, Erasmus: civilitas morura, 
Moselanus paedologia. A magyarázat történjék német nyelven, szép 
és a figyelmet lekötő előadásban. A szövegben előforduló szólás-
módok és fordulatok az anyanyelven adott magyarázatokkal együtt 
tollba mondandók. Maguk között épp ugy mint a tanítókkal és a 
felsőbb osztályok tanulóival kezdjenek már latinul beszélni. Azon-
kivül Kezdjék meg a görög olvasást és a grammatikának 
első elemeit. 

A második osztályban a latin nyelv a göröggel kapcsolatban 
tanítandó. Az irók, melyeken a grammatikai, etymologiai, syntak-
tikai ;S prosodiai szabályok magyarázandók, a következők: Cicero 
levelei barátaihoz, Terentius vígjátékai, Theogius vagy Pi thagoras 
gnomái, Phocilides költeményei, Vergilius eclogái és Ovidius 
elégiái. Az iró szándékát lehetőleg világosan, részint az anya-
nyelven, részint latin nyelven kimerítő körülírásokkal kell kifej-
teni. Minden latin és görög olvasmányból az előforduló szólás-
módok és fordulatok kiszedendők és alkalmas csoportosításban 
összeirandók. A grammatikán kívül ebben az osztályban a theolo-
gia elemei is tanitaiidók a Luther által szerkesztett Catechismus 
szerint. Mivel azonban az alsó osztályok tanulói ugyanazt a köny-
vet részint német, részint latin nyelven kivül tanulják, ebben az 
osztályban a görög fordítás veendő alapul. A szokásos stilgyakor-
latokkal a versírást is össze kell kötni oly módszer szeriut, hogy 
prózai beszédből alkossanak verseket. 

Az első osztályba csakis oly tanulók vehetők fel, kik a latin 
és görög nyelvtanban teljesen jár tasak és a rhetorika és dialek-
tika tanulására alkalmasak, A használandó irók: Cicero, Demosthe-
nes vagy Isokrates beszédei, Virgilius Aeneise, Homeros lliása 
vagy Odysseája vagy Plutarchos a tanulók felfogásához mérten. 
Az olvasmányok kezelésének módszere olyan, mint az előbbi osz-
tályban. A stilgyakorlatok háromfélék és felváltva adandók: az 
egyik héten fordítás németből latinra, a másik héten fordítás 
latinból görögre és a harmadik héten szabad dolgozat értekezés 
dolgában. Azonkívül hetenkint egyszer és pedig szombaton az 
esteli ima előtt két óráig vitatkozási gyakorlatok tartandók az 
egész héten át tanult leckékből. Végül Hutter előirt theologiai 
kézikönyvéhez hozzáveendő mindaz, ami annak magyarázatára 
szükséges az ágostai hitvallásból, az apologiából és annak theo-
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logiai tételeiből, valamint Luther és más igazhivők egyéb ira-
taiból. 

3. A számtan tani tása csak az ötödik osztályban veszi kez-
detét, amikor elrendelték a számok ismertetését és irását, „hogy 
a gyermeki ész azon uton, melyet számára az isteni gondviselés 
kijelölt, a számok segítségével is haladhasson". A negyedik osz-
tályban begyakorlandó az egyszeregy, hogy ezen ismerettel is el-
látva, képesek legyenek majd a következő hnrmadik osztályban 
előforduló úgynevezett négy alapműveletet annál könnyebben el-
sajátí tani. Végül az utolsó osztályokban az előbbiek ismétlése 
mellett az arányok, a kettősszabály, vagy az öttagszabály és a 
társasszabály tanítandó. 

4. A zene. A művészet oktatása a kántor ^'"zte, aki a hét 
első napján az elméleti tanokat ugy fogja előadni, hogy azok be-
gyakorlásra alkalmasak legyenek; a rákövetkező napon az éneket 
fogja gyakorolni, mely alkalommal a fiukat ügyes és egyforma 
hangra kell szoktatni. 

A felsorolt iskolai teendők rendszeres elvégzésére a pontosan 
megállapított órarend bzolgált. Eszerint délelőtt 7—8 és 8—9 és 
délután 1—2; 2—3; 3—4-ig folyt a tani tás a legfelsőbb osztály 
(príma classis) kivételével, ahol délután csak 2—3 és 3 —4-ig volt 
tanitás. Szabad délután csak szombaton volt; csupán a prímában 
akkor tar tot ták az előirt vitatkozásokat, vagy a hét összes leckéi-
nek ismétlését. A vasárnap az imádságnak, más á j ta tosságnak és 
különösen a szentbeszéd áj tatos meghallgatásának volt szentelve, 
mely utóbbit a tanulóknak az esteli imádság befejezése után ismé-
telniök kellett. 

Az itt ismertetett iskolai rendtartásból láthatjuk, hogy a 
lőcsei iskola, a reformatio előtti korszakban úgynevezett magasabb 
latin iskola /olt, mellben a hét szabad művészetet vagy tudo-
mányt tanítói :ák. E jellegét megtartotta az iskola a reformatio 
után is. A fősúlyt a latin nyelv megtanulására helyezték, mert a 
kor felfogása szer i r t ez a műveltség kizárólagos eszköze és csak 
az, ki szóuan és sban teljesen birja, t a r tha t igényt a müveit 
ember és tudós nevére. És mégis lényeges átalakulás vehető észre. 
Uj szellem hat ja át az iskolát és megtermékenyíti az oktatást az 
evangelimn világos fényével. A szentírásból merített Isten szava 
és Luther uj életet ébresztő tanai lesznek ezentúl az oktatás 
középpontjává. Ezáltal a szó szoros értelmében evangelikus iskola 
lesz belőle. A középkori iskola ilyformán berendezett vallásokta-
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tásról még r>em tud semmit, ez kizárólag a reformatio vívmánya, 
A biblia hamisítatlan szövegének tanítása volt az oktatás alapja. 
Ez az egyszerű evangelikus hitvallás korszaka. 

Ami a világi tudományokat illeti, nagyon szűk körre szorít-
koztak és azt bizonyítják, hogy az iskola előkészítő intézet volt 
az egyetemi tanulmányokra és nevelő intézet a középosztály számára. 

Nyolc osztályról szól a rendtartás, de tulajdonképpen csak 
öt osztály áll fenn, amely számításba jön. Az ötödik osztály négy 
csoportra oszlik, magában foglalja a kezdőket és mindegyik cso-
port külön tanitó (senior vagy auditor) vezetése alatt áll, ki az 
érettebb tanulók közül választatik és dijaztatik. A negyedik, har-
madik és második osztály valószínűleg két-két évfolyamból állot-
tak, amint az még a mult század első felében is meg volt, mert 
gyengébbekről és haladottabbakról történik említés. Az első osz-
tályban három-négy évfolyam lehetett, ha a tantervben felsorolt 
tárgyakat elő akar ták adni. A dialektika alatt első sorban csak a 
logika értendő, de körébe tartozik a bölcsészeti erkölcstan és a 
csillagászat, mely tudományok nem voltak tárgyalhatók egyszerre 
évről-évre, hanem csak felváltva több évi tanfolyamban. 

Névszerint nincsenek felemlítve: a földrajz, természetrajz, 
történet és mértan. Meg kell jegyezni, hogy a perzsák, görögök 
és rómaiak története a klasszikus irók olvasása közben került 
szóba; az ujabb kor történetének nagyfontosságú eseményeit a 
bölcsészeti erkölcstan tanítása közben példák gyanánt beszélték 
meg; a zsidó nép, valamint a kereszténység története pedig össze-
függésben állott a vallásoktatással. A földrajz csakis a földrészek 
és egyes országok ismertetésére szorítkozott és a természetrajz 
és mértannal együtt az astronomia keretébe tartozott. Az ének-
oktatás különös ápolásban részesült és minden osztályban külön 
tanították. A karének kötelező volt minden tanulóra, de különösen 
a szegény tanulókra, kik mint úgynevezett mendikánsok bizonyos 
' lökben magánházaknál az önkéntes adományok gyűjtése és a 
maguk: lentartása céljából egyházi énekeket énekeltek. 

Az első osztály tanulói hétköznapon már reggel 5 órakor 
gyülekeztek a reggeli áj tatosságra, aztán reggelizési szünet volt, 
különben pedig minden osztályban 7 ói akor kezdődött az iskolai 
munka. így volt ez szokásban más tanintézetekben is. 

Minden jel arra mutat, hogy a kivül tanulás és emlézés, a 
leckéknek szószerinti elmondása, még mindig az oktatás legkivá-
lóbb eszköze volt, ami aligha fejlesztette nagyon az értelmet. 
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Vizsgáljuk most közelebbről az iskola belső életét és a 
tanulók erkölcsi állapotát. Az iskola felett a főfelügyeletet a min-
denkori városi plébános gyakorolta, 1671-ben a tanács a maga 
kebeléből két scholarchát választott és rendelt a felügyelő mellé. 

Az 1626-ban feljegyzett iskolai törvények szólnak a rector 
és a többi tanitók kötelességeiről, azután a tanulók kötelességei-
ről az iskolában, viseletükről a templomban, az utcán és temeté-
seknél és végre a büntetésekről. Ezeknek megítélésére szolgálja-
nak belőlök a következő intézkedések: 

A rector ne csak a maga osztályának viselje gondját, ha-
nem vezesse az egész intézetet. Vizsgálja szorgalmasan az osztá-
lyokat, A tavaszi és őszi napéjegyen alkalmával tartson vizsgála-
tokat, amelyekre a papság és tanács meghivandók. Ez alkalom-
mal történik a tanulók áthelyezése más csoportba vagy magasabb 
osztályba. A tanítóknak különösen szivükre kötik kötelességeik 
teljesítését és szigorúan megkövetelik tőlük, hogy minden nyilvá-
nos helyiséget kerüljenek. 

Az ifjúságtól jámbor és istenfélő magaviseletet követelnek. 
De a kedves i f júság természeténél fogva lármás, pajkos, sőt ki-
csapongó volt, ami a városi lakosságnak annyival inkább feltűnt, 
minthogy az iskola a főtemplom mellett, a mostani városi kath. 
népiskola épületében volt elhelyezve. Mindezekért minden osztály-
ban, sőt minden egyes padban voltak felvigyázók, kiknek köteles-
ségük a vétkeseket feljegyezni, különben ők lakoltak. Sőt voltak 
utcai felvigyázók, kik az iskolán kivül is felügyeltek a tanulók* 
viselkedésére. Mindebből világosan kitűnik, hogy a fiatalság paj-
zánsága csakis szigorú fegyelem által volt ellensúlyozható. Ennek 
megfelelően alkalmazták a szükséges fenyítéket. Engedetlenség 
miatt enyhe büntetés: megrovás, azután verés; nagyobb kihágások 
miatt mint: éjjelezés, korcsmák, -osszhirü házak látogatása stb. 
miatt ismétf bezáratás (carcer) já r t ; íic.n javulás esetében pedig 
az iskolából való kizáratás. Hogy mily gyakori lehetett a verés, 
legjobban abból látható, hogy egy külön szünnap ar ra fordíttatott , 
hogy a tanulók vesszőket és mogyoróbotokat maguk hozzák 
az erdőből. 

A lőcsei iskola és társadalom humánus gondolkodásáról tanús-
kodik a szegény tanulók iránt gyakorolt jótékonysága; erről és az 
ilyen tanulók fentartásáról a tápintézet (alumneum) felállítása 
által gondoskodott, Az alumnusok az iskola épületében kaptak 
szállást. Közvetlen elöljárójuk a senior, egy segédtanító az éret-
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tebb tanulók közül. 0 ellenőrzi a mendikánsok városi gyűjtéseit 
pénzben, élelmi szerekben, sokszor már elkészített eledelekben, 
mely utóbbiakból kóstolni szigorúan tiltva volt. Nem könnyű fel-
adat, mikor a fiatal és egészséges gyomrok ilyen erős kísértésnek 
voltak kitéve. Ez az alumneum régi tiszteletreméltó intézmény, 
mely évszázadokon keresztül áldásos hatást gyakorolt és sok sze-
gény tanulónak, kik később az egyház és iskola terén jelentékeny 
állást foglaltak el, megadta a módját iskolai kiképeztetésére és 
céljának elérésére. 

Mindezen iskolai törvények idővel sokféle javításon mentek 
keresztül, de az alapelvek változatlanul ugyanazok maradtak és a 
mostani nevelési rendszerben is még mindig érvényesülnek. 

A reformatio behozatalától, vagyis 1544-től 1674-ig a lőcsei 
iskolának 32 rectora volt. Ezek közül tíz lőcsei születésű tel-
jesen bevált és ugyancsak több jóhirü külföldi is megfelelt ne-
mes hivatásának. A kiváló rectorok közé tartozott: Türk Dávid, 
az iskola református szellemben való megalapítója, Platner Antal, 
a két Kramer Gáspár, Sturm Márton és Horter Szaniszló, Stephani 
Tóbiás, a kitűnő szónok és költő. Hain Gáspár, a későbbi városi 
biró, nagy érdemeket és jó hírnevet szerzett az úgynevezett 
,.Lőcsei Krónika" megírása által. Kemmel Jakab író és különösen 
Rőser J akab kiváló paedagogus, ki 1670-ben a helybeli iskolai 
hatóság által jóváhagyott uj tantervet szerkesztette. 

Rőser módszerében jellemző minden tekintetben a humánus 
eljárás; előtérbe lép a tanulók versengése az elsőbbségért. (A le-
győzött a győztes szolgája lesz és kénytelen könyveit hazavinni.) 
A becsvágynak ily módon való túlságos ébresztése azonban na-
gyon kétes értékű nevelési eszköznek bizonyult, mert a tanulók 
kuzt gyűlölködésre és ellenségeskedésre adott alkalmat. Nagyobb 
gondot fordít az anyanyelvre, a németre, de a fődolog a latin 
nyelv elsajátítása és ügyes kezelése, amiért egyéb tudományos 
tekintetben a régi 1589. évi tantervvel szemben hanyatlást tüntet 
fel és az itteni evangelikus gimnázium az egyetem számára elő-
készítő iskolává siilyedt. Feljegyzéseink mégis azt mondják róla: 
„Ha Roeser tantervében nem is találunk haladást, az iskolai 
munka mégis az ő vezetése alatt üdvösen fejlődött", érti pedig 
ugy, hogy a 30 éves háborúnak németországi hanyatló ha-
tása alatt. 

A tanítók fizetése megmaradt a reformatio ideje előtti álla-
potban. A város plébánosa a tizedből adott fizetést a diaconoknak 
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vagy hitszónokoknak, ő alkalmazta a kollegákat, azaz tani tókat 
és gondoskodott ellátásukról vagy ugy, hogy kosztot adott nekik 
(Freitisch), vagy pedig a természetben adandó élelmezést kész-
pénzzel váltotta meg. Ily módon a tanitók dijazása még a refor-
matio után is egészben véve nagyon szerény volt. 

A következő időkben a tized kizárólag a tanitói fizetés 
alapjául szolgált, akár maga a városi plébános kezelte, akár pedig 
átengedte a községnek készpénzben és gabonában adandó szerző-
déses megváltás fejében. így pld. a XVII . század derekán kap: 

a conrector, tanitó, kántor 

élelmezési pénzt . . 40 f r t 40 fr t 40 f r t 
fizetést 60 „ 40 „ 24 „ 
gabonát 10 köböl 10 köböl 12 köböl. 

Emellett tandi jat kaptak és a szülők bőkezűségére voltak 
utalva; azonkívül gyűjtéseket is rendeztek a község tagjai köré-
ben, mely jövedelmek együttvéve a pénz akkori értéke szerint is 
csak szerény megélhetést biztosítottak. Onnan van, hogy érdemes 
tanférfiak gyakran ott hagyják állásaikat és jelentékeny jövedelmi 
forrással járó egyházi hivatalokba lépnek. Áldott idő volt az még, 
amikor az egyetemen kiképezett tauférfiu minden tudományágban 
annyira otthonos volt, hogy éppen ugy ér tet t az iskola, mint a 
hitközség vezetéséhez. 

Ami az iskola külső körülményeit illeti, ez a korszak a 
békés fejlődés korszaka volt a városi tanács változatlan védelme 
alatt. Ha harcias csapatok át is vonultak a Szepességen és a 
várost meg is szállták, az csak muló háborgatás volt, anélkül, 
hogy az oktatás hosszabb megszakítást szenvedett volna. 

II. 

A reformatio általános elterjedésével szemben Európaszerte 
fellépett az ellenreformatio a jezsuita rend vezetésével. Kezdetben 
szellemi harcban, majd az erőszak fegyvereivel küzdöttek a Pro-
testantismus ellen és ezt a küzdelmet az egyház mellett leginkább 
az iskolai élet sínylette meg. Ezt tapasztal juk a lőcsei evangelikus 
iskolánál is a XVII. század második felében és a XVIII . század 
folytán. 

Az országszerte megindult protestánsüldözésnek egyre fenye-
getőbb jelei mutatkoztak. Már 1662-ben lefoglalták a jezsuiták a 
besztercebányai kamaránál Thurzó Elek lőcsei hagyatékát és ez-
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által érzékenyen megkárosították az iskolát, minthogy a tanítók 
és alumnusok ez alapítvány jövedelméből segélyt kaptak. 1672-ben 
fegyveres hatalommal adták át a jezsuitáknak a felső kapu mel-
letti klastromot. Hasonló módon hatalmába ejtette Bársony György 
püspök 1674-ben a templomokat, a paplakást és iskola épületet és 
átadta a katholikusoknak. Április 26-án a tanítók a lelkészekkel 
együtt száműzetésbe mentek és számos tanuló elhagyta akkor a 
várost. A nyilvános istentiszteletet beszüntették, az iskola tar tását 
szigorúan megtiltották. így áll szoros összefüggésben az evan-
gelikus iskola külső sorsa a hitközség történetével. 

A jezsuiták akkor katholikus gimnáziumot alapítottak, ezt 
azonban nem szabad az evangelikus gimnázium folytatásának 
tekinteni, mert Szelepcsényi György esztergomi érsek alapitványa 
volt, a város minden közreműködése és hozzájárulása nélkül. 

Nyolc éven keresztül a község templom és iskola nélkül 
maradt. Az if júság bizonyára csak az elemekben, az irás-olvasás-
ban és a hi t tanban nyert oktatást. A vagyonosabb polgárság a 
serdültebb if jakról magánoktatás által gondoskodott, vagy idegen 
helyre küldte iskolába, de semmi esetre katholikus gimnáziumba. 

Végre az 1681—82-iki soproni országgyűlés súlyos feltételek 
alat t megengedte a protestánsoknak a szabad vallásgyakorlatot és 
iskolák felállítását. Az evangélikusok sok nyomorgatás közt kény-
telenek voltak iskolájukat magánházakban elhelyezni, de minden 
üldözés dacára megőrizték iskolájuk jellegét, mint magasabb tan-
intézetét. Majd a Thököly-féle restitutio után (az elűzött jezsuiták 
visszatérése) kénytelenek voltak az iskolával és templommal a 
városból kivándorolni és mind a kettőt a város előtti temetőbe 
tették át. Az iskolát 1688-ban építették és 1100 fr tba került; 
földszinti épület volt, melyben 4—5 tanterem volt elhelyezve. Az 
épület még 1844-ig fennállott, de üresen állt és el volt zárva, 
mig később lerombolták; a mostani Juhos-féle sirhely és a hatá-
ros iskolakert felső részét foglalta el. Az intézetet középiskolai 
jellegében ugy, ahogy lehetett, fentartot ták a XVII. század végéig. 

A XVIII . század elején, II. Rákóczy Ferenc fejedelem korá-
ban, az evangelikus gimnázium helyzete valami 3l jobbra fordult. 
Az evangélikusok a tized jelentékeny részét újra megkapták, a 
tanitók ellátása többé nem az első lelkész feladata, azok függet-
len állást nyertek. A fizetésen felül részesednek még a csütörtök 
és vasárnap tar tot t házi eneklés alkalmával eszközöd gyűjtések-
ben és a tandij egy részében. 
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A gimnázium a XIX. század közepéig nem egyéb mint latin 
iskola, csak a prímában tárgyal ták bővebben a theologiát és böl-
csészetet két évi tanfolyamban és az egyes disciplinák szerint, 
A görög mellett a héber nyelv is érvényre jut, azonkívül a törté-
net és földrajz az alsóbb osztályokban. 

Az 1782-ben kiadott tantervben az I. és II. osztályban mint 
külön tárgy fel van említve az „Ephemeridum lectio", azaz az 
újság olvasása a világ- és napi eseményekről, kiegészítésül a tör-
ténethez, heti egy órában. 

Szigorúan betartották a templomba járást és a közös áj ta-
tosságokat. Délután az oktatás befejezése után mind a hat osztály 
tanítóik vezetése mellett hálaadó imára a templomba ment. 

Dubovszky Márton nehéz időkben állott 16 éven keresztül a 
gimnázium élén, oly időben, mikor folyton ki volt téve a katho-
likus támadásoknak, kik az intézetet mindenáron a grammatikai 
osztályokra akarták lesülyeszteni. Övé az érdem, hogy e sanyarú 
elnyomatás idejében is fentar tot ta a gimnáziumot. 

Az évenkint kétszer tar tot t vizsgálatok lefolyásáról és tar-
talmáról egy fenmaradt programra tudósit, melyet Simonides rector 
mutatott be a felügyelőnek, az iskola többi patronusainak és jó-
tevőinek. Ez a vizsgálat 1731. április 26. és 27-én folyt le. 

Az első osztály (priraa) tételeit vették a theologiából, a böl-
csészetből, a görög nyelvből: Szt,-János evangeliuraa XII I . feje-
zetének olvasása, magyarázata és elemzése; a történetből: Mace-
dóniai Fülöp és Nagy Sándor élete és tettei; a latin és német 
irálygyakorlatok tétele: VI. Károly császárnak haláláról. Ilyen-
formán történt a többi öt osztály tételeinek megállapítása és végül 
minden vizsgálat kezdetén egy-egy tanuló üdvözli a mélyen tisz-
telt pártfogókat és egy-egy másik tanuló befejezésül köszönetet 
mond a szives meghallgatásért . 

A közölt példákból látszik, hogy nem az egész tananyag 
vétetett át a vizsgálat alkalmával és nem minden tantárgy fordult 
elő. Kiválasztás történik és csak mutatványt adnak. A fődolog a 
latin nyelv megtanulása. Ebben az évben (1730—31.) a tanulók 
száma: az I-ben 23, a Il ik és III-ikban (összevonás mellett) 46, 
a IV-ben 36, az V-ben 50, a VI-ban 82, összesen 237 volt. 

A tanítók magánórákat is adtak, különösen a német és ma-
sryar nyelvben, habár már akku* is az a szokás divott, hogy a 
gyermekeket a magyar nyelv megtanulása céljából Debrecen, 
Erdőbénye és más magyar városokba küldték. 
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Ugyanakkor hozta be Schwarz G. János a rendszeres osztály-
könyv vezetését, amelybe minden tanitó hetenkint bevezetni volt 
kénytelen a napról-napra, óráról-órára bevégzett tananyagot; ké-
sőbb a bejegyzések csak kéthetenkint , majd havonkint történtek 
és az 1798—99. tanévtől kezdve csak a befejezett félév, sőt egész 
év tananyaga lesz bejegyezve. ,,Ez az osztálykönyv valóságos 
unicum és r i tkaság és felette értékes", de nem ismerjük hollétét. 

Az évenkint kétszer tar tot t nyilvános vizsgálatok alkalmá-
val történik az áthelyezés a közvetlen felsőbb osztályba. Akkor 
kezdődött a nyári szünet és tar tot t augusztus 2-ikától szeptember 
5-éig. Minthogy a sok katholikus ünnepnap betartására kénysze-
ritve voltak, ez nagyon hátrál ta t ta a rendes iskolatartást, Ehhez 
járultak még négyszer évenkint az országos vásárok egy két napi 
szünettel, a biróválasztás és más ünnepélyek. így 1733. december 
6-ától 1734. december 6-áig a prímában és rhetorikában 233 
iskolanapot és 875 tanórát tartottak. Az oktatás, mint a refor-
matio korszakában, 7 órakor reggel kezdődött és tartott 10 óráig, 
egyszer hetenkint 9 óráig; délután kétszer 2—4-ig és kétszer 
2—5-ig. Szerdán és szombaton szünet volt. 

Az osztályozás és bizonyítvány dolgában az volt a szokás, 
hogy a nyilvános vizsgálatok alkalmával az előmenetelre vonat-
kozó általános Ítélet alapján a tanulókat a legközelebbi osztályba 
léptették elő, de tulajdonképpeni osztályozás a mai értelemben 
nem történt. Az eredmény kihirdetése mellett a legkiválóbb tanu-
lók meg lesznek nevezve. így 1777. és 1778. az I. osztályban két 
más társa mellett Osterlamm Károly Jánost emiitették meg, aki 
későbben egyházközségünk érdemes hitszónoka lett. 

A kiállított iskolai bizonyítvány akkor csak általános ki-
fejezésekben tartalmazta a tantárgyakban való jó vagy kiváló elő-
menetelnek és az erkölcsi magaviseletnek igazolását, valamint a 
tanulónak ajánlását a további pályán való támogatásra. 

Ami a taneszközöket illeti, melyek a tanulónak rendelke-
zésére állottak, azok bizony nagyon korlátoltak voltak. Minden 
tanítónak volt compendiuma, amelyből előadott, de abból kivona-
tot készített vagy több szerzőből (compilalt) ös beállított egy kéz-
iratot, melyet a tanulóknak vagy diktált, vagy leírásra átadott. 

Az iskolai téren szerzett érdemeket az egyházközség minden-
kor méltányolni tudta és azt nem egyszer külső ünneplésben is 
ju t ta t ta kifezésre. így elhatározta a gyülekezet, bog;; Engel Ber-
talan tanítójának tiszteletére, ki hivatalát 53 év óta viselte, ünne-
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pélyt rendez és őt megajándékozza. 1780. február 3-án összegyűlt 
a felügyelőség, a tanár társak és az i f júság az iskolában és az 
ünnepelttel körükben ünnepélyesen a templomba vonultak, ahol a 
80 éves aggastyánt a bejáratnál dob- és trombitaszóval, majd 
énekkel fogadták. I t t ünnepi beszédeket tar tot tak a nagy szám-
ban megjelent közönség előtt; aztán a tanulók üdvözölték egy 
latin és egy német költeményben Végül az elöljáróság 55 rajnai 
frtból álló ajándékot nyújtot t át ezüst csészén (sic!). Természetes, 
hogy ünnepi lakomával végződött az iskolai jubileum. 

Mária Terézia a tanügyben javításokat hozott be, de ugy 
ezek, valamint a később behozott uj Tanulmányi Rendszer (ratio 
educationis) hatás nélkül maradtak az evangelikus iskolára, mert 
a tanitás rendszere változatlan maradt. Megemlítendő azonban, 
hogy Chrastina rectorsága alatt 1777-ben Péchi Gábor kir. fő-
igazgató és 1787-ben gróf Török Lajos látogatták a gimnáziumot 
hivatalos minőségben. II. József korában a kir. főigazgató utasí-
tása értelmében félévi kimutatásokat kellett beterjeszteni a be-
végzett tananyagról. 

III . 

Mária Terézia és II. József germanisatioja és centralisatio-
jával szemben, valamint a francia forradalmi eszmék hatása alat t 
fellép hazánkban minden téren a nemzeti ellenhatás. Legjobban 
megnyilatkozik ez az 1790—91-iki országgyűlésen hozott alkot-
mányvédő és szabadelvű törvényekben. Ezen törvények egy része 
a protestánsok ügyeit a bécsi és linzi békepontok alapján szabá-
lyozta és igy az eddiginél nagyobb szabadságot biztosit az evan-
gelikus egyház és iskolaügynek egyaránt . 

Kedvező körülmény, hogy a lőcsei iskola élére fejlődésének 
ezen korszakában olyan tehetséges férfiú került, mint amilyen 
volt az újítás és haladás iránt lelkesülő iglói születésű Liedemann 
Márton. 1793. évi szeptember 19-én vette át rectori hivatalát ün-
nepélyes szék foglalással, ami különösen azért is történt, — mi-
képp ezt az iskolaépitési jegyzőkönyv felemlíti — mert Liede 
mann tanár és rector székfoglalása alkalmával a gimnázium a 
külvárosból a városba, a Hain-féle házba helyeztetett át, ámbár az 
egész épület véglegesen csak 1796-ban készült el 1142 r. f r t 
53 kr. költséggel. Időközben Liedemann keresztül vitte, hogy a 
felsőbb tudományok oktatására az első osztályban, mely három-

10 
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éves tanfolyamot foglalt magában, még egy kar társa t neveztek ki 
melléje. Ajánla tára ezt az állást a klasszikus műveltségű és nagy 
tudományu Fuchs János nyerte el. Kiválósága folytán késmárki 
lelkész, majd evangelikus superintendens lett Lembergben. Főleg 
tehát Liedemannak köszönhető, hogy magasabb törekvéseit meg-
valósította és hogy a theologiai, bölcsészéti és jogi tantárgyak ki-
bővítése által a gimnázium lyceumi jelleget és rangot nyert és 
főiskolává emelkedett. 

A lyceum felvirágoztatásához nagyban hozzájárult az, hogy 
egy magánintézetet ( = internátust) állítottak fel 12 nemes ifjú 
számára, kik részint a nyilvános tanórákon vettek részt, részint 
magánoktatást nyertek az intézet tanítóitól és szigorú paedago-
giai felügyelet alat t állottak. A növendékek között a magyar 
evangelikus nemesség legelőkelőbb családjainak fiai végezték 
tanulmányaikat . Az ellátási dij évenkint 280 r. fr t volt, ami az 
akkori időben nagy összeget jelentett. 

1805. évi julius 8. és 9-én a tiszai kerület superintendensé-
nek elnöklete alatt ment végbe a lőcsei lyceum nyilvános vizs-
gálata, még pedig „cum applausu" eredménnyel. Majd Jozeffy Pál 
superintendensnek 1825-ben tar tot t egyházi látogatása alkalmával 
a jegyzőkönyv az akkori iskolai állapotoknak kielégítő képét adja. 
E két jegyzőkönyvből egész pontossággal állapithatjuk meg a tan-
tervet, mely a lyceum tudományos állapotának magas színvonalát 
mutatja, habár idővel némi változásokon is átment. 

A tanfolyam az egyes osztályokban a következő volt: 
Az I. osztályban (prima) három évfolyamban tárgyaltat ott: 

1. Keresztény hit- és erkölcstan. 
2. Dogmatika és erkölcstani theologia. 
3. Egyháztörténet. 
4. Magyarország oknyomozó története. 
5. A tudományok encyklopaediája. 
6. Statisztika és bevezetés a politikai tudományokba. 
7. Nemzetgazdaságtan. 
8. Magyar magán- és közjog. 
9. Alapvető philosophia. 

10. Elméleti philosophia: logika, metaphysika, aesthetika. 
11. Gyakorlati philosophia: természetjog, erkölcstan, vallás-

bölcselet. 
12. Tiszta mennyiségtan, azaz algebra és mértan. 
13. Alkalmazott mennyiségtan. 
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14. Kísérleti physika. 
15. Lelki és testi anthropologia, diaetetika és paedagogia. 
10. Irodalomtörténet, különös tekintettel a philosophia 

irodalmára. 
17. A görög uj-szövetség szakaszainak magyarázata. 
18. Görög és héber nyelvtan. 
19. A klasszikus irók magyarázata. 
20. Homiletika gyakorlatokkal ( = hitszónoklattan.) 
21. Latin és német sti lgyakorlatok. 
Azonkívül a theologusok a tót templomban (a nns tani 

gimnáziumi templomban) a praedihálásban is gyakorolták ma-
gukat. 

A tudományos anyagnak ezen hatalmas tömegénél önkény-
telenül is az a kérdés merül fel, hogy hogyan volt képes három 
tanár ezt az anyagot feldolgozni'? És mégis megtörtént. Tisztelet-
tel kell meghajolnunk azon férfiak előtt, kik ily nagy feladatra 
vállalkoztak és kénytelenek voltak tankönyvek hiányában külön-
böző compediumokból saját használatukra kivonatot készíteni, 
amelyeket aztán a tanulóknak tollba mondtak vagy leírásra 
átadtak. 

A II. osztályban (secunda) a tanfolyam két évi, a tan-
tá rgyak: 

1. Hit- és erkölcstan. 
2. Szónoklat- és költészettan. 
3. Történet és földrajz. 
4. Görög és római irodalom. 
5. Természetrajz, mennyiségtan. 
0. Lélektan, logika. 
7. Latin irók. 
A syntaxisban és a többi osztályokban szokásos latin mel-

lett történet, földrajz, számtan, természetrajz külön tárgyak és 
minden osztályban a tanfolyam két évi. Már itt látható, hogy az 
alsóbb osztályokban a reáltudományok elemeit tanítot ták és a fel-
sőbb osztályokban folytatólagosan kibővítették. 

Krdekes eset a XIX. század elejéről az úgynevezett polgári 
iskolának a tanterve. Sztupkay Sámuel 6000 frtnyi tőkével alapít-
ványt tett azon célra, hogy az iparosok számára oktatás rendez-
tessék be, hogy jövő hivatásukra kiképezve lépjenek az életbe, 
latin nyelvoktatás nélkül. Szándékának megfelelően a gramma-
tista, donatista és nbcédista osztályokat négy évfolyamra osztották 

ö* 
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és a lyceumba bekebelezték, de oly módon, hogy a tehetségesebb 
tanulók latinul is tanulhattak és a felsőbb osztályokba léphettek. 
Ily célból a tanterv kiegészült bővebb természetrajzzal, technoló-
giával, a természet három országából vett anyagok feldolgozásá-
val és a különféle iparokban előforduló szerszámok ismertetésével, 
valamint a rajzoktatással. A polgári iskola nagyon rövid életű 
volt, minthogy a Sztupkay-féle hagyaték a deval vatio folytán any-
nyira megcsappant, hogy az intézmény feloszlott és a négy alsóbb 
helyett ismét csak három lett az osztályok száma. 

A magyar nyelv oktatásáról már Liedemann rector gondos-
kodott, tekintet tel nevelő intézetére. 0 eszközölte ki Márton Jó-
zsef meghivását, ki a felsőbb osztályokban néhány tantárgyat 
adott elő, a református tanulók (togatusok) hitoktatását is ellátta 
és heti négy órában tanította a magyar nyelvet. Távozása után, 
1811. körül az egyház ugy gondoskodott a magyar nyelv ideig-
lenes tanításáról, hogy azzal az itt időző református togatusok 
közül megbízott valakit, miután egy rendes tanár alkalmazására, 
a magyar nyelv és irodalom taní tására nem volt elég pénz. Mikor 
azonban 1833-ban Tomasek Pál János hivatott meg tanárnak a 
lyceum felsőbb osztályai számára, ő a latin és magyar nyelv és 
irodalom tanára lett és tárgyait magyar nyelven adta elő. Mint 
ilyen, mindjár t működésének első évében megalapította a magyar 
irodalmi társaságot, ahol beszédgyakorlatok, bírálatok, Írásbeli 
dolgozatok és szavalatok által a magyar nyelv ismeretében nagy 
haladást tettek tanítványai, mert a heti két óra tanítás csak a 
nyelvtannal és azzal is csak nagyon hézagosan foglalkozott, ma-
gyar iró olvasása pedig hallatlan dolog volt. Annál mohóbban 
olvasták az akkor alakított if júsági könyvtárban beszerzett ma-
gyar regényirókat és különös lelkesedéssel Jósika báró müveit, 
Tomasek tanár különben ügyes latin stilista volt és irodalmi mun-
kásságot is folytatott. Mikor a lőcsei egyházközség 1844-ben meg-
ünnepelte 300 éves jubileumát, őt bízta meg történetének meg-
írásával, amint már előbb az intézet történetét is megírta. Mind-
két feladatának derekasan megfelelt. 

A lyceum felszerelését illetőleg meg kell említenünk, hogy 
volt könyvtára és muzeuma, melyet egy ismeretlen jótevő Cordou 
báró hagyatékából megvett és az intézetnek ajándékozott, A gyűj-
temény alap hiányában nem gyarapodott, de még j^karban sem 
tartották, a készülékek elromlottak és csak kevés darab maradt 
meg belőlük. 
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Liedemann rectorsága alatt fél évi osztályozási táblázatok 
jelentek meg a tanulók előmeneteléről. A tanulók rendes bizonyít-
ványt kaptak haladásuk és erkölcsi magaviseletükről, amelyen 
koruk, születési évük és helyük stb. fel volt jegyezve. Ezeknek 
nyomtatott mintái még megvoltak 1887-ben. 

Az egyházközség továbbra is fentar tot ta az alumneumot 
pénz-, gabona- és élelmiszenekben önként felajánlet t adományaival. 
Az eltartási dij évenkint 18 fr t volt, a résztvevők fele fel volt 
mentve a lizetés alól. Egy-egy alumnista ellátása évenkint 22 f r t 
25 dénárba került. 1796-ban 45 tanuló volt az alumneumban; 
a teendőket egy azzal megbízott községi tag lá t ta el. 

Magát a tyceumot évenkint át lag 200 tanulónál több láto-
gatta. A legnagyobb számot az 1829—30-iki tanévben érte 
el, amikor 356 és az 1840—41-iki tanévben mikor 373 tanu-
lója volt. 

Az 1811. évben kihirdetett devalvatio folytán a község igen 
nagy veszteséget szenvedett, ugy, hogy mig 1810-ben vagyona 
állítólag 60.000 magyar forint volt, 1813-ban 34,000-re becsülték. 
Ennek következtében a tanítók fizetése is leapadt és a község 
minden lehetőt megtett, hogy pénz és élelmiszerek gyűjtése által 
a tanítóknak drágasági pótlékot adhasson. Igv is folyton folya-
modnak fizetésemelésért, ami ritkán és csak kis mértékben való-
sult meg. Magánoktatás által kellett tehát jövedelmüket gyarapi-
taniok és emellett igen örvendetes jelenség, hogy a legtöbben 
mégis saját házaikban laktak. 

Az iskola krónikájának egyik feljegyzésre méltó eseménye, 
hogy a nádor-főherceg 1806. évi augusztus havában magas láto-
gatására méltatta az intézetet, megnézve a tantermeket és mu-
zeumot és legmagasabb megelégedésének adott kifejezést , 

A harmincas és negyvenes években a tanrendszer nem vál-
tozott és habár korszerű újítások szükségesek lettek volna, meg-
maradtak a '-vsei iyceumban is a régi hagyományok mellett. Ily 
körülmények közt 1836-ban az eperjesi kerületi gyűlés tárgyal ta 
ugyan az iskolák újjászervezését, de komolyabb eredmény nélkül. 
Más nyomát nem lehet észrevenni, minthogy Lőcsén, Késmárkon 
és Eperjesen minden esztendőben ugyanazon tárgyakat adták elő, 
hogy a tanulók egyik intézetből a másikba akadály nélkül át-
mehessenek. 

Annál nagyobb mozgalmat indított meg az evangélikusok 
akk >ri főfelügyelője, Zay Károly gróf. A főfelügyelő ugyanis az 
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összes evangelikus felsőbb tanintézetek képviselőit meghívta Zay-
Ugrócba, ahol több napig tartó tanácskozmányban egy tanterv 
javaslatban állapodtak meg. A részletekre kiterjeszkedni itt nincs 
módunk, de kiemelhetjük, hogy a tervezet friss alkotó szellemet 
árul el és ha keresztülvitele hajótörést is szenvedett az anyagi 
eszközök és a szükséges tanerők hiányán, valamint a községek 
ellenszenvén, mégis a magyar nyelvi o k t i t á s terjesztésével némi 
eredményt ért el. 

Ha ily viszonyok közt korszerű ujitások nélkül is elég ked-
vező eredményt ért el intézetünk, ez leginkább a tanerők buzgó-
ságának és jó módszerének volt köszönhető. Ilyen kiváló férfiak 
voltak a már emiitett Liedemann Márton, Fi?chs János, Müller 
György és Tomasek Pálon kivül Osterlamm Keresztély Gottlieb, 
az akkori első hitszónoknak fia, aki már mint a lőcsei theologiai 
tanfolyam jeles hallgatója, magántanítója volt Zsedényi Ede ké-
sőbbi nagyhírű egyetemes felügyelőnek, Putz Mátyás és Schablik 
György, Gretzmacher János, aki a német irodalmi kört is vezette 
szép sikerrel a felsőbb osztályok tanulói közt és évenkint jfil 
látogatott szavalati estélyt rendezett. Hlavatsek Mihály, a nagy 
nyelvész, kiváló eredménnyel vezette a hitszónoklattani (homile 
t ika) gyakorlatokat és a tót irodalmi kört. Häuser Sámuel és Lud-
mann János. Végül már itt említjük Kupecz Lykurg és Kau fmann 
Sámuel lőcsei születésű tanárokat, kik még a lyceumban kezdték 
működésüket, de paedagogiai rátermettségük mellett is kitartó 
buzgalommal, hiven ragaszkodtak az intézethez, számos előnyös 
meghívás dacára akkor is, mikor lyceumi rangjá t megszüntetve 
evangelikus, majd állami evangelikus gimnáziummá alakult át. 
Mikor ebből a m. kir. áll. főreáliskola féjlődött, első igazgatója 
Kupecz Lykurg lett. 

Az előadottakból megállapíthatjuk, hogy a lyceum tudomá-
nyos jellege annyival magasabb fokú, mint a régi intézet, mert 
nemcsak azt az általános műveltséget nyújtotta, mely a főisko-' 
Iákra vagy egyetemre ad alapot, hanem előkészítő tanulmányt 
adott az egyetemre, ugy hogy a theologusok, jogászok és orvos-
növendékeken kivül, kik itt nyerték tudományos képzettségük 
alapját, sokan a felsőbb osztályok végeztével közvetlenül tanítói, 
gazdasági és egyéb gyakorlati pályára léptek, melyeken az akkori 
igényeknek teljesen megfeleltek. 

A lyceum a feltüntetett állapotban megmaradt és nagy láto-
gatottságnak örvendett egészen 1848-ig. De akkor nagy rázkó-
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dásnak volt kitéve. A vallás- és közoktatási miniszter 1848. jun. 
18-án elrendelte, hogy az evangelikus felekezet iskolaügyének 
szabályozása miatt a következő tanév csak november 1-én kezdő-
dik, majd később meghagyja, hogy a felsőbb osztályok a háborús 
idők miatt zárva maradjanak. Az egész 1848 — 49-iki tanév gya-
kori megszakítások által nagyon meg volt háborgatva. A tanulók 
csak későn jelentkeztek és azután elmaradtak, ugy hogy a tanév 
végén összesen csak 131 tanuló volt. A sok megzavarás miatt 
csak nyári vizsgálatot lehetett tar tani . 

IV. 

A szabadságharc leveretése után az elnyomatás korszaka 
állott be, 1849-ben megjelent az „Organisations-Entwurf für die 
Gymnasien und Realschulen in Oesterreich" és mindenütt nagy 
megdöbbenést keltett. Pakkor a lőcsei lyceum az 1851—52-iki 
iskolaévben megszűnt, illetőleg nyolc osztályú gimnáziummá 
alakult át. 

Az előirt tanterv értelmében igaz ugyan, hogy a reál tárgyak 
nagyobb mértékben jutnak érvényre, a latin és görög nyelvokta-
tás a klasszikus irók és az ó-kori világ alapos ismeretét tűzi ki 
célul, az anyanyelv oktatása remekírók olvasása és az irodalom-
történet tárgyalása által nagyobb súlyt nyert, de megszűnt a 
szabad rendelkezés joga; aztán honnan vegyék a tanerőket és a 
pénzt ezek számának emelésére és fizetésükre. Ez lehetetlen volt. 
Fabriczy Sámuel ugyan felvetette az eszmét, hogy a község 
tagjai az egyház és iskola javára adjanak évi járulékot, azonban 
a régi áldozatkészség eltűnt és az indítványnak nem volt ered-
ménye. 

Ily körülmények közt történt, hogy a derék Tomasek, aki 
időközben 1850-ben a kassai kerület tanfelügyelője és cs. kir. 
tanácsos lett és kegyelettel ragaszkodott a lőcsei intézethez, hogy 
azt íentarthassa, felszólította az egyházközséget, miszerint folya-
modjék a magas kormányhoz, hogy ez az intézetet vagy evangelikus 
állami gimnáziummá vagy reáliskolává alakítsa át. Az egyház-
község elfogadta a jó tanácsot és benyújtot ta kérvényét a kassai 
kerület közvetítésével. Azonban a döntés sokáig késett és mint-
hogy a község részéről misein történt a hiányzó tanerők pótlá-
sára, a gimnáziumot hat osztályra apasztották és Kupecz Lykur-
got bízták meg a rectorsággal. 0 és K a u f m a n n t aná r lát ták el 



1 20 

az oktatást az V. és VI. osztályban az Organisations-Entwurf 
értelmében, csakhogy a két osztályt kombinálták. Az állapotok 
évről-évre rosszabbra fordultak, a tanulók száma egyre apadt és 
1858—59-ben már csak négy gimnáziumi osztály volt, így is a 
IV. és III. osztály a legtöbb tantárgyban csoportosítva lett. 
Kupecz és Kau fmann m 'llett még Gretzmacher János működött. 
Ilyen volt az utolsó iskolai évnek 1859—60-iki állapota, amikor 
végre nyolc évi alkudozás után, 1860. október havában életbe-
lépett az evangelikus állami gimnázium. 

A lőcsei evangelikus állami főgimnázium egyedüli volt a 
maga nemében egész Magyarországban. Tanítási terve egészen a 
Thun-féle szervezési terv szerint készült és nyolc osztályból állott. 
Ami £ z egyes osztályok tantárgyai t és azon belül külön-külön a 
tananyagot illeti, az az egykorú többi főgimnáziumok és a mos-
tani középiskolák tanítási tervével általánosságban azonos, különb-
ség csakis a tanítási anyag beosztásánál előforduló kisebb-nagyobb 
eltérésekben jelentkezik. Vallástan volt az első tárgy. A klasszikus 
latin és görög nyelvek tanítása rendszerint nyelvtan, olvas-
mány és írásbeli dolgozatok alapján történt, Nagyobb eredménnyel 
jár t a német nyelv tanítása, már csak azért is, mert ez volt az 
általános tanítás és hivatalos kormányzás nyelve. A magyar nyelv 
különösen az első években ugy kezeltetett, mint valami idegen 
nyelv; osztályonkint 2—2 órában, de rendszerint két osztályonkint 
kombinálva tanít tatot t . A VII. és VIII. osztályban Magyarország 
története és földrajza különös tekintettel a magyar irodalomra és 
pedig, ugy látszik, német nyelven, minthogy az 1864—65. évi 
iskolai értesítő külön kiemeli, hogy a felső osztályokban már ma-
gyar nyelven tanít tatot t . A kiegyezés hatása nyilvánul aztán 
abban az intézkedésben, hogy az 1867—68. iskolai évben már 
minden osztályban külön-külön 2 órában taní t ják a magyar nyel-
vet magyar tankönyvek alapján és a VII., VIII. osztályban: Ma-
gyar irodalomtörténetet Toldy után és Hanthó—Dierner: Magyar-
ország történelmét V. kiadásban. Ebben az évben az intézet érte-
sítője is magyar nyelven jelent meg először Hanthó Lajos id.-
igazgató szerkesztésében: „A Lőcsei ev. állami főgymnasium Tudó-
sít ványa az 1867—68-ik iskolai évről*' cím alatt. A tót nyelvet 
egy-egy órában tanították osztályonkint, de ar ra csak a tót 
ajkúak tartoztak eljárni. Ez különben akkor a lőcsei katholikus. 
az iglói főgimnáziumban és más felsővidéki középiskolákban is 
szokásos volt, 
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A nyelveken kívül taní tot tak még történelmet és földrajzot, 
természetrajzot és természettant némi vegytannal, mennyiségtant , 
valamint bölcsészetel rendes keretben. 

Rendkívüli tárgy volt: a francia nyelv, ének, a szépírás, a 
szabadkézi rajz és a torna. 

Az évvégi és érettségi vizsgálatokat rendszerint Tomasek 
Pál tanfelügyelő, kir. tanácsos elnöklete és vezetése mellett tar-
tották meg. Némely évben az évvégi vizsgálatokon báró Barkóczy 
Ferenc kir. biztos is jelen volt. 

Az iskola kebelében öt egymástól külön kezelt könyvtár 
volt ugy a tanárok, mint a tanulók használatára. Az első a régi 
főiskolai nagy könyvtár, mely azonban a terem szűke és a kellő 
állványok hiánya miatt teljesen berendezve és i ' íllitva nem volt. 
1860. óta nem gyarapodott és alig volt forgalma. 

A második a gimnáziumi uj könyvtár, mely 1861-ben alapít-
ta tot t ; tandijakból vett vagy ajándékban kapott müvekből állítta-
tott össze és 286 igen becses szakmüből állott. 

A magyar ifjúsági könyvtár 388 tudományos, szépirodalmi 
és vegyes müvet s zámlá t ; a német if júsági könyvtár 370 és a tót 
ifjúsági könyvtár 339 kötetet, melyekhez az iskola évenkint nyolc 
tudományos folyóiratot is járatot t . 

Volt az iskolának rövid nyolc évi fennállása dacára termé-
szettani, vegytani szertára és növény-, állat-, ásvány- és érem-
gyüjteménye. 

Az evangelikus állami főgimnázium fentartot ta a régi alum-
neumot, mint bevált intézményt. Ezen ,,tápdá"'-ba az 1867—68-iki 
iskolai évben jár t összesen 51 tanuló, a régi látogatók évi 30, az 
ujabbak évi 38 frt tizetés mellett. A tápda egyéb jövedelmét akkor 
is adományok és gyűjtések alkották. 

Még C töndijak. ügynevezett „Dijnénzek" felett is rendel-
kezett a rövid életű iskola. Ilyen volt a Probstner-féle 63 fr tos 
és az Ujházy- és Clementi-féle, melynek kamataiból szegény tanu-
lók tápintézeti d i ja : t fedezték. Végül megjegyzendő, hogy a tanu-
lóknak közel eg> rraada tandíjmentes lett. 

Megemlítésre méltó gyűjtés vuit az úgynevezett „Wochen-
kreuzer ' , ami abból állott, '..„gy hetenkint gyűjtöt tek az i f júság 
közt. Nyolc év alatt az eredmény 128 f r t 58 kr. lett, Ezen ösz-
szegből az igazgató az if júság beleegyezésével egy acél-harangot 
hozatott 1868-ban, mely azóta „rendeltetése helyén, Szepesudvardon 
(Burgerhofban) függ". 
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A lőcsei evangelikus állami főgimnázium látogatottságát 
mutat ja a következő táblázat: 

T a n é v 
A tanulók 

összes 
száma 

Any anyelv szerint Vallás szerint 

T a n é v 
A tanulók 
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1860—1861. 80 8 56 9 7 — _ 65 10 5 

1861—1862. 96 10 70 9 7 — — 67 13 2 14 

1862-1863 . 123 24 70 26 3 — — 91 21 11 

1863—1864. 134 17 77 26 3 — 1 100 17 1 16 

1864-1865 . 118 13 83 22 1 — — 92 10 — 16 

1865—1866. 122 7 90 25 — — — 98 4 20 

1866—1867. 142 8 93 40 1 — — 106 7 — 29 

1867—1868. 149 22 73 40 7 1 — 110 19 — 20 

A lőcsei evangelikus állami főgimnáziumban működött tanárok: 
1. Schubert Vilmos igazgató, a történelem és német nyelv 

tanára. 
2. Bartelmus Rezső, a mennyiségtan és természettan tanára. 
3. Dr. Gerber Arnold, a latin és görög nj^elv tanára. 
4. Gretzmacher János, a latin nyelv és vallás tanára. 
5. Hanthó Lajos id. igazgató, a magyar nyelv, történelem 

tanára. 
6. Hang Rezső, a szépirás tanára. 
7. Kauffmann Vilmos, a magyar, német nyelv és történelem 

tanára. 
8. Kolbenhey er Károly, a latin és görög nyelv tanára, 
9. K >rdos Gusztáv, a természetrajz, természettan és mennyi-

ségtan tanára. 
10. Kordos János, a földrajz, történelem és vallás tanára. 
11. Kupecz Lykurg, a latin, német nyelv és bölcsészet tanára. 
12. Micsátek Lajos, a tót, német nyelv és földrajz tanára. 
13. Scherff Hermann, a latin és görög nyelv tanára. 
14. Schranz Samu. a német, latin és görög nyelv tanára. 
15. Wagner Vilmos, az ének tanára. 

1849. után husz év sem forgott le és lényegesen megváltoz-
tak a viszonyok és nézetek és mindenütt az alkotmányos szabad 
élet foglalt helyet. A régi rend minden nagyobb rázkódások nélkül 
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végelgyengülésben kimúlt, mert maguk a fejedelmek és kormá-
nyok is belátták, hogy a szolgaság gyengit, a szabadság pedig 
erősit. Az uj politikai iránnyal a tanügynek is uj korszaka kez-
dődött hazánkban. A magas kormány tőle telhetőleg maga gon-
doskodik korszerű tanintézetekről. így történt, hogy Ferenc József 
apostoli királyunk Ő Felsége 1868. évi julius 1-én 10,855. sz. a. 
kelt kegyes elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy az 
1867—68-iki tanév lefolytával a fennálló evangelikus állami főgim-
názium Lőcsén1) szüntettessék meg és helyébe alapit tassék ugyanott 
egy főreáliskola hitlelekezeti jelleg nélkül. Miután a magyar 
országgyűlés a szükséges költséget megszavazta, nyolc éves inté-
zetünk megszűnt és helyébe 1869. évi október 4-én megnyilt a 
lőcsei m. kir. állami főreáliskola. 

V. 

Midőn 1860-ban az ágostai állami főgimnázium önálló szer-
vezésével megszűnt a régi, már csak csonkán tengődő lyceum, 
belőle kivált és továbbra megmaradt az elemi iskola. Ez intéze-
tünk azóta régi szervezetében, régi tanerőivel a régi mederben 
haladt tovább az alkotmányos kiegyezéssel beállott virradásig és 
a szükséges átmenettel beleilleszkedett a korszerű haladás köve-
teléseibe. 

A magyar országgyűlés báró Eötvös József közoktatásügyi 
miniszter javaslata alapján megalkotta az 1868. évi XXVII I . tör-
vénycikket a népiskolai közoktatás tárgyában. Ez a III . fejezet 
11. §-ában intézkedik a hitfelekezetek által felállított népoktatási 
tanintézetekről és megállapít ja az egyházközségeknek ilynemű 
iskolák felállítására és íentar tására való jogát a törvény által 
előirt rendelkezések szemelőtt tar tása mellett. Az előirt tantárgyak-
ból „legalább'' a következőket követeli a törvény és a később 
megjelent rendeleti utasítások: 

a) hit- és erkölcstan; 
b) olvasás és irás; 
c) íejbeli és jegyekkel való számolás és a hazai mértékek 

ismerete; 
d) nyelvtan; nem magyar tannyelvű elemi népiskolákban a 

magyar nyelv gyakorlása mind a felső öt évfolyamban; 

Nézd a lőcsei kir. kath. könyvtár birtokában levő: Programm des 
evangelischen Ötaats-Gynmasiums zu Leutschau für das Jabrw1862—63., 1863—G4., 
1864-65., 1866—67., 1867—68. 
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ej a természettan és a természetrajz elemei, figyelemmel az 
életmódra és vidékre, melyhez a gyermekek nagyobb részének 
szülői tartoznak, olvasókönyvek segítségével; 

f) hazai földleírás és történet; 
g) gyakorlati utmutatások a mezei gazdaság és különösen a 

kertészet köréből; 
h) a polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése; 
i) ének; 
k) testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatra. 
Az iskola táblákkal, amennyire lehet, földgömbökkel, tér-

képekkel, természetrajzi ábrákkal és általában a legszükségesebb 
taneszközökkel fel legyen szerelve. A szorgalmi idő városban leg-
alább kilenc hónap legyen. 

Evangélikus egyházainknak mindenkor főtörekvése volt isko-
láinak gondos ellátása és folytonos fejlesztése, a reformatio ere-
deti szellemének természetes kifolyása gyanánt. Elemi iskoláinak 
vezető és irányító szerve az iskolaszék és a tanítói kar. Az iskola-
szék áll az iskolafelügyelő elnöklete alatt az egyházfelügyelő, lel-
kész, hat iskolaszéki tag és a tanítókból. A hozott határozatok 
végrehajtói a tanítók, élükön az igazgató-tanítóval. 

Lőcsei egyházunk is „Szemefényé"'-uek tartotta és nevezte 
iskoláit és állhatatos buzgósággal gyakorolta önkormányzati jogá-
ból folyó fontos munkásságát. így történt, hogy iskolaszékünk 
müveit közönségének óhajtása és a régi traditio hatása alatt a 
törvény által követelte tananyag minimumot kiegészítette és bő 
vitette helyi viszonyainknak megfelelően. Tanítóink ambitioja 
pedig megértő törekvéssel ezt megvalósította azzal, hogy az egyes 
tantárgyak anyagának feldolgozására nagyobb methodikai gon-
duc fordított, tisztább értelmet fejlesztett és tanulóinkba a tudást 
mélyítette; paedagogiai eljárásával pedig fegyelmezett, illedelmes 
és engedelmes i f j ú s á g i nevelt. Ha néha találkozunk is iskola-
szpH jegyzőkönyveinkben a túlterhelés felvetésével, azon a paeda-
gogiai érzék és belátás azonnal segített. Tény azonban az, amit 
a lőcsei középiskolák tanárai régi tapasztalat gyanánt tudnak és 
az iskolaügy iránt érdeklődő tényezők is ismernek, hogy a közép-
iskolába belépők közül legjobb tanulóknak a lőcsei ág. h. ev. 
elemi iskola tanulói válnak be. 

Elemi iskolánkban a liuk és leányok régóta külön oktatás-
ban részesültek összevont osztálytanitás alakjában, mígnem 
1879-ben az iskolaszék határozatilag kimondta a fiuk és leányok 
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közös taní tása és nevelése elvét és ennek folytán a fiu- és leány-
osztályok fokozatos egyesítését a következő években végre-
hajtot ták. 

Egyházunk elemi iskoláját rendesen hat osztályúnak szer-
vezte, de az utolsó osztályt sem folytonosan, sem állandóan nem 
lehetett fentartani . Hol nincs, vagy nagyon kevés a tanulók 
száma (különösen a középiskolákba vagy mesterségre lépett fiuk 
miatt), hol meg az év elején megnyílik az V—VI. osztály, néha 
ismétlő leányiskola alakjában, de a tanulók rendszertelen iskola-
látogatása vagy elmaradása miatt azt be kellett szüntetni. 

Ezen sajnálatos körülmény már régen nem elégítette ki a 
magasabbra törők igényeit. Günthernek, a leánynevelés lőcsei szó-
szólójának, régen hirdetett magasztos célja lebegett sokak szeme 
előtt. Végre 1874-ben Szépréthy Ottó egyházfelügyelő és Probstner 
Gyula felkeresték Kupecz Lykurg állami főreáliskolai igazgatót, 
hogy a maga közreműködése mellett nyisson egy felsőbb leány-
iskolát. Kupecz elvállalta a vezetést s az iskola február 4-én 
megnyílt hét tanulóval. Felvettek más vallásuakat is. Tandíj évi 
10 frt volt. Látogatottságáról csak az 1877—78. évi értesítő ad 
tájékozást, amikor összesen 29 növendéke volt. A tanítás magya-
rul folyt és a rendes tárgyak mellé felvették a francia nyelvet és 
rajzot. A taní tást az elemi iskolában tar tot ták d. e. 10—12-ig és 
szerdán meg szombaton délután. Felvétetet t oly leánytanuló, aki 
a népiskola hat osztályát elvégezte. A tanfolyam két évre terjedt . 
Az iskola anyagi fentar tása gyűjtés által történt. Hozzájárult az 
evangelikus egyházon kivül Lőcse városa, a lőcsei „Italmérés", a 
Szepesi Takarékpénztár és az ecélra tar tot t bál és felolvasások 
jövedelme. Kupecz Lykurg főreáliskolai igazgató vezetése alatt 
tanítot tak: Boemm Tivadar rajztanár , Gretzmacher János evan-
gelikus hitoktató, Imrei János főreáliskolai tanár , Kardeván Vil-
mos segédlelkész-tanitó, Kolbenheyer Károly főgimnáziumi tanár, 
Kompauyik Coelestin róm. katli. káplán, hitoktató, Kordos Gusztáv 
főreáliskolai tanár, Linkess Miksa kir. kath. főgimnáziumi tanár, 
Szépréthy Béla tanár, Szőnyei Angelika kézimunka tanítónő, Torkos 
Géza evangelikus lelkész és Wagner Vilmos evangelikus karmester. 

Bármilyen nemes volt az alapítók célja és bárminő ügy-
szeretet és önzetlen buzgalom vezette a kiváló kart , ezen iskolá-
nak kezdettől fogva nem volt szilárd alapja. Hiányzott ugyanis a 
lentartáshoz szükséges anyagi alap és állandó, csupán az intézet-
nek élő, külön oktató testület. Emellett a lakosságnak tekintélyes 
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része nem vette igénybe, mert nem volt elég bizalma az intézet-
hez. Hivatalosan nem nevezték ugyan felekezetinek, de azért az 
egésznek mégis meglehetősen evangelikus szelleme volt. Evan-
gélikus felekezetiek voltak az intézők, evangelikus iskolában taní-
tottak. Tehát 1882-ben megszűnt. A beszüntetésnek főoka azon-
ban kétségkivül az volt, hogy Lőcse városa vezető tényezőinek 
sikerült kieszközölni, hogy a közoktatási minisztérium helyben 
egy elsőrendű hat osztályú állami felsőbb leányiskolát állí tott fel, 
amely 1882. évi szeptember 12-én megnyílt, 

Népiskolánkban német volt a tanitási nyelv, a magyar taní-
tása csak irás, olvasás és fordításból állott. Az alkotmányos kor-
szak beálltával fokozatosan érvényesül a magyar és lesz a taní-
tási nyelv magyar, német, majd tisztán magyar. Az alsó osztá-
lyokban a beszéd- és értelemgyakorlatok magyarul és németül, a 
felső osztályokban a történelem, természetrajz, majd a földrajz is 
magyarul tanít tat ik, a többi még németül. Végre az esperesség-
nek 214/1905. sz. felhívására iskolaszékünk kimondotta, hogy 
elemi iskolánk oktató nyelve az 1905 — 6. évtől kezdve „vég-
érvényesen" tisztán magyar legyen. 

Elemi iskolánknak régi és egyik legnagyobb baja az volt, 
hogy nem volt egy épületben, hanem egyes osztályai bérelt helyi-
ségekben voltak elhelyezve és azok is rövid időközökben más és 
más utcákban és házakban. így a paplakban, a takarékpénztári 
épületben, Dörner-, Hendl-, Schmiedt-, Sztupkay-féle stb. házak-
ban. Tornát sem taní that tak rendszeresen alkalmas helyiség 
hiányában, csak nyáron, amikor 1884-ben a temető melletti kertet 
a legszükségesebb szerekkel lát ták el, bár e kert gyümölcs-, 
virág- és zöldségtermelés tanitási céljaira is szolgált. Télen az 
1875—76. évben a megyei nagyteremben tar tot ták meg a torna-
tanitást, különben pedig pótolták azt az óraközi, többnyire a pa-
dokban végzett kargyakorlatokkal. Természetes, hogy mindezen 
intézkedések csak gyengén pótolhatták a rendszeres tornataniíást . 

Bármennyire igyekezett is egyházunk az iskolaépület fontos 
kérdését megoldani, hogy iskolaügye is régi hírnevéhez méltó 
helyet foglaljon el, — mint azt Dianiska András nagy lelkészünk 
idézte: ..Damit die altehrwürdige Stätte auch fernerhin eine 
Stadt auf dem Berge bleibe, deren Licht auch andern leuchte" — 
anyagi ereje azt meg nem engedte. Végre hosszas tárgyalások 
után az egyház közgyűlése 18»7. évi julius 10-én megszavazta 
Kovács Győző örököseitől a Kör-téren fekvő ház megvételét 
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18,200 fr tért . Igy meg lett oldva a nehéz kérdés. Nemcsak min-
den osztály és a szertár, úgynevezett muzeum, kapott külön helyi-
séget közös folyosóval, a házmester megfelelő lakást , hanem két 
jövedelmező bolthelyiség és két nagy lakás felett is rendelkezhe-
tett az egyház. Az ezekből befolyó bérösszeg és a liivek nagy 
áldozatkészsége tetemesen megkönnyítette a vételár és az átala-
kítási költségek fedezésére szolgáló 21,71921 f'rtnyi törlesztéses 
kölcsön megvalósítását Szepes vármegye árvaszékénél. 

Eközben történt, hogy Herrmann Gusztáv, egyháztanácsunk 
tiszteleti tagja, 1894. december 22-én karácsonyi ajándékul 20,000 
fr tot adományozott az iskolaépület vételárának és átalakítási költ-
ségeinek törlesztésére. Nagy jótevőnk ezen párat lan áldozatkész-
ségével iskolaügyünk érdekében örökre szóló hálára kötelezte egy-
házunkat, miért is ennek jeléül az iskola épületére „Herrmann 
Gusztáv alapí tványa" felírást, falába emléktáblát és az iskola 
nagytermébe olaj festmény ü arcképét helyezte el. 

Az uj épületben elhelyezett iskola egyre nagyobb látogatott-
ságnak örvendett és mint eddig, ezentúl is valláskülönbség nélkül 
vette fel a tanulókat, amint az osztályok természete, nagysága és 
az evangelikus tanulók száma megengedte. 

A tandíj időközönkint változott. Az utolsó, 1907-ben tör tént 
megállapodás szerint evangelikus tanulók 15 K-át, más vallásúak 
30 K-át fizettek. Tandíjmentességet az iskolaszék javasla tára az 
egyházi közgyűlés bőven osztogatott, át lag a tanulók egyharmada 
részesül benne, sőt olykor más vallásúak is. Ennek is véget ve-
tett a közoktatásügyi minisztérium 1909-ben megjelent rendelete, 
melynek értelmében az 1910. évtől kezdve az elemi iskolák ta-
nulóitól tandijat szedni nem szabad. Ennek pótlására azonban a 
miniszter a tandijat egy-egy tanuló után 15 K-val váltotta meg 
az egyháztól. 

A muzeum viszonyainknak megfelelően rendszeresen el volt 
látva a szükséges felszereléssel. Ezen célra nemcsak az egyház 
utalványozott kisebb-nagyobb összeget, hanem lelkes és áldozat-
kész egyháztagjaink is adakoztak pénzben vagy adományoztak 
tanszereket, ásványt, bogárgyűjteményt, kitömött állatokat, tudo-
mányos és tankönyveket, képeket stb. Az ifjúsági könyvtár min-
dig tudott gondoskodni arról, hogy tehetséges, de szegény tanulók 
ingyen kapjanak tankönyveket. 

Az iskolai tanulmány és haladás bemutatására és az iskolai 
év befejezésére szolgáltak a vizsgálatok. Azonban 1895-től kezdve 
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a téli vagy fél évi vizsgálatok t a r t á sá t beszüntet ték és azok 
helyet t fél évi bizonyítványok, majd havi értesí tők szolgálnak a 
szülők tá jékoz ta tására . 

Mely évben ? 

A lőcsei evangelikus elemi iskola tanulóinak 
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1882. 128 106 15 — 7 — — -

1886. 165 101 7 _ 57 — — — 

1892. 160 84 23 — 53 — — — 

1896. 172 97 18 2 54 — - — — 

1901. 180 74 39 1 66 — — 

1902. 173 — — ' — * — 80 82 11 

1906. 200 81 39 4 76 92 100 8 
1909. 135 94 35 2 4 0 65 57 13 
1912. 161 93 61 3 4 73 75 13 
1914. 158 95 59 — é 125 25 8 
1915—16. 157 98 50 — 9 124 21 12 
1916—17. 143 102 34 — 7 104 27 12 

Meg kell jegyeznünk, hogy a kimutatot t protes táns tanulók-
nak 7 — 8 % - a református volt á t lag véve. Csak az 1906. év 200 
tanulója közül kivételesen 71 ág. ev. mellett 10 református, ami-
kor is az izraelita vallásúak 76 tanulóval relat iv többségben voltak. 

Az oktatással kapcsolatban meg kell emlékeznünk egyházunk 
azon kötelességszerűen gyakorol t jogáról, hogy az összes helyi 
középiskolában is el lát ta lelkészei ál tal a val lásoktatást , neveze-
tesen a kir. kath . főgimnáziumban, az. állami főreáliskolában, az 
állami felsőbb leányiskolában és városi ipariskolában, mely inté-
zetekbe évenkint á t lag 125—130 evangelikus tanuló járt . Legtöbb 
volt mindig az állami főreáliskolában, legkevesebb a kir . kath. 
főgimnáziumban. A hi t tan oktatásával járó val1 ^s-erkölcsi nevelés 
az elemi osztályokban a taní tók, a többi intézetekben a lelkészek 
kezében volt. Ők gondoskodtak az iskolai hivatalos istentisztele-
tekről és i rányí to t ták a rendes templomba já rás t az egyház köz-

') 1909-ben megnyílt az izraelita elemi iskola. 
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gyiilése által meghatározott időben, vagyis május 1-től decem-
ber l-ig. 

Lőcse evacgelikus anyaegyházához tartozik a szepesudvardi 
és kisvári (hradiszkói) leányegyház. Az elsőnek van elemi isko-
lája egy tanítóval, amelybe évenkint át lag 20—22 tanuló jár 
nyolc hónapon át és minthogy szegény földmivelő szüleiknek a 
mindennapi munkában segédkeznek, a tani tás eredménye Schoch 
Konrád és utóda, Breuer Rezső tanitók igyekezete mellett is csak 
kielégítőnek mondható. A kisvári tanköteles 4—5 tanulónak ren-
des iskolája nem volt és ezért néha a szepesudvardi iskolába jár-
tak, máskor a ruszkini vagy durándi vándortanító okta t ta őket 
heti néhány órában. Néhány év előtt ez is megszűnt, minthogy a 
helységnek nincs többé evangelikus lakója. 

A tanitók fizetését a megélhetés viszonyainak megfelelően, 
állapította meg az egyház s azt időről-időre emelte; kevés fizetés 
mellett leginkább természetben adott járulékokból és alapítványok 
kamataiból állott. így például az 1907-ben ki i r t tanitói pályázat 
szerint járandóságai voltak: Alapfizetés 1400 K, lakbér 360 K, 
korpótlék, kerthasználat, fa- és kántori járandóság, stóla, Okoli-
csányi-Zsedényi- és Herrmann Gusztáv-féle alapítványok kamatai ; 
mindössze akkori értékelés szerint 2257 K. Azonban egyházunk a 
korral halad és lépést akar tar tani a tanitók fizetése dolgában is; 
de mert anyagi helyzete nem birja el az állami tanitók fizetésé-
nek arányát, a közoktatásügyi minisztériumhoz fordult az állami 
segély igénybevétele iránt. 

Midőn elemi iskolánk ezen utolsó korszakának életét és fej-
lődését vázolva befejezzük, elismeréssel és hálával kell adóznunk 
azon vezető férfiaknak és taní tóknak, akik hűséges munkásságuk-
kal és buzgalmukkal teljesítették egyházunk iránt érzett köteles-
ségüket. Megemlítendő Putz Károly, Kupecz Lykurg, Szépréthy 
Ottó, dr. Nagy Árpád és dr. Alexy János mint vezető tanfel-
ügyelők és különösen dr. Roth Samu, a kiváló szervező, aki rend-
szeres módszertani meg nevelési értekezleteivel és jóságos irányí-
tásával szerzett elévülhetlen érdemeket iskolánk érdekében. Az 
egyház hálája díszítette fel nagy iskolatermünket arcképével. 
A tanitók közül a fentebb emiitetteken kívül Seltenreich Gusztáv, 
Koller Sámuel és utóda, Kardeván Vilmos segédlelkész, a leány-
osztályok vezetői. Ez utóbbit azonban egyházunk sa jnála tára , a 
pesti evangelikus egyház elemi iskolájához hivták meg. Mint uj 
generatio működött hosszú időn át a lőcsei elemi iskola trium-

í) 
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viratusa: Ormossy Károly, Wentzl Rezső és Orraossy János, a ki-
váló Ormossy Károly vezetése mellett kiegészítve az ideális gon-
dolkodású Genersich Irén tanítónővel. Az utolsó félszázadban ez 
volt iskolánk virágzó korszaka. Utódai Grosch Ödön, Lányi 
Ákosné, Mayer József, Rácz József, Groó Ilka, a kisegítő Dénes 
Jankával együtt örökölve a buzgó evangelikus tanítói szellemet, 
a legjobb törekvéssel haladnak hasonló irányban egyházunk el-
ismerő megelégedésére. 

FÖRSTER REZSŐ. 



EGYHÁZI I N T É Z M É N Y E K . 





i. Herrmann Gusztáv^kórház. 
Aininl a tavaszi nap és a termékenyítő meleg' eső, a hosszú 

téli hideg után elhaltnak látszó csirákat dus növésbe ha j t j a , 
akként szólítja életre a vallásos meggyőződés lénye s a szeretet 
melege az ember bensejében szunnyadó azon csirákat, melyekből 
az emberiség haladását s szenvedéseik enyhítését munkáló leg-
szebb intézmények fejlődnek. 

A hivatásának magaslatán álló liii munkás, ércnél maradan-
dóbb emléket biztosit magának ezen intézmények létesítése által, 
melyek egyházának jövendőbeli haladását és ugyanakkor az em-
beriség testi és lelki javának előmozdítását célozzák. 

A kor kívánalmait megértő bölcs elme s embertársainak 
javáért dobogó sziv fáradozásai, gazdag gyümölcsöket teremnek. 

Korának kívánalmait megértette, egyházközségének jövőt 
biztosító intézmény létesítésének szükségét megérezte Lőcse áldott 
emlékű, bölcs és szentlelkü evangelikus lelkésze: Dianiska András. 

A kereszténységnek, mint az emberiség egyetemes javát 
munkálni, előmozdítani s megvalósítani hivatott világnézetnek el-
terjesztését s ienmaradását a különböző körökben, más és más 
eszközök biztosították. 

A kereszténység elterjedésének idején, szükséges volt a 
mártírok bőven omló vére, hiszen meg kellett puhítani a kemény 
emberi sziveket, különben a beléjök vetett mag nem kelt volna 
életre. A kereszténység hivatását teljesítette, mikor a középkor-
ban. tanrendszerének világossá, érthetővé, megragadóvá s boldo-
gítóvá tételéért súlyos harcokat folytatott, hol tollal, hol karddal, 
de mindenkor az emberiség javáért harcolt. 

Az idők azonban mások lettek. A harcok kora elmúlt, Kijött 
az ideje, a csendes benső munkának: az építésnek, az alkotásnak. 

A század magán hordta bélyegét, csak figyelmesen kellett 
vizsgálni s nem lehetett titok fel irata: „Ha az emberiség sorsát 
továbbra is te akarod irányítani Evangelium, mutasd meg. mennyi 
socialis erő van benned". 
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A socialis népjóléti intézmények egész sorozatának kellett 
megindulni, hogy az égő vág}rak hevét csillapítsa. Nem a toll, 
nem a kard, de az alkotó munka ideje jött el. 

A lőcsei evangelikus egyház, hála szellemi vezérei rátermett-
ségének s az idők jelét megértő bölcseségének, — az alkotók 
sorába lépett. 

A pusztító kórok leküzdésére s az emberek szenvedéseinek 
enyhítésére, kórház létesítésével foglalkozott. 

Az intézmény megszületését csendes munka előzte meg. Nagy 
összegeket kellett megteremteni, hogy a kezdetből folytatás és 
zavartalan működés válhassék. 

A céltudatos, tapintatos s az emberiség javára irányított 
működés meghozta gyümölcsét. 

Herrmann Gusztáv, Lőcse város nagy jótevője s az evan-
gelikus egyház áldott emlékű, melegszívű, áldozatkész tagja, Dianiska 
András lelkipásztori i rányítására 200,000 koronát hagyományozott 
az evangelikus egyháznak kórház építésére. íme, az Ur szőlőjében 
hűségesen foglalatoskodó munkás tevékenységének minden vára-
kozást felülmúló eredménye. 

Meg volt már az összeg, amely hivatva volt a nagy mű 
létesítéséhez. 

Az eszme megalkotását, a terv megvalósítását Pr ihradny 
Oszkár evangelikus egyházfelügyelő vállalta magára s ő oldotta 
meg mindenek dicséretére. így sorakozik méltó buzgalommal, nagy 
szakértelemmel s hivatottsággal a kezdeményező lelkészhez, a te-
vékeny, fáradtságot nem ismerő egyházfelügyelő s a boldog em-
lékű adományozó gondolatának megfelelően, megajándékozzák az 
egyházat, a társadalmat oly művel, mely érdemeiket, egyéniségük 
nagyságát halhatat lanná teszi s megörökíti a hálás utókor számára. 

Megszerzik az alkalmas telket, a minoriták kert jét 34,000 
koronáért, elkészíttetik a tervet, magát az építést Müller Antal 
helybeli építész végezte, ki nagy lelkiismerettel és pontossággal 
végzi feladatát. 

A nagy intézményt, mint magánkórházat, teljes felszereléssel 
1000. év október havában adták át nemes rendeltetésének. A meg-
választott vezetők: Prihradny Oszkár kórházi igazgató, dr. Polnisch 
Arthur főorvos, Dianiska András evangelikus lelkész, Herrmann 
Lajos tiszteletbeli evangelikus egyházfelügyelő, dr. Lorx Sándor 
megyei főorvos, Gally Károly gondnok, dr. Bojárszky Béla alorvos, 
Sztavarszky Anna és Koller Jul ia a legnagyobb buzgalommal és 
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leiül nem becsülhető szakavatottsággal feleltek meg minden igény-
nek s fejlesztették naggyá, nélkiilönözhetetleuné a Her tmann 
Gusztáv-kórházat. 

Szerencsésnek minősíthető a diakonisza intézmény ápolási 
célokra való bevezetése. Ezek a Krisztus szeretetétől valóban át-
hatott gyengéd szívű nők és az ápolás ügyességében nagy gya 
korlatra szert tett kezek, valódi áldásai kórházunknak. A szak-
avatott kezelés, a testi fájdalmak enyhítése, a lelki gyötrelmek 
csillapítása, a felemelés, megvigasztalás, igazi mentőket talál ben-
nök. Szívok melegét, ujjaik lágyságát s nagy emberszeretetüket, 
emlékül viszik magukkal ápoltjaik. 

Az 1901. esztendőben, miután a kezdet nehézségei le lettek 
küzdve, a Herrmann Gusztáv-kórház csendes és áldott munkás-
ságának már egy esztendejére tekinthet vissza. A hölgyekből és 
urakból álló első vegyes igazgató-választmány, mindjár t azon kel-
lemes helyzetben volt, hogy kitűnő orvosi kezelést, fáradhata t lan 
ápolást, valamint a betegeknek megfelelő ellátást biztosithatott. 
Akkor még a külön szobákon kívül a férfi osztályban csak 9, 
a női osztályban pedig 8 ágy állott a betegek rendelkezésére. 
A folyton növekedő létszám miatt már az első évben a 11. emelet-
nek egy termét két szobává kellett á ta lakí tani s azt összesen 8 
ággyal berendezni. A II. emeleti két szobában ettől kezdve a női 
osztály lett elhelyezve, mig az I. emeleten levő két terem kizáró-
lag férfi betegeknek állott rendelkezésre. Azonban a női osztály 
csakhamar ismét kicsinynek bizonyult s igy a II. emeleten levő 
nagy külön szobát is el kellett látni 3 ággyal s azt is a női osz-
tályhoz csatolni. 

A kezdeményező és a megalkotóhoz hasonló buzgalommal s 
nagy megértéssel fejlesztőül szegődik a nagy alapító fivére, Herr-
mann Lajos, ki 1900-ban 20,000 koronát adományoz, hogy abból 
ragályos betegek számára egy külön pavillont létesítsenek. 

Herrmann Lajos tiszteletbeli egyházfelügyelő neineslelkü ala-
pítványa által létesült Lajos-pavillonban, kezdetben 3 korona volt 
a megállapított ápolási díj. De mivel ezen összeggel nem lehetett 
fedezni az ellátási, kiszolgálási, fűtési stb. kiadásokat, a külön 
szobák dijával egyenlően 5 koronára kellett emelni, mig a közös 
termekben az ápolási dij megmaradt továbbra is 1 kor. 50 fillér. 
Az első évben 86 férfi és 78 nő, összesen 164 beteg részesült 
ápolásban. Vallásra nézve 33 evang., 6 ref., 114 róm. kath., 4 gör. 
kath., 7 izr. = 164. 
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Lőcse szab. kir. város tanácsának 1901. évi julius 25-én kelt 
2419. számú át i rata szerint, a városi képviselőtestület a városi 
kórháznak december 2 i -tői való megszűnését és a városi betegek-
nek a Herrmann Gusztáv-kórházban való elhelyezését mondotta ki. 
A kórház igazgató-választmányától pedig értesítést kért aziránt, 
hogy milyen okmányok alapján lesznek felvehetők azon betegek, 
kikért a városi pénztár viseli a Költségeket, Az igazgató-választ-
mány oly értelemben határozott, hogy a betegek felvételére ele-
gendő a polgármester vagy helyettese által kiállítandó igazolvány; 
továbbá, hogy minden beteg, kinek felvételét az alapszabályok 
megengedik, a Herrmann Gusztáv-kórházban 1 kor. 50 tili, ápo-
lási díj mellett felvétetik. 

Dr. Polnisch Arthur főorvos, dr. Bojárszky Béla alorvos urak 
szakszerű működése, buzgó, önzetlen és önfeláldozó emberbaráti 
odaadása, Pr ihradny Oszkár igazgató és Gally Károly gondnok 
urak fáradhatat lan vezetése, a kórházat csakhamar a gyors fel-
virágzás út jára jut ta t ták. Klimó Márta vezető nővér mellett, ki 
minden idejét és erejét nagy buzgalommal a betegeknek és a 
belső kórházi vezetésnek szentelte, még három nővér fáradozott^ 
u. m.: Sorg Margit, Stenczel Lujza, ki Morgenstern Krisztina nő-
vér helyére jött és Ulbrich Paulina. Utóbbi, elsősorban mint egy-
házközségi diakonisza működött, miután Gladischefszky Johanna 
diakonisza, ki kiváló áldozatkészséggel és odaadással szolgálta a 
gyülekezet betegeit és szegényeit, közsajnálatra, itteni működési 
köréből távozott. Klimó Márta vezető nővér helyére pedig 
Schverdtmann Mária jött vezető nővérnek, ki a mai napig nehéz 
feladatát a legnagyobb pontossággal, emberszeretettel és semmi 
fáradtságot nem ismerő önfeláldozással teljesiti. 

Az 1904. esztendőben, a távozó dr. -Bojárszky Béla alorvos 
helyére dr. Hritz Arthur választatott meg, ki, hogy magát az or-
vosi tudományokban még inkább tökéletesíthesse, egy évi szabad-
ságot kért, mit meg is kapott, mely idő alatt dr. Rozsnyai Ber-
talan lelkiismeretes odaadással helyettesítette. 

A folyton növekedő drágaság miatt, a kórház igazgatósága 
kénytelen volt a napi ápolási dijat, melyben teljes ellátás, gyógy-
kezelés stb. foglaltatott, l kor. 50 íill.-ről 1 kor. 60 tili.-re emelni; 
a külön szobákban és a Lajos-pavillonban pedig a dijak továbbra 
is 5 koronában állapít tattak meg. 

Szenes vármegye az 1905. esztendőben a maga saját kórház-
alapjabol elmebetegek szamára egy külön pavillout emelt, melyet 
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a Herrmann Gusztáv-kórház igazgatósága első izben csak három 
próbaévre vett kezelésbe. A kórház kiadásainak fedezésére Szepes 
vármegye évi 1000, Lőcse városa pedig évi 3000 koronával járult . 

Hálával és elismeréssel kell e helyen megemlékezni Pr ihradny 
Oszkár igazgató, Gally Károly gondnok, dr. Polnisch Ar thur fő-
orvos és dr. Hritz Ar thur orvos urak szakszerű, önfeláldozó, fá-
radhatat lan és buzgó működésükről, mert csak nekik köszönhető, 
hogy a kórház, a kor követelményeit szemelőtt tar tva, folyton 
haladt és áldásos működésében is folyton virágzóbb lett, A kez-
detben csak magánjellegű Herrmann Gusztáv-kórház az 1906. év 
január l-jétől kezdve már nyilvános jellegűvé lett s betegeinek 
száma évi 577-re szaporodott fel. 

Az 1909. évben a Herrmann Gusztáv-kórházra és a megyei 
pavillonra vonatkozólag egyrészt az egyházközség, másrészt 
Szepes vármegye közönsége közt fennálló viszony, az egyházköz-
ség önkormányzati jogának teljes épségben ta r tása mellett akként 
tisztázódott, hogy a megye törvényhatósága 2406/54. számú vég-
határozatának 3. pontjában kimondotta, miszerint az elmebetegek 
megfigyelésére és a bujakórosok elhelyezésére szolgáló vármegyei 
pavillont ezután is, és pedig bizonytalan időre, a Herrmann 
Gusztáv-kórház igazgatóságának kezelésében hagyja, negyed évi 
részletekben előre folyósítandó 3U00 korona évi kezelési dij lefize-
tése mellett. A kórház igazgató-választmányában három taggal 
képviselteti magát, hogy ily módon befolyást gyakoroljon az évi 
számadások megvizsgálására, valamint a költségvetések megállapí-
tására, végre a kórház vezetésére. 

A Herrmann Gusztáv-kórház kiadásainak fedezésére Lőcse 
szab. kir. város közönségétől állandó hozzájárulás cimén szintén 
évi 3000 koronát kap és választmányában szintén három taggal 
vau képviselve. 

lTgy Szepes vármegye, mint Lőcse szab. kir. város közön-
sége kötelezte magát, hogy amennyiben ezen 3000—3000 korona 
hozzájárulás dacára is a kórházi számadás hiányt mutatna fel, 
azt, amennyiben a hiány kellően indokolva lesz, felerészben 
Szepes vármegye közönsége, felerészben pedig Lőcse szab. kir. 
város közönsége köteles fedezni. 

Az iy09. esztendőben az egyházközség elnöksége a Herr-
rnann Gusztáv-kórház számára a „Hering"-téle csűrt vette meg 
1700 koronáért. Megvette ezen csűrt egyrészt azért, mert ezáltal 
nagyobbította és szebbé tette a kórház telkét, másrészt pedig. 
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mert ezen csűr, még az alapításkor a Tilkovszkytól megvett s 
gazdasági udvarnak meg kórházi kertnek használt telek azon 
része mellett állt, mely szemközt van a halottas házzal, jégverem-
mel és faszinnel; továbbá, mert tűzvész esetén ezen csűrnek le 
nem bontása által, állandóan nagy veszedelem fenyegette volna a 
kórházi épületeket, 

Wieland Arthurné született Probstner Anna, valamint fivérei 
Prosbstner Ágost és Alfréd urak, az 1910. esztendőben a lőcsei 
ág. hitv. evang. egyháznak egy 5000 koronáról szóló takarékpénztári 
betétkönyvet adományoztak azon rendeltetéssel, hogy annak évi 
kamatai, mint „Probstner András örököseinek" alapjából folyó 
jövedelem, a lőcsei Herrmann Gusztáv-kórház céljaira fordíttas-
sanak. Az 1911. évben pedig Probstner Gyuláné tett boldogult 
fér je emlékére egy 10,000 koronás ágy-alapítványt. Alapítványo-
kat tettek még dr. Polnisch Arthur, Soltz József né és Kacziány 
Gusztávné. 

Az évről-évre emelkedő létszám miatt, az 1912. évben a kór-
házi igazgatóság a kórház kibővítését határozta el s a tárgyalá-
sokat az evangelikus egyházközséggel nyomban meg is kezdte, 
melynek eredménye az lett, hogy az 1915. évben a Lajos-pavillon 
a főépülettel 50,000 korona költséggel összeépült, miáltal az 
eddigi 5 társas és 2 külön szoba helyett most 7 társas és 4 kü-
lön szoba lett, a megyei pavillonban levő 4 társas, 2 megfigyelő, 
2 külön szobán és 4 cellán kiviil. 

Még ugyanezen évben a kórház telke ismét nagyobbodott, 
Ugyanis özv. Sugovic Viucéné született Fabriczy Mária, a Herr-
mann Gusztáv-kórház telkével határos ker t jé t a lőcsei ág. hitv. 
evang. egyházközségnek ajándékozta. 

Az 1913. esztendőben a kórház vezetésében nagy változás 
állott be. A kérlelhetetlen halál Gally Károlyt, a kórháznak évek 
hosszú során át volt buzgó gondnokát, férfikora delén, 57 éves 
korában elszólította az élők sorából, kinek helyébe a kórházi 
gondnoki teendőkkel Povázsay János bízatott meg, ki állását mind 
a mai napig a legnagyobb pontossággal és szorgalommal tölti be. 

Az evangelikus egyház Pr ihradny Oszkár kórházi igazgató-
nak az igazgatói állásról való lemondását sajnálat tal vette tudo-
másul és az igazgatói teendők ideiglenes vezetésével dr. Hritz 
Ar thur t bízta meg. Dr. Hritz Arthur javasolja, hogy miután a 
kórház mindenkori igazgatója, az igazgató-választmányi üléseken 
a referens szerepkörét tölti be, egy igazgató-választmányi elnök 



139 

megválasztását feltétlenül szükségesnek ta r t ja , melyre az igazgató-
választmány Pr ihradny Oszkárt választja meg igazgató-választ-
mányi elnöknek. 

Dr. Polnisch Arthur, ki a kórház létesítése óta nagy tudásá-
val, önfeláldozó munkásságával a szenvedő és a kórházban gyó-
gyulást kereső betegek körül elévülhetetlen érdemeket szerzett, 
1913. december 31-ével főorvosi állásáról lemondott. Az egyház-
község dr. Polnisch Arthur főorvos lemondását nagy sa jnála t ta l 
vette tudomásul s mélyen átérzett háláját fejezte ki odaadó, fá-
radtságot nem ismerő munkásságáért , melyet a kórház fennállása 
óta kifejtett . Érdemeinek elismeréseiil az egyházközség a Herr-
mann Gusztáv-kórház tiszteletbeli igazgató-főorvosának választotta 
meg, mely tisztséget haláláig, 1914. február 9-ig hiven be is töl-
tölte. Elhunyta nemcsak az egész városban s megyében, hanem 
különösen egyházközségünkben nagy fájdalmat okozott, mert egye-
nes lelkével, ragyogó tiszta jellemével mindenki szeretetét vivta 
ki. Helyébe igazgató-főorvossá dr. Hritz Ar thur választatott meg, 
ki maga mellé alorvosnak dr. Nagy Sándort vette. Az orvosi 
teendőket mindketten, egészen a háború kitöréséig, szakszerűen 
és teljes odaadással végezték. A háború kitörésekor mindkét orvos 
katonai szolgálatra hivatott be. Az orvosi teendőket egy ideig 
szives volt dr. Weisz Sándor városi tiszti főorvos ellátni, majd 
pedig sikerült az elnök közbenjárására, a Magyar Vöröskereszt-
Egylet közvetítésével, a katonai hatósággal egy olyan megállapo-
dást létesíteni, hogy a kórház meglevő ágyaiból 70 ágyat átenged 
a lőcsei katonai tartalék-kórház használatára, nehezebb mütéte-
zendő sebesültek számára azon kikötéssel, hogy a Herrmann 
Gusztáv-kórház orvosi ellátásáról, a katonai tartalék-kórház pa-
rancsnoksága tartozik gondoskodni. így kórházunk, úgyszólván 
kizárólag sebesültek ápolására szolgált mindaddig, mig a lőcsei 
tartalék-kórház hirtelen el nem helyeztetett Lőcséről. Ezen időtől 
fogva december végéig, körülbelül két hónapon keresztül, egy kis 
szünet állott be a kórház működésében; a kórházban maradt kis 
számú beteg azonban semmiben sem szenvedett hiányt. 

Hálával és elismeréssel kell e helyen is adóznunk a kórházi 
bizottság elnökének, Pr ihradny Oszkárnak, azon igazán önzetlen, 
sőt önfeláldozó munkásságáért, melyet az igazgató-főorvos hadba-
vonulása után a kórház érdekében kifejtett , A kórház összes gond-
jai az ő vállaira szakadtak. De ő mindezen nehézségeket, dacára 
sokoldalú elfoglaltságának, •— a kórház iránti ragaszkodásból — 
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a legnagyobb buzgósággal és odaadással viselte és csakis körül-
tekintésének köszönhető, hogy az igazgató-főorvos távolléte alatt 
a kórház rendes menete meg nem akadt, 

Köszönettel kell adóznunk a katonai szolgálatból időközben 
hazatért dr. Hritz Arthur igazgató-főorvos urnák is azon lelkes 
odaadásáért, mellyel hazajövetele óta a betegek gyógyítását fel-
karolja. Nehéz és terhes munkát végez, mely annál inkább el-
ismerésre méltó, mert ezredorvos létére, kórházunk betegeit és 
súlyos katonasebesültjeit egymaga részesiti eredményes orvosi 
segítségben. 

A kertekkel övezett területen épült kórház elhelyezésében, 
építésében, berendezésében és felszerelésében minden ujabbkori 
igényeknek megfelel és a legmodernebb vidéki kórházak egyike. 

Az 1915. évben ápolt betegek száma 403 férfi és 240 nő, 
összesen 043 személy; az ápolási napok száma 21,832; nagyobb 
altatásos műtét volt 235. 

Kiadása, amely a bevétel által fedezve lett, kitett 1915-ben 
65,187 korona 05 fillért; vagyona pedig volt ingatlanban 125,700 
korona, berendezésben 30,056 korona, törzsvagyonban 135,544 korona 
73 fillér, forgalmi tőkében ismét 56,603 korona 88 fillér. 

Diakoniszák 1900—1917'ig. 

1. Klimó Márta, vezető nővér 1900—1904. 
2. Sorg Margit 1900—1902. 
3. Morgenstern Róza 1900—1902. 
4. Stenczel Lujza 1900—1902. 
5. Gladischefszky Johanna 1900—1904. 
6. Ulbrich Paulina 1902—1904. 
7. Sorg Zsuzsanna 1902—1904. 
8. Szemere Ida 1902—1904. 
9. Steiner Zsófia 1902—1904. 

10. Schverdtmann Mária, vezető nővér 1904—1917. 
11. Schőn Erzsébet 1904—1905. 
12. Malatits Zsuzsanna 1904—1905. 
13. Szemián Ludmilla 1904—1906. 
14. Aclis Zsuzsanna 1905—1907. 
15. Vesztik Anna 1905—1907. 
16. Malatidesz Zsuzsanna 1906—1907. 
17. Unger Paula 1906—1910. 
18. Graf Teréz 1906—1910. 



141 

19. Nittausz Rozina 1908—1912. 
20. Pingiczer Mária 1908—1910. 
21. Rosenberg Mária 1909—1914. 
22. Hladik Katalin 1910—1912. 
23. Nittausz Mária 1911—1912. 
24. Steiner Henriette 1911 — 1915. 
25. Páraer Mária 1912—1915. 
26. Trauer Jolán 1913—1914. 
27. Petényi Emilia 1913—1914. 
28. Schreiner Teréz 1914—1917. 
29. Nittmausz Mária 1915—1917. 
30. Bredl Milli 1915—1917. 
31. Turányi Rózsa 1916—1917. 
32. Rosenberg Mária 1917. 

Kórházi igazgatók 1900—1917'ig. 
1. Prihradny Oszkár 1900—1912. október 17-ig. 
2. Dr. Hritz Arthur 1912-től a mai napig. 

1. Prihradny Oszkár, választ- 7. Id. Bojárszky Béla. 

1. Dr. Polnisch Arthur, főorvos 1900 - 1 9 1 4 . 
2. Dr. Bojárszky Béla, alorvos 1900 — 1903. 
3. Dr. Rozsnyai Bertalan, helyettes orvos 1904-ben. 
4. Dr. Hritz Arthur 1904-1914- ig alorvos, 1914-től a mai 

napig igazgató-főorvos. 
5. Dr. Nagy Sándor 1914-től. 

Igazgató'választmány 1917'ben. 

mányi elnök. 
2. Dr. Lorx Sándor. 
3. Dr. Neogrády Lajos. 
4. Lupkovics Pál. 
5. Dr. Fried Mór. 
6. Dr. Rozsnyai Bertalan. 

11. Scliranz Aladár. 
12. Dr. Hritz Arthur, 
13. Povázsay János. 

8. Hoepfner Gusztáv 
9. Scholtz Gusztáv. 

10. Illgenn Antal. 

Orvosok 1900—1917'ig. 

Gondnokok 1900—1917'ig. 
1. Gally Károly 1900—1913. 
2. Povázsay .lános 1913—1917. 

Irodatiszt: 
1. Cseh Márton 1906—1917. 
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2. Herrmann Gusztávárvaház. 
Azt mondja az irás: „Tégy jót másokkal s már a földön él-

vezheted a mennyországot". Nincs is nagyobb boldogság, mint 
másokkal jót tehetni, azaz jót tenni. Még boldogitóbb a csele-
kedet, ha azokkal teszünk jót, akiktől az Isten elvette a gondozót, 
a gyámolitót, azokkal a szegény árva kis gyermekekkel, akiknek 
nincsenek szüleik, kik érettök faradnak, róluk gondoskodnak. 
Áldott emlékű Herrmann Gusztáv jótevőnk, ki megértette a mások 
baját , vele érzett a szegénnyel, ki e lhal lgat tat ta a betegek sóha-
ját, rágondolt a szegény kis árvákra is s 200,000 koronát hagyo-
mányozott az egyháznak egy felépitendő árvaházra. Az árvaház 
létesítésének fontos gondját a fáradhata t lan munkája Pr ihradny 
Oszkár egyházfelügyelő vállalta magára. A megválasztott bizott-
ság, melynek tagjai voltak Pr ih radny Oszkár egyházfelügyelőn és 
Dianiska András evangelikus lelkészen kivül Herrmann Lajos 
tiszteletbeli egyházfelügyelő, dr. Alexy János, Barcs Gyula, 
dr. Schréter Gyula, Gally Károly, Ormossy Károly s Burián Lajos 
műszaki tanácsos, kiknek közreműködésével pályázatot irtak ki épí-
tési tervekre. A beérkezett tervek közül Müller Antal helybeli 
építész terveit fogadták el, mint legalkalmasabbat s legolcsóbbat. 
Az épités felügyeletét és ellenőrzését Pr ihradny Oszkár egyház-
felügyelő, Gally Károly és Slafkovszky Lajos (lakatos) urakból 
álló szükebbkörü bizottságra bizták. Az árvaház az 1903. év őszén 
felépült s nemsokára hivatva volt fennen hirdetni egy magasztos, 
felejthetetlen emlékű embernek nemesen érző jó lelkét. 

Az alapitó-levél értelmében a árvaházba csak evangelikus 
gyermekek vehetők fel és evangelikus vallásban nevelendők. Az 
alapítvány vagyonának kezelése, az árvaház felügyelete, az árvák 
felvétele és felnevelése, a szükséges személyzet felfogadása, általá-
ban az evangelikus árvaház vezetése a lőcsei evangelikus egy-
házat illeti; Herrmann Lajos ur azonban életfogytiglan tagja az 
egyháztanács által választandó árvaházi igazgatóságnak, aki 
20,000 koronás adományával szaporította is az árvaház törzs-
vagyonát. A lelkész pedig mindenkori különös kötelességének 
tar tsa az árvaháznak gondját viselni, ott az evangelikus-protestáns 
szellemet ápolni és erősíteni, valamint, hogy azt más evangelikus 
árvaházakban már kipróbált szabályok szerint vezesse. 

Ez alaphatározmányoknak megtelelőleg alapszabályok lettek 
szerkesztve, melyek az árvaházi . igazgatóság és az egyháztanács 
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által tárgyai ta t tak és elfogadtattak, valamint az egyházi köz-
gyűlés és az egyházmegyei közgyűlés által megerősíttettek. Árva-
atyának Wentzl Rezső tanító lett megválasztva, ki Jézusnak szép 
szavait lelkébe zárva: „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, 
mert övék a mennyeknek országa", az árva gyermekeknek igazi 
atyja, gondviselője lett. 

Az 1903., illetve 1904. évben megválasztott árvaházi igaz-
gatóság állt az egyházi elnökségből és a következő tagokból: 
Herrmann Lajos tiszteletbeli felügyelő, dr. Alexy János iskola-
felügyelő, Gally Károly árvaházi gondnok, Ratzenberger Ferenc 
másodlelkész és vallástanár, Förs ter Rezső főreáliskolai tanár, 
Hoepfner Gusztáv bankigazgató, Ormossy Károly iskolaigazgató és 
az árvaatyából. 

Örömünnepünk volt, amidőn 1904. évi augusztus 28-án, az 
irgalmas szamaritánus vasárnapján, a felejthetetlen emlékű, áldott 
jólelkű l íerrmann Gusztáv jótevőnk által alapított s Prihradny 
Oszkár egyházfelügyelő fáradozása és gondos figyelme mellett fel-
épült nemes intézményünk, a szép és célszerűen berendezett evan-
gélikus Herrmann Gusztáv-árvaházunkat ünnepélyes istentisztelet-
tel és a házban végzett avatási szertartással nemes hivatásának 
átadtuk s ahol majd az elárvult gyermekek kellemes, egészséges 
otthont, ellátást, hü vezetést és szülői gondozást nyernek. Az 
árvaházba egyelőre 8 gyermeket vettek fel, majd mindig töb-
bet és többet, mig az árvaház a rendelkezésre álló jövedelemhez 
képest, egészen meg nem telt. A keresztényi szeretet már évtize-
dek előtt felállította az országos protestáns árvaházat Budapesten, 
majd utána a tiszai egyházkerületit Rozsnyón, azután Pozsony- és 
Sopronban s örömmel mondhatjuk, hogy a mi evangelikus árvaházunk 
hála nemes jótevőnknek, nemsokára az elsők után sorakozott. 

Az életet, áz éltető munkát, a boldogságot, minden szépet 
az életben a szeretet kormányoz s a mi szivünket nagy öröm tölti 
el, midőn ar ra gondolunk, hogy a mi egyházunk egyik büszke-
ségét, az evangelikus árvaházat is a szeretet fogja kormányozni, 
mert egyházunk vezetői, az árvaház igazgatósága, az árvaszülők, 
mindnyájan a szeretet érzésével, a szeretet magasztos gondolatá-
val cselekesznek az árvaház vezetésében. Szeretettel ápolják és 
gondozzák a gyermekeket, szeretetre taní t ják őket Isten és a haza 
iránt, szeretetre jótevőik, felebarátaik s az egész mindenség iránt. 

Minthogy az alapszabályok értelmében egy külön női bizott-
ság feladata a társadalom érdeklődését fentar tani az árvaház 



A Herrmann (íusztáv-árvaház déli homlokzata. 

A Herrmann Gusztáv-árvaház északi homlokzata. 
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iránt, a karácsonyi gyűjtést és karácsonyi ünnepély rendezését 
végezni, az árvák nevelését, táplálkozását, az árvaház helyiségei-
nek t isztántar tását figyelemmel kisérni. Ezen női bizottságba a 
következők választattak be: Özv. Sztavarszky Jul iánné, özv. Lom-
niczy Vilmosné, özv. Flachbar t Andrásné, Polnisch Károlyné, 
Szadlis Sándorné, dr. Lorx Sándorné, Duffek Frigyesné, özv. Hübsch 
Károlyné és Kéler Lujza úrhölgyek. 

Elmúlott árvaházunkban az első év s a legnagyobb öröm, 
megelégedettség lángja lobogott fel szivünkben, amint láttuk, 
hogy az első évben nevelt 12 árvagyermek, 8 leány, 4 fiu, a leg-
virulóbb egészségben, boldogságtól sugárzó arccal, Is tenben nevelt 
hittel, testben és lélekben megerősödve, mily szépen fejlődik s kik 
feledni látszanak azt a rettentő nagy csapást, amit a Mindenható 
mért reájuk, szerető szüleik elvesztésével. De hogyan is lehetne 
ez másképpen, hiszen a jó Isten nem adhatott volna nekik jobb, 
odaadóbb szerető szülőket, mint Wentzl Rezső é-i neje árvaszülő-
ket, kik lelkük egész odaadásával, szivük meleg szeretetével, 
fáradtságot nem ismerve, mint saját gyermekeiket nevelték, miért 
is őket az árvaházi bizottság, a legnagyobb hála és elismerés 
mellett véglegesen, életfogytiglan árvaszülőknek választotta. 

Gally Károly árvaházi gondnok jelentése szerint az árvaház 
16 gyermek számára van kényelmesen berendezve, de mivel egy 
gyermek eltartása évenkint 576 koronába kerül, az alapítvány 
jövedelméből, megterheltetés nélkül, csak 12 gyermeket vagyunk 
képesek eltartani. 

Egyházunk jótékony intézete, a ,.Herrmann Gusztáv-árvaház", 
a következő évben is hasonlóképpen folytat ta áldásos működését, 
amennyiben atyátlan vagy anyátlan, esetleg teljesen árva gyer-
mekeket gondozásába vette, ápolta, nevelte őket, szemelőtt tar tva 
az írás szavait: „Aki az én kicsinyeimnek gondját veszi, az én 
nevemben, az én gondomat veszi fel". Az árvaház nemeslelkü 
női bizottsága, ugy az árvák, mint az egész egyházközség örö-
mére, megható karácsonyi ünnepet rendezett, megajándékozva az 
árvákat szép. gazdag ajándékokkal , édességekkel, felejtetve velők 
árvaságukat, meggyújtva nekik a szeretet fá jának gyertyáit . Az 
ajándékok kiosztása után a lelkész mondott lélekemelő szép be-
szédet, lelkükbe vésve a hálát jótevőik iránt és figyelmeztetve 
őket arra, amit a szeretet nyújtot t nekik A fáradhatat lan árva-
atya vezetése mellett azután a gyermekek szebbnél-szebb énekek-
kel s szavalatokkal dicsőitették Jézust és a szeretet ünnepét. 

10 
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A következő 1907. évben árvaházunkban már 16 gyermek 
részesült gondos ápolásban és erős evangelikus keresztény neve-
lésben. A szokásos karácsonyi ünnepély ismét meg lett tartva, 
nagy és lelkük mélyéig meghatott közönség előtt, kiknek meg-
jelenésükért. a női bizottság és az árvaszülők fáradozásáért a lel-
kész — a gyermekekhez intézett megható beszéde után — köszö-
netet mondott. 

Az 1908. évben ismét az irás szavait tar tot ta szemelőtt árva-
liázunk: „Az éhezőknek megszeged a te kenyeredet és a szegény 
árvákat bevigyed a te házadba és a mezitelent felruházod". Az 
árva gyermekek örömére a szokásos karácsonyi ünnepély oly im-
pozáns volt. hogy Seltenreich Emma úrnő, a legnagyobb meg-
hatottság hangján irt a lapokban e lélekemelő ünnepélyről s mint 
cikkében emiitette: „Ilyen örömet az arcokon, még a plakátokban 
sem látni - ' . De nemcsak a gyermekek arcán tilt öröm, de öröm és 
boldogság ragyogott a jótevők szemében is, — hiszen másokkal 
jót tenni, a legnagyobb boldogság a földön. 

Az 1909. esztendő árvaházi életünkben, a mult éviekkel 
egyenlő volt. A szokásos kisebb-nagyobb adományokon kivül árva-
házunk kiadásaihoz a Szepesi Hitelbank igazgatósága 300 korona 
és Wieland Arthurné szül. Probstner Anna urnő 259 korona 
64 fillért adományozott. Hála és köszönet szavaztatott a nernes-
szivü adakozóknak. 

Mivel árvaházunkban évről-évre több árva gyermek jelent-
kezett s kérte a szeretet jótékony melegét, egyházközségünk 
nemesszivii vezetői megtárgyalván a dolgot, fenkölt lelkű Pr ihradny 
Oszkár egyházfelügyelő inditványára ugy határozott, hogy a 
tartaléktőke létesítésétől a jövőben eltekint s az alapszabályok 
3. szakaszának b) pontja oda módosittassék. hogy az építkezési és 
berendezési költségek fedezése után fenmaradt érinthetetlen ala-
pítván j i tőke összes kamatai szolgáljanak az árvaház tulajdon-
képpeni céljának, vagyis fordít tassanak az árvák gondozására, 
ami annál is kívánatosabb, mivel az alapitó-oklevél tartaléktőkéről 
nem is rendelkezik. 

Az 1911. esztendő árvaházunkban minden jelentősebb ese-
mény nélkül telt el. 

Az 1912. évben ismét szaporodott a n^messzivü adakozók 
száma. Dr. Schréter Gyula lőcsei orvos gondolt a szegény kis 
árvákra s árvaházunknak a törzsvagyon szaporítására 25,000 ko-
ronát hagyományozott. A Szepesi Hitelbank igazgatósága, mint 
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előző évben, ugy ez évben is 300 koronát küldött az árvaház 
költségeinek fedezéséhez. Áldd meg Isten a jótevőket minden 
könycseppért, melyet letörölnek, minden szomorú arcért, melyet 
megvigasztalnak. 

Az 1913. év árvaházunkban nagy változást idézett elő. 
Ugyanis az árvaatya beadta lemondását. E hir hal latára nagy 
szomorúság fogott el bennünket, mert ugy 'reztük, mintha árva 
gyermekeink másodszor veszítették volna el szüleiket. S ha 
Wentzl Rezső árvaatya nem hivatkozott volna megtámadott egész-
ségére, ugy nehezen lettünk volna hajlandók őket terhes, de ne-
mes állásuktól felmenteni. Midőn kifejeztük nekik hálánkat és el-
ismerésünket rendkívül odaadó, önfeláldozó szeretetteljes munká-
jukért, Isten áldását kértük további életükre és boldogságukra. 
Isten űzesse vissza nekik azt a sok jót, amit másokkal tet tek. Az 
árvaszülők helyébe az árvaszülői teendőkkel Mayer József tani tó 
és neje lettek az igazgatóság által azon reményben megbizva, 
hogy méltó utódai lesznek a volt árvaszülőknek. Ez évben a 
Szepesi Hitelbank 200 koronával járult az árvaház kiadásainak 
fedezéséhez. 

Az 1914. év hasonló volt az előbbeniekhez, ez alkalommal 
15 árva gyermeket fogadott gondozásába árvaházunk. Adományo-
kat hasonlóképpen az elmúlt, évekhez, most is több helyről kapott 
árvaházunk; a Szepesi Hitelbank szokásos 200 korona adományát 
ez évben is e l jut tat ta s ezen jótékonyságát a mai napig is gya-
korolja Ez évben Pfaff Matild egy 5000 korona értékű házat 
hagyományozott az egyháznak, mely hagyomány jövedelme az árva-
ház céljaira fordittatik. 

Az 1915-iki nehéz háhorus évben árvaházunkba 18 árva 
vétetett fel. Elsősorban tekintettel voltunk a hadiárvákra és da-
cára a mindinkább fokozódó nagy drágaságnak, boldog hi t te l 
mondhatjuk, nem volt fogyatkozásuk árva gyermekeinknek sem 
táplálékban, sem szeretetben, mert a jó szivek most is gazdagon 
teritették meg karácsony szent ünnepén az árvák asztalát és 
ragyogóvá varázsolták a szeretet karácsonyfáját . 

A legnagyobb megnyugvással tekinthetünk vissza árva-
házunk eddigi működésére, mert egyházunk halhatatlan jótevője 
akaratának teljesen és liiien megfeleltünk s amidőn áldjuk meg-
dicsőült emlékét, kérjük a mindenható jó Istent, vezérelje és 
segélje továbbra is szent és magasztos munkánkat . Áldja meg a 
segítőket, különösen a fáradhatatlan tevékenységű, nemesen gon-

10* 
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dolkodó tiszteletbeli egyházfelügyelő Prihradny Oszkárt, kinek oly 
sokat köszönhetünk ezen intézményünk létesítése körül, a nemes-
lelkü tevékeny női és férfi bizottságot, a bőkezű adakozókat, a 
fáradtságot nem ismerő árvaszülőket, kérve rájuk és munkájukra 
Isten áldását. 

Az árvaház vagyona épületén és berendezésén kívül az 
1917. évben kitesz 214,187 korona 42 fillért; évi kiadása pedig, 
mely a bevételekből fedezhető, 13.000 koronát. 

Az árvaházi bizottság tagjai 1903 — 1917'ig. 

1. Prihradny Oszkár, tiszteletbeli egyházfelügyelő 1903—1917. 
2. Dianiska András, evangelikus lelkész 1903—190G. 
3. Herrmann Lajos, tiszteletbeli felügyelő 1903 — 1905. 
4. Dr. Alexy János, iskolai felügyelő 1903—1917. 
5. Gally Károly, árvaházi gondnok 1903 — 1913. 
6. Ratzenberger Ferenc, másodlelkész 1903—1908. 
7. Förster Rezső, főreáliskolai tanár 1903—1917. 
8. Hoepfner Gusztáv, bankingazgató 1903—1917. 
9. Ormossy Károly, iskolaigazgató 1903—1907. 

10. Wentzl Rezső, árvaatya 1903—1913. 
11. Illgenn Antal, evangelikus lelkész 1906—1917. 
12. Grosch Ödön, iskolaigazgató 1908—1917. 
13. Povázsay János, gondnok 1913 — 1917. 
14. Özv. Sztavarszky Julianna 1903—1914. 
15. Özv. Lomniczy Vilmosné 1903—1913. 
16. Özv. Flachbart Andrásné 1903—1914. 
17. Özv. Polnisch Károlyné 1903—1917. 
18. Szadlis Sándorné 1903—1917. 
19. Dr. Lorx Sándorné 1903—1915. 
20. Duffek Frigyesné 1903—1912. 
21. Özv. Hübsch Károlyné 1 9 0 3 - 1 9 1 7 . 
22. Kéler Lujza 1903—1917. 

GROSCH ÖDÖN. 

3* Evangelikus közkönyvtár és levéltár, 
i. 

Az egyház nagy könyvtárának (országszerte „a hires lőcsei 
könyvtár" neve alatt ismeretes) keletkezése szorosan összefügg a 
régi gimnázium felállításával és fejlődésével. Megindulhatott a 
XVI. vagy XVII. században, amikor a szükséges tudományos mii-
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veket, tehát leginkább latin és görög klasszikusokat szereztek be. 
Valamivel bővebben történt a könyvtár anyagának kiegészítése a 
lyceum szervezésével; bizonyítja ezt a theologiai és bölcsészeti 
szak gazdagsága. A vétellel történt beszerzés mellett minden idő-
ben találkoztak elegen, különösen áldozatkész egyháztagok, akik 
iskolai és tudományos müvek felajánlásával gyarapí tot ták a „régi 
főiskolai nagy könyvtár" állományát, amint annak nevezi már fél-
századdal előbb Hantin) Lajos id. igazgató a „Lőcsei ev. állami 
főgymnasium 1867—(38. évi tudositványá"-ban. Ugyanakkor történt, 
hogy a Hain-féle házból, mely időközben az állami főreáliskola 
céljaira engedtetett át, a könyvtárt templomunk karza tá ra helyez-
ték el és legnagyobb részében ma is ott van. 

A lyceum és gimnázium korában a tanárok egyike kezel-
hette a könyvtárt . Így az 1867—68. években kifejezetten dr. Ger-
ber Arnold tanár volt a könyvtáros. Mint egyik utóda, dr. Wester 
Lajos törzsorvos vállalta a könyvtári tisztet. Kitartó buzgalommal 
kutatott könyvek, müvek és iratok után Lőcse régi házainak 
padlásain, kamaráiban és szekrényei ti tkos fiókjaiban, mert jól 
tudta, hogy a régi polgárok előkelő családai mindig magast'oku 
műveltségben éltek és helyes érzékkel meg tudták becsülni az 
értékes könyveket és egyéb szellemi termékeket, Ks jól számított, 
mert tömérdek régi és értékes bel- és külföldi könyveket és a 
lőcsei Breuer-féle könyvnyomdának számos termékét szedte össze. 
A kisebb terjedelmű nyomtatott müveket, u. m.: doktori és más 
alkalmi dissertatiokat, szónoklatokat, egyházi és világi ünnepi be-
szédeket, felköszöntőket, gyászbeszédeket stb. aztán egy-egy erős 
könyvbe köttette, úgynevezett colligatnmokba és így biztosította 
azokat az elkallódástól. Tulajdonképpen ez volt dr. Wester Lajos-
nak legnagyobb és az utókor előtt megbecsülhetetlen érdeme. 0 az 
ily módon összegyűjtött könyvanyagot a régivel együtt kata-
lógusba foglalta, azonban a katalógus rendszere kissé homályos és 
igy nem volt könnyen használható. 

.Midőn egyházunk régi paplakának célszerű és modern át-
építését elhatározta, ugyanott megfelelő nagyterem építéséről is 
gondoskodott oly céllal, hogy abban egyházi gyűléseit meg vallá-
sos estélyeit. ünnepélyeit fogja megtartani és oda helyezze át régi 
nagyhírű könyvtára legbecsesebb részét és igy azt tudományos 
kutatásra és használatra hozzáférhetőbbé tegye. 

Géresy Kálmán, a debreceni kerület tudós főigazgatója, aki 
családi összeköttetése révén Lőcsén gyakran tartózkodott és al-
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kalma volt a könyvtár nagy értékét megismerni, szives készség-
gel ajánlotta fel bibliográfiái tapasztalatát a könyvtár kiválasz-
tására és ezen értékes anyagnak a nagyterembe való elhelyezé-
sére. Az egyház elismerő és hálás köszönettel fogadta az ajánlatot 
és igy az 1904. és 1905. év nyara folyamán a könyvtár ú j ra 
rendeztetett akkép, hogy az uj nagy gyűlésterembe a könyvtár 
16,895 kötetéből annak javarésze, azaz 3477 könyv és 102 ok-
levél helyeztetett el cédula katalógus mellett • mig a többi meg-
maradt a templom két karzatán. 

Az igy áttelepített könyvtár azóta egy elnök, könyvtáros és 
több tagból álló könyvtári bizottság irányítása mellett rend-
szeres kezelés és továbbfejlesztés alatt áll. Állami segély igénybe-
vételével a könyvállványok bronszirozott vassodronyhálózattal 
ellátva, elzárható szekrényekké a lakí t ta t tak át, a leltározott mü-
vek modern amerikai „Globe Wernicke"-féle fiókos és cédulás 
könyvtármutatóba teljes bibliográfiái részletességgel újra katalogi-
z á l t a l a k . És habár a colligatumok apró müveinek kiadós cime a 
munkálatot nagyon meglassítja, a végzett cédulázás eredménye 
egyre halad és közeledik a befejezéshez, de már igy is lényege-
sen előmozdítja a könyvtár gazdag anyagának és az eddig isme-
retlen unicumok nagy részének felhasználását. Az eddig áthelye-
zett könyvtári anyag katalogizálásának befejeztével, arra alkalmas 
időben okvetlenül szükséges lesz a templomban maradt anyagot 
alaposan átkutatni , az értékes részt kiválasztani és a rendezett 
könyvtárba elhelyezni, a használhatlan és értéktelen anyagot 
pedig kiselejtezni. 

A könyvtár a Géresy Kálmán főigazgató uj rendezése alap-
ján a következő csoportokra oszlik: 

a) Theologia 210 mü1) 
b) Hungarica és Scepusianae . . 626 „ 
c) Történelem és jogtudomány . . 608 „ 
d) Szépirodalom 208 „ 
e) Természettudomány . . . . 182 „ 
f) Philosophia 86 „ 
g) Vegyesek 57 

Összesen . . 1977 mü. 
A könyvtár nagyobb része a XVII. századra vonatkozik. 

!) Két kötet theologiai mü fedőlapján Melanchton Fülöp kezeirásával 
irott ajánlás foglaltatik, ami rendkívül becsessé teszi a két könyvet. 
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A könyvtár rendkívüli kulturális és bibliográfiái értéke a 
b) osztály könyveiben van. A b) osztály foglalja magában az 
összes hungaricumokat, tehát az 1711-ig hazánkban és a külföl-
dön megjelent magyar vonatkozású, bármily nyelvű könyveket, 

Az összes luingaricumok száma 626. Ebből az unicumok, 
vagyis azon könyvek száma, melyek Szabó Károly „Régi Magyar 
Könyvtára" négy kötetében emlitve nincsenek 252 (közülök 
120 külföldi, 132 hazai nyomtatvány). 

A történetin), aki a magyarországi evangelikus egyháznak, 
Lőcsének,' a Szepességnek vagy Felső-Magyarországnak művelődés-
történetét fogja megirni, egyéb nyomtatott és levéltári kutforrások 
mellett nagy hasznát fogja venni ennek a könyvtárnak, mert 
mondja Géresy Kálmán, a könyvtár ismertetője: „A felsőmagyar-
országi összes könyvtárak, a kassai, eperjesi, késmárki és bártfai 
összevéve nem nyújtanak annyi becses anyagot a XVI. és XVII . 
századra". 

A közkönyvtár fentar tása és fokozatos továbbfejlesztése 
költségeinek viselését illetőleg most a helyzet az, hogy a lőcsei 
egyház fedezi a közkönyvtár nyilvános jellegének fen tar tására 
szolgáló állandó költséget, nevezetesen: 

1. Könyvtáros évi dija . 120 K 
2. Szolga évi dija 30 „ 
3. Előfizetési dijak, világítási és fűtési költség 50 „ 

Tehát évenkint összesen . . 200 K. 

Ezenfelül fordított a hitközség rendkívüli kiadásként ál lváuy-
szekrények beszerzésére, leltári könyvekre, feliratos táblákra és 
egyéb felszerelésre a könyvtár rendezése óta összesen 5 3 3 5 0 K-t. 

Ezzel szemben a Muzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége 
a háború kitöréséig közkönyvtárunkat rendszeresen évenkint ré-
szesítette államsegélyben, amely 400—800 K közt váltakozott és 
1904., tehát 10 év előtt történt reudezése óta 5320 K-át tett ki. 

Az államsegély itt kimutatott összegéből fordíttatott : 
1. Állványszekrények beszerzésére 1700 — K 
2. A könyvtárszekrények sodronyhálózatára . . . . 799 — „ 
3. Amerikai rendszerű „Globe Wernicke "-féle katalógus 

szekrényre 120— „ 
4. 12,000 drb katalógus cédulára 139 78 „ 
5. Könyvbevásárlásra 2438 60 „ 

Átvitel 5197 38 Iv 
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Áthozat 5197-38 IC 
6. K a u f m a n n Aurél könyvtáros könyvtári tanfolyamá-

nak költségeire 120— „ 
7. Apró kiadásokra 2 62 „ 

Összesen . . 5320'— K' 

A Géresy-féle rendezés befejezésével 1906. évi szeptember . 
havában az állami segélyezés igénybevétele alapján mint nyilvá-
nos használatra szánt könyvtár nyilt meg és a müveit közönség-
nek rendelkezésére bocsáttatott. Hogy pedig a müveit közönség 
szélesebb körben tudomásul vehesse a közkönyvtár nyilvános vol-
tát és szabad használhatóságát, a könyvtári bizottság elnöksége 
azt nemcsak a lőcsei evangelikus egyház évi jelentéseiben, de az 
összes szepesvármegyei helyi lapokban is ismételve közhirré tette 
a látogatás és kikölcsönzés feltételeinek részletes közlése mellett. 
A felhivást kiegészítette azzal a figyelmeztetéssel, hogy az utóbbi 
évek könyvvásárlásával ujabbkori tudományos és szépirodalmi mü-
vekkel bővíttetett a könyvállomány. 

Mindezen intézkedések dacára a könyvtár látogatottsága 
mindezideig elég csekély és fokozásán segíteni nem könnyű dolog, 
mert hiszen ezen könyvtár tisztán tudományos és forrás jellegű 
és azt csak irodalmi és tudományosan búvárkodó céllal f'oglalko 
zók veszik igénybe, akiknek körünkben és vidékünkön bizony 
nagyon kevés a száma; másrészt azért is, mert Lőcsén a kir. kath. 
főgimnázium, áll. főreáliskola, áll. felső leányiskola és a püspöki 
polgári leányiskolának, sőt a kaszinónak is viszonj'ainkhoz képest 
elég értékes könyvtára van, melyek közül az első kettő tudomá-
nyos igényeket is képes megfelelően kielégíteni. így is azért az 
eperjesi collegium, a pozsonyi theologiai akadémia és egy buda-
pesti intézet tanárai szakirodalmi működésükhöz igénybevették 
könyvtárunkat . Helyben a lőcsei két középiskola és az állami 
felső leányiskola tanulóif júságának érdeklődését keltettük és t a r t -
juk ébren azáltal, hogy könyvtárosunk a Hungaricakat s műve-
lődéstörténeti s irodalmi szempontból ritkább és becsesebb müve-
ket személyesen magyarázó előadás kíséretében mutatta be több 
felsőbb osztályú középiskolai tanulónak. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy ezen el járásunkkal az if júság irodalmi és bibliográfiái érdek-
lődését nagyobb mérvben fokoztuk, mint azt előre gondoltuk; miért 
is ezen szemléleti módon végzett oktató el járásunkat a jövőben is 
fenn fogjuk tartani . 
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A lőcsei közkönyvtár az állami évi segély igénybevétele 
folytán a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak, illetőleg a 
Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének ellenőrző 
és beszámolást igénylő felügyelete alat t áll. Ki kell emelni tehát 
azt a körülményt, hogy a könyvtárban elhelyezett könyvek és ok-
levelek kezelése minden tekintetben megfelel a VKMinisztérium 
1913. évi 163,107. szám alatt ez ügyben kiadott rendelet követel-
ményeinek. Ennek értelmében a könyvtár emeleten fekszik, tehát 
száraz, fűthető, villamos világítással ellátott teremben. Északra 
nyiló ablakai teljesen védik a napsugarak behatása ellen. A terem 
mindig felügyelet alatt áll és benne ti l tott a dohányzás. Végül 
ugy a könyvtár épülete, mint az abban elhelyezett könyvek, áll-
ványok és bútorok tűzkár ellen biztosítva vannak . 

Dr. Fejérpataki László udvari tanácsos, egyetemi tanár , a 
Nemzeti Muzeum igazgatója és dr. Ferenczy Zoltán, a budapesi 
egyetemi könyvtár igazgatója bízattak meg mint felügyelők a könyv-
tár vizsgálatával és megbízatásukban több ízben el járván, minden-
kor megelégedésüknek adtak kifejezést a közkönyvtárnak, mint 
Ferenczy szerint „könyvtári múzeumnak" rendezése körül tapasz-
talt eljárásunk felett. 

Eddig minden évben szabályszerűen jelentést is te t tünk a 
könyvtár állapotáról, viszonyairól és munkásságunkról és felküld-
tiik részletes elszámolásunkat a kapott évi segélyekről. A fő-
felügyelőség eddig minden kifogás nélkül helybenhagyta az el-
számolást és tudomásul vette jelentéseinket, 

Kellemes kötelességünknek ta r t juk annak bejelentését, hogy 
Steiuhausz Berta ° maga részéről és Steinhausz László műszaki 
tanácsos hagyatékaból 186 darab kötet tudományos és irodalmi 
müvet ajándékozott a könyvtárnak. Ezenkívül Görgey Gusztáv 
főszolgabíró háborús nyomtatványokat, aztán a Seltenreich-család, 
Kabdebo Gergelyné és Förs ter Rezső adományoztak különféle tar-
talmú könyveket. Mindezekért egyházunk ezúton is hálás köszö-
netének ad kifejezést. Ezen adomány és a főfelügyelőség által 
letétül beküldött könyvek beszámításával közkönyvtárunk törzs-
állománya kiteszen az 1916. év végén 17,685 darabot, melyből 
120 oklevél és más okmány, meg 4308 könyv a könyvtári helyi-
ségben és 13,377 darab a templomban van elhelyezve. 

Ez alkalommal van szerencsénk még azon figyelmeztetéssel 
járulni nemcsak híveinkhez, hanem valláskülönbség nélkül az 
egész müveit közönséghez, hogy keressék fel könyvtárunkat , ha 
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nem ottolvasás, akkor hazakölcsönzés céljából annyival inkább, 
mert az utóbbi évek könyvvásárlásával ujabbkori tudományos és 
szépirodalmi müvekkel bővítettük könyvállományunkat. Egyszer-
smind van szerencsénk ugyanazt a közönséget arra is figyelmez-
tetni, hogy ugy régi könyveket, mint ujabbkori irodalmi terméke-
ket szivesen fogadunk adományul a könyvtár gyarapítására. 

Az itt vázolt eredménnyel és szellemben igyekszik haladni 
a közkönyvtár .intézményének további fejlesztésében a könyvtári 
bizottság, melynek szervezése óta elnöke Förs ter Rezső, könyv-
tárosa Ratzenberger Ferenc, majd Kauffmann Aurél, tagjai hiva-
talból Hoepfner Gusztáv egyházfelügyelő, Illgenn Antal lelkész és 
ezenfelül Kardeván Vilmos és dr. Förster Jenő egyházközségi 
tagok. 

II. 
A lőcsei evangelikus templom keleti karzata mellett van az 

egyház levéltára. Magában véve kis szoba, de nagyértékü tartalommal. 
A) Krónikák. 
1. Conradi Spervogels Judicis et Notarij civitatis Leutscho-

viensis diarium 1516—1537. Conradi Spervogel von Costnitz am 
Bodensee bürtig der stat t Leutscha gewesener Mitwoner von 16 
bis des 38 J a r zusammen geschriebenes glaubwürdiges Diarium. 

2. Zipserische oder Leütschaverische Chronica undt Zeit-
beschreibung. Zusammengetragen der Lieben Posteri tät zur nach-
richt von Caspar Hain (744—1684). Kiadta a Szepesmegyei Tör-
ténelem Társulat Lőcsén 1910—1913-ban. 

3. Hain Miklós, a „Lőcsei Krónika" irója, Hain Gáspár fiá-
nak különféle kéziratokból összeszedett krónikás feljegyzései, me-
lyekkel a tyja krónikáját akar ta kiegészíteni. 

4. Andreas Lányi, städt. Obernotär Monographie der Zipser 
Gespanschaft (1244—1837). Másolat, melynek eredetije a Lányi-
család birtokában van és pedig most dr. Hritz Lajos törvény-
széki bírónál. 

B) jegyzőkönyvek és rendeletek. 
1. Kirchen- und Schul-Protocolle der evangelischen Gemeinde 

Leutschau kötetenkint 1741—1745., 1768—1776., 1777—1785., 
1806-1820 . , 1821—1832., 1833 — 1845. évekről; 1846—1849. kü-
lön ivekben. 

2. Temporäre Verordnungen für Schule von der Statthalterei 
Abtheilung in Kaschau an die Direction des ev. Gymnasiums in 
Leutschau 1854—1855., 1856-1857 . , 1859—1860. évekről. 
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C) Egyéb kéziratok. 
1. Samuel Günthers Tagebuch aus den Jahren 1759 und 

1760, als er in Leutschau in Secunda und Prima und dann in 
Oedenburg studierte. 

2. Excerpta ex Matricula majori 24 Plebanorum Regalium 
in Scepuis. 

3. Liber notabilium Fatorura et actorum in Ecclesiis Luthe-
rano Evangelicis Olasziensi et Göllnitziensis Fide manu consigna-
torum (a XVIII . századból). 

4. í rot t latin és német szövegű colligatumok. 
5. A VI szab. kir. város superintendensei által felavatott lel-

készek névsora 1614—1741-ig (a snperintendentia egész külön 
fennállása alatt), mely névsorhoz a felavatott lelkészek maguk 
irták meg életrajzaikat . 

Meg kell azonban említeni, hogy a felsorolt krónikákon, 
jegyzőkönyveken és kéziratokon kivül állványokon és szekrények-
ben vannak még tetemes, iratcsoraókba foglalt irományok, melyeknek 
á tkuta tása és rendszeres leltározása a békés időre lesz fentar tva, 

A sekrestyében, mint a levéltárhoz tartozó helyiségben van-
/ nak elhelyezve a következő műtárgyak: 

D) Kelyhek. 
1. Ezüstsodronyos díszítésű kehely, erdélyi zománctechniká-

val készült virágdiszités borítja, oldallapjait és kosarát 6—6, az 
apostolokat ábrázoló zománcos medaillon díszíti. Fe l i ra ta : ,.David 
Spillinberger D. Obtulit Dono Hunc Calicem Communitati Germa-
nico Evangelicae Anno 1691 Doi- '. Részletesen leírva, ismertetve 
és ábrázolva mint hazai ötvösmunka, „Szepesvármegye Művészeti 
Emlékei" cimü mü III . kötet 80. lapján. 

2. Kehely, „Samuel Breuer patrícius Leutschoviensis anno 
1682-' felírással. 

3. Kehely, a Sárosy-család ajándéka, a tót egyházuak. 
4. Egyszerű ezüstkehely, melyet Pi tschke Mátyás ajándéko-

zott az egyháznak 1718-ban. L. bélyeggel és S. mesterjellel 
van ellátva. 

5., 6., 7. Három névtelen kehely, melyek egyikén Mária, 
Jézus felírás, másikon pedig kereszt és kettős (bányász) kalapács-
jelzés van. 

E) Kupák és kancsók. 
1. Fedeles kupa. Fedelének belsejébe illesztett zománcos fes-

tésű kettős címer és a talp fenekén levő felirat szerint: „General 
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Johann Wilhelm Ujházy"-é volt. Füle mellett B. W. monogramm 
van. Több élénken szinezett zománcos kép és erdélyi zománcos 
virágkoszoru disziti. drágaköves keretbe foglalva. Divald Kornél 
szerint mesés pompájú, tökéletes technikájú XVII. századbeli 
remekmű. Képét és leírását lásd: Szepesvm. Miiv. Emi. III. kötet 
80. és 81. lapjain. 

2. Sróf-fedelü ónkupa, 1759. 
3. Sima fedeles ezüstkancsó, 1697 JMJ . jelzéssel. 
4. Sróf-fedelü ónkancsó oldalt domborművekkel, melyek szőlő-

fürtök közt madarat ábrázolnak. „Gewidmet Steinhausz 1821". 
5. Kis fedeles ón keresztelőkancsó, „S. Eleonora anno 1826" 

felírással. 
6. Fedeles ónkancsó, Elisabeth Mauksch ajándéka 1837-ben. 
7. Kis fedeles ezüst keresztelőkancsó, felírás nélkül. 
F ) Ostyatartók. 
1. Fedeles ostyatartó-doboz, 1657-ből viseli David Gener-

sich ötvös D. G. monogrammjával kapcsolatban Lőcse hitelesítő 
bélyegét. Hengeres palást já t az utolsó vacsora és a mannahullás 
vertművii képe, fedelét a négy evangelista vert domborműve és 
Krisztus a keresztfán disziti. 

2. Fedeles ostyatartó, „Ein Freilediger Georgius Lang 1764. 
17. Jan . " felírással. 

3. Fedeles ostyatartó bordás oldalakkal. „Gewidmet von 
Theresia v. Pfannschmiedt d: 17. Sept. 1837". Adományozta az uj 
templom felszentelése emlékére. 

H) Egyéb műtárgyak. 
1. Két darab ezüst gyertyatar tó 2—2 nemesi címerrel. Spil-

lenberger Dávid ajándéka 1670. évből. 
2. Két darab ezüst gyertyatar tó felírás nélkül. Özv. Riederné 

ajándéka 1731. évből. 
3. Két darab ón gyertyatartó ezen felírással: „1688. Hat vér-

ért Johan Bohler". 
4. Két darab ón gyertyatartó, „Stephan Okolicsányi 1702 és 

Anna Görgey 1702-' felírással. Ugy látszik, hogy Okolicsányi 
István és feleségének ujándéka. 

5. Ezüst keresztelőtál, „Zum Andenken von Anna Jul iaua 
Tochter des Joh. Herrmann Wtw. Gattin des Joh. Sam. Liedemann 
burgl. Handelsmannes in Pesth im August 1825". 

6. Fafeszület, mely fa-faragásu alapon nyugszik, circa 
80—85 cm. magas. 
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7. Nyolckarú bronsz csillár, alul nagy gömbbel, felül koronás 
kétfejű sassal, középen négy magyar vitéz alakjával diszitve. 

8. Két darab papi bőrkarszék faragványokkal , „anno 1714. 
Ist dieser Stul zum gebrauch den Herrn Geistlichen zur Kirchen 
verr Ehret worden von der Fr . Dorothe Daniel Scherin, geborene 
Bernhart in". 

9. Koporsótakaró fehér selyembrokát alapon, szines virág-
himzéssel, középen kék selyemkereszt ezüstszegéllyel: „Nach 
erfolgter heuntiger Beerdigung, meiner zärtlich geliebten 17. 
jährigen Tochter Johanna Eosina hat diese Sargdecken zu ihren 
Andencken der hiesigen evangelischen Gemeinde verehret ein 
Greisz ihr 70. jähriger Vater Matthias Kreichel 1783 d: 13. Augus t j " . 

Ezenfelül még csak azt kell általában megemliteni, hogy a 
XVI., XVII., XVIII . századból eredő néhány művészi ér tékű 
antipendium, oltárteritő, kendő-keszkenő, zsebkendő, u. n. urvacsora-
kendő, himzés és csipke található a templom sekrestyéjében. Egy 
antipendiumot képben és magyarázatban Divald ismertet a 
Szepesvm. Müv. Emi. III . kötet 69—70. lapokon. 

G) Képek. 
Pfannschiniedt Christian lelkész és superintendens, ovális 

alakú keretben, „1. Cor. 2. V. 2. Jeli hielte mich nicht dafür, 
dasz ich etwas wüste, unter euch, ohn' allen Jesum Christum den 
Gecreützigten" felírással. 

2. Weisz János lelkész, jobbkezében ujjai közt t a r t egy 
könyvet, 

3. Herrmann János lelkész, két kezét nyugta t ja könyvére. 
4. Br. Cordon, vörös sipkás, prémes kabátos mellkép. Ma-

gánzó, kinek könyvtárát és muzeumát a lyceum számára meg-
szerezte egy ismeretlen jótevőnk, a XIX. század elején. 

5. Szennovitz Sámuel tanitó, csipkés nyakkendővel. 
6. Sztupkay Sámuel, fekete prémes szegélyű kabátban. 
7. Osterlamm János Károly. A kép hát lapján: „Seiner wohlehr-

würden Herrn Johann Karl Osterlamm zu seinen 75 Geburtstage 
gewidmet im Jah re 1834." Ugy látszik, hogy Czauzig József 
lőcsei művész festménye. 

8. Scholtz Sámuel, az Osterlamm-féle kép nagyságában. 
9. Herrmann Gusztáv, tiszteletbeli egyházfelügyelő. 

10. Herrmann Lajos, tiszteletbeli egyházfelügyelő olajfestménye 
aranykeretben. 

FÖRSTER REZSŐ. 
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4. Gusztáv Adolf-nőegyesület. 
A Gusztáv Adolf-nőegyesület 1883. decemberében Dianiska 

András lelkes felhívására és buzgó közreműködése folytán alakult 
meg, Luther Márton születésének 400-ik évfordulója emlékezetére. 

Hogy Dianiska lelkész buzditó tevékenysége oly termékeny 
ta la j ra és megértésre talált, annak magyarázatát elsősorban abban 
találjuk, hogy a lőcsei evangelikus asszonyok és leányok előtt a 
jótékonyság nem volt ismeretlen terület. Már 1827-ben nyomát 
találjuk az egyházi jegyzőkönyvekben az evangelikus nők egyleti 
tevékenységének Az 1831-iki nagy kolerajárvány után is szerető 
gondoskodással igyekeztek a sok árvának nyomorán enyhiteni. 
1838-ban már teljesen szabályszerű nőegylet létesül a jótékonyság-
gyakorlására, melynek alapitói Pfannschmiedtné szül. Probstner 
Amália és Probstnerné szül. Fuchs Amália. 1845-ben megvannak 
már külön alapszabályai. Az 1846—47-iki nagy éhinség alkalmá-
val a város hozzájárulásával Probstner András házában (a mai 
sörház) népkonyhát létesítenek, melyben minden éhező táplálék-
ban részesül. Egészen az absolutismus idejéig. 1852-ig működött 
áldásosán ez az egyesület, mig tevékenységét szűkebb korlátok 
közé nem szoritották. 1863-ban az egyesület újra szerveződött s 
az évek során összegyűlt tőkével egy kisdedóvó intézetet létesí-
tett, amelyet később a város vett át. Idők folyamán aztán katho-
likus hölgyek is beléptek a tagok sorába és igy ebből az evan-
gelikus nőegyletből fejlődött ki a szegényeket valláskülönbség 
nélkül gyámolító általános nőegylet. 

1883. decemberében megalakult a Gusztáv Adolf-nőegyesület, 
illetőleg a „Magyarhoni evangelikus egyházi gyámintézet lőcsei 
nőegylete". Az egyesület megteremtője, lelke és legbuzgóbb irá-
nyitója, csaknem 1906-ban bekövetkezett haláláig Dianiska András 
lőcsei lelkész volt. Lelkesítő, szivhezszóló felhívására tömörülnek 
a hölgyek s az egylet már létesülése évében 214 tagot számlál. 
Az egylet célja, a németországi nagy Gusztáv Adolf-egyesület és 
a Magyarhoni evangelikus gyámintézet céljaival megegyezik. Fel-
adatául tűzi ki az evang. hitnek és szellemnek ápolását a szere-
tet által. Evang. hitsorsosok baján, nyomorán képességei szerint 
segíteni, árvákat, özvegyeket és más segélyreszorulókat, különösen 
szegény lelkészeket, tanítókat támogatni, szegény egyházközségek-
nek templomok építésében, azok felékesítésében, harangok, orgo-
nák. urvacsorához és kereszteléshez szükséges szent edények be-
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szerzésében segítségére lenni, iskolákat segélyezni, szegény isko-
lás gyermekeket felruházni legszebb feladatának és kötelességének 
tar t ja . S ezeket a kitűzött nemes célokat nem téveszti szemelőtt. 
Működésének 34 esztendeje alatt soha sem lankadó lelkesedéssel, 
meleg emberszeretettel és megértéssel teljesiti emberbaráti nemes 
hivatását, nem rideg paragrafusokhoz ragaszkodva, hanem haladva 
a korral, alkalmazkodva a változó idők szelleméhez és követel-
ményeihez. 

Az egylet, ami működését illeti, önálló, de szervezetileg a 
lőcsei evang. egyház kötelékébe tartozik, ennek védelme és fel-
ügyelete alatt áll. Tagja lehet minden evang. coníirmált leány 
vagy asszony, aki évenkint az egylet pénztárába tetszés szerinti 
összeget befizet, vagy az egylet céljait szolgáló adománnyal tag-
sági diját megváltja. Az egylet vezető tisztvivői: a hat rendes és 
három póttagból álló választmány, melyet a közgyűlés t i tkos sza-
vazással választ. A választás három évre szól, ez idő múlva a 
választmányi tagok fele kisorsolás ut ján megiijitandó. A bizottság 
mellé az egylet választ 3—3 évre: egy elnököt, alelnököt, jegy-
zőt, pénztárost és t i tkárt . A lőcsei evang. egyházi conventnek 
joga van egy presbitériumi tag által az egylet vezetésében részt-
venni vagy annak ügyeibe befolyni. Évenkint egyszer t a r t az 
egylet közgyűlést s ahányszor szükséges, választmányi gyűlést. 
A befolyt összegek és ajándékok mikénti felhasználásáról a vá-
lasztmány dönt. Az egylet, különösen működése első éveiben, 
szoros összeköttetést tar tot t fenn a Magyarhoni evang. gyáminté-
zettel, melynek sa já t jövedelméből évenkint egy bizonyos ösz-
szeget átenged. 

Működésében céltudatos rendszeresség jellemzi. Mindjárt ke-
letkezésének első évében, szeretettel veszi pártfogásába a szegény 
szepesudvardi (Burgerhof) hitközséget. 1884-ben a templommal 
még nem rendelkező kis hitközség imaterme számára egy oltár-
asztalt, oltár- és szószéktakarót, gyer tyatar tókat , csillárt, oltár-
keresztet és urvacsorakelyhet, egy nagy bibliát ajándékoz az 
egyesület. 1895 ben ugyané község templomának felszentelése al-
kalmából szószéktakarót, oltárteritőt és oltárszőnyeget adományoz. 
Szeretettel ékesiti a lőcsei templomot is. 1884 ben 100 f r t érték-
ben oltárszőnyeget ajándékoz a templomnak, a következő évben 
újra festeti az összes aj tókat, ablakokat . 1886-ban, a templom fel-
épülésénék 50 éves jubileuma alkalmából függönyöket vesznek. 
1910-ben az egylet felhívást bocsát közre a szülővárosuktól távol 
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élő lőcsei evang. hívekhez, hogy egy oltár- és szószéktakaró-
alapra adakozzanak. Az így befolyt összegből gyönyörű, értékes 
aranyhímzésű takarókat csináltatott 1483 K értékben. Még ugyan-
ebben az évben futó- és oltárszőnyeggel díszíti (316 K). 1911-ben 
uj gyász oltár- és szószéktakaróval lát ja el a templomot, Képes-
ségei szerint kisebb-nagyobb összegekkel segítségére van sok köz-
ség templomának felépítésében. 

Évenkint a confirmatio alkalmával felruház néhány, az Ur 
asztalához járuló szegény gyermeket. Ezeknek a száma némely 
esztendőben a tizet is meghaladja. Egyesek teljes ruházatot, cipőt 
kapnak, mások pénzbeli segítséget. 

Nagy odaadással és áldozatkészséggel készülnek évenk'nt az 
egylet hölgyei a karácsony ünnepére. Hetekig folyik a gyűjtés és 
a varrás, javítás, hogy a téli hideg beálltával miuél több szegényt 
láthassanak el meleg ruhával, cipővel, élelmiszerrel. Átlag 50 70 
szegény — gyermek és felnőtt — részesül évenkint e karácsonyi 
ajándékokban, melyeket nagy körültekintéssel és méltányossággal 
osztanak szét az egylet hölgyei. 

Megalakulása első pillanatától fogva segítségre szoruló sze-
gényeket, különösen munkaképtelen öregeket, beteg özvegyeket 
állandó, meghatározott összegű (2—10 K) havi segélyben részesít. 
Ez az állandó segély az utolsó évben már 1000 K-nál többet tesz 
ki. De nemcsak pénzzel, de fűtőanyaggal, élelmiszerekkel, ruhával 
is gyámolítja a segélyre szorulókat, 

A szegéuy betegeken való könyörület és segítés vágya ve-
zeti a Gusztáv Adolf-nőegyesületet, mikor 1892-ben nagy áldozatok-
kal és lelkesedéssel meghonosítja Lőcsén a diakonisza intézményt. 
Három évi előkészület után, mely idő alatt jótékony adakozók 
adományaival s ecélra rendezett színielőadások, tombolák jövedel-
mével alaptőkét teremt, megkezdheti a hitközségi diakonisza áldá-
sos működését. Az egylet kötelezi magát, hogy a budapesti 
Bethesda diakonisza-egyháznak — mely a nővért Lőcsére ki-
küldte — évenkint 120 irtot fizet s a kiküldött diakoniszának 
tisztességes lakást, ellátást, fehérneműt biztosit. De nem hiányoz-
nak nagylelkű adományozók, akik lehetővé teszik, — a még akkor 
szerény eszközökkel rendelkező egyesületnek — hogy nemes cél-
já t megvalósíthassa. 1896-ban már abban a helyzetben van, hogy 
egy második diakonisza nővért kérhet az anyaháztól. Hogy a 
gyámoltalan, magukra hagyott szegény betegeknek, ugy testi mint 
lelki ápolása terén mily jótékony hatása volt kezdettől fogva a 
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diakonisza nővérek működésének, felesleges említeni. Mikor 
1900-ban megnyílik a Herrmann Gusztáv-kórház, annak engedi át 
az egylet a két nővért s a maga részére uj nővért kér az anya-
háztól. (Később a Bethesdával való összeköttetés megszűnik s a 
pozsonyi anyaház küld nővéreket.) Különböző alapítványokkal biz-
tosit ápolást szegény betegeknek a kórházban, vagy esetről-esetre 
fizeti pártfogolt jaiért a költségeket. 

Amikor és ahol szükség van segitőre, nem habozik a szoron-
gatottak segítségére sietni. Már i884-ben a Lőcse várost pusztító 
tűzvész károsult jainak számára gyűjtést rendez. 1905-ben a szepes-
váraljai nagy tüzkatasztrófa károsul t ja inak javára oly eredményes 
gyűjtést indít, hogy csaknem 5000 drb. ruhafélével, 73 pár cipő-
vel, sok bútor- és ágyneművel, élelmiszerrel és 400 K készpénz-
zel segíthet a nyomort enyhíteni. Nagyobb összegeket adományoz 
Kisszeben, Szásztelek, Szepesudvard és Duránd tüzkárosul t ja inak. 

S mikor ránk tört a világháború s a hazának minden segitő 
kézre szüksége lett, a Gusztáv Adolf-egylet hölgyei az elsők kö-
zött voltak a segítségre sietők között. Egymással versenyezve 
varr ták a sebesültek számára a fehérneműt, ágybuzatokat, kötöt-
ték a téli hideg beálltával a meleg holmit a lövészárokban 
didergő hősök számára. Pénzadományokat küldtek a hadbavonul-
tak családjainak javára, a harctéren levő katonák karácsonyára s 
szeretettel vették gondozásukba az elhalt hősök sírjai t . 

Megalakulása első percétől fogva, mikor még a kezdet nehéz-
ségeivel kellett küzdenie, a mai súlyos megpróbáltatások napjáig 
a legnagyobb fáradtságot sem kiméivé mindig elő tudta terem-
teni az eszközöket, amelyekre a nyomor enyhítéséhez szüksége 
volt. Hangversenyek, műkedvelői szinielőadasu!:, tombolák, tanul-
ságos előadások tartásával mindig ébren tudta tar tani maga i ránt 
az érdeklődést s fokozni a jövedelmét. 

Lehetetlen volna itt felsorolni mindazon nemeslelkü, meleg-
szívű asszonyokat, akik önzetlen, odaadó munkálkodásuk által 
mintegy egybeforrva az egylet érdekeivel, azt felvirágoztatták. 
Legalább néhány név azonban hadd álljon itt, a vezetők nevei. 
Az 1883-ban megválasztott első tisztviselők: Elnök Okolicsányi-
Zsedényi Kálmánná, alelnök Dianiska Audrásné, pénztáros Nepko 
Jánosné, jegyző Lomniczy Vilmosné, t i tkár dr. Wester Lajos törzs-
orvos. Okolicsányi-Zsedényi Kálmánné, az 1890-iki év kivételével 
1895-ig elnök; 1895 -1904 - ig Dianiska Andrásné; 1 9 0 4 - 1 9 0 8 - i g 
Stavarszky Jul iánné; 1 9 0 8 - 1 9 1 l-ig Lomniczy Vilmosné; 1911 — 

l l 
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1917-ig- Illgenn Antalné. 1917-ik évben elnök özv. Hübsch Ká-
rolyné, alelnök dr. Schwarz Károlyné, pénztáros Steinhausz Berta, 
jegyző Lányi Ákosné, t i tkár Mayer József. Választmáuy: Özv. 
G-olián Károlyné, Hensch Aladárné, Schrantz Aladárné, Wentzl 
Rezsőné, Förs ter Rezsőné, Tllgenn Antalné, Kardeván Vilraosné, 
K a u f m a n n Aurélné, özv. Heyda Károlyné, Hoepfner Gusztávné, 
Kéler Lujza, dr. Lauko Dezsőné. Diakonisza: Schreiner Therese. 

1901 —1917-ig az egylet pénztárába befolyj 50,965 kor. 
92 fill.; 1901 - 1 9 1 7 - i g jótékonycélokra kiadatott 48,513 kor. 09 fill.; 
az egylet tőkéje jelenleg 15,412 kor. 84 fill. Tagok száma 1883-ban 
214, 1901-ben 254, 1917-ben 226. 

DR. ARTBAUER GIZELLA. 

5* Nyugdijalap, egyesítve a dr, Schréter 
Gusztáv Adolf^alapitvánnyal. 

József császár a szabad vallásgyakorlatot biztosító türelmi 
parancsa folytán jelentkező szabadabb szellem és az ezzel karöltve 
mutatkozott emelkedettebb protestáns egyházi közélet az eddig a 
nyilvános isteni tisztelettől megfosztott községekben egyházköz-
ségek szervezése mellett templomok és paplakok építésére ösztön-
zött, — oly helyeken pedig, mint Lőcsén, ahol a szabad vallás-
gyakorlat meg volt engedve, az egyházi élet fejlesztésének támo-
gatásául különféle iskolai intézmények létesítését tette lehetővé. 

A lőcsei egyház tagjai, amint ez más helyen való tárgyalá-
sunkból kitűnik, a kor szellemének megfelelően örömest siettek 
adományaikkal és hagyományaikkal az egyház segítségére és ez 
az egyház és intézményei iránti erős szeretet már az 1784. évben 
felszínre vetette azt az eszmét, hogy az egyház tisztviselői, akik-
nek egész munkásságát foglalta le az egyház, munkaképtelenség 
esetére biztosíttassanak, elhalálozásuk esetén pedig özvegyeik és 
árváik a nélkülözésektől mentesí tessenek. 

A kor haladásával jelentkező ujabb, életre való szociális 
intézmények befogadására mindenkor kész protestáns szellem ezúttal 
is megtermi gyümölcseit és az eszme felvetése után lelkes egyház-
tagok adományaiból a legrövidebb idő alatt ezen célra tekintélyes 
alap gyűlt egybe, amely további adományokkal és hagyományok-
kal szaporítva lett és ezzel szolgálta az egyház a nyugdíjügyet és 
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pedig oly eredménnyel, liogy már az 1804. évben Toppertzer János 
tanár t évi 100 r. forint nyugdíjjal nyugdíjazhat ta . 

A tisztviselők számának emelkedésével és a dévaivalio foly-
tán a meglevő tőkevagyon értékének csökkenésével a fokozottabb 
igényeket az egyedül önkéntes adományokra fektetet t intézmény 
azonban kielégíteni nem volt képes, amiért is 1831-ben az egyház 
lelkészei, tanárai , tanítói és kántorai fel lettek szólítva, hogy 
nyugdíjigényük biztosítása céljából fizetésük 3 % - á t évenként a 
nyugdijalapba fizessék be. Az érdékeltek felfogva ezen gondolat 
horderejét, ebbe beleegyeztek és 1833-ban a nyugdijkérdés már 
intézményes kialakulást nyer. 

Miután azonban az intézménynek meghatározott szabályai 
nem voltak és az intézmény annak teljesítő képességéhez és a 
fenforgó szükséghez képest esetről-esetre hozott egyházközségi 
határozatokkal lett vezetve, szüksége merült fel annak, hogy ezen 
intézmény vezetése, vagyonának kezelése, tagja inak jogai és köte-
lességei előre megállapított szabályokba foglaltassanak. 

Ez okból már 1871-ben a közgyűlés által bizottság küldetett 
ki, hogy ez az érdekeltek bevonásával és érdekeik lehető tekin-
tetbe vételével alapszabálytervezetet dolgozzon ki. 

Ezen alapszabálytervezet elkészült és az 1875. február 14-én 
tar tot t egyházközgyiilés által és minden igénylő beleegyezésével 
el lett fogadva. 

Ezen alapszabályok, amelyek bizonyos vonatkozásban az egy 
évtizeddel későbben hozott állami nyugdíjtörvénynél emberségesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, csekély változtatással mai napig 
szolgálnak zsinórmértékül. 

Nem lesz érdektelen ezen alapszabályok rendelkezéseit leg-
alább főbb vonásaiban ismertetni. 

Az intézmény célja tisztviselőinek munkaképtelenségük ese-
tére és ezek elhalálozása esetén özvegyeik és kiskorú árváik 
ellátása. 

Részvételi kötelezettséggel tagjai az egyház lelkészei, tanítói 
és kántorai. 

A más szolgálatot vállaló tag befizetett járulékait kamatok 
nélkül visszakapja. 

Nyugdíjra jogosult a tag, ha szolgálatképtelenségét az egy-
ház közgyűlése kimondja. 

Az özvegy elvben özvegysége tar tamára férje nyugdijjárandó-
ságát kapja nyugdijképen, mégis ha a taggal annak 40., 5 0 , illetve 

10* 
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60. életeíve után kötötte meg házasságát, a tag nyugdíjjogosultsá-
gának 3/

4, 2/í5 illetve */4-ére van csak igénye. 
A törvényes kiskorúak mindkét szülő elhalálozása esetén 

közösen élvezik apjuk nyugdíj járandóságát 20 éves életkorukig. 
Az alap jövedelme tőkéjének kamata és a tagok évi fizetésük 

után számított 3°,o-os hozzájárulása, 
Az alap évi jövedelmének része a tőke szaporítására for-

dittatik és csak rész adatik ki nyugdíjképpen. 
A jövedelemnek felosztásra kerülő 4/s része a nyugdijat 

élvezők számára, a tagok szolgálati idejére és az utoljára élvezett 
fizetés nagyságára való tekintettel megfelelő pontos szabályok sze-
rint osztatlk fel az ellátásra jogosultak között. 

Az alapot az egyházközség ellenőrzése mellett az érdekeltek 
bevonásával a nyugdíj bizottság kezeli, amelynek tagjai az egyház-
felügyelő, két életfogytiglanra választott közgyűlési tag, az intéz-
mény két tagja és a vagyonkezelő. 

Ezen alapszabályok a változott viszonyokhoz képest az érde-
keltek meghallgatása mellett a szerzett jogok lehető kímélésével 
az egyházközgyülés által megváltoztathatók. 

Ez utóbbi rendelkezés folytán, miután a tanítók nyugdíjügye 
az országos tanítói nyugdíj intézmény által kielégítően rendezve és 
biztosítva lett, az egyházközség az 1906. január 21-iki közgyűlésén 
az alapszabályokat az egyházmegye jóváhagyása mellett akkép 
módosította, hogy az intézmény tagjaiul ezentúl tanítót és tanító-
nőt többé fel nem vesz, — 

hogy a tagok özvegyei, ha férjükkel annak 40., illetve 50. 
életéve után kötötték meg házasságukat, férjük nyugdíjjárandósá-
gának 2/4, illetve 1/s-&t élvezik, ha pedig férjükkel annak 60. élet-
éve után kötötték meg házasságukat, nyugdijat egyáltalában nem 
kapnak, — 

hogy az árvák 18. életévükig anyjuk életben léte esetén is 
anyjuk nyugdijjárandóságának 20%-át kapják nevelési járulék-
ként, — 

és hogy az árvák, mindkét szülő elhalálozása esetén, anyjuk 
nyugdijilletményét egészben és közösen kapják ellátásképpen. 

Az 1910. május 8-iki közgyűlésen ugyancsak felsőbb ható-
ságilag jóváhagy ottan, abból az indokból, hogy a lelkészek nyug-
díjügye az evang. egyetemes egjrház által kielégítően lett ren-
dezve, ismét azt a változtatást tette, hogy nyugdíjintézetébe ezen-
túl lelkészt sem vesz fel. 
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Az egyház ezen módosítással egyidejűleg elhatározta, hogy a 
fennálló igényeket a már nyugdíjjogosultságot szerzett tagokkal 
szemben kielégiti és ezek "kielégítése után ezen vagyon elkülönített 
kezelése mellett, amely adott szükség esetén az eredeti cél vissza-
állí tására megadja a módot, annak jövedelmét egyelőre meg nem 
határozott, de a nyugdíjigények végleges kielégitését követő idő-
ben előálló szükséghez képest más egyházi vagy egyházi szeretet-
intézményének segítésére fordítja. 

Ezen intézkedés is fényes tanúsága annak, hogy az egyház 
mindenkori bölcs vezetése mily féltő gonddal, az összes körül-
mények mérlegelésével és számba vételével, anélkül, hogy jogos 
érdeket sértene, a kölcsönös emberszeretet gondolatán alapuló 
keresztény egyház nemes céljainak megvalósítását — a távoli 
jövőbe is tekintve — munkálja. 

* 
* * 

Megemlítendő még, hogy dr. Schréter Gusztáv Adolf lőcsei 
orvos az 1829. évben tett a lapí tványának vagyona, amelynek 
keletkezéséről és céljáról Tomassek akképp emlékszik meg: 

„Különös alapítvány a dr. Schréter Gusztáv Adolf által 
1829-ben tett alapítvány, amellyel a lőcsei egyház lelkészei és 
tanárai részére az Első Osztrák Takarékpénztárra l egyesitett biz-
tosító intézetnél nem teljes betéteket helyezett el és ezenfelül a 
betétek emelésére 329 pengő forintból álló összeget adományozott, 
mely összeg jövedelme, ha a betétek teljes betétekké lesznek a 
kamatokkal együtt részben az uj betétek kétszeresére való emelé-
sére és ösztöndijakra volt fordítandó;" 

miután a változott viszonyok folytán és különösen az egyház 
lyceumának az 1860. évben való államosításával az eredeti cél 
már betartható nem volt, a nemes adományozó szándékának lehető 
tigyeleiube vétele mellett a nyugdíjalap tőkéjéhez a nyugdíjintéz-
mény erősítése céljából csatoltatott . 

Az intézmény birtokában levő „Allgemeine Versorgungs-
anstalt " részjegyei még az adományozó által rendelt és Tomassek 
által említett betízetésekből veszik eredetüket. 

A nemes adományozó emléke az alap címében lett megőrizve-

* * * 

Az alap jelenlegi összvagyona kitesz 51,751 kor. 82 fillért, 
melynek jövedelméből 2270 korona 38 tillér négy özvegy között 
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838 kor. 94 All., 150 kor. 42 fill., 688 kor. 98 fill. és 592 kor. 
04 fill. összegekben osztatik ki nyugdijképen. 

* 
* * 

A nyugdijbizottság tagjai: 
1875. évben: Pfannschmiedt Triodeon felügyelő, Lomniczy 

Vilmos közgyűlési tag, Rombauer Károly közgyűlési tag, Torkos 
Géza lelkész, Kardeván Vilmos segédlelkész, Hoepfner Gusztáv 
pénztárnok. 

1884. évben: Kermeszky Mór felügyelő, Dianiska András 
lelkész, Schmiedt Sándor pénztárnok, Ormossy Károly tanitó, 
Lomniczy Vilmos közgyűlési tag, Rombauer Károly közgyűlési tag. 

1899. évben: Prihradny Oszkár felügyelő, Dianiska András 
lelkész, dr. Alexy János iskolafelügyelő, Ormossy Károly tanitó, 
Gally Károly pénztárnok, Herrmann Lajos tiszteletbeli felügyelő, 
Rombauer Lajos közgyűlési tag. 

1906. évben Prihradny Oszkár felügyelő, Gally Károly pénz-
tárnok, dr. Alexy Jáuos közgyűlési tag, Rombauer Lajos közgyű-
lési tag, Illgenn Antal lelkész. 

1916. évben: Prihradny Oszkár tisztelet jeli felügyelő, Illgenn 
Antal lelkész, dr. Alexy Jáuos közgyűlési tag, Hoepfner Gusztáv 
közgyűlési tag, Povázsay János pénztárnok. 

DR. HRITZ LAJOS. 

6. Szegényügyi szeretetintézmények, 
A lőcsei ev. egyházközség intenziv, valódi keresztényi sze-

retettől áthatott egyházi életéről fényes tanúbizonyságot teszen, 
hogy vezetősége és közönsége mikép a múltban, ugy a jelen idő-
ben is hitvallásunk magasztos alaptételét megértve és átérezve, 
beteg, elhagyott, gyámolitásra szoruló tagjai istápolását és szen-
vedései enyhitését mindenkor gondoskodása tárgyává tette és teszi 
és tagjaiban az ezen céloknak szolgáló adományozásokra és hagyo-
mányozásokra való készségét mindenkor ébren tudta tartani. 

Az egyházközség ez irányú működését és nemesen gondol-
kozó egyháztagjainak ezen célokra szánt áldozatait az alábbi elő-
adás tükrözteti vissza. 
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Első helyen való felemlitést érdemel íenkölt lelkű, boldog 
emlékezetű, nagy jótevőnk Herrmann Lajos, aki még életében 
4000 korona összeget adományozott azon rendeltetéssel, hogy ezen 
összeg kamatai évenként szegény iskolásgyermekek felruházására 
fordíttassanak. 

Nemkülönben előkelő hely illeti meg jótevőink sorában az 
1912. évben elhalt dr. Schréter Gyula lőcsei gyakorló orvost, aki 
végrendeletében az egyházközség szegényeiről sem feledkezve meg, 
500 koronát hagyományozott azzal, hogy annak kamatai évenként 
az egyház szegényei között osztassanak fel. 

Mély keresztény szeretettől sugalt hagyomány az 1872. év-
ben elhalt özv. Kayser Jul ia szül. Schwartner lőcsei lakos vég-
rendeletileg hagyott 2000 korona összeg. Ezen összeg kamatai 
a végrendelkező rendelkezése szerint évenként egy szegény és 
erkölcsileg kifogástalan, lőcsei evang. leánynak kiházasitási segély-
képen a helybeli lelkész javaslatára az egyháztanács által osz-
tatnak ki. 

A szülőegyháza iránti hálás megemlékezésnek megható pél-
dája a Lőcsén született. Debrecenben főiskolai jogtanár minőségben 
működött, az 1893. évben elhalt Osterlamm Ernő, Osterlamm János 
Károly lelkész tia, hagyománya, amely szerint három darab Szepesi 
Hitelbanki részvényt és öt hold földet hagyományoz azzal, hogy 
ezen hagyomány jövedelmének egyharmad része évenként decem-
ber 24-én az egyháztanács által kijelölendő egy vagy legfeljebb 
két elszegényedett, középrendü, műveltebb, szükséget szenvedő 
egyháztagnak, különösen özvegynek vagy árvának, a Lőcsén sok 
éven át működött Osterlamm-család emlékére osztassék ki. 

A régibb időkből való a Hvizdák Zsótia szül. Schlafkovszkv 
lőcsei születésű, pesti lakosnő által az 1837. évben a házi szegény-
pénztár vagyonának növelésére ajándékozott 3200 korona összeg. 
Kzen összeg jövedelmei évenként az egyház szegényei között osz-
tatnak fel. Az alap jelenlegi állaga kitesz 3360 koronát. 

A távoli múltba nyúlik a „Polgári alapítvány szűkölködők 
részére" cím alatt kezelt 2750 korona tőkéből álló alap kelet-
kezése, amely alap Tomassek szerint az 1837. évben már létezett 
és közelebbi adatok hiánya folytán most már fel nem fedezhető 
módon létesült. Ezen alap évenkénti kamatai az ősi gyakorlathoz 
képest az egyház segélyre szoruló beteg tagjai között osztat-
nak fel. 

Mindezeu alapok mellett az egyház évek hosszú során át 



108 

való megtakarításokból és csekélyebb adományokból ,.Szegényalapi 
tar talékalap" cim alatt egy ezidőszerint 2902 korona 54 fillérből 
álló alapot kezel, amelynek jövedelme Ínségben szenvedő egyház-
tagok istápolására lesz felhasználva. 

Előadásunk nem volna teljes, ha megemlítés nélkül hagynók 
régóta bevett, az egyháztagok méltó támogatásában részesülő azon 
szokást, hogy esketések, keresztelések, avatások és temetések alkal-
mával szegényügyi célra adományok adatnak, amivel szegény-
ügyünk hathatós támogatásban részésül. 

Ugyanily célú működést fejtenek ki még egyháztagjaink a másutt 
tá rgyal t „Evang. nőegyesület" és „Diakonisza" intézmény keretében. 

A szorosan vett helyi evangelikus szegénjóigyi igények ki-
elégítése mellett evang. egyházközségünk a területén kivül fekvő, 
segélyre szoruló ev. intézmények istápolását sem hagyja figyelmen 
kivül, aminek fényes bizonyítékai Szepesudvard leányegyházának 
évtizedek óta évi 400 koronával való segélyezése és helyi gyám-
intézetének az 1861. év óta való áldásos működése, amelynek ut-
ján a költségvetésben állandó tételként idegen ev. egyházintéz-
mények segélyezésére szánt adományok cim alatt 120 koronában 
felvett adakozásán kivül, egyenesen egyetemes ev. egyházi érdeket 
intézményszerüen szolgálni igyekszik. 

Bármily szép eredményű a lőcsei ev. egyházközség ez irányú 
működése, a folyton fokozódó igények kielégítése nem megállást, 
hanem folytonos továbbhaladást, a meglevő intézmények fejlesz-
tését és ujabbak alkotását parancsolja és ha híveink mindenkor 
tapasztalt áldozatra való készségét számba vesszük, nem lehet 
kétségünk, sőt alapos a reményünk, hogy evang. egyházközségünk 
képes lesz meglevő intézményeit fejleszteni, sőt ujabbakat állithat 
fel és ezzel az egyetemes egyház keretében ily intézményeket ille-
tően méltán megillető előkelő helyét a jövőben is biztosítani fogja. 

I)R. HR1TZ LAJOS. 

7» A sírkert. 
Egyházi intézményeink felsorolásánál az utolsó fejezetet szán-

juk azon helynek, mely minden földi vándor utolsó állomása, az 
élet viharos tengerén hányatott utas biztos révpart ja : a sír-
kertünknek. 

Az egyházközség ezen terület tulajdonához az 1687. évi 
Csáky-féle transactio ut ján jutott. 
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Halottaink birodalma a múltban egyházunk életében, miután 
benne el volt helyezve régi templomunk és iskolánk, a mainál 
fontosabb szerepet töltött be. 

A sirkert keleti részén fennmaradt , 1713—1837. évszámokkal 
ellátott kapu arról regél nekünk, hogy e helyen állott a régi templom 
oltára. A templom maradványaiból csupán a Dörner-féle méhesben 
látható, tiszfából művésziesen faragot t kórusoszlopok maradtak 
meg, berendezéséből pedig a sekrestyében elhelyezett csillár és a 
nagy templom oltára mögött elhelyezett oltárkereszt, valamint 
Krisztus és a 12 apostol képe őriztettek meg. 

Nyugati részén, a Juhos-család sírhelye mellett fennmaradt 
falré«zek a volt iskolaépület helyét jelzik. 

Siirün látogatta a múltban az á j ta tos hivek és a tanulni 
vágyó fiatalság serege, elárvulva e hely azonban ma sincsen. 

Alig, hogy a tavaszi nap első sugárai végig rezegnek nagy-
jaink, barátaink, rokonaink, szeretteink sirjain, sürün keresik fel 
e drága hantokat , hogy a gyakran könyekkel áztatot t vi rágokat 
újból kiültessek és ápolják a bánatos szülők, szomorú özvegyek, 
elárvult gyermekek és szerető rokonok. 

Terebélyes fáival, parkszerű kiképzésével, szépen gondozott 
utaival nem az enyészet rémes birodalma, hanem a békét, a csen-
det, a megnyugvást nyújtó, a feltámadás, a viszontlátás reményé-
vel kecsegtető Isten kert je . 

Sirkertünk építményei: a Herrmann Gusztáv adományából 
épült kis templom a Herrmann-család sírboltjával, amelyben a nagy 
ünnepek délutánjain, valamint a tavaszi és nyári hónapokban he-
tenkint kétszer reggeli istentiszteletek tar ta tnak, a Tóthfalussy-, 
Zsedényi-, Okolicsányi-Zsedényi-családok közös sírboltja, mely 
Zsedényi Ede volt kerületi, majd egyetemes felügyelő hamvait 
rejti, a sirkertőri lak és a ravatalozó helyiség. 

Sirkertünk elég gazdag ugy régi, mint uj, művészi kéztől 
eredő síremlékekben. A régiebbek közül egynéhányat képben is 
bemutatunk, míg az ujabbak közül példaképpen megemlíthetők a 
Probstner-, Prihradny-, Stavarszky- és Seeliger-családok síremlékei. 

Tartalmas és szép, gondolatokban gazdag sírfeliratokat is 
találunk sírkertünkben. így a Fabriczyak temetkezési helyén: 

Julius Fabriczy 1824—1854. 
,,\Vieg' und Sarg, so heissen jene Stätten, 
Die den Menschen sanft und ruhig betten, 
Zwischen ihnen liegt der enge Raum, 
Der bewegte kurze Lebensbaum." 
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Érdekes a Gretzmacher János síremlékén található négy 
rövidke sor, melyet agg patr iarchánk még életében irt és sír-
versének szánt. 

Johann Gretzmacher 1802—1891. 

„Der Säemann schneidet von der Saat, 
Die seine Hand gestreuet hat 
Und hofft es wird beim Garbenbinden 
Der Schnitter seine Rechnung finden." 

A sirkövet hálás taní tványai emelték szeretett tanáruknak s 
annak másik oldalán unokája, Binder Jenő késmárki lyceumi 
tanárnak következő verse v a n : 

„Dem Säemann der einst unentwegt 
Den Samen uns ins Herz gelegt, 
Bringt seine grosse Schülerschaar 
Den Stein als Dankeszeichen dar. 1896." 

Végezetül megemlitendőnek tar t juk, hogy hálás egyházunk 
Kayser Jul ia szül. Schvartner, Sztanik Krisztina szül. Klein, 
Knodt Zsófia, Osterlamm János Károly, Fuchs Ede, dr. Schröter 
Gyula, Soltz József jótevőink kifejezett kívánságának megfelelően 
családjuk sírhelyeit mindenkor példás rendben ta r t j a és síremlékei-
ket pótlásokkal az enyészettől megóvja. 

KAUFFMANN AURÉL. 



AZ EGYHÁZKÖZSÉG JÓTEVŐI. 





Egyházunk nemes büszkeséggel hirdetheti, hogy keletkezése 
óta nagyszámú jótevőkkel dicsekedhetik, kik erkölcsileg: önfel-
áldozó munkájukkal , anyagilag: hagyományaikkal, alapitványaik-
kal az egyház fennállását és felvirágzását segítették elő. 

Hosszura nyúlna előadásunk, ha minden hagyományozónak 
vagy alapitónak életrajzát akarnók közölni, miért is csak az ado-
mányozók neveinek közlésére és az adományok céljaira szorít-
kozhatunk. 

A reformationak nálunk Magyarországon, már a mohácsi 
vész előtt voltak pártfogói, különösen a főnemesek között. A mo-
hácsi vész után pedig számuk még emelkedett. Ezek közül főképp 
a mi egyházunkkal kapcsolatosan kiemelendők: 

1543. Thurzó Elek, kincstartó, később országbíró, ki vég-
rendeletileg 10,000 forint alapí tványt tett, továbbá kassai és hegy-
aljai fekvőségeket hagyományozott a lőcsei lelkészi hivatal javára 
és egyéb jótékonycélokra. Többek között arra, hogy a város két-
két lőcsei if jút a külföldi iskolákon tanít tasson és azoknak éven-
kint 40 — 50 forintot juttasson. Leginkább ezen stipendium tet te 
lehetővé, hogy 86 lőcsei és 150 szepességi i f jú lá togathat ta a 
wittenbergi és egyéb németországi egyetemeket, 1666-ban I. Lipót 
király ezen alapitványt a besztercebányai jezsuitáknak engedte át. 

1687. Miután 1674-ben az evangélikusoknak összes tem-
plomai. melyeknek már 136 éven át birtokában voltak, erőszako-
san elvétettek s papjaik, tanáraik és tanítóik száműzettek, gróf 
Csáky István királyi biztos közös megegyezés ut ján 1687. február 
25-én a középkapn szomszédságában templom-, iskolaépítésre és 
temetőhasználatra nagyobb telket biztosított, A város köteles-
ségévé tétetett a lelkészek és tanítók fizetésére a „tizednek" egy-
harmadát, az evang. egyháznak kiszolgáltatni. 

1702. Augusztin György Frigyes, boroszlói kereskedő aján-
dékképpen adja kórház-utcai házá f , mely 1747-ig alnmneum gya-
nánt használtatott. 

1710. Hain Miklós, a krónikairó fia, összes vagj7onát: házát 
(Hain-ház) könyvtárával egyetemben, a német evang. egyház- és 
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iskolának hagyományozza. A bútorzatából befolyó összeget (1041 fr t ) 
alapítvány gyanánt hagyományozza és pedig oly célból, hogy 
annak fele helybeli iskolai és akadémiai célokra és stipendiumokra 
használtassék. 

1715. Egy kassai származású nő, névleg Sárossyné, az egy-
háznak 48 forintot hagy. 

1719. Scholtz Rebeka szül. Cramer és Cramer Theofil, tem-
plomra 100 forintot ad. 

1721. Günther Dávid (nemes), a templomra 156 forintot ad. 
1724. Cassai Mihály György, wittenbergi lakos, 5000 forintot 

küld (Flor. Misnicorum = meisseni forintok) stipendiumok cél-
jára, melyek külföldi egyetemek látogatására használandók. 

1725. Trangus János (nemes), a templomra 100 forintot ad. 
1726. Megható a kvatzvaldi származású Battel Mátyás 10 fo-

r intnyi adománya, melyet mint keserves keresményét a tem-
plomra adja. 

1727. Amman Gáspár János, 200 forintot templomra ad. 
1731. Özv. Riederné, két ezüst gyertyatartót , 95 forintot a 

templom részére áldoz. 
1732. Ujházy János (nemes), 5 hold rétet ajándékoz egy-

házi célokra azon kikötéssel, hogy ezek el nem adhatók, hanem 
az ő emlékére az egyház birtokában maradjanak. 

1735. Lumtzer János alias Schmoegner, az istentisztelet eme- » 
lésére egy megaranyozott ezüstszelencét és 100 forintot ajándé-
koz az egyháznak. 

1738. Özv. Stoszkin Erzsébet, a templomra 1000 forintot ad. 
1740. Pietschke Erzsébet Éva szül. Wachsmann, 120 forintot 

ajándékoz a templomra. 
1742. Pfannschmiedt Keresztély (nemes) superintendens, a 

templomra 100, a szegények részére 300 forintot ajándékoz. 
1744 Breuer János, a templomra 200 forintot ad. 
1745. Spielenberger János (nemes), templom- és iskolacélokra, 

továbbá szegények segélyezésére 1200 forintot hagyományoz. 
1752. Schuber Keresztély, 161 forintot ad a templom 

részére. 
1756. F ink Tóbiás és neje Reich Katalin, a templom javára 

100 forintot ad. — Özv. Jóny Jánosné szül. Sonntagh Dorottya 
(iglói származású nemes), Isten dicsőséges cselekedeteinek az egy-
ház- és iskolában való további terjesztésére 2000, és az alumneum 
részére 400 forintot hagyományoz. 
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1759. Özv. dr. Maléterné szül. Landirus. a templom javára 
72 forintot ajándékoz. 

1763. Özv. Wat ta iné (Beniczkyné) szül. Máriássy Klára 
Márkusfalvárói (nemes), az alnmneum javára 600 forintot ad. 

1764. Özv. Pfannsclimiedt Judi t szül. Fuhrmann (nemes), az 
iskola javára 180 forintot ajándékoz. 

1765. I f jabb Pf'annschmiedt Pongrác (nemes), a templom ja-
vára 60 forintot ad. — Özv. Máriássy Ferencné szül. Sonntagh 
Zsuzsanna (nemes), a tót lelkész fizetésének javi tására 120 forin-
tot hagyományozott, 

1766. Seltendaheim János kőfaragómester, a templom javára 
50 forintot ad. — Roth Dávid Vilmos, a templom javára 240 fo-
rintot ajándékoz. 

1767. Mengl János, árvák tankönyveinek beszerzésére 50 fo-
rintot ajándékoz. 

1768. Pietschke Máté (nemes), a templom javára 100 forintot ad. 
1769. Özv. Maiéter Jánosné szül. Steinhübel Zsuzsanna (ne-

mes), a templom javára 100 forintot ad. 
1770. Liedemann Samu, Liedemann János Bernhárd és Liede-

mann János György, három testvér, az alumneum javára 667 fo-
rintot ajándékoz. — Kreichel Mátyás kereskedő, az iskola javára 
360 forintot ajándékoz. 

1771. Eisenbläser Jakab, a templom javára 50 forintot ad. 
1772. Egerland János Ádám (nemes), a három lelkész és két 

tanár fizetésjavitására 500, és az alumneum javára szintén 500 
forintot hagyományoz. 

1773. Glatzinger János (nemes), az alumneum javára 200 
forintot ad. — Ujházy Lajos (nemes), az alumneum javára 200 fo-
rintot ajándékoz. — Hauer Erzsébet, a templom javára 219 forintot ad. 

1776. Els termann János (de Elster), a templom és iskola 
javára 240 forintot ad. — Garayné szül. Theiss Zsuzsanna, a 
templom javára 30 forintot, külföldi egyetemeket látogató tanulók 
részére stipendium gyanánt egy szántóföldet. 

1778. Ujházy Lajos (nemes), sa já t költségén befesteti és be-
aranyoztatja az orgonát. — Mauksch Mihály (nemes), a templom 
és iskola javára 2000 forintot hagyományoz. 

1782. Özv. Glatzinger Mária szül. Grienblat t (nemes), az ujo-
nan választott leánytanitó fizetésének javi tására 500 forintot 
adott. — Günther Sámuel (nemes), a templom és iskola javára 
250 forintot adott. 
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Az eddig felsorolt adományok és alapítványok egy, az 1782. 
évi junius hó 22-én II. József császárhoz felterjesztett felség-
folyamodványban mutat ta t tak ki a lőcsei evangelikus egyház által. 

1782. Cassel Máté, a templom javára 360 forintot hagyo-
mányozott. 

1783. Özv. Glatzinger Jánosné (nemes), a tót templom ja-
vára 200 forintot adott. — Ujházy János Dávid hollólomnici 
lakos, az alumneum javára 1000 forintot hagyott, — Özv. Görgeyné 
szül. Richthauser Zsófia (nemes), valamint Doleviczényi Pál (ne-
mes) neje és gyermekei együttesen 4000 forintot adtak az alum-
neum javára. 

1788. Özv. ^ ichthauserné szül. Pietschke, a templom és is-
kola javára 600, a szegények és özvegyei: alapjára 400 forin-
tot adott, — Németh András, a templom javára 78 forintot adott, — 
Walddorfer Jakab, a templom javára 100 forintot adott. — Has 
Erzsébet, a templom javára 240 forintot adott. 

1789. Sztupkay Sámuel, a „szegényalap•' javára 180 forintot 
adott. — Pertzián János, a „szegényalap" javára 50 forintot 
adott, — A „szegényalapra" adakoztak: Schurer Dávid 200, Hoch-
holtzer Mátyás 100, Bosnyák Pál (nemes) 100, özv. Günther Já-
nosné 200, Günther Sámuelné 100, Glatzinger János (nemes) 100, 
özv. Glatzinger Jánosné 300. Vojteschky János 100 forintot. 

1791. Özv. Günther Jánosné (nemes), a templom és iskola 
javára 150, a „szegényalap" javára pedig 50 forintot adományo-
zott. — Hornung Márton, a templom és iskola javára 150 forin-
tot adott, - - Mentzel Katalin, a t empbm és iskola javára 2211, 
a tankönyvalap javára 281, a szegények javára pedig 603 forin-
tot hagyományozott. 

1792. A leányiskola javára adakoztak: Hornung Mária Anna 
Cornides Pál özvegye (nemes) eperjesi lakos 240, dr. Neumann 
Sámuel, eperjesi lakos 120 forintot. 

1793. Özv. Mauksch Mihály né (nemes), a hajadonok tanitói 
részére 600 forintot adott. 

1794. Kirscher György, az iskolaigazgató részére 20, Rusz-
nák Anna a tót templom javára 6, Kreutzer Anna a templom ja-
vára 24 forintot adott. — Pfannschmiedt Zsigmond özvegye Zsófia, 
10 hordó 1792. évi termésű „máslást" ajándékozott a templom 
részére. 

1796. Pfannschmiedt Zsigmond özvegye Zsófia. 10 hordó bort 
ajándékozott a lelkészek és tanitók részére. 
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1797. Neupauer Tamás, a templom javára 50 forintot adott. 
1798. Spirusch Anna Mária 10, J en t e r Sámuel 304, Maiéter 

János Sámuel 100 forintot a templom javára adtak. 
1799. Máriássy F a r k a s örökösei: Máriássy Miksa, Amália, 

Tamás, Dénes, Jenő és János, késznek nyilatkoztak, hogy egyen-
kint 36 forinttal járulnak az iskola kiadásaihoz. — Özv. Máriássy 
Ferencné szül. Sonntagh Zsuzsanna, a tót templom javára 100 fo-
rintot adott. 

1801. Krusch György, a templomra 300, az alumneum Ija-
vára pedig 60 forintot ajándékozott . 

1802. Osterlamm Ephraim, az özvegyintézetre 60 forintot 
adott, 

1803. Özv. Pfannschmiedt Keresztélyué szül. Glatzinger Anna 
Zsuzsanna (nemes), 200 forintot az első, iiOO forintot a második 
leánytanitó fizetésére, 500 forintot pedig az alumneum javára adott, 

1807. Horváth .lakab (nemes), szepesmegyei születésit hír-
neves jogász Budapesten, a lőcsei templomra 1500 forintot hagyo-
mányozott, — Pauksch Sámuel, a templom javára 2 drb. földet; 
Casselné (nemes), az alumneum részére 2 káposztáskertet hagyo-
mányozott. 

1808. Sztupkay Sámuel polgármester, a polgári iskola javára 
6000, az ujonan épitendő templom alapjára 2000, az alumneum 
javára 2000, a különféle járulékalapokra a járulékok felemelésére 
4500 forintot adott; ezenkívül még életében a fizetések javí tására 
kötelezóleg aláirott 550 forintot. Lakóházát, mely a mai napig 
— most már korszerűen átalakí tva — paplakásul szolgál, szintén 
az egyházra hagyta azon kikötéssel, hogy az mindenkor a lelkész 
lakásául szolgáljon. — Nicolai Sámuel superintendens, az alum-
neum javára i00, Doleviczényi Sándor 600 forintot adományozott. 

1809. Özv. Pfannschmiedt Józsefné (nemes), az alumneum 
javára 75 forintot adott. 

1810. Báró Máriássy András tábornok, özv. Máriássy Bor-
bála szül. Okolicsányi, Ujházy Teréz szül. Máriássy és Szirmay 
Nanette szül. Poturnyay (mind nemesek), a tanárok fizetéseinek 
javítására 1000 forintot adtak. 

1811. Maiéter József egyházfelügyelő (nemes), a templom ja-
vára 80, a háziszegények iutézetére 80 forintot adományozott. 

1812. Görgey Zsófia szül. Richthauser (nemes), a templom 
és iskola javára 2000 forintot, örökösei pedig a nyugdijalapra 
100 forintot adományoztak. 

10 
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1814. Pfannschmiedt Teréz szül. Günther, a templom- és is-
kola javára ÍOOO, a tankönyvalapra 20 forintot adott. 

1815. Osterlamm Ephraim és neje, különféle alapokra 570 
forintot adtak. 

1816. Garay Samu, a templomra 100, az iskolára 200 forin-
tot adott. 

1817. Brezovitz vármegyei hajdú, szegény tanulók részére 50, 
özv. Herrmann Marianne pedig a nyugdijalapra 100, és a házi-
szegény-intézményre 20 forintot adtak. 

1820. Schrecks Anna szül. Slafkovszky. a templomépitési 
alapra 3 hold szántóföldet hagyott . 

1822. Sonntagh Sámuel (nemes) superintendens, az aluraneum 
részére 200 forintot ajándékozott. 

1823. Fekete Zsófia Katalin szül. Engel (nemes), a templom-
épitési alapra 1400 forintot adott, — Maiéter Sámuel János egy-
házfelügyelő, a templomépitésre 4000, egy temetkezési helyre 100, 
a nyugdijalapra 200 forintot és az alumneum javára 1 káposztás-
kertet ajándékozott. 

1827. Mária Dorottya főhercegasszony (württembergi her-
cegnő), a palatinus evangeliumi hitéhez hü neje, Almássy Lajos 
alispán utján 100 forintot küldött az oltárépitéshez. 

1829. Dr. Schréter Gusztáv Adolf, a lelkészek és tanitók 
javára, az „Allgemeine Öster. Versorgungsanstalt : '-nál Bécsben 
200 forint (C.-M.) alapítványt tett és minden lelkész és tan-itó 
után egyénenkint évi 10 forint betétet eszközöl. 

1830. Hvizdák Zsófia szül. Slafkovszky, a templomépitési 
alapra 1000 forintot (C.-M.) ajándékozott. — Ujházy Lajos (ne-
mes) Késmárkról, a tanitófizetési és templomalapra 3000 forintot 
osztr. ért. adott. — Clementis István, a stipendiumalapra pedig 
370 forintot. 

1831. Probstner András idősb, egyházfelügyelő (nemes), ki 
1833. március hó 23-án 74 éves korában halt el, egy stipendiumra 
1000 forintot (C.-M.) hagyományozott; örökösei pedig 1994 forin-
tot ajándékoztak. 

1837. Grieger Zsuzsanna, a templom javára 300, Institoris 
Eleonora pedig 400 forintot adományoztak. 

1839. Hvizdák Zsófia szül. Slafkovszky, a szegényalapra 
1080, és adósságtörlesztésre 2310 forintot ajándékozott. 

1840. Özv. Okolicsányi Auna szül. Günther (nemes), a 
templomadósság törlesztésére 800 forintot adott. 
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1842. Gotthard Frigyes, az iskolaépítkezésre 210 forintot 
adott, — A törlesztési alapra adakoztak: Liedemanné 93, Kosz-
tányi Sarolta szül. Slafkovszky 40 forintot, 

1843. Meng Keresztély cukrász, a templomra 40, az audi-
tórium építésére szintén 40 forintot ajándékozott, 

1845. Häuser Sámuel, a régi templomból vett képeket (Jézus 
és a 12 apostol) az egyháznak ajándékozta, Ezen képek jelenleg 
a templomban az oltár mögött függnek. — Probstner András, csa-
ládi sírhelyéért 1300 forintot (W. W.) fizetett. 

1846. Schimkó József, az iskolaépítésre 30, a templomra 100, 
a háziszegényalapra 10 forintot adott. 

1847. Lenkay Sarolta, egy 200 for intra (C.-M.) értékelt 
kórház-utcai házát hagyományozza. 

1848. Tomek Judi t 50, Scherfel György 300, Urbán Zsófia 
50 forintot a jándékoznak az egyháznak. 

1849. Fuchs Keresztély, 200 forintot (C.-M.) adott. 
1850. Urbán Zsófia, az adósságtörlesztési alapra 20 forin-

tot adott. 
1852. Semsey Klára (nemes), a templom javára 2000 forin-

tot adott. 
1853. Liedemann Jul ia férj. Kralovánszky, a templom javára 

100 forintot ad. 
1854. Audaházy Emerich (nemes), az iskola javára 500 fo-

rintot ajándékozott. 
1855. Teöke Adelheid (nemes), az alumneum javára 105, a 

törlesztési alapra 525. a fizetések a lapjára 555 forintot hagyo-
mányozott. 

1858. Benigny Rosina, azon esetre, ha utódai egyenes ág-
ban kihalnának, vagyonának örökösévé az egyházat teszi. — 
Schmidt Keresztély, 84 forintot adott a törlesztési alapra, Rusz 
nák J . és Fuchs egyenkint 40 forintot. 

1860. Rátz János, a templomnak 400 forintot ajándékozott. 
1862. Zsedényi Ede (nemes), a kerületi költségekhez 205 fo-

rinttal járul. - Laszgallner Erzsébet Zsófia szül. Liedemann, egy 
felsőbb leányiskola javára végrendeletileg 1050 forintot osztr. ért . 
hagyományoz. 

1863. Fortmayer, vármegyei physicus örökösei, a házi-
szegényalaphoz 50 forinttal osztr. ért. járul tak. — Krizsányi 
Karolin, 32 forint 94 kr.-ral járul a törlesztési alaphoz. 

1872. Kaiser Julia szül. Schwartner, végrendeletileg hagyo-
10* 
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Hiányozott: 1000 osztr. ért. forintot a felsőbb leányiskolára; 
1000 osztr. ért, forintot menyasszonyi kelengyére, egy szegény, 
de erkölcsös leány részére és 1000 forintot az egyháznak, mely-
nek kamataiból a temetőőrnek (sirásó) a család temetkezési helyé-
nek rendbentartásáért évente 5 forint fizetendő. 

187S. Özv. Hendel Dánielné szül. Szennovitz Karolin, a tör-
lesztési alapra 400, a nyugdijalapra 200, a szegényalapra szintén 
200 forintot hagyományozott; azonfelül édesatyja, Szennovitz Samu 
leánytanitó olajfestményét a sekrestye részére, amely ott ma is 
őriztetik. — Wiesinger Irma, budapesti lakos, végrendeletileg a 
templomra 100 forintot hagyományozott, 

1880. Kollerné Szimsz Rosina, a tandijmegváltásra hagyomá-
nyozta kórház-utcai házát, a „Schiessplatz" alatti ker t jé t és 20 katasz-
trális holdból álló szántóföldjét, a méhessel együtt 10,000 kor. értékben. 

1881. Özv. Altmann Zsuzsanna Anna szül. Schenck, a tem-
plomra 200, a nyugdijalapra 25 forintot adott. — Miinnich Dániel, 
a templomra 100, Tomassek Emilia szintén 100 forintot adott. 

1882. Okolicsányi-Zsedényi Kálmán, végrendeletileg hagyomá-
nyozott: a templomra 1000, az iskolaalapra 1000, a lelkészek és tani-
tók fizetésjavitására pedig 2000 forintot, Görgey Gusztáv 2000 kor.-át, 

1884. Néhai Fabriczy János és Sámuel (nemesek) örökösei, 
a törlesztési alaphoz 273 forinttal járulnak. — Kermeszky Móric, 
a törlesztési alapra 100, az iskolaépitési alapra 100, a Gusztáv 
Adolf-nőegyletnek 10 forintot adományoz. 

1885. Özv. Sterkenreif Mária szül. Wéber, a templomra 50 
forintot adott, — Özv. Max Klára szül. Schmoer, a Gusztáv Adolf-
nőegyletnek 50 forintot ajándékoz. — Stunder Teréz, eperjesi 
lakos, végrendeletileg 682 forintot hagyományoz a törlesztési 
alapra. 

1887. Sztanik Krisztina szül. Klein, a Sztanik-féle sirhely 
rendbentartására végrendeletileg 200 forintot hagyományozott. — 
Az uj iskolaépület 18,200 forintnyi vételi árához hozzájárultak 
ajándékképpen: Kermeszky Mór 200, Pr ihradny Oszkár 100, dr. Róth 
Sámuel 100, Lomniczy Vilmos 100, Herrmann Gusztáv 100, dr. 
Wester Lajos 100 forinttal. — Fuchs E"de festőmester és neje 
szül. Glaser Jul ianna, szerződés alapján átruházzák 1877. március 
22-én összes- vagyonukat, amely áll egy kórház-utcai házból, egy 
majorból és 41 katasztrális hold szántóföld és rétekből, az evang. 
egyházra 400—600 forint évi járulék és a ház haszonélvezete 
fejében egyházi, iskolai és jótékony célokra. 
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1888. Husz Katalin, Szepesudvard teraplomépitési a lapjára két 
szántóföldet ajándékoz. — Dinda Jakab, egy öreg napszámos, a 
Gusztáv Adolf-nőegyletnek 55 forintot adott. 

1889. Kermeszky Móric, az iskolaépületre 100 forintot adott. 
Lehoczky Aurélia szül. Wagner és Ormossy Lujza szül. Wagner 
testvérek, a „Wagner-a lapra" , melynek célja az egyházi ének és 
komoly zene fejlesztése, 150 forintot adományoztak. 

1890. Kermeszky Móric, az iskolaépítéshez 200 forinttal 
járult . — Maiéter Jenő örökösei, a törlesztési a lapra 120 forintot 
adományoztak. 

1891. Jus tus Viktor, a ..Taneszközök a lapjára" 300 forintot 
adományozott. — Teöke Fanny örökösei, a templomra 500, az 
iskolaépítésre 250. az alumneumalapra 100, a szegényalapra 50, a 
szegényeknek 20 forintot adományoztak. — Özv. Knodt Zsófia 
szül. Münnicli, az egyháznak végrendeletileg 1043 forintot hagyo-
mányozott azon kikötéssel, hogy az egyház ugy az ő, mint fér je 
s í r já t rendben tar t ja . 

1892. A „Diakonisza-alapra" adakoztak: Pr ihradny Oszkár 
300, Doleviczényi Vilma 50, Doleviczényi Arthur 20 forintot. — 
Ehn Károly lelkész (meghalt Bártián), az egyháznak végrendele-
tileg 3 darab Szepességi Takarékpénztár i részvényt 300 forint 
értékben hagyományozott. 

1893. Osterlamm Ernő debreceni tanár, végrendeletileg ha-
gyományozott az egyháznak: 3 darab Szepesi Hitelbank és Köz-
ponti Takarék tá r részvényt 750 forint értékben, továbbá 5 hold 
szántóföldöt 1000 forint értékben az Osterlamm-féle sirhely rend-
bentartása, illetve annak uj sírkővel való ellátására és két müveit, 
a középosztályhoz tartozó nőnek egyenlő részekben való segélye-
zésére s végül édes a ty ja olajfestményét a sekrestye számára, 
mely ma is ott őriztetik. — Pr ihradny Oszkár, a „Diakonisza-
alapra" 50 forintot ajándékozott. 

1894. Az eddig felsorolt jótevőkről hálás szívvel emlé-
keztünk meg, de e helyen különös hálával kell megemlékeznünk 
ogy férfiúról, kinek neve egyházunk aranykönyvében legelső helyen 
áll. De nemcsak adománya nagysága teszi valóban széppé áldo-
zatait, hanem az indok is, mellyel azokat megajánlá. Ez a férfiú, 
Herrmann Gusztáv (szül. 1817. augusztus 8-án Besztercebányán, 
meghalt 1898. február 7-én Lőcsén). 

Sok ember koporsója felett hallhattuk már, hogy megemléke-
zett a boldogult hátraiuaradottairól, sőt közel-távol atyafiairól és 
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másokról, de sajnos, a jelen időben, gyakran évek, sőt évtizedek 
is elmúlnak, mig csak egyszer hall juk: megemlékezett az egyház-
ról, melynek anyai kebelén nyerte lelki táplálékát ; az iskoláról, 
mely a közértelmiség fejlesztője, az egyház veteményes kert je. 
Herrmann Gusztáv megemlékezett mindkettőről, sőt mindenki iránt 
tanúsított jóakarata, előzékeny szolgálatkészsége, keresztény tiszta 
jelleme, áldozatkész buzgósága folytán megemlékezett a betegekről, 
az atyátlan és anyátlan árvákról. 

0 nem tartozott azok közé, kik készséggel fogadják az egy-
ház jótéteményeit és mikor azokat meg kellene hálálni, hűtlenül 
félre húzódnak, hűtlenül elfordulnak az egyháztól, nem, ő teljes 
életében egyházának hűséges és hálás gyermekének, hü tagjának 
bizonyult. 0 szerény körülményeiből, lankadatlan munkássággal 
és becsületes szorgalommal kiemelkedve, nem feledkezett meg az 
áldások Atyjáról és annak templomáról; ő tett, áldozott, mikor az 
egyház ügye és az egyház által fentar tot t intézmények azt igé-
nyelték. Halála előtt pedig okos és gondos takarékosság által 
hűen megőrzött vagyonának egyik főörökösévé a lőcsei egy-
házat tette. 

0 megemlékezett az egyházról s mi e helyen hálásan meg-
emlékezünk ő i óla. Kegyes tisztelettel emiitjük nevét és áldjuk 
emlékét ama kegyes és buzgó férfiak és nők nevével és emlékével 
együtt, kik a vallás, az iskola, a beteg- és árvaügy előmozdításá-
ban egyházunk kebelében maradandó érdemeket szereztek: „Örök 
emlékezetben lészen az igaz". 

Gyönge szavunknál hangosabban hirdetik Herrmann Gusztáv 
áldozatkészségét, egyház- és emberszeretetét alapitványai. 

Az 1894. február 11-én kelt alapitó levelében „egyháza iránti 
szeretetéből és ragaszkodásából, melynek immár 50 év óta tagja" , 
az egyháznak 14,000 forintot hagyományoz egy, a sírboltja felett 
felépítendő templomra és 1000 forintot annak fentartására. 

E templom sátoros ünnepeken délutáni és hétköznapi reggeli 
istentiszteletekre, továbbá kívánságra temetési szertartások elvég-
zésére használtatik. 

Herrmann Gusztáv továbbá az 1887-ben szerzett, de még 
13,837 forinttal megterhelt uj iskolaépülethez 20,000, annak reno-
válására pedig 2000, összesen 22,00i forinttal járul ajándékképpen. 
A szepesudvardi leány egy háznak 360 forintot ajándékoz. 

A folytonosság kedvéért jegyezzük ide még az 1896-ban tett 
alapit ványait: 
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1896. december 24-én kelt alapító levele szerint átad a lőcsei 
ev. egyháznak 100,000 forintot, vagyis 200,000 koronát egy Lőcse 
sz. kir. városában és a lőcsei ev. egyház kebelében felállítandó 
evangelikus árvaházra. 

Hasonlóképpen alapító levele szerint átad az ev. egyháznak 
100,000 forintot, vagyis 200,000 koronát a lőcsei egyház kebelében 
felállítandó kórházra, melyben a betegek felekezeti különbség nél-
kül ápoltassanak. 

Továbbá átad az egyháznak 10,000 forintot a lelkész fizeté-
sének, 8000 forintot a mindenkori négy tanító, 2000 forintot a 
segédlelkész és hitoktató fizetésének javítására. A lőcsei Gusztáv 
Adolf-nőegyletnek pedig 500 forintot ad ajándékképpen. 

A fentemiitett alapítványokon kívül még nagy összege-
ket adományozott más egyházak és egyéb egyházi intézmények 
céljaira. 

A „Diakonisza-alapra" Fr ihradny Oszkár 50 forintot adakozott, 
1895. Kenneszky Mór, iskolai célokra 500. a szegényalapra 

50, a vegyes karnak pedig 25 forintot adományozott, — Nagy 
Zsuzsanna szül Adriányi, a templomra 50 forintot adott, — A 
,.Diakonisza-alapra" adakoztak: Fr ihradny Oszkár 50, Probstner 
Mária 100, Pr ihradny Szidónia 100, Okolicsányi Zsedényi Emília 
100, Pienták Amália 1O0, özv. Nepko Ju l ia 100, Roth Ilka 50, 
Gorber Hermin 10 forintot. 

1896. Rombauer Károly bőrgyáros, az iskolaalapra 100 forintot 
hagyományozott. — Botzan Zsófia (Faustéi Kvassinger), a szegény-
alapra 603 forintot hagyott. — A „Diakonisza-alapra" adakoztak: 
Pr ihradny Oszkár 50, Probstner Mária 100, Pienták Mária 
50 forintot. — Thnránszky Péter 10 forintot adott a szegény-
alapra. — Husz György Amerikából 100 forintot küldött a szepes-
udvardi leányegyháznak egy uj csillár beszerzésére. 

1897. A „Diakonisza-alapra" adakoztak: Pr ihradny Oszkár 
50, özv. Probstner Mária 100 forintot. 

1898. Hernnann Gusztáv adománya a Gusztáv Adolf-nőegylet 
részére 1000, a „Diakonisza alapra" 1000 forintot tesz ki. — 
Herrmann Gusztáv nemes jótevőnk mellé méltóan sorakozik test-
vére, Hernnann Lajos, ki egyliázszeretetében, áldozatkészségében 
szinte vetekszik jótevő testvérével. Herrmann Lajosról csak 
ugyanazt írhatnánk, amit testvéréről irtunk. Hogy ugy van, annak 
bizonyságául szolgáljanak az alábbi, ő általa tett alapítványok, 
illetve adományok. 
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1898. augusztus 7-én átad egy alapító levelet, melynek értei 
mében 10,000 forintos alapítványt tet t az egyházi adó megváltá-
sára; átad 2000 forintot, melynek kamatai szegény iskolásgyermekek 
felruházására szolgáljanak s végül átad 1000 forintot, melynek 
kamatai a kézimunka tanítónő fizetésének javí tására fordítandók. 

A „Diakonisza-alapra" adakoztak: özv. Probstner Mária 100» 
Wietorisz Lujza 100, Pr ihradny Oszkár és testvérei édes anyjuk 
elhalálozásának emlékére az egyházi pénztárba 250, a lőcsei 
„Diakonisza-alapra" 250, külön a községi „Diakonisza-alapra" 60, 
a szegények közti elosztásra 20 forintot. 

1899. Herrmann Lajos, méltó testvére nagy jótevőnknek, 
az 1899. évi április hó 9-én tar tot t egyháztanácsi ülésen az^épi-
tendő kórház forgalmi tőkéjét 10,000 forintos alapítvánnyal emeli. 
Édeskuty Emma, végrendeletileg 5000 forintot hagyományoz, mely 
összeg „Édeskuty Károly- és Rozina-alapitvány" gyanánt kezel-
tetik. — A „Diakonisza-alapra" adakoztak: özv. Probstner Mária 
100, özv. Lomniczy Auguszta 100, dr. Bartsch Gusztáv 100 fo-
rintot . 

1900. A „Diakonisza-alapra" adakoztak: Wietorisz Lujza, 
özv. Pienták Emilia, Pr ihradny Oszkár eg}renként, 50—50 forintot. — 
Scholtz Sámuel, végrendeletileg az egyházat tette körülbelül 110,000 
koronányi vagyonának örökösévé. A végrendelet formai hibája 
miatt az egyház az oldalörökösökkel 24,000 koronában egyezett ki. 
Arcképe a sekrestyében őriztetik. — Probs tner . Gyula 1591 koro-
nás alapítványt tesz egy, a kórházban létesítendő „Diakonisza-
otthonra". — Hoepfner Gusztáv örökösei, a „Diakonisza-otthonra" 
200 koronát és bútort aűománj'-oztak. — A szegények ellátására 
özv. Probstner Mária és özv. Stavarszky Anna 200 —200 koronát 
adományoztak. 

1901. Özv. Fuchs Edéné szül. Glaser Julia, végrendeletileg 
2400 koronából álló hagyományt létesített oly feltétellel, hogy az 
évi kamatok 400 korona után sa já t és férje s ír jának ápolására, 
2000 korona után pedi? a síremlék fentar tására és megújítására 
és a kamatmaradvány az egyházközség szabad rendelkezésére szol-
gáljon. Egyúttal a szepesudvardi leányegyház szegényalapjára 
400 koronát hagyományoz. — A ; Gusztáv Adolf-nőegyletnek a 
szegény betegek ápolására özv. Probstner Mária 200, ] özv. Sta-
varszky Anna 200 koronát ad tak . 

1902. A szegények ápolására adakoztak: özv. Stavarszky 
Anna és özv. Probstner Mária 200 - 2 0 0 koronát. 
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1903. Özv. Probstner Mária 200 koronát ajándékozott sze-
gény gyermekek ápolására; ugyanezen célra adott Stavarszky Anna 
szintén 200 koronát. 

1904. Stiller Amália, 4000 korona alapí tványt te t t a persely-
pénz megváltására. 

1906. Probstner Gyuláné, a kórház szegény betegeinek ápo-
lására 100 koronát ajándékozott. — Özv. Probstner VMária, a 
,.Diakonisza-alapra" 200, K a u f m a n n Aurélia és Sváby Helén 
ugyancsak ezen alapra 10—10 koronát adományoztak. 

1907. Herrmann Lajos, ki a múltban már annyi jelét adta 
egyháza iránti szeretetének, halála előtt is megemlékezett az egy-
házról, annak intézményeiről, amennyiben végrendeletileg egy-
házunknak szabad rendelkezésére bocsátotta a Körtéren lévő házát 
és az I. lelkész javadalmát 15,000 koronának évi kamataival sza-
porította. A Herrmann Gusztáv-kórház részére hagyományozott 
a kegyes férfi.: 40,000, a Herrmann Gusztáv-árvaház részére pedig 
20,000 koronát. Az egyházi alapok kezelőinek 5000 koronának 
kamatait hagyományozta. Valóban tekintélyes összegek a jótékony-
ság szolgálatában, oly összegek, melyek méltókká teszik Herrmann 
Lajost, hogy~nevét nagy jótevőnk: Herrmann Gusztáv neve mellett 
hálásan megemlítsük. Áldott legyen emlékezete! 

Dr. Polnisch Arthur, nagynevű kórházi főorvosunk egy Rönt-
gen-apparátust adományozott a Herrmann Gusztáv-kórház részére. — 
A „Diakonisza-alapra" adakoztak: özv. Seeligerné 200, özv. Sugovic 
Vincéné 200, özv. Probstner Mária 200 koronát. — Özv. Sta-
varszky .Tuliánné, a Gusztáv Adolf-nőegyletnek 50 koronát ado" 
mányozott. — A „Diakonisza-alapra" adakoztak: özv Probs tner 
Mária és özv. Sugovic Vincéné 200—200 koronát. 

1909. Kacziányi Gusztávné, a Herrmann Gusztáv-korház ja-
vára 2000 koronát hagyományozott. — A Szepesi Hitelbank, a 
Herrmann Gusztáv-árvaház javára 300 korouát adományozott . — 
A Gusztáv Adolf-nőegylet j avára adakoztak: özv. Stavarszky Ju-
liánné 40 koronát, Klein György 20 korona 41 fillért. — A 

Diakon isza-alap" javára adakoz t ak : ' özv. Probstner Arthurné és 
özv. Sugovic Vincéné 2 0 0 - 2 0 0 koronát. 

1910. Báró Wieland Ar thurné szül. Probstner Anna, valamint 
fivérei Probstner Ágost és Alfréd 5000 koronás a lapi tvánvT tet tek 
azon rendeltetéssel, hogy ezen összeg évi kamatja , m i n t a ».Probstner 
András örököseinek" alapjából folyó jövedelem, a Herrmann Gusztáv-
kórház céljaira fordittassék. Egyidejűleg ugyanezen alapitók a 
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. Herrmann Gusztáv-árvaház részére 259 korona 64 fillért ado-
mányoztak. — A Herrmann Gusztáv-árvaház javára befolyt a 
Szepesi Hitelbanktól 300 korona. — A szepesudvardi egyház ja-
vára adakoztak: Kalchbrenner Hugó dr. (Szepesolaszi) és Payer 
Géza dr. (Poprád) 40—40 koronát, — A Gusztáv Adolf-nőegylet 
javára adakoztak: Klein György 1110, özv. Stavarszky Jul iánné 
40, Polnisch Károlyné 50 koronát, — A „Diakonisza-alapra" özv. 
Sugovic Yincéné 200 koronát adományozott, 

1911. Özv. lublói és jakubjani Probstner Gyuláné boldogult 
fér je emlékére, a Herrmann Gusztáv-kórház részére 10,000 koronás 
ágyalapitványt tett, — A Szepesi Hitelbank, az árvaház javára 
300, a Szepesi Takarékpénztár pedig 50 koronát adományozott. — 
Özv. Stavarszky Juliánné, a Gusztáv Adolf-nőegylet javára 20 ko-
ronát ajándékozott. — A „Diakonisza-alapra" adakoztak: özv. Su-
govic Vincéné 200, Fleischhacker Frigyesné 50 koronát. 

1912. Dr. Schröter Gyula, egyháztanácsunk buzgó tagja, vég-
rendeletileg a Herrmann Gusztáv-árvaház javára 25,000, az egy-
ház szegényeinek pedig 1000 koronát hagyományozott. Áldott 
legyen emlékezete! — Özv. Scholtz Józsefné, sirfentartási alap 
cimén 400 koronát hagyományozott. — Dr. Polnisch Arthur, kór-
házunk hírneves főorvosa, 74496 koronát kórházi alap cimén adott 
át az egyháznak. — A Szepesi Hitelbank 300 koronát adományo-
zott az árvaház javára. — A szepesi katholikus püspök, dr. Párvy 
Sándor, a kórház javára 100 koronát adott. — Özv. Stavarszky 
Juliánné, a Gusztáv Adolf-nőegylet javára 40 koronát ajándéko-
zott. — A „Diakonisza-alapra" adakoztak: özv. Sugovic Vincéné 
200, Pienták Jánosné 20 koronát. 

1913. Özv. Sugovic Vincéné szül. Fabriczy Mária, a Herr-
mann Gusztáv-kórház mellett fekvő értékes ker t jé t az egyház-
községnek ajándékozta. — A Szepesi Hitelbank, az árvaház javára 
200, a Szepesi Takarékpénztár pedig 50 koronát adományozott. — 
Özv. Stavarszky Juliánné, a Gusztáv Adolf-nőegylet javára 40> 
Immerglück Viktor pedig 10 koronát adományozott, — A „Dia-
konisza-alapra" adakoztak: özv. Sugovic Vincéné 200, Scholtz .Jenőné 
20 koronát. 

1914. A Szepesi Hitelbank, az árvaház javára 200 koronát 
ajándékozott. — A kórház javára adakoztak: Schickné és özv-
Probstner Gyuláné 20—20 koronát. — A „Diakonisza-alapra" özv 
Sugovic Vincéné 200 koronát adott. 

1915. Pfaff Mathild, uj-utcai házát hagyományozta az egy-
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háznak, mely 5000 koronáért értékesít tetett . Az összeg a Herr-
mann Gusztáv-árvaház javára „Pfaff Johanna, Károly és Mathi Id-
alap" címén kezeltetik. — A kórház javára adakoztak: özv. 
Probstner Gyuláné 20, Je rmy Sándor 10 koronát. — A „Diako-
nisza-alapra" özv. Sugovic Yincéné 200 koronát adakozott. 

1916. Özv. Pienták Amália, végrendeletileg a következő ösz-
szegeket, illetve ingat lanokat hagyományozta: A Gusztáv Adolf-
nőegyletnek és a Herrmann Gusztáv-kórháznak 400—400 koronát 
és a lőcsei 1764. számú telekjegyzőkönyvben foglalt káposztás-
kerteket, — Özv. Probstner Gyuláné, a kórházi ápolási alap javára 
20 koronát adományozott, 

1917. Juhos Gyula, aki ugyan egyházközségünkből hosszú 
évek óta elszármazott, mégis egyháza iránti hálából és törhetetlen 
ragaszkodásából kifolyólag végrendeletileg 1000 koronát hagyomá-
nyozott az egyház szabad rendelkezésére. 

E névvel lezárjuk a nemes adakozók, alapítók és hagyo-
mányozók névsorát azon hő óhajtással, vajha utódaik lelkesedés-
bén, áldozatkészségben méltóak lennének az elődökhöz, hogy sze-
retett egyházunk, mely annyi küzdelemteljes évszázadon ment 
keresztül, a jövőben is viruljon az évszázadok végéig. 

Jelen fejezetünk bevezetésében megemlékeztünk arról, hogy 
egyházunk keletkezése óta bővelkedett nemcsak áldozatkész hívek-
kel, kik anyagi áldozataikat nagy lelki örömmel letették az egy-
ház oltárára, hanem bővelkedett lelkes, egyházukat szerető vezé-
rekkel is, kik anyagi áldozataikon kivül odaadó munkássággal, 
önzetlen ügyszeretettel szolgálták egyházukat, szem előtt tar tva 
az Ur intését: „Ugy fényljék a ti világosságtok, hogy az emberek 
lássák a ti jó cselekedeteiket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!" 

Külön fejezetet szenteltünk ugyan egyházunk nemes vezérei-
nek, mégis kedves kötelességünknek tar t juk, hogy hálával meg-
emlékezzünk e helyütt is egyházunk jelenlegi vezéreiről, dr. Nagy 
Árpádról, br°znói Pr ihradny Oszkárról és Hoepfner Gusztávról. 

Dr. Nagy Árpád, Szepes vármegye főügyésze, miután éveken 
át mint isk dafeliigyelő az iskolaügy felvirágzását nagyban elő-
mozdította, 1894. április 22-én nagy lelkesedéssel egyházfelügyelő-
nek megválasztatv n, már beköszöntőjében jelezte, hogy továbbra 
is egyházának hü sáfár ja és egyházi alkotmányunknak, autonomiá-
tának hü őre kíván lenni. Ezen Ígéretének 1898. február 6-áig 
jartó felügyelősége alatt a legnagyobb lelkiismeretességgel meg is 
felelt. Működéséhez fűződik a szepesudvardi és a temetői templo-



188 

raok felépítése. Lemondásával nem vált meg az egyházi ügyek 
intézésétől, mert egyházi ügyész minőségében nagy tudását a leg-
nagyobb készséggel az egyház rendelkezésére bocsátotta. 

Pr ihradny Oszkár, aki 1898. évi augusztus hó 7-ikétől mint 
egyházfelügyelő állott egyházunk élén, teljes mértékben megfelelt 
székfoglaló beszédében tett ígéretének: „Főtörekvése leend a 
„Herrmann-alapok" realizálása és az egyház anyagi ügyeinek biz-
tos alapokra való fektetése." Mindkét törekvését Isten áldása ki-
sérte. Egyházunk két emberbaráti intézménye — árvaházunk és 
kórházunk, az alapitón kivül — az ő fáradhatat lan munkásságát, 
egyháza iránti áldozatkészségét és szeretetét hirdetik. Egyházunk 
hajóját szakavatott , biztos kézzel kormányozta és vitte a biztos 
kikötőbe, ahonnan már nyugodtan tekinthet a jövőbe: léte, fenn-
állása biztosítva van. 

Annál fájdalmasabban esett az 1911. évi julius hó 9-én tar-
tott egyháztanácsi ülésén tett ama kijelentése, hogy: „Lőcse szab. 
kir. város polgármesterévé megválasztatván, sajnálat ta l kell lemon-
dania az egyház kormán} rzásáról". Az egyház, habár fájó szívvel, 
de kénytelen volt érvei előtt meghajolni és a szakavatott, lelkes 
vezértől — kinek működését mindenkor az egyházi alkotmány 
tisztelete, a kölcsönös jogok tiszteletben tar tása — megválni. 

Terünk nem engedi meg, hogy e nemes férfiú az egyház 
körül szerzett összes érdemeit méltassuk, — alkotásai úgyis hir-
detik — azért e helyen csak arra szorítkozunk, hogy egyházunk 
nevében is hálánknak és elismerésünknek adjunk kifejezést azon 
hő óhajtással, hogy a Mindenható őrizze meg még soká egyházunk 
javára, melyet nagy szeretettel még a jelenben is szolgál mint 
tiszteletbeli egyházfelügyelő és kórházi bizottsági elnök. 

Méltó munkatársa volt mindenkor Pr ihradny Oszkár egyház-
felügyelőnek Hoepfner Gusztáv bankigazgató, egyházunk jelenlegi 
felügyelője, ki Pr ihradny Oszkár lemondása óta intézi egyházunk-
nak sokszor terhes és nehéz ügyeit, melyeket a nagy történelmi 
idő, a már negyedik éve duló világháború, még terhesebbé tesz. 

Hogy nagyfontosságú és felelősségteljes állásában még az 
egyház ügyeit is szivén viseli, valóban nem tulajdonitható más-
nak, mint egyháza és annak intézményei iránti szeretetének és 
lelkesedésének. Az elődje által létesített intézmények fejlesztése 
és felvirágoztatása képezi egyházfelügyelői működésének főcélját. 
De emellett meleg szívvel, jóakarat tal viseltetik mindenkor az 
egyház tisztviselői kara iránt, nem egyszer látható cselekedetek-
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ben is tanújelét adva ezen. a tisztviselők iránti szeretetének. Jel-
szava, melyet már a szülei házból hozott magával útra valóul: „Én 
és az én házam szolgáljuk az Urat ." 

E helyen is kér jük nemesen gondolkodó egyházfelügyelőnket, 
őrizze meg a jövőben is a jelenben ragyogó, egyháza iránti sze-
retetét, lelkesedését. Működésére pedig az Ur áldásáért könyörgünk! 

1LLGENN ANTAL. 



BEFEJEZÉS. 
Évszám, név, esemény és korkép . . . Ez a história. Ennek 

pedig a végére értünk. 
Visszatekintünk. S habár fájó szivvel be kell vallanunk, hogy 

a múlttal szemben van egy tér, az iskolai intézmények tere, mely 
a súlyos politikai viszonyok, nehéz gazdasági állapotok és az ezek 
nyomában természetszerűen járó kedvezőtlen társadalmi körülmé-
nyek hatása alatt szűkült; örömmel és büszkeséggel ál lapithatjuk 
meg viszont azt, hogy egyházunk, minden irányban rendezett volta 
mellett, szeretetintézményeit illetően a múlttal szemben oly fényes 
polcra emelkedett, mely egyetemes egyházunk keretében pár já t 
r i tkí t ja . 

Yisszemlékezésünk során csupa régi ismerőst lelünk. Olyan 
férfiakat, akikkel hazánk és egyházunk egyetemes történetében 
sokszor találkozunk; hősöket, kik Krisztus szavával ajkukon, fér-
fiasan, szilárdan tar tot tak ki hitök mellett; elveikért mindig, min-
den körülmények közt helyt állottak. 

Mégis, mintha ezek a jólismert férfiak közelebb lennének 
hozzánk. A nagy időköz, a megváltozott élet nem gátolja, hogy 
velük nagyobb közösséget ne vállaljunk, szorosabb hozzájuk tarto-
zandóságot ne érezzünk. 

Igen, mert itt éltek, ahol mi; azt az egyházat virágoztatták 
fel, amelynek mi vagyunk tagjai ; azt a templomot épitették, 
amelyben ma is dicsérjük az Is tent s ott nyugosznak, ahova ben-
nünket is temetni fognak. Még zsonganak agyunkban ennek a 
könyvnek eseményei és állandóan magunk előtt láthatjuk szín-
helyét annak, amiről olvastunk. Találkozunk ismerősökkel, bará-
tokkal. kik azon nevet viselik, melyet történelmi neveink közé 
raktároztunk el. 

Önkéntelen érezzük, hogy a mi életünk csak folytatása az 
övékének s szerepünk: a férfias hithiiség, magától értetődően ki 
van osztva. 
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Amikor befejezzük ezt a könyvet s éppen, mert oly össze-
tartozás van egyházunk történelmében, mult és jelen között, az 
elmúlt és most élő hivek közt, felesleges s ide nem illő, hozzájuk 
és hozzánk méltatlan, hogy az ő példájukra hivatkozva, buzdítsuk 
egymást a hithüségre. 

A háború viszontagságai által megedződött ma embere meg-
szokta, hogy komoly kötelességeket teljesítsen s szempillarezdülés 
nélkül álljon oda, ahova Isten rendelte. Amikor egyháza fog bár-
melyikünktől sokat, nagyon sokat kívánni, természetes, hogy erre 
csak egy szavunk lehet : „Igen!" 

És cselekedni kell és cselekedni fogunk ! 

ILLGENN ANTAL. 
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