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ELŐSZÓ. 

A hazai euangeliomi protestáns egyház 
történelme nagy értékű és tanulságos esemé-
nyeknek gazdag tárháza. Fájdalom, hogy még 
eddig nincs elég kimerítően és méltóan megírva. 
Ennék a sajnos körülménynek oka azonban 
nem az írói tehetségek hiányában keresendő, 
hanem inkább abban, hogy az anyag még 
eddig sincs kellően összehordva. Régen nél-
külözzük az egyes gyülekezetek és családok 
múltjának monográfiái részletes megírását; 
mert csak a részletek ismerete alapján lehet 
az eseményekben és szenvedésekben oly gaz-
dag egyházunknak történelmét alaposan 
megírni. 

A Luther-társaság évek óta sürgeti és 
kéri a gyülekezetek élén álló férfiakat, a lel-
készeket és tanítókat, hogy saját gyülekeze-
teiknek régi emlékeit összegyűjteni szívesked-
jenek és azokat necsak összegyűjtve megőriz-
zék\ hanem lehetőleg feldolgozva közre is 
bocsássák. 

Természetes, hogy midőn a nagybányai 
evang. egyház történetéről szóló jelen dolgo-



IX. 

zatnak néhány ívét a kezembe vettem, azt 
csak örömmel üdvözölhettem. Örömöm csak 
fokozódott, midőn tapasztaltam, hogy annak 
igen tisztelt szerzője megértve a kor liivó 
szózatát, felkutatta a gyülekezetére vonatkozó 
levéltári és könyvtári adatokat. Ez által meg-
szerezte magának — és a nagy olvasó kö-
zönségnek is — azt az örömöt, hogy teljesen 
megbízható források alapján készített mo-
nográfiát adhatott első sorban híveinek, má-
sodsorban az egész ev. protestáns közönség 
kezébe. 

Midőn érdekes és tanulságos művét kész-
séggel ajánlom a nagy olvasó közönség figyel-
mébe, egyúttal nem mulaszthatom abbeli forró 
óhajomnak is kifejezést adni: vajha minden 
ev. gyülekezetünknek lelkésze követné a nagy-
bányai ev. lelkész példáját. 

Zsilinszky Mihály. 



BEVEZETÉS. 

Őnagyméltóságáiiak imént közölt sorai után szinte 
szükségtelen megokolnom e mű kiadását. Mikor hí-
veimnek emlékül, a nagy közönségnek igénytelen adat-
tár gyanánt közrebocsátom, ugy gondolom, hogy ezzel 
régóta érzett kötelességnek teszek eleget. 

Nekem lelki gyönyörűség és igaz öröm volt a régi 
idők poros actáinak felkutatása, vajha tudtam volna 
lelket önteni a holt betűkbe s örömöt okozni és gyö-
nyörűséget szerezni, a multak méltó megírása által, 
másoknak is! A tárgy iránt Való lelkesedés és a jóaka-
rat, érzem, nem hiányzott s ez mentse ki esetleges hi-
báimat. 

Sajnálom, hogy a terjedelemben kötve voltam, 
valamint abban is, hogy képekkel, hasonmásokkal te-
gyem élénkebbé és értékesebbé munkámat. Óvakod-
nom kellett ezektől már csak azért is, mert a nagy 
Máday szavai szerint „korunk sajátsága miatt nem 
kelendők az ilyen munkák" s igy nagyobb befekteté-
sekre nem ösztönöznek. 

A mi a forrásokat illeti, a dolog természeténél 
fogva ezek között legelső az egyházközség levéltára, 
mely ha nem is teljes gyűjtemény, mégis bő anyagot 
szolgáltat. A ref. egyháznak, valamint Nagybánya vá-
rosnak gazdag levéltárában szintén több irányban foly-
tattam eredményes kutatást; az egyházmegyei, kerületi 
jegyzőkönyveket figyelembe vettem. 



XI. 

Igen megkönnyítették munkámat néhai Katona 
Lajos városi levéltáros gyűjteményei. Ezek közzül 
egvik mindent egybefoglalni igyekszik, a mi a helyi 
protestantismusra vonatkozik és bár néha kissé hiányos, 
de mindig tartalmas és megbizható, másik a város 
monográfiájának óhajt alapul szolgálni, de szintén sok 
vonatkozást tartalmaz egyházunkra. 

Soltész János: A nagybányai ref. egyházmegye tör-
ténete és Soltész Elemér: A nagybányai ref. egyház tör-
ténete czimü forrásművekből is meritettem egvetmást. 

Korbély Géza A s.-ujhelyi egyház története. Ze-
lenka Pál nagybányai beszéde. Técsy Dániel u. n. 
Kapcsos könyve. Kiss Áron, A szatmármegyei négy 
első prot. zsinat. Thurzó Ferencz, Schola Rivulina 
czimü történeti műve nagyban segítségemre volt. 

Mint rendkívül értékes, kitűnő helyi forrásművet 
használtam Morvay Győző jelenleg budapesti III. ker. 
főgimn. igazgatónak „A középoktatás története Nagy-
bányán" czimü kötetét, mely az iskolafenntartók is-
mertetése révén igen érdekesen és kifogástalan ala-
possággal adja a helybeli protestantismus történetét. 
Morvay műve azért is becses reám nézve, mert a mi 
levéltárunk felhasználása nélkül készült s igy idegen 
források alapján erősiti meg a mi jegyzőkönyveink 
állításait 

Különös köszönettel tartozom Dr. Schönherr Gyula 
akad. tag, nemzeti muzeumi igazgató urnák és Soltész 
Elemér helybeli ref. lelkész urnák, kedves barátaim-
nak, Schönherr útbaigazításaival többször szives volt 
támogatni, Soltész pedig szükség esetén ugv a ref. le-
véltárat. mint a Katona-féle jegyzeteket, valamint a 
ref. egyházmegye történetét szives volt rendelkezésemre 
bocsátani. 



XII. 

E forrásokat sokszor csak rövidítve említem, köny-
nvebbség okáért. E. L. Egyházi levéltár. V. L. 
Városi levéltár. Morvay == Morvay középoktatás tör-
ténete Nagybányán. Katona. Katona történelmi jegy-
zetek stb. 

Végül szabad legyen megemlítenem, hogy „lutheri, 
calvini", „lutheránus", „ágostai", „pápista", „helv.", 
„ecclesia" stb. elnevezéseket csupán kényszerűségből 
használom, mikor az egykorú források is ugy említik 
vagy ha az értelem azt határozottan megköveteli. 
Magam is jobban szeretem a törvényesen megállapí-
tott czimeket és elnevezéseket, azonban történelmi 
munkában ezek erőltetése sokszor határozottan leron-
taná a mű eredetiségét. 

Nagybánya, 1905. szept. 24-én. 



A mi osztályrészünk. 

A nagybányai ág. hitv. evang. egyház története. 

I. Az alakulás. 
Kik felépíttettetek a prófétáknak és apos-

toloknak fündamentomokon, melynek belső 
szegeletküve a Jézus Krisztus. 

Kiben az egész alkotmány szép rend-
del rakattatván nevekedik, hogy legyen az 
Urnák szent temploma. 

3Ielyen ti is együtt velünk építtettek, 
hogy legyetek Istennek hajléka a szent 
Lélekben. 

Efez. II. 20—22. 

i$Ki 
-Ti szabadságért való lelkes, önfeláldozó küzdelme egy ma-

roknyi népnek, szemben az ellenségeskedések, a fondorkodá-
sok egész özönével, melynek legyó'zése nem egyszer ember-
fölötti erőt igényelt, örökös tiltakozás nemcsak szóval, de áldo-
zatokban, feljegyzésre méltó cselekedetekben, a lelkiismereti 
kényszer súlyos lidércznyomása ellen, tehát igazi protestáns élet-
halálharcz: ez a jelleme a nagybányai ev. egyháztörténetének. 

Nemes hivatás, magasztos feladat, de nem kiváltságos, mert 
hiszen általában ez volt ci mi osztályrészünk széles e hazában. 

Ez az egyház sohasem volt nagy olyan értelemben, mint 
alföldi népes gyülekezeteink, hogy ezreket számlált volna tábo-
rában. de mindig nagy volt az evangéliumhoz való hűségben, 
a hitben, szeretetben, reménységben, a csodálatosan SZÍVÓS 

kitartásban. Méltó arra, hogy nevét, történetét megismerjük. 
Eredete visszanyúlik a reformáczió ó's korába, egyike a tiszai 

kerület legrégibb gyülekezeteinek. A jelenben szórványokra ta-
golt küzdő missiói egyházközség igénytelensége három és félszá-
zadnak eseményekben gazdag, tanulságos múltján épült föl. 

2 
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Koszorús költőnk : Jókai Mór egykor igy nyilatkozott vá-
rosunkról: »Üdvözöllek Nagybánya népe, végó're nemzetünknek 
a határon, a melyen tul megszűnik a magyar.« 

Ez Nagybánya politikai szempontból. Protestáns egyházunk 
szempontjából pedig végó're egyházunknak a keleti határon, a 
melyen tul megszűnik a lutheri reformáczió. Keleti őrszem te-
hát Nagybánya, végvára ősidőktől a megjavított ker. tanoknak. 

Miért hogy éppen itt vert gyökeret oly korán a reformá-
czió? miért hogy éppen a végeken gyúlt ki a lelkiismereti sza-
badság szellemének hajnala? A felelet a helyi viszonyokban 
keresendő. 

Nagybánya, ősi nevén Asszonypataka,(Rivuli Dominarum) régi 
szász telepitvény volt (innen a város szinei is : piros, fehér, 
fekete) az erdélyi és a szepesi szász kereskedőkkel sürii érint-
kezésben állott s ezek révén nagyon hamar népszerűvé lett 
nálunk a vallásjavitás mozgalma. Sylvester Erdős János, a ki 
a wittenbergi egyetemen tanult 1529-ben s »1530 körül a Nagy-
bányával szomszédos Szinérváraljáról eljuttatta ide is a hitjavi-
tás tanait«,1) a ki Nádasdíj Tamás mellett tanítással, irodalom-
mal foglalkozott s a ki Lőcsén másodpraedikátor v j l t : a lutheri 
reformácziót terjesztette. 

Ugyanezt állítjuk Kopácsi István nagynevű magyar hil-
javitónkról. Kopácsi — az egykori ferenczrendi szerzetes — 
ugyanis szintén Wittenbergában szívta magába az evangelium 
szellemét, hol 1542-ben az egyetemnek hallgatója volt s az ág. 
hitvallást elfogadta. Igazi evangelikus pap.3) 

Ót a nagybányaiak 1547-ben meghívták az crdődi, már 
akkor reformált ecclésiából, »ki is az itt3) való lakosokat refor-
málta, quod, est certo certius« (Ami bizonyosnál bizonyosabb). 
Igv olvasható az a város egyik jegyzőkönyvének első lapján. 
Egy XVII. századbeli — valószínűleg katholikus — kéz utána 
irta ugyan, »hogy az fent megnevezett esztendőben de formál-
tatott az nagybányai ecclesia, vero verius*4) (igaznál igazabb), 
ezen utójegyzet azonban csak megerősíti a dátum helyességét, 
valamint nem döntheti meg azt, hogy Kopácsi is már nem 
idegenek közzé, ismeretlen területre jött propagandát csinálni a 
megjavított hitnek, hanem hiuiák őt a lakosok, a kik évek 
óla ismerték, vallották, terjesztették maguk között a reformá-
cziót, azonban hivatalosan még meg nem alakultak. 
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Az alakulást tehát Kopácsi eszközölte. A ref. eszmék dia-
dala, mint érett gyümölcs ölébe hullott. »Kopácsi István leg-
elsőbben is Veress Mihály akkori plébánost tizenegy káplánjá-
val együtt reformálta s azután a népet«'1), mely körülmény mig 
egyrészt a mellett bizonyít, hogy a dolog itt alaposan elő volt 
készítve, másrészről kellő tájékozást nyújt arra nézve is, mily 
tekintélyes volt Nagybánya az akkori városok között, az ő 12 
papjával. A nevezetes Nagybánya meghódítása tehát egyike volt 
Kopácsi legszebb sikereinek. Történt pedig ez az Urnák 1547-ik 
esztendejében. 

Innen számítja mind a két protestáns egyház Nagybányán 
gyülekezetének megalapítását és pedig teljes joggal, mert akkor 
az egész város protestánssá lett s egy egyházközséget képezett. 
Akkoriban még nem vállak el kálvini és lutheri irányzatra, de 
inkább lutherinek nevezhetjük a legelső prot. egyházat a fen-
tebb említett okokból és azért is, mert általában egész Szatmár-
megyében az ág. hitvallás értelmében történt az átalakulás, hol 
1562-ben csak 3 r. kath. plébánia volt6) Az első erdődi zsina-
ton 1545-ben, melyen Kopácsi István elnökölt, melanchtoni irány-
zat uralkodott. A második erdődi zsinaton is 1555-ben Luther 
és Kálvin követői még mindig együtt voltak,7) s Kiss Áron-
nak a szatmármegyei zsinatokról kiadott müvében olvashat-
juk, hogy az ág. hitvallást elfogadták.8) 

Mint nagyrahivatott hatalmas sudárfának erőteljes törzse, ugy 
tűnik fel előttem a magyar protestantizmus első félszázada, ké-
sőbb a fa 2—3 életrevaló ágat is hajtott s bár ezek mindegyike 
joggal vallhatja magáénak a múlt időkben megpróbáltatott 
dönthetetlen erős törzset, mégis egyik sem állithatja azt, hogy 
»csak az envim volt, a tied nem.« 

Erdélyben János Zsigmond idejében. 1564-ben a nagy-
enyedi zsinaton történt meg a különválás, a Tisza vidékén az 
1567-iki debreczeni zsinat után. Itt írták alá a helvetica con-
fessiót, mely által megtörtént az első hivatalos lépés a két irány-
zat határozott elkülönítésére. Ám azért a nagybányai ref. egy-
házmegye csak 1590 ben tudja első esperesét megnevezni 
Gönczi Gergely személyében.") 

Az kétségtelen, hogy a döntő mozzanat a kálvini és lutheri 
egyházak elszakadására itt is a debreczeni zsinat volt, de né-
hány évig még vajúdott a kérdés, már csak azért is, mivel a 
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nagybányai templomok rosz rendben voltak s a Szent-István-
temploma, melyben a kálvinisták rendezkedtek be, csak 1588-
ban készült el. Egy-két évet egymás meggyőzésének kísérle-
teire is engednünk kell a hitviták e mozgalmas korában. 

Annyi tény, hogy 1576-ban már ahelv. hitv. és ág. Iiitv. egyhá-
zakat Nagybányán különválva találjuk. Ebből az esztendőből való 
egyházközségünk legrégibb szent edénye : egy urvacsorai kancsó 
Schuller György helybeli polgár ajándéka,10) mely ,'529 évnek 
sokszor rémesen duló viharai daczára, csodálatos módon meg-
maradóit birtokunkban. Maga a kancsó művészi kivitelű, eszter-
gályozott ón munka díszítésekkel,11) fedéllel és lábakkal, egyike 
legszebb iparművészeti régiségeinknek. 

Ugyanezen évből való a helybeli reformátusoknak egyik 
értékes kelvhük ezzel a felírással »Egy régi k. atya ajándékja 1576. 
renoválta ötves Huszár József a" 1817. Nagybányán.« A kely-
het diszitő három koszorú egyikében olvashatók e szavak: 
»pro usu Eccl. helv. conf. N. bányiensis.« 

Kétségtelen és megdönthetetlen történelmi igazság tehát, 
hogy a két gyülekezetnek első ereklyéi, melyek a külön léte-
zést tanúsítják, 1576-ból valók s éppen a leglényegesebbre, az 
Uri szent vacsorára vonatkoznak, a melyről szóló egyházi tan 
volt l'őoka a kettészakadásnak. 

Ugy látszik 1576-ban berendezkedtek s mindjárt szent edé-
nyeket is készíttettek. 

Igazolja ezt a gyülekezetünkben századokon át élt köztudat, 
miszerint levéltárunkban ismételve előfordul annak megemlítése, 
hogy az 1516. évet tartják általában az ág. h. ev. egyház kezdő 
időpontjának. Csupán egy kérvényben találtam ezt a följegy-
zést : »Mivel itten még a reformatio ideje óta mindig volt egv (luth.) 
artikularis templom vagy imaház szabadsága egész 1766-ig.«12) 

Ezzel nincs ellentétben az a körülmény, hogy a ref. egy-
háznak egyik pecsétnyomója 1564-ből való ily felírással Sigill. 
edcla. refor. Nagy Banya 1564.« Mert ez lehetett az egységes 
prot. egyháznak pecsétje is, a mennyiben mindkét irányzatra 
illik a »reformált« elnevezés, vagy a mi még inkább valószínű, 
hogy a pecsétnyomó későbbi korban készült, mikor szokás 
szerint rávésték a vélt alapítás évét. Vésése és orthografiája ezt 
a föltevést is megengedi, de mindenképp hiányzik még róla az 
elválasztó helv. conf. kifejezés. 
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Mi lehetett az elválás oka? nem tudjuk, bizonyára hit-
viták és a nyelv is, a mennyiben a reformáczió a néphez anya-
nyelven szól s igy önkéntelenül nyelvek szerint csoportosítja 
az embereket. A helv. h. egyház inkább magyar s az ág. h. 
inkább német volt, bár amabban is találunk német, emebben is 
magyar nevűeket13) s bár akkor Nagybánya szász lakossága 
már igen el volt magyarosodva Hirdették az igét a legrégibb 
időkben is az ág. h. ev. egyházban magyar, német és tót nyel-
ven, de azért többször illetik egyszerűen a német névvel u ) 

Református testvéreinknek jutott a nagyobbszabásu, de 
egyszerűbb feladat, egy akkor nagy kiterjedésű magyar város 
hitéletének magyar nyelven való fejlesztése, nekünk az igény-
telenebbnek látszó, de nehezebb hivatás: küzdelem az egész 
vidéken, három nemzetiséggel az evangeliumi szabadság és a 
magyarság érdekében. Kis egyházunk a nemes harezot dereka-
san megharczolta, bizonyságom rá a mai nagybányai ev. egy-
házközség, mely összes szórványaival együtt teljesen magyarrá 
lett, s a mely az ádáz harezban megfogyott ugyan, de az evan-
gélium zászlója alatt SZÍVÓS kitartással küzd tovább. 

Mind a két testvér-egyház berendezkedett tehát s virág-
zásba hozta fejlesztett egvházias életét.1*) Még meg van ma is 
Kopácsi István fapohara,1 ') melyből az urnák szent-vacsoráját 
osztotta. A reformátusok levéltárában őrzik, de azért Kopácsit 
mi is magunkénak valljuk. Erre a nevezetes pohárra irta valaki 
később egyik egyházi atya szellemes mondását: »Régente voltak 
fapoharak és arany papok, most pedig vannak aranypoharak 
és fapapok.« Nem tudjuk, mely elkeseredett korszak krónikása 
követte el az idézetet, de hogy papjaink többnyire nem érde-
melték meg a kemény bírálatot, azt mindkét nagybányai prot. 
egyház története bizonyítja. 

Még látható a nagy biblia a város levéltárában, mely ta-
nácsülések alkalmával, a protestáns korszakban együtt diszlett 
az asztalon a Corpus jurissal, még olvasható az egyszerű pro-
testáns ima, melyet 1578-ban beirtak a város protocollumába, 
s a melvlyel a tisztujitásokat meg kellett kezdeni.17) 

Még büszkén emelődik az égnek a Szent István torony 
és a Szent Miklós temploma (a minoriták birtokában) melv 
építmények apáink és elődeink hithűségéről, áldozatkészségéről, 
küzdelmeiről oly sokat tudnának beszélni. 
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És él még mind a két egyház ; legszebb öröksége a rég-
mult időknek, s kemény csatákban megpróbáltatva az ősi fénynél 
uj szövétneket gyújtva, élni is fog az örök Isten dicsőségére ! 

>A berendezkedés éveiben három temploma volt a vá-
rosnak : Szent István, Szent Márton és Szent Miklós temploma. 
Az elsőnek tornyát a villám rombolta szét és igy 1561. évig 
hasznavehetetlenné lett. A másodikat János Zsigmond ostromló 
serege 1567-ben lerontotta, minélfogva az ágostai evangélikusok 
és evangelikus reformátusok részint az ispotálvi kis templomra 
részint Szent Miklós templomára szorultak. (Ez utóbbi is ki-
csiny volt.) Midőn évek múlva a két hitfelekezet között a kü-
lönbség mind jobban kidomborodott, az ágostaiak Szent Márton, 
a kálvinisták Szent István templomát építették föl maguknak,10) 
(az utóbbi volt a nagyobbik templom.) A harmadikra, a máig 
is fennálló Szent Miklós templomra, annyira nem volt szükség 
— lévén Nagybányán csak két felekezet, t. i. ág. h. és helv. h. — 
hogy »a város szénája tartására rendeltetik a puszta templom, 
mind penig a Kopasz szőlőhöz való hordók tartására.«1') 

A Kopácsi által alapitolt »Schola Rivulina«, nagybányai 
collegium eleinte mind a két felekezet főiskolája volt2 0)s pro-
testáns szellemben, a tudomány világosságában nevelte az egész 
vidéket, az elválás után az ágostaiak nem tartottak külön fő-
iskolát, a Schola Rivulina kizárólag a reformátusoké lett a vá-
ros által istápolva, de valószínűleg ekkor is mindkét egyház 
fiai nyertek benne tanítást, a mennyiben a két protestáns egy-
ház általában jó viszonyban élt, egymást táinogatla, segítette, 
együtt örült, együtt szenvedett a boldog győzelem és a nehéz 
elnyomatás korszakaiban. A reformátusok ingóságairól Sollész 
fenthivatolt története, bő felvilágosítást nyújt 

Hogy az ágostaiaknak is vollak értékes kelyheik, pecsét-
nyomóik, anyakönyveik, azt, fájdalom, ma már csak onnan tud-
juk, mert később elvélettek tőlük, hogy templomukban harang 
is volt (ma már régi idők óta nincsen) ezt szintén a későbbi 
idők igazolták, nevezetesen 1705-ben a Szent István és a Szent 
Márton templom, valamint a régi harangok feliratai, évszámai, 
is részint a reformátusok, részint az ág. h. evangélikusok tulajdon-
joga mellett szólottak.21) Voltak tehát az alakulás éveiből a 
lutheránusoknak is harangjaik, ezeket azonban a Rákóczy-for-
radalom után mind elszedték. 
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1 (5S7-ii* bírták az evangélikusok a Szent Márton templo-
mai, tehát mintegy 110 esztendeig (ha a különválás évéül 
1376 ot vesszük). Ugyancsak eddig az időpontig mondhatták 
magukénak a gyönyörű góth stilü, Anjou-korbeli Szent István 
templomot a helv. hitvallásuak. 110 év elég nagy idő ahoz, 
hogy jogaiban biztosnak érezze magát egy erkölcsi testület, de 
a jezsuiták s a német katonaság előtt, ugv látszik, ez sem volt 
elég a létjogosultságra. 

Egyébiránt az első száz év története adatokban igen sze-
gény ; érezhető ez ugv a ref. egyház és Schola Rivulina, mint 
az ág. ev. egyház történetében is. Okát abban találom, mert az 
alakulás korszakában egyházküzdelmi események feljegyzésére 
alig volt alkalom, a város a dolog természeténél fogva szoro-
san nem törődhetett az egyházi ügyek részleteivel, egyházi le-
véltárunk pedig, mivel 1687-ben és 1766-ban értékes ingóságaink, 
anyakönyveink és irataink a jezsuiták által elvétettek, ez által 
hiányossá lett, csak a protestáns lelkes buzgalomnak, a hithű 
gondoskodásnak köszönhetjük, hogy legalább némely ira-
tokat és ingóságokat sikerült mégis a múltból a jövő számára 
megmenteni. 

Az ellenreformáczió itt 1634-ben kezdődött, mikor II. Fer-
dinánd a jezsuita szerzetnek adományozta a szatmári fundust, 
a hol házat is építettek. A megyében való megtelepedés maga 
után vonta a jezsuita misszióknak megalapítását. A legelsők kö-
zött nevezetes a nagybányai misszió, melyet követelt a szinér-
váraljai, giródtótfalusi, felsőbányai jezsuita misszió.22) Annyival 
inkább nagy szükség volt itt ezekre kath. szempontból, mert 
»a város és a környék túlnyomó része, részint az ágostai, ré-
szint a kálvinista hiten volt«.23) Az ellenreformáczió hatását itt 
is annyira megérzik, hogy a nádor felhívására 1665. nov. 2-án 
a város és a prot. egyház Kassára consultatió dolgában ügynö-
köket kénytelen küldeni.24; 

A XVII. század elején Básta hadai errefelé nagy pusztí-
tást vittek véghez s kétségkívül káros hatással voltak az egy-
házak fejlődésére, de a pusztulás Bocskay alatt megszűnt, 
Bethlen Gábor és utódai alatt ismét teljes vallásszabadság élve-
zetében volt az egész Szatmármegve s a linczi békekötés bizo-
nyos ideig nyugodt vallásgyakorlatot biztosított.25) 

') Soltész János. A nagybányai ref. egyházmegye története 181 lap. 
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s) Korbély Géza. A s . -ú jhe ly i ev. egyház évkönyve 1903. 6 lap. 
*) Néhai Ka tona Lajos n a g y b á n y a i város i l evé l tá rnok tö r téne t i 

jegyzete i 1 lap. 
4) U. o. 
5) Técsy Dániel . Kapcsos könyve . Nagybánya i ev. ref. l evé l tá r . 
6) Soltész János . Nagybánya i ref. egyházmegye tö r t éne te 16 lap. 
7) U. o. 
8) A je lenvo l tak u g y a n i s ezzel a záradékkal i r t á k a lá a z s ina t 

j e g y z ő k ö n y v é t : »A többi h i t ágaza tokban egye té r tünk . . . a m i n t á z n y i l -
v á n l á tha tó azon hitvallásban, ame ly Agostában V-dik Károly, min t fö lséges , 
győzhe t len c s á s z á r n a k az 1530-dik évben beadato t t« (Erdődi zsinat 14-ik lap-
Kiss Áron. A XVI. s zázadban t a r to t t Magyar r e f o r m á t u s zs ina tok végzései.) 

(Kiss Áron a Sza tmármegyében t a r to t t négy első p r o t e s t á n s zs ina t 
végzései . 25-ik lap.) 

Erdős J á n o s t »Magyar Melanchtonnak« t a r t j á k (Révész Imre. Erdősi 
J ános 9.) 

1554-ben az óvár i sza tmármegyei z s ina t e l fogadta az u rvacso rában a 
kovásztalan kenyeret. (Sza tmármegye négy első p r o t e s t á n s zs inata . 28 lap.) 

9) Soltész J ános . Ref. egyházmegye tö r t éne te . 26 lap. 
10) Egyház i l evé l t á r III. 550. 
" ) A 38. cm. magas , 5 i tczés fedeles ó n k u p á n a k tes te felfelé enyhén kes-

kenyedő henger t k é p e z ; ta lpá t a k iugró s ima l emez t agoza t fe le t t dombor í -
tott s z á r n y a s angyal fe jek d isz i t ik , mig tes te gazdag, t rébel t növény-o rna -
m e n t u m o k k a l van bor i tva . A fedélnek ny i tó poczke a la t t szép szerkezetű 
ivben ha j ló fü le foglal he lyet . A k u p a kész i tő jé re és évére a fedél a la t t , 
t engelyével ferdén ál ló XVI-ik századbe l i cz imera lakban elhelyezet t »G. S-
1576< f e l i r á s ad f e l v i l á g o s í t á s t ; előbbi a la t t az a d o m á n y o z ó n a k neve re j l ik . 
Régen fe l j egyze t t h a g y o m á n y szer in t Georgius Schuller nagybánya i polgár 
a j á n d é k o z t a a f en t j e l ze t t évben. A czimer mezőjében a két betű o lda la in 
l á t h a t ó bőrvágó kések a cs izmadia mes te r sége t je lképezik . A k u p a l apos 
fedelének te te jé t oromdisz g y a n á n t kunkorodo t t f a rkú s á r k á n y foglal ja el , 
A fedél belső lapjába , kerek a l ap ra dombor í to t t , s i sakos fé r f ia laknak két 
o lda lán e lhe lyeze t t *N. T. kezdőbetűk alá a k u p a k é s z í t ő j é n e k mes te r j egye 
van beütve , melynek te l jes neve az ekklézs ia egykor i fe l jegyzéseiből nem 
volt m e g á l l a p í t h a t ó ; a n n y i t ény azonban, hogy a kupának ugy a lak ja , min t 
o r n a m e n t a t i ó j a te l jesen német e redete t tételez fel s azon t ipusuak közé 
t a r toz ik , melyek á l t a l á n o s a n e l te r jed t d iva t j a a XVI-ik század közepére 
esik s Németországbó l ke rü l t el hozzánk . (Myskovszky Ernő le í rása . ) 

12) Egyház i levé l tá r III. 496. 
,3) A helv. egyház t ú l n y o m ó a n magya r nevei közt e lőfordulnak pl. 

Ruckschloss Dániel a fő iskola rectora 1589. (Thurzó Ferencz. A ref. fő iskola 
(Schola Rivu l ina) t ö r t éne t e 17-ik lap.) Bemard Miklós 166H. Faber András 
1660. Felbarthi Cristián, Lipschensis Tóbiás 1646. Novíllanus Mihály 1654. Sar-
toris 1652. Seligsadri 1660. s tb. (Thurzó Ferencz. Főiskola tö r t éne te 64. és 
következő lap ja in . ) 

Az ág. h. ev. egyházközság t ú l n y o m ó a n idegen h a n g z á s ú nevei közt 
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ilyen magyar nevek is olvashatók: Cseh Márton lelkész 1676. Lányi István, 
Holtai Ilona, Zólyomi Mátyás (1681 —1682, anyakönyvben előforduló nevek.) 
Később Erszénygyártó István 1692., ki mint hü pártfogó, házában helyet adott 
a gyülekezetnek. 

Továbbá Szebeni József, Ambrózi István, László János, Kőhalmi Margit, 
Madai József, Szász György, i f j . Maday József, Fejér Dávid, Kovács István stb. 
(Régi adóösszeirás.) 

u ) Hagyok a német templomra is fl. 10.—d. melyet is adjon meg, 
mivel azok szegények. (Nimet György végrendelete 1670. jan. 16.) Katona Lajos 
Adatok. 52 lap. 

, s) Zelenka Pál beszéde Nagybányán. 1887. jun. 4-én 9-ik lap. 
l") Soltész. A nagybányai ref. egyházmegye története 182 lap. 
,7J Soltész. A nagybányai ref. egyházmegye tört. 185 lap. 
,B) Morvay. A középoktatás története Nagybányán 16 lap. 
") Városi levéltár III. sz. jkv. 6lJ8 1. 
'") A főiskola 16 i í -ben a »Szent háromságról* nevezett mostani r. 

kath. kéttornyú templom helyén állott s »Szent Márton*-ról nevezett ág. liitv. 
ev. templommal éppen szemben volt. Városi levéltár. Thurzó. A főiskola törté-
nete 12 lap. 

s l) Soltész. Ref. egyházmegye története. 189. 
") Morvay. Középoktatás története 21 lap. 
» ) U. o. 
M) Városi levéltár III. 110. 
, s) Soltész János. Ref. egyházmegye története 17 lap. 



II. Küzdelem a létért. 
Es teréhvel megterheltettél volt, és el-

szenvedted : és ciz in nevemért munkálód-
tál és nem fáradtál el. 

Ján. jel. II. 4. 

m 
Zrínyi, Prangepán, Nádasdy-féle összeesküvés elnyo-

mása után az ellenreformatio nagy erővel indult meg mindenfelé 
Magyarországon. 1673-ban már Nagybányán is erősen követe-
lik a jezsuiták a templomokat, holott a lakosság protestáns volt, 
s az önépitette templomokat egyszerűen magáénak tartotta Egy-
előre csak a Szt. Miklós templomot akarták s azt Spankau tábor-
nok 1674. április 14-én fegyveres erővel el is foglalta, a kamara 
a templomot összes jogaival jövedelmeivel, házaival, a bordéz-
mával a jezsuita parochiának adta.1) 

1675-ben már a Szt. István templom átadását követelték. 
Ez időben Volfgang György volt az ág. h. ev. lelkész Nagy-
bányán, a kiről jegyzőkönyvünk különös kegyelettel emlékezik 
meg. Saponara szatmári parancsnok elűzte a lelkészeket. Volf-
gang Kapnikbányára menekült s ott húzódott meg a csekély 
számú ev. bányászok között. 1678-ban visszatérhetett az anya-
egvházba, mivel időközben az evangélikusok erőszakkal vissza-
vették templomukat, sőt 1677 novemberében a várost megszálló 
Wesselényi Pál kuruczainak segélyével a katholikus papokat a 
protestánsok el is űzik. A templomokat felforgatják.2) 

Az ev. egyház ismét szervezkedik és csodálatos módon 
fennmaradva megint egyházi testületté alakult. A lelkész azon-
ban a gyülekezet nagy fájdalmára már a következő évben, u. 
m. 1679-ben meghalt. Ott temették el a derék férfiút a Szent 
Márton templomában. 

Midőn az elárvult nyáj pásztor nélkül maradott és a kö-
rülmények bizonytalansága miatt, lelkész végett nem tudott 
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hová fordulni; a kegyelmes Isten könyörült raja s rendelt al-
kalmatos munkást az Ur szőilőjébe Cseh Márton candidatus 
theol. személyében, a kit vallása miatt Eperjesről kiűztek s a 
ki azon idő szerint Nagy-Szebenben tartózkodott. Öt eves sze-
beni száműzetése után meghívta őt a nagybányai ecclesia ren-
des lelkészül s az 1 (>79-ik évben Szentháromság ünnepe után 
11-ik vasárnapon elfoglalta hivatalát. Minthogy azonban a moz-
galmas idők miatt föl nem szentelhették, ezt a szent cselek-
vényt későbbre kellett halasztani. Azonban a hivek nem kis 
örömére már adventben Beszterczén, Erdélyben a superin-
tendens engedelmével, az ottani archidiakonus, a papi hivatalra 
csakugyan felavatta. Ezután nehánv esztendeig békében élt az 
egyház, de csak pár évig, mert nemsokára súlyos csapást mér-
tek a császáriak a nagybányai protestánsokra.3) 

Daczára annak, hogy későbben — mint majd látni fogjuk -
az evangélikusoktól összes irataikat elvették s köztük az anya-
könyveket is, mégis legutóbbi levéltári kutatásaim alkalmával 
egy régi könyvbe betéve két lapot találtam a Cseh Márton által 
vezetett anyakönyvből, melynek egy negyed részét (1681,) ké-
sőbbi másolatban is megőrizték.4) 

Az általam megtalált anyakönyv az 1680., 1681., 1682., 
1683. évekről a keresztelési és esketési följegyzéseket tartal-
mazza, az elhalálozásokat nem. Az első lap I. N. I. felírással 
kezdődik, (valószínűleg in Nomine Jesu) a 4-ik lapon a régi 
szokás szerint alul a »custos« oda van irva »A° 84.« vagyis, hogy 
a következő lapon 1684 kezdődik, ez azonban már elveszett, s 
bár a czimlap azt mondja, hogy a »keresztelések, esketések és 
temetések leírása* a könyv tartalma: mégis egy halálesetet sem 
találunk benne, mivel azok a további lapokon voltak, a többi 
lapok pedig valószínűleg a bécsi levéltárban pihennek. 

A feljegyzés kevés; kis egyházról, vagy nagy zavarokról 
tesz tanulságot, a mennyiben mint fennebb emiitettem, a hetve-
nes években már nagy erőpróbát kellett gyülekezetünknek ki-
állania. 

1680-ból 6, 1681-ből 11, 1682-ből 6, 1683-ból 7 anyakönyvi 
adatot tartalmaz a rendkívül érdekes két levelecske és pedig 
német nyelven; mivel ez volt a gyülekezet fömjelve, bár Cseh 
Márton tudott magyarul is, hiszen Eperjesen végezte a theolo-
giát, de ugv látszik, a német volt a hivatalos nyelv. 
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Az anyakönyv nincsen rovatolva, hanem csak közönséges 
egymásutánban következnek az egyes szavak, minden szabályos 
elkülönítés nélkül. De lássuk hát, milyen volt egy ilyen régi 
anyakönyv: 

Anno 1680 

Die 18 Januarii. Scholcz Mátyás mészáros fia megkeresz-
teltetett és Gábor névvel láttatott el, keresztatyák: Cseh Márton 
lelkész, Gyalay István, keresztanyák Puschkramerné Rebeka 
asszony és Gyalay háziasszonya {Und des H. Gyalay Hausfrau). 

Die 13. Mar. Fojt Mátyás özvegy vájár és Kiss Anna 
összeeskettettek. 

Die 23. Junii. Jeremiás . . . . (itt a papiros elrongyolódott 
az összehajtástól, de minden valószinilség szerint Rosenberger.) 
katona Szilágyi lstvánnéval összeeslcettetett a házban. 

Die 6. Julii. Rosenberger Jeremiásnak mostoha gyermeke 
Mária névre kereszteltetett. Keresztatyák: Protzner Valentin 
császári pénzverő felügyelő Klingelmeyer György szakaszvezető 
és Gomendant Nagy Bányán. Keresztanyák Protznerné és a 
Gomendantné. 

Die 4• szept. Protzner (?) György vájár és Kiss Anna 
összeeslcettetett. 

Die. 26. szeptemb. Sturián Márton leánykája Susanna 
megkereszteltetett. Keresztatyák Klingelmeyer György, Lichtner 
György. Keresztanyák a két asszonyok. 

Anno 1681. 

Die 17. Jan. Stephan Pál leánykája Katharina megke-
reszteltetett. Keresztatyák Lányi István, Lichtner György. Ke-
resztanyák az asszonyok. 

Die 12. Fehr. Steinbock Elias bányász menyasszonyával 
llobai Ilonával összeeskettetett. 

Die 23. Febr. egy katonánénalc a gyermeke Mátyás Kris-
tófra kereszteltetett. Keresztapák Létz György timár, Rauscher 
Jánost keresztanyák az asszonyok. 

Die 9. Mártii. Tischler Jónás gyermeke Sára névre ke-
reszteltetett. Keresztapák Bieber György irnok, Gzapkay Pé-
ter pénzverő. Keresztanyák ezek nejei. 
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Die 8 Janii. Venczel Adám kohómunkás leánya Regina 
megkereszteltetett. Keresztapák Létz György timár, Mayer-
gold Tamás pénzverő. Keresztanyák ezek nejei. 

Die 9. Julii. Protzner György vájár fia Sámuel megke-
reszteltetett. Keresztapák Létz György, Rauscher János. Ke-
resztanyák ezek nejei. 

Die 13. Julii. Flach László (?) leánya Sára megkeresz-
teltetett. Keresztapák Protzner Mihály, Lécz György. Kereszt-
anyák Arcz Margit (Alias Protznerné,) és Léczné Anna. 

Die 27. Julii. Gekel Andrásnak, egy istentelen embernek 
fia István megkereszteltetett. Keresztatyák Protzner Mihály, 
Lányi István. 

Die 19. októb. Protzner Mihály császári pénzverő tiszt-
nek ikrei megkereszteltettek. A fiúcska István, a leányka Éva 
névre. Az anyát hivjálc Arcz Margitnak Szebenből. Kereszt-
atyák Szőcsi István magyar pap. Cseh Márton német pap. 
Enyedy István. Hekel István városbíró. 

Die 26. októb. Knopfstriker Mártonnak leánya Justina 
megkereszteltetett. Keresztszülék Cseh Márton ev. lelkész (Evan 
Pfarrer) és Czapkay Péter. 

Die. 9. novemb. Steinbok Éliás bányász gyermeke Már-
tonnak kereszteltetett. Keresztatyák Czapkay Péter pénzverő 
Vreczkó György pénzverő kovács. 

Anno 1682. 

Die 5. Jan. Sturián Márton leánya Judit megkeresztel-
tetett. Keresztatyák Cseh Márton pap, Ötves István. Kereszt-
anyák ezek nejei. 

Die 13. Jan. Zólyomi Mátyás müncz lakatos menyasszo-
nyával Erzsébettel összeeskettetett. 

Die 23. Jan. Protzner György fia Istvánnak keresztelte-
tett. Keresztatyák Cseh Márton lelkész (Pastor), Protzner Mi-
hály. Keresztanyák ezek nejei. 

Die 14• febr. Knopfstriker Mártonnak és az ő házi asz-
szonyának Justinnak leánya Annának kereszteltetett. Kereszt-
atyák és anyák: Cseh Márton pap (Pfarrer), Lécz György, 
Schvartzné Mária. 
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Die 4 Apr. Stephan Pál leánya Megkereszteltetett. Kereszt -
atyák Létz György, Czapkay Péter, keresztanyák ezek nejei. 

Die 13. Jun. Ochs Mihály és neje Barbara fia Sámuel meg-
kereszteltetett. Keresztatyák Cseh Márton. Létz György. Schwartz 
Mária papné és Wolfgangné Anna. 

Anno 1683 

Die 7. Julii Cseh Márton papnak leánya Sára megke-
reszteltetett, nejét hívják Schwartz Máriának. Keresztatyák 
Protzner Mihály pénzverő mester, Mahler Mihály tanácsur. 
Keresztanyák Aytai Mihályné nemesasszony, Szécsiné magyar 
papné. 

Die i6. Oktob. Althdber Jakab (?) leánya Anna meg-
kereszteltetett. Keresztatyák Cseh Márton és Gerber Christián. 
Keresztanyák az öreg Protznerné Magenst Rebeka (?) és Ger-
ber György háziasszonya Anna. 

Die 7. Nov. Mudrák Mátyás münz lakatos fia Márton 
megkereszteltetett. Édesanyját Erzsébetnek hivják. Keresztatyák 
Cseh Márton pap, Lécz György. Keresztanyák Magenst Rebeka, 
Protzner Valentin hátrahagyott özvegye és Schvartz Mária 
papné. 

Die 7. Nov. Flach László (?) fia Mártonnak kereszteltetett. 
Anyját Annának hivják Keresztatyák Protzner Mihály pénz-
verő igazgató és Létz György. Keresztanyák Schvartz Mária 
papné és Czapkay Péterné. 

Die 8. Nov. Schlosser Zachariás vájár Kapnyikról (von 
Kapnyik) hajadon menyasszonyával Synai Annával Gergelák-
ról templomunkban összeeskettetett. 

Die 14. Nov. Csapki (valószínűleg Csapkay, de az irás 
többször elvan tévesztve pl. október helyett Ocob. olvasható egy 
helyen) Péter pénzverő fia Márton megkereszteltetett, anyját 
Annának hivják. Keresztatyák Protzner Mihály, Ajtaj Mihály. 
Keresztanyák Protzner Velentinné és Belinyi Istvánné. Azon-
ban decz. 9-én meghalt. 
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Kddig az anyakönyv. Rövid az egész, de igen sok tanul-
ságot lehet belőle levonni. Nevezetes, hogy majdnem mindig két 
keresztatya és két keresztanya szerepel s a pap, meg a jó papné 
készségesen megy keresztszülének igen gyakran bárkinek is. 

Érdekes, hogy az 1680 jun. 23-án eskettetett Szilágyi Ist-
vánnét, kinek már jul. 6-án, leánya született, ilyen állapotában 
csak a háznál eskették meg és nem a templomban. 

Hiányzik a születés napjának, a keresztelő lelkésznek a 
vallásnak följegyzése mindenütt. A keresztelések és esketések 
nincsenek elkülönítve. 

Lelki örömmel olvastam az 1683. julius 7-iki adatot, az 
ev. papnak ugyanis kis leánya született Sárikának keresztelték, 
(talán a ref. pap keresztelte is) és Szécsi Istvánné, a ref. papné 
volt a keresztanyja, tehát 222 évvel ezelőtt épp oly jó viszony 
volt a pap-családok közt Nagybányán, mint később is mindig 
és mint most, a mikor a ref. papné az én kis leányomnak 
szintén keresztanyja ez idő szerint. Jól esik. tudnunk, hogy a 
két felekezet nálunk soha sem élt ellenségeskedésben egymás-
sal, hanem igazi testvérként a legjobb indulattal volt egymás iránt. 

Külön felemlitésre méltó az 1681. okt. 19-iki eset, a mi-
kor »a keresztatyák Szőcsi István magyar pap és Cseh Márton 
német pap.« íme a nyelvi megkülönböztetés! minden ellensé-
ges indulat nélkül, egy zászló alatt szolgál a két pap a protes-
tantizmus lobogója alatt, csakhogy az egyik magyarul, a másik 
németül hirdeti az igét. 

Cseh Márton idejéből megvan az agendás könyvünk, a 
melybe a lelkészek későbbi időkből és bejegyezték a szertar-
táshoz tartozó tudnivalókat, imákat, formulákat, collectákat, sőt 
az énekelni való istentiszteleti részeket a kottákkal egyetemben. 
Ez az érdekes gyűjtemény 1750-ig terjed, a mikor Kárrász La-
jos lelkész uj könyvet nyitott a gyűjteménynek, (II. kötet.) Később 
Thaisz Ferencz 1828. harmadik kötetet létesített. (III k.) 

Igen szép kaligrafikus betűkkel róvták egymás mellé en-
nek a legrégibb (I. k.) agendalis könyvünknek egyes részleteit, 
a különböző korok kinvomata leolvasható a sárgult, sokat for-
gatott, elpiszkolt, elhasznált, de mégis erős, kemény lapokról. 
Mily veszteség, hogy éppen a magyar nincs meg belőle, csak a 
német és a tói, a magyart ugy látszik külön könyvbe gyűjtöt-
ték, a melv elveszett. 
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Nagy kár az is, hogy a leggondosabb átvizsgálás daczára 
a 3 ujjnyi vastag negyedrét alakú könyvben egyetlen egy év-
számot sem találtam. Egy helyt a Quaes. VI. előtt olvasható egy 
fejezet végén ez a név »Maisner.« más helyen ez az aláirás 
olvasható »Sächsische Kirchen Ordnung« a »Quis processus in 
excommunicatione adhibendus ?« czimü fejezet végén, t. i., 
az onnan vétetett a szász egyházi rendtartásból. A könyv még 
abból az időből való, mikor a nagybányai egyház élénk össze-
köttetésben állott a szászokkal. 

Elől van egy Nocturna Meditatio, aztán 3 tót ima a fiú-
hoz, atyához, szentlélekhez. Most következik a német rész. Né-
met ima úrvacsora vétel előtt, hálaadó ima úrvacsora után. 

Intés az urvacsorával élőkhöz, ez már sokkal későbbi. Kö-
vetkezik a házastársak egvbekötésének régi formulája. Ebben 
érdekes, hogy a menyasszonytól, vőlegénytől háromszor meg-
kérdezték, hogy akar-e házasságban élni azzal, a kivel oltár elé . 
lépett. Másodszor is kérdem. És harmadszor is kérdem . . . És 
az ifjú párnak háromszor kellett igent mondania. 

Megvan a menyasszony avatás módja többféleképpen 
Régebbi és (későbbi följegyzés) Következik a keresztelés régi 
formulája, igen szép betűkkel irva. 

Uj rész az egyházkelő asszony avatása. Avatás, mikor a gyer-
mek, keresztelés után meghalt. Mikor a gyermek halvaszületett. 

Most egy kettős részlet következik. Praefalio quotidiana 
quae et dicitur diebus dominicis et Festivis. Sequuntur Praefa-
tiones in Festis Solennioribus. Külön zenés részlet Am heiligen 
Ostertage, Pfingsttage. 

Az úrvacsora igéje. A miatyánk és a szereztetési igék szin-
tén megzenésítve. 

Majd intés az urvacsorával élőkhöz, áldás. Ezek a zenei 
részek igazán megható, szép melódiákban gazdagok, melyek 
nagyrészt azonosak a r. kath. egyház lithurgiájával. 

Vannak értekezések az egyházi fenyítékről. A bünbocsá-
natról, az istenes életről, a kiátkozásról. Keresztelés módja ké-
sőbbi időből. Rosz személy összeesketésének módja. Itt meg 
is jegyzi az agenda, hogy »az ilyeneket nem kell megáldani, 
mint más becsületes asszonyokot, hanem áldás nélkül kell őket 
elengedni, mert illő, hogy különbség legyen a jámbor asszonyok 
és az ilyen Bubinnák (gazleányok) között.« 
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Későbbi feljegyzés Forma Confessionis. Rövid ünnepi imák. 
Reggeli áldás. Ima versben. Esti imák. Temetési imák későbbi 
időkből. Ima esőért. Mindennapi imádság. Jó időért. Imádság a 
gyülekezetért. Esti ima. Békéért. 

Ünnepi imák Adventi. Karácsoni. Vizkereszti. »Egy szép 
adventi ima.« Böjtben. Hálaadás Jézns szenvedéseért. Húsvét-
kor. Menybemenetelkor. Pünköstkor. Szentháromság ünnepén. 
Biró választáskor. 

Igen szép Írással régi verses német ima, melyben hálát ad 
az iró, hogy a >pápaságtól és töröktől megvédte az igét az 
Isten s kéri, tegye csúffá a hazaárulókat, hogy jöjjön vissza a 
béke és nyugalom ideje. Ujabbkoriak a különböző collecták. 
Az apró imák között egy »Ima a törökök ellen« is előfordul. 
Ezután jön a könyvnek tót része, imák. Szép régi Írással, a 
passió, a meditatiók versben. 

(Németül csúf Írással betoldott későbbi részlet: a keresz-
telés módja ) Az urvacsorai igék kottái szláv szöveggel, ez majd-
nem teljesen elenyészett az idők vas foga miatt, eltépve és alig 
látható az is, a mi megvan még belőle. Úrvacsora kiszolgálta-
tása, keresztelés, formulák különböző esetekre. 

Esketés módja. Suspirium breve igen szép írással, de lát-
szik, hogy nagyon sokszor volt ez az. oldal használva Közön-
séges imák. Békeért, bíróért, Reggel. Este. Esőért, jóidőért. 
Collecták és oratiók a különböző ünnepekre. Temetési imák. 
Német Verses ima és »Egy szép ima a keresztyén szentegyház 
nyomorúságában, az egész becses keresztyénségért ezekben a 
veszedelmes időkben. Ebben ez is előfordul: »kegyelmes, jóságos 
Isten, folyton nagy veszélyben és félelemben vagyunk, veszélyez-
tetik, ma vagy holnap a te egyházadat törökök, tatárok, zsar-
nokok és egyéb ellenségek. 0 légy a mi erős várunk.« stb. 
»Védd meg a te szőlőhegyedet, melyet te plántáltál és a melyet 
el akarnak pusztítani.« »Engedd, hogy hozzád száljanak a fog-
lyok sóhajai, vétkeztünk mi és vétkeztek a mi atyáink!« 

Reggeli, esti imák, keresztelési formula, oratiok, adventi, 
karácsoni, újévi, vizkereszti imák zárják be a gyűjteményt 

Igazán sajnálatos dolog, hogy e könyvnek czimlapja hiány-
zik. s azok. a kik többen beleírtak, nagy szorgalommal és 
vallásossággal, azok bizonyosan szerénységből egyetlenegy ne-

Rioisz J. A mi osztályrészünk. 3 
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vet s egyetlenegy évet sem jegyeztek föl; de a könyv tartalma 
elárulja, hogy jó nagyrészt ebből a korból való, a Cseh Már-
ton korából, s magában véve érdemes volna arra, hogy külön 
ismertetés, feldolgozás és méltatás tárgyát képezze, úgy egyház-
irodalmi, mint zenei szempontból. Talán, ha az Ur megsegít 
ésalkalmam lesz reá külön könyvet fogok ennek a nagybecsű gyűj-
teménynek szentelni. 

1687-ben, nyolcz esztendei békesség után, húsvétra kö-
vetkező vasárnapon megjelent itt Csákv István gróf országbíró 
parancsára Károlyi László, mint császári biztos, kommiszárius, 
több császári katonatiszt kíséretében, kiket a szatmári garni-
sonból hozott magával.5) És mind az evangélikusoktól, mind a 
reformátusoktól a templomokat minden hozzátartozókkal együtt 
el akarta foglalni. Természetes folyománya volt ez annak, hogy 
az 1687. pozsonyi orsz. gyűlés XX. t. cz. elhatározta, hogy a 
jezsuiták Magyarországba ismét visszahozassank. Már előzőleg 
az 1681. soproni országgyűlés is eltért a bécsi békétől, s a XXVI. 
t.-cz-ben kimondta, hogy a protestánsoktól elvett templomok-
ból csak azokat kell visszaadni, a melyeket ők építettek s a 
melyeket r. kath. módon még fel nem szenteltek, a törvény-
czikk 4-ik pontja szabad királyi városokban az ág. evangélikusok-
nak csak a külvárosban, a biztosok által kijelölendő helyen en-
ged templomot építeni.11)' 

A protestánsok azonban birtokon belül állottak, mivelhogy 
övék voltak a templomok, tehát a XXVI-ik törvényczikk nem 
vonatkozhatott reájuk, mert ez a protestánsoktól »elvett« templo-
mokról beszél. Teljes erkölcsi erővel ellent állottak e szerint 
a foglalási szándéknak s nem engedték templomaikat elvétetni. 
A comissió igy e részben eredménytelenül távozván a város-
ból a luth. lelkésznek — személyes felelősség terhe mellett — 
betiltotta az istentisztelet tartását és a protestáns lakosoknak 
az istentisztelet látogatását.7) 

Ezen nyomasztó és kétséges állapot 3 hétig tartott, mikor 
is keserű bizonyosságra változott, nevezett császári biztos ugyanis 
ismét megjelent és végre is erővel elvétette a templomokat s 
a r. katliolikusokncik átadta használatba,8) holott a protestánsok 
kérelmére kiküldött vizsgáló bizottság megállapította, hogy 
csak 3 r kath. van a városon, s ezeknek elég tágas lelt volna 
az ispotályi kis templom is.:') 
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Öt hétig istentisztelet nélkül szűkölködött az ág. h ev. 
egyház, mig nem az itt állomásozott egynehány evang. katona-
tiszt megengedte az istentisztelet tartását a városon kivül, de o o » 
csak ideiglenesen, bizonytalan időre.10) És mivel alkalmas helyi-
ség e czélra nem kínálkozott sehol, a szegény luth. hivek 
kénytelenek voltak Protzner Mihály majorjában, a városon ki-
vül sátort emelni s ott ülték meg könyhullatások között, meg-
szomorodott szívvel a pünköst örömünnepét. Ez tehát a szó 
legszorosabb értelmében vett igazi »sátoros ünnep« volt!11) 

1687. aug. haváig tartott ez a nyomasztó állapot, a mikor 
a törökök Nagyváradról kiindulva szörnyű pusztítással egészen 
Nagybánya falai alá nyomultak. 

Ilv háborús időben nem merlek az evangélikusok a város 
falain kivül gyülekezni, nehogy a törökök megrohanják őket s 
rabszolgákul elhurczolják, mint ezt más keresztyénekkel is meg-
tették, azért engedélyért folyamodtak a városhoz, hogy az isten-
tiszteletet a városban tarthassák. 

Folyamodványukat siker koronázta, a mennyiben megen-
gedték nekik, hogy a városházán gyülekezhessenek. 1689-ig tehát 
a nemes város jóvoltából, a városháza egyik termében gyűltek 
össze rendszerint az ájtatosság gyakorlására.13) 

Egyébiránt a templomok elvétele még nem jelentette a 
szabad vallásgyakorlat eltiltását, sőt a hajléktalanság ezen nap-
jaiból fenmaradt levelek bizonyítják, hogy a »liberum exer-
ciliumot« Csáky is, meg Károlyi is elismerték. Ezen különben 
is érdekes levelek következők: 

Ajánlom Kedves Komám Uramnak köteles szolgálatomat 
Kegyelmednek. 

Tovább is mirül instállyák legyen az Nayy Bányaiak az 
lnc.lusákból voltaképpen meghfogja érteni Kegyelmed. Mint hogy 
penigh commissionaliter az több királlyi városokban az Exer-
citiumnak tovább való continuálását ugyanben az városban 
egy bizonyos háznál oly conditioval meg engedtük ideigh, hogy 
kimutatott hellyeken míngyárást Templom építéshez fogjanak. 
Ahoz képest, hogy a Nagy Bányaiak is ne külömböztessenek a 
több királyi városoktól s panaszok az iránt is ne lehessen ki-
ben az Városban bizonyos háznál a Comissionak továb való 
determinatiojáig és kis Urunlc ö Felsége ratificatiqjáigh, mind 
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azLutheranosoknak, mind az Calvinistáknak Exercitium oknak 
continuálását engedgye meg, dk is penig az Városon kivül ki-
mutatót helyeken tartozzanak épülni, maradván ezzel kl 

jó Akaró Attyafia s szolgája 
Csáky István. 

P. S. Azonban, minthogy azon helly, mellyet led az N. 
Bányaiaknak kimutatott távul lévén, s nem bátorságos mostani 
idöhez képest kid azért közelebb az városhoz akarholot, a hol 
bátorságosb lészen mutasson helyet nelciek ki. 

Tallyae die 3 May A\ 1687p) 

Szolgálatomatt ajánlom és Istentől minnden jókat kívánok 
kegyelmeteknek 

Kegyelmetek levelét elvettem Méltóságos Generalis Gróf 
Gháky István Uram Nagys. levelivel együt, melyhez képest 
akarván az ő Nagys. parancsolattyának eleget tennem, Kap-
ronczay György Urat az Helynek exeindálására exmittáltam, 
hogy őkegyelme kegyelmeteknek az Városon kivül pro liberó Exer-
citio helyt mutasson, nem kétlem, ahoz fogja ö kegyelme ma-
gát alkalmaztatni. Ezek után In [Isten) szerentsésen éltesse 
kegyelmeteket. Datum Zatthmár die 14 (?) May A° 1687. ke-
gyelmeteknek szolgál Károlyi Lászlód) 

Szolgálok és Istentül mindenjókat kívánok kegyelmeteknek. 

Kegyelmetek Levelét bötsülettel vettem, continentiáját 
megértettem, lm azért magam szolgáját oda küldöttem, hogy 
kegyelmetek az kívánt helyt pro Gontinuando liberó Exercitio 
resignálya usque ad ulteriorem Suae Mattis Scrmae resolutio-
nem. Ezzel Isten éltesse szerentsésen kegyelmetekett. 

Datum Zatthmar d. May A° 1687. 
Kegyelmeteknek szolgál 

Károlyi László.i:>) 

Ajánlom szolgálatomat kkk. 
Keyyelmetek követei mind az nékem szó/ló s mind penig 

az Commissiót illető Instantiákat megadván, szóval bővebben 
declaráltam magamat ö kegyelmek előt s m,eg is írtam 
commissionaliter Károlyi László uramnak ö kinek, hogy ke-
gyelmetek is az több Városoktól ne különböztessék proportio-
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naliter. mind az kél résznek Exeroitluinoknak továb való Conti-
nioálása iránt ben az városban rendellyen házat kegyelmetek 
illendő contentusával. Éltesse In {Isten) kegyelmeteket sokáig 
jó egésségben. Datum Tállya d 30. Mensis May Al) 1687. 

Jóakaró attyafia 
C. Csáky István.16 

A császári vizsgálóbizottság kiszállott Nagybányán Csáky 
vezetése mellett, s a dolog vége csak az lett, hogy templomunk el-
vételét törvényesnek nyilvánította, sőt elvette a paplakot, isko-
lát, ispotályt, vendéglőt, malmokat, dézmát szóval kifosztották 
mindenéből a szegény ecclesiát. Ekkor rendezkedtek be a Mi-
noriták is városunkban s a comissió a ref. és lutheránus tem-
plomot a jezsuitáknak adta, a különben is használat nélkül he-
veri Szt Miklós templomot, meg (a mai u. n. kistemplomot) a 
minoriták tulajdonába bocsátotta.17) 

A jezsuiták főnöke pedig Ravasz Ferencz megkezdte ne-
véhez méltó munkáját. 

A bizottság egyéb végzései: 1. Megengedhető hogy a pro-
testánsok a külső városrészekben a kántor és prédikátor vezetése 
mellett vallásgyakorlatot, gyülekezést, éneklést tarthassanak. 2. 
A plébánosnak, utódainak, és a társulat atyáinak a köteles tisz-
telettel adózzannak, azok életének és vagyonának védelméről 
ép ugy gondoskodjanak, mint a prédikátorokéról; a parochialis 
jövedelmeket, ugy az egyeseket, mint az összeseket kivétel 
és minden kisebbítés nélkül adják át. 3. Az áttéréseknek a 
katholikusoknak, templomukban nyilvánosan és az iskolában 
ellent ne álljanak.18) 

Az ellentállókat fogságba vetették, később Csáky a foglyo-
kat szabadon bocsátotta Ebből a siralmas időből való a reánk 
maradott szép-imádság, melyről az Agenda I. kötet ismerteté-
sénél megemlékeztünk, hol törökökről, foglyokról stb. van szó. 

1089. november havában ismét megjelent Szatmárról egy 
császári comissió, mely még itt a városban tartózkodott, a val-
lás ügyben semminemű határozatot nem hozott, de mihelyt 
innen távozott és visszaérkezett Szatmárra: azonnal biztost kül-
dött ide (Dancsi Istvánt) azon meghagyással, hogy a református 
papokat űzze ki,19) a mely keresztyéni parancsnak végrehaj-
tásában a császári biztos ő kegyelmét nem késtek a Jézus ne-
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véről nevezett atyák legmelegebben támogatni. Oly szigorú lelki-
ismeretességgel jártak el, hogv az ev. papot is kitiltották. A há-
rom prot. pap tehát, köztük Miskolczy Gáspár ref. lelkész a 
»Vadkert« hires írója.8 ') családjával együtt száműzetésbe vándo-
rolt 1689. november 5-én. A jó Cseh Márton, derék lelkész, 
kedves feleségével Schwartz Máriával és gyermekeivel, mint 
földönfutó kezébe vette a vándorbotot. így bántak akkor a ma-
gyarral saját hazájában ! 

A szatmári császári comissiónak ilt emiitett parancslevele 
alá Siegfriedus Cristophorus Reiner és Mednyánszky Pál irták 
nevüket.21). 

A rendelet mint emiitettem csak a kálvinistákról szól 
de Dancsi és a Jézus társasági atyák a luth. papnak hogyan 
kegyelmeztek volna? Cseh Márton is útra kelt hát övéivel. 
Jegyzőkönyvünk megemlíti, hogy leírhatatlan volt a levertség, a 
sírás, zokogás, jajgatás e szomorú fordulat fölött. Az evangéliku-
sok könyhullatások között kisérték el a szeretett papi családot 
a száműzetésbe. 

A három száműzött papnak sok gondot adott az, hogy 
hova húzódjanak, merre forduljanak a zavaros, háborús időben 
segítségért. Az évang. lelkész Dombrovilzán — Nagybánya kö-
zelében egy faluban — A két reform lelkész Kékesen — szin-
tén egy közeli faluban — talált menedéket.''2) Nem távoztak 
messzire, hátha visszajöhetnének még az árván maradt nyáj 
gondozására ! 

A nagybányaiak pedig folyamodást adtak be a császári 
comissióhoz, hogy engedtessék meg az elűzött lelkészek vissza-
térése. mindhiába! kérelmüket ridegen visszautasították. 

(I.) Apafy Mihály erdélyi fejedelem tudomást szerezvén a 
nagybányai papok szánalmas állapotáról, azonnal gondoskodott 
róluk, ellátta őket Berkeszen a szükséges élelemmel s család-
jaikkal együtt Kővár védelme alá vitte.23) 

Ez alatt a nagybányaiak nem szülitek meg a comissiónál 
zörgetni.24) Kérelmüket a következőkben terjesztették elő a 
»kegyelmes császári deputatióhoz.« 

1. Alázatos Instantidnk ez, hogy a Templomunkhoz külső 
ajtóhoz való két kulcsok és az Sekrestyéhez egy kúlts adatnék 
kezünkhez. (Vagyis a templomot adják vissza.) 
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2. Paruchidnak Scholának alkalmatas helyek és házak 
adattassak. 

3. Az Harangok közönségessek lévén, mi is az mikor aka-
runk harangoztathassunk. 

4 Dézmáinkat az JV*. ország D&terminatioja szerint ma-
gunk és nem más Praedicátorának adhassuk. Az jelenvaló sub 
sequestro levő Dezmához is Praetensionkat tartván, az mennyit 
mü adtunk restituáltatni kivánnyulc. 

5. Mint hogy szeginy Ecelesiánknak promotiójára sohun-
nat sem az Város közönséges Malom, vagy egyebbéli proventus-
ből nem segittetünk, tsupán csak ex propriis sumptibus tart-
tyuk és fizetünk, Praedikatorunknak, minden esztendőben adós 
maradván, tsak az ordinariumbeli 120 forintokat sem praes-
tálhatyuk (?) Az Méltóságos Cjmissio ez iránt tegyen Istenes-
sen reflexiót. 

6. Az Ispotályban a mi szeginyeink is vitettessenek bé. 
7. A. N. Ország végzése szerint, sine discrimine Relligionis 

az Cívis érdemes személlyék ad publica officia Civitatis reci-
piáltassanak.2'') 

Mivel azonban a nagybányaiak kérelme a comissiónál pusz-
tában elhangzott szó volt, Apafy kíséretet küldött a lelkészek-
nek s felszólította őket, hogy vonuljanak Görgénybe, ahol ál-
landó tartózkodási találnak. A ref. lelkészek el is mentek, az 
evang. lelkész: Cseh Márton azonban Beszterczére költözött 
hívei kérelmére, hogy esetleg változván az idők, hamarább 
juthasson egyháza k ö r é b e . 2 E z e n reményűkben azonban csa-
latkoztak az evang. egyház hívei, mivel 1689. decz. 11-én azt a 
felsőbb határozatot vették, hogy mind az ágost mind a lielv. 
hí tv. evangélikusok az előbbi rendeletek értelmében ujjonnan 
figyelmeztetnek arra a határozatra, miszerint, sem a városon belül, 
sem azon kivül, nyilvános istentiszteletet tartaniok nem szabad.27) 

Ilv szomorú viszonyok között, daczára annak, hogy ki 
voltak téve a hatalom kénye-kedvének, üldözési mániájának, az 
evangélikusok mégis tiszteletreméltóan együtt éreztek, összetar-
tottak s tömör falanxot képeztek. A száműzött papnak ren-
desen kiadták évi fizetését, a ki a szomszédos Koltóra28) el-
járt évenként kétszer s a nagybányáink odn mentek urvacso-
rát venni. Már halvány reménysége is alig élt a hívekben an-
nak, hogy valaha ismét visszanyerik vallásszabadságukat! 

4 
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De az Ur, a mi erős várunk, az ő mérhetlen kegyelmével 
két év múlva megint jobb időket hozott reánk. Mindkét gyüle-
kezet hivei a Bécsben székelt protestáns ügynökhöz, Serédi 
Jánoshoz folyamodtak, a kinek ügyes és buzgó közbenjárása 
kieszközölt annyit Leopold császártól 1691. áprilisban, hogy a 
nagybányai ág. h. és helv. h. protestánsoknak épp ugy, mint 
Kassának, Eperjesnek, Selmecznek, Uj-Zólyomnak, Ü-Zólvomnak, 
Korponának, Újbányának, Bakabányánk, Libet, Breznóbánvának 
stb. megengedtetett, hogy saját költségükön »articulariter« papot 
hívhatnak és a városon kivül templomot építhetnek.29) 

A resolutio végrehajtására gróf Csákv István küldetett ki, 
a ki személyesen hozta az okiratot a nagybányaiaknak. A tem-
plom helyének kijelölésével azonban Károlyi Lászlót bizta meg 
s Károlyiban — ugy látszik — nem volt annyi jóindulat a 
protestánsok iránt, mint Csákyban, a mennyiben oly helyet je-
lölt ki, a melylyel az evangélikusok egy cseppet sem voltak 
megelégedve. 

A törökök Nagyváradot még mindig megszállva tartották 
s az előőrsök itt czirkáltak a város körül, azért, mint fennebb 
emiitettem a városházán tartották a lutheránusok istentisztele-
teiket. Volt ugyan egy >Testvérház«-uk (Bruderhaus), a hol 
gyülekezhettek volna, a jezsuiták azonban e ház tulajdonjogát 
kétségbevonták, s ez elég ok volt arra, hogy használatától el-
tiltattak. 1692-ben nyáron át tehát Erszéngvártó István házában 
szoktak összegyülekezni Istentiszteletre.30) 

1692-ben marcz. 11-én azt irja Csákv levelében, hogy »Telg-
tes, Nagys. Károlyi Sándor uramra bizta, hogy a városban vala-
mely alkalmatos házat mutasson templomnak, mig a török 
Nagyváradot birja, a mint azonban a török kimegy onnan, ak-
kor a városon kívül építsenek templomot.«31) 

1692. julius 10-én iktatták a jezsuitákat a Leopold-féle 
diploma által adott jogaikba Szatmárv János és Komlósv Már-
ton királyi biztosok. 

A nagyszámú foglaló bizottság először a pénzverő ulczá-
ban levő házhoz ment, mely állítólag a Szt. Márton templom-
hoz tartozott. Ezt bezárta. A bennelakók ellenállása daczára a 
kaput és ajtókat lepecsételtette. A pecséteket letépő evangéliku-
sokat lő napon belül a király elé czitálta 
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Azután a városházához vonultak. A városháza ellen indí-
tott foglalás az egész várost lázban tartotta, a protestáns lakos-
ság fegyveres készenlétben állt. A toronyőrök várták, hogy a 
harangokat félreverik. Mind hasztalan, a jezsuiták elfoglaltak 
szép csendesen mindent s Lipót, a császár, ezt helyeselte jul. 
20-iki válaszában.12) 

Május 23-án Csáky mindazt helyben hagyja, a mit Károlyi 
István véghez vitt, mivel pedig az evangélikusok panaszkodtak, 
hogy Károlyi nagyon vizenyős helyet jelölt ki nekik templomra, 
szeptember 1-én, Lőcséről azt irja Csáky: »Kegyelmetek vallá-
sát illető exercitiom iránt olyat kíván tőlem, kire hatalmam 
nintsen, sőt már is némely Edgyházi Főrendektől pirongatást 
szenvedtem, hogv eddig is kegyelmetek meg nevezett Exerci-
tiomját egyszer Commisszionalis Determinatió mellett, az város-
ból ki nem igazítottam.*33) 

A templom építés kérdése egy ideig vajúdott, a lelkész 
meghívását azonban igyekeztek azonnal elintézni. Elmen-
tek lieszterczére s fölkérték Cseh Mártont, hogy jöjjön 
vissza, időközben azonban ő archidiakonussá lett s oly köz-
kedveltségben állott, hogy nem akarták visszaengedni. Meghív-
ták tehát Weinrich Simon beszterczei tanítót lelkészül, a kit a 
seperintendens engedélyével a beszterczei káptalan pappá föl-
szentelt s a ki itt húsvét után második vasárnapon próbabeszé-
det tartott Cseh Márton jelenlétében s pünköstkor állomását el-
foglalta, azonban csak egy évig lelkészkedett Nagybányán. 

1693. nov. 18-án sikerült a derék Cseh Mártont megint 
nagybányai lelkészül fogadni.34) Jegyzőkönyvünk megemlíti, hogy 
ebben nagy érdeme volt Protzner Mihálynak. 

Erre az időre esik a fatemplom építése. 
A templom helyét ugy a calvinistáknak, mint a lutheriek-

nek a városon kivül, a hídkapunál mutatták ki, a hol a czi-
gányok laklak, akkoriban. (Ma dr Kádár Antal háza és a vá-
rosi kórház emelkedik azon a helyen), a sokat nyomorgatott és 
megfogyott nép, a melynek természetesen semmi tőkéje sem 
volt, két »becsületes embert« küldött ki Erdélybe gyűjtés végett 
A két gyűjtő neve Gekel György és Yretzkó György, ők »szép 
pénzt hozlak a hittestvérektől.« 

Nem kímélték a fáradságot az »egyházi atyák« (Kirchen 
Väter) különösen Létz György varga és Solkövy Sámuel csizmadia. 
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Az építéshez hozzájárultak Nagybányáról a hivek közül 
Protzner Mihály, Szabó András, Létz György, Solkövy Sámuel, 
Faika János, Vretzkó György, Bieber György, Jäger János, 
Balika János, Vagner György, Seexik János, Rosenberger Jere-
miás, Schultz Péter, Kappesz György, Breth György, Zaczkv 
Péter. Gekel György, Szász István, Sturián Márton, Wagner Já-
nos, Fleischer Mátyás, Szebeni István, Reich Márton, Fay Mihály, 
Moliter Márton, Oett Márton, Flacs Lázár, Venczel György. 
Huszovitz Mihály, Mudrák Mátyás.35) 

A tanitó ebben az időben Brach János volt Szebenből, a 
templom és iskola, a mely egészen fából épült, fedél és padok 
nélkül 500 magyar forintba került. A városbeli testvérházat, 
melyet az ellenfelek minden igyekezetük daczára, el nem perel-
hettek Bieber Györgynek 190 forintért adták el s ezért a pén-
zért az öreg Protznerné után maradt házat megvették paplak-
nak, a melynek Yeinrich Simon lelkész volt az első lakója. 

1692-ben kezdték a fatemplomot építeni, azonban a be-
rendezkedés még sokáig tartott. 1694-ben Szabó András csinál-
tatta a szószéket. 

1695-ben a Charitas Absolonné által adományozott, 12 
forintért csináltatták a padokat a férfiaknak és a nőknek. A 
templom czéljaira adakoztak még Absolon Dániel 10 ft, Nagy 
Balázs 3 ft, Ferencz Ágost szászválasztó fejedelem 3 ft 85 kr. 
Mária Salome kapitányné 5 ft 40 kr. A katonatisztektől Mára-
marosból hozott a lelkész ur 42 ftot. 

1696. Jan. 5-én, Storch János ur a templomnak 120 db. 
nagy ablaktáblát adott. Ugyanazon év apr. 25-én Gekel György 
császári pénzverő az ajtóra ablakokat csináltatott. 

1694. Szept. 7-én temették az első halottat a templomba 
és pedig a Chorus alá a papnak a fiát Dánielt. 1695-ben az ol-
tár alá temették Protznernek 7 éves, József nevü, kis fiát.3'1) 

1696-ban apr, 1-én a jó papnét Schwartz Máriát fia mellé 
temették a templomba. 

1694-ben Sekri Lőrinczné szül. Petróczi lány 30 ftot, 
Bartholomaeus János a szászválasztó fejedelem udvari papja 
Drezdából 5 ftot. báró Lek (?) János 3 f 15 krt. adott a fatemplomra, 
melyben az evangélikusok ezúttal mintegy tiz évig gyako-
rolták az istentiszteletet. Egyházukat nagynehezen fenntartották 
de zaklatásokban volt részük ezután is elég Érezték a jezsuiták 
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nyomását, így 1702-ben die 19. apr. Pater superior Balázsházi 
Imre uram (a jezsuita főnök) irása által tilalmazza az evangéli-
kusokat, hogy benn a városban a halott felett való solemnitástól 
supersedeáljanak.") 

Jobb időket vártak őseink a dicső II. Rákóczi Ferencz 
szabadság harczától, ki »pro libertate« jelszavával lázba hozta 
az egész országot. Lipót német világa és lealázó császári szel-
leme után még egyszer fölébredt a magyarság nemzeti öntu-
data s a kurucz daliák győztes csatái nyomán, a német állal 
ránk rakott bilincsek összetörve porba hullottak. 

A protestánsok nem is csalódtak Rákócziban. 1706-ban 
visszanyerték templomaikat. A szécsenyi országgyűlés (1705. szept. 
12.) a nagybányai protestánsok ügyeit is tárgyalta. Ez országgyűlésre 
az itteni evangélikusok Schultz Pétert küldték követül.38) A gyű-
lés azt határozta, hogy az ágostai hitv. evangélikusok visszakap-
ják a Szt.M írton, a helv. Iii tvallásunk a Szt. István templo-
mát a hozzátartozó jogokkal, a »pápisták« a Szt. Miklós tem-
plomot. Éppen akkor született meg az a határozat, mikor fél 
Nagybánya le volt égve. 1705. márcz. 18-án ugyanis a Magyar-
utczában d. u. 2 órakor tűz lámadt s végig vonult az egész 
piaczon, ki a Hid utczán, mikor a nagymalom és a ref. fatem-
plom is leégett.:í:i) 

A szécsenyi határozat végrehajtására comissiót küldöttek 
ki, melynek tagjai voltak a pápisták részéről Orosz Ádám, az 
evangélikusok részéről Róth János, a reformátusok részéről 
Kazinczi András. A comissio 1706. jan. 8-án jelent meg a hely-
színén s a következő napon az egész polgárság jelenlétében 
visszaadta a templomokat a hozzátartozókkal együtt a protes-
tánsoknak.-1") 

Ugy a reformátusok, mint az evangélikusok több rendbei/ 
felírásokkal igazolták a templomhoz, harangokhoz s egyéb ingó-
ságokhoz való jogukat, az általuk romjaikból fölépített templo-
mok tehát ismét vissza szálltak reájuk, megnyíltak a kapuk, 
megszólaltak a harangok, öt esztendeig ismét szabad volt a 
vallás gyakorlata a protestánsok nagy örömére. Ez az év más-
részről arról a szomorú dologról nevezetes, hogy ekkor rom-
boltattak le a város falai.41) 

Az ónodi országgyűlésre, mely 1707. május és junius ha-
vában zajlott le, a még fenforgó sérelmek orvoslása, különösen 
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a dézma és a papi telkek rendezése végett követeket küldöt-
tek az egyház részéről. E követek voltak a lelkész és Protzner 
Mihály, tehát az egyház két lelkes, buzgó vezére. Minthogy 
azonban ezen az országgyűlésen más nevezetesebb tárgyak vet-
ték igénybe a karok és rendek idejét, azért nem jutott idő a 
vallási sérelmek tárgyalására nyilvános , ülésen, hanem a com-
pillatorok, névszerint Gerhard György tanácsos és Gyöskő Pál 
a békés kiegyenlítést ajánlották, s ez iránt a város tanácsát is 
megkeresték. Ez évben kapott tehát az ev. egyház dézma ké-
pen 120 köböl bort.42) A barátságos kiegyezés abból állott a re-
formátusokkal, hogy ha nagyobb termés lesz, akkor több bort 
adnak a lutheránusoknak, ha kisebb, akkor kevesebbet.45) 

Ebben az évben vetették ki a dicát (rovást), a melyben 
minden pap részesült. Fizetett minden hivő 3 frtot. 1/ i köböl 
búzát, V4 köböl zabot és 8 font hust.44) 

1708. május 15-én Graom generális Erdélyből berontott 
városunkba, a kivont karddal száguldó hadak nyomában nagy 
vérfürdő támadt volna, ha Cseh Márton luth. lelkész a tanács-
beliekkel ki nem vonul a generális elé s kegyelmet nem kér 
a háború által különben is nagyon megrongált városnak. Mikor 
1709-ben meg Montecuculi a somkuti csata után szept. 1-én 
ide bevonult s 30000 frt hadi sarczot követelt s a város még 
18000 frtot sem volt képes adni, akkor megkötözve hadi fog-
lyul elvitte az evang. és reform, lelkészt, a főbirót és négy vá-
rosi tanácsost. Ilyen élet-halál közt lebegő szerepre is kellett 
akkoriban a lelkészeknek vállalkozniok. 

A hadi fogságból megszabadult Cseh Márton, de áldozatul 
esett — 32 évi lelkészkedése után — 1710-ben az akkor dü-
höngött pestisnek. Az evangélikusok temploma ekkor a város 
közepén volt — mint már emiitettük — a mai szt. háromság 
temploma helyén, de azért a közszeretetben állott papot a vá-
roson kivül levő fatemplomba temették, a hova pár év előtt 
neje hamvait tették örök nyugalomra.45) 

Az evang. egyház tagjai közül 1710-ben pestisben elhaltak: 
Aug. 22-én. Kärstchen Márton mühlenbachi születésü késes. 
Aug. 27-én. Rathlester Catharina asszony ritkaságkészitő. 
Aug. 28-án. Protzner Mihály szegény cselédje Justina. 
Aug. 28-án. Szász István. 
Aug. 30-án. Szász Istvánné szül Protzner Zsuzsánna. 
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Szept. 4-én. Venczel György leánya Zsuzsánna. 
Szept. 5-én. Husznák János kedves fia József. 
Szept. 5-én. Evert György fiacskája György. 
Szept. 14-én. Koboz Miklós csizmadia. 
Szept. 14-én. Szász István, Szász István idősebb fia. 
Szept. 17-én Altman György késes. 
Szept 18-án. Bereznai Jánosné szül. Yeselich Anna Mária 

a templomba temettetett, az ajtó előtt. 
Szept. 18 án. Venczel Gvörgyné Margaréta. 
Szept. 19-én Schnitzler János asztalos idősebb fia Jakab. 
Szept. 22-én. Szász István kedves leánya Zsuzsánna. 
Szept. 25-én. Husznák Mihály fiacskája Mihály. 
Szept. 28-án. Protzner Istvánnak kedves felesége .született 

Hankóczv Zsuzsanna, eltemettetek a templomba az ajtó elé. 
Szept. 30 án. Kivül a templom ajtaja elé felesége mellé 

eltemettetett Bereznai János csizmadia. 
Október 1-én. Evert György. 
Október 2-án. Schnitzler János egyetlen leánya Magdaléna. 
Október 5-én. Balkó János fésűsnek kedves leánya Mag-

daléna, eltemettetett a külső templomba, az ajtó elé. 
Október 19-én. Az öreg Petru a pap kertjéből. 
Október 21-én. Sophia a pap kertjéből. 
Október 28-án. Bereznai János hátrahagyott leánya Ca-

Iharina eltemettetett a templomba szülei mellé. 
Október 31-én. Vretzkó György. 
Novemb. 16-án. 4 és 5 óra közt a mi hűséges és szor-

galmas lelkészünk nagyon tisztelendő Cseh Márton ur meghalt 
és 17-én, tisztességes keresztyéni módon az ő teste eltemette-
tett a hídkapu mellett kivül levő ev. templomba az oltár elé. 

Novemb. 28-án a szorgalmas asszony Csehné Ludvig Zsu-
zsánna, a külső templomba, a szószék mellé. 

üecz. 8-án Baum György eltemettetett. 
Decz. 21-én. Cseh Márton lelkész hátramaradt leánya Éva 

eltemettetett a külső templomba édes anyja mellé. 
A jegyzőkönyv, mely ez adatokat megőrizte4") Ámos pró-

féta könyvének III. részét 10. versét idézi, mely igy hangzik: 
»Döghalált bocsátottam reátok, mint régen Egyptomra, fegy-
verrel levágattam a ti ifjaitokat, lovaitokat fogságra vitettem és 
azt miveltem, hogy a ti táborotoknak doha a li orrotokba is 
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felhatna: de mégis nem tértetek meg hozzám«, ezt mondja 
az Ur! 

Az egész országban rémesen dühöngött pestis tehát Nagy-
bányát sem kimélte meg s ugyanekkor vége felé járt már a 
dicső kurucz mozgalom, lehullott a Rákóczi fényes csillaga! 
Elkövetkezett a sötét korszaknak egy ujabb, Isten tudja há-
nyadik fejezete! 

Az elárvult egyház 1711. április 19-ig lelkész nélkül volt, 
a mikor is követet küldött Beszterczére, hol a város bíró, 
Klein János közbenjárásával Both János theologust megnyerte 
nagybányai lelkészül, aki Misericordias vasárnapján próbabe-
szédét itt megtartotta, április 30-án Beszterczén fölszentelte-
telt s május 10-én lelkészkedését megkezdette. Ebben az egész 
dologban Protzner Mihály különös buzgalmat fejtett ki az egy-
ház érdekében.47) 

1711 május 1-én a kuruczok letették a fegyvert, nem 
messze Nagybányától, a majtényi sikon Károlyi Sándor vezér-
lete alatt, aki megkötötte az u. n. szatmári békét, ez a vallás-
ügyre nézve kimondja, hogy az eddigi szerződések tiszteletben 
fognak tartatni, de nem nevezi meg, hogy melyek s igy bár az 
alkotmány szempontjából hazánkra nézve lényeges a szatmári 
compositio, egyházi szempontból mit sem ér, mert minden az 
1681. soproni XXV. XXVI. és 1687 pozsonyi XXI törvényczikk 
által rendelt »királyi kegyelem« állapotában maradt. 

Az egyházak őszintén örvendtek békének, mert sokat 
vártak tőle, igy Nagybányán is hálaadó istentiszteletet tartottak 
az evangélikusok,48) de még ugyanazon évben érezték a csá-
szár súlyos kezét, mely megint kemény csapást mért reájuk. 

A jezsuiták a szatmári béke után siettek vissza a városba 
s már áprilisban megkezdették foglalási munkájukat, de csak 
októberben sikerült az teljesen. Pálffy János gróf szeptember 
25-én elrendelte, hogy a templomok és összes jövedelmeik a 
Lipót-féle diploma értelmében Görgei Imre jezsuita főnöknek 
adassanak. 

A város és az egyházak ellentállottak, azért Görgei ka-
tonai karhatalmat hozott. Október 14-én Sleinville erdélyi ge-
nerális Dujardin (olv. Düzsarden) nevü commandansa három 
compania lovas némettel megszállotta a várost. Körülbelő! ezer 
vasas németet állitolt ki a piaczra.4'; A ref lelkészt, Nánásy 
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Istvánt a katonák kínozták, arczul csapdosták, szakállát tépték, 
perzselték, gyertyával sütögették. Ezzel az óriási katonai erővel 
elfoglalták erőszakkal a templomot. Október 16-án, 10 és 11 
óra között vették el a lutheránusoktól a Szent Márton templo-
mát,5'1) az ajtót baltákkal beakarták vágni, amikor aztán a ta-
nító átadta a kulcsokat, bementek és misét tartottak a tem-
plomban, mely a Rákóczi-idők alatt 5 évig 39 hétig és 6 na-
pig volt ismét az evangélikusok békés birtokában.31) 

Dujardin a főbírót Toldi Istvánt, Jeremiás István, Bányai 
Sámuel tanácsosokat és a jegyzőt elfogta,5-' fogságba vetette, ka-
tonai őrizet alá helyezte, délben 12 órakor meghúzatta a ha-
rangokat, a foglyokat puskatussal kergettette a Szt. István tem-
plom elé, hol követelték tőlük a kulcsokat, de ezek nem adták 
ki, erre letépette a lakatokat és behatolt a templomba, hol ol-
tárt és képet nem talált. 

A kálvinisták azt felelték, hogy 1705-ben visszafoglalás-
kor 30—40 szekér trágyát és szemetet találtak a templomban, 
mert a páterek a pusztán áttolt templomot átutazó kereskedők 
számára lóállásnak használták.™) Ok aztán, (a reformátusok) 
kitisztítottak belőle mindent. Az oltár nélküli templomban a je-
zsuiták nem miséztek. 

Október 17-én reggel 7 órakor sok instáncziára visszaadta 
az óbester a nagv templomot a protestánsoknak, hol 1712 jan. 
11-ig telváltva tartották a reformátusok és a lutheránusok is-
tentiszteleteiket.54) 

Mikor azonban a szepesi kamara rendetetére kizavarta 
őket a Szt. István templomából is Lenlesch Pál akkori plébános, 
jezsuita páter: a reformátusok ismét a városházára menekültek, 
a lutheránusok pedig Skapalidesz Mátyás házában rendezték 
be a templomot és január 15-én ott az istentiszteleteket meg 
is kezdették (még akkor Both János volt a lelkészük) s 12 hé-
ten és 4 napon át gyakorolták abban a házban, azonban ápri-
lis 13-án elköltöztek innen a Cseli-féle örökösök épületébe. 

De itt sem maradhattak sokáig, mert a városból teljesen 
kiszorittattak a jezsuiták által s igv a Hídkapunál levő külvá-
rosi régi fatemplomba kényszerültek, a pap és a kántor bent 
laklak a városban, a Péuzverő-utczán. A fatemplom már na-
gyon meg volt viselve és sok javításra szorult, melyet a sokat 
szenvedett gyülekezet alig bírt teljesíteni.55) 
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Ebből az időből, egy számadási könyvecske, pár egyszerű 
adatban, szomorúan illusztrálja a megapadt, kifosztott egyház 
szegénységét. A könyvecske czime : 

1714. a nagybányai evangélikus egyház bevételei és ki-
adásai Protzner Mihály és Arnt János György urak, egyházi 
atyák alatta6) 

Bevétel volt a testvérekiöl, kiki összelett és adomá-
nyozott: 

Protzner Mihály 10— 
Biber György 1133 
Wagner János 6-52 
Busznák János 10-14 
Skapalides Mátyás 3 82 
Balk János 260 
I f j . Protzner Mihály 6-— 
Schultz Péter 308 
Eidrentzel János 3 — 
Kőhalmi János 4 -
Schnitzler János 1-62 
Hixling Márton 2 22 
MudráJc Mátyás 207 
Modori György 2-95 
1Usch Márton — 66. 
Wenczel György 180 
Schun György 2-10 

.Protzner István 3 28 
Binder János 2 06 
Steinhübel Mihály 2-04 
Zimmermaun András 1.66 
Turóczi Dániel — 96 
Amt János 189 
Schoos Pál 170 
Sadler János 126 
Zimmermann Mátyás 

lakatos 1-20 
Wretzkó István 116 

Betschner János — 06 
Busznák Mihály — 15 
Beül János bognár —•60 
Wolf gang Gábor —•60 
Grosz András ács 160 
Tillmann Tamás — 72 
JVickesch János — •66 
Weiszexel Salamon —•88 
Starck János —•32 
Lustig Kristóf — •34 
Klötsch Mátyás —•34 
Geckel István 104 
i f j . Balk János 1-08 
Baltzer - 28 
Tincs György — •24 
Müller Mátyás — •06 
Busznák György — 06 
Scholtz Mátyás • — -

Brats György — • — 

Trepius Mihály — • — 

Szabó András — • — 

Sturián Jakab — • — 

Gräszner Gáspár — ' 

Gombkötő Dávid — • — 

Bauscher János — • — 

Stephan Mihály — • — 

Pinzverő György né 108 
Sol/cövi Sámuelné — •42 
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Both Jánosné —'34 
Greqerné Dorottya —60 
Margarétha, egy özvegynö—'24 
Midier Mátyás leánya —36 

Summa 103'19 
Bevétel a perselyből. 
Februárban —.84 d. 

Márcziusban 1'41 
Áprilisban 2 99 
Májasban —71 
Juniusban 
Juliusban 4'65 
Augusztusban H12 
Septemberben 3 35 
Októberben 351 
Novemberben 4'1$ 
Deczemberben 266 
1715. Januárban 2 70 

Summa 33'41-
(Az összeadást itt eltévesztet-

ték egy pár dénárral.) 

Bevétel készpénzben 
és adományokból. 

Febr. 18-án Protzner 
Mihály úrtól kap-
tunk készpénzben 22'69 

Ugyancsak Slosser Má-
tyás hátrálékából és 
Telekitől az egyház-
nak járó pénz fe-
jében 6-34 

Ugyancsak Csont Gy. 
Jánostól pénzbeli hát-
ráléka 3 34 

Eidrentzel János ur 
szintén a rá eső hát-
rálékot 116 

Marcz. 12 Schultz Pé-
Révész J. A mi osztályrészünk. 

ter a keresztelő me-
dencze előtt 4 08 

Lap összeg 37 61 
Rusznák János ur 2 04 
Marcz. 19. Beszterczé-

ről hozott alamizsna-
pénz 2208 

Augusztus 9-én Ven-
czel Györgytől a Jä-
gerféle házacskát ter-
helő —- adósságból 
u. m. 20 f.-ból egy 
részletet letett 10.04 

Protzner Istvántól ado-
mány 2.40 

Egy jóakaró egyéntől 
ajándékba 1— 

Junius 4'étől deczem-
ber 20-ikáig Protz-
ner Mihály úrtól a 
gyülekezet szüksé-
geire, szőlőmunká-
ból a lelkész úr ter-
hére, ajándék és heti 
bérre, útiköltségre és 
valami a kereszte-
lésből összesen be-
folyt (?) 5513 

Protzner Istvántól fe-
lesége temetéseért 3 06 

Georg János nejének te-
metéseért 3 06 

Köztudomásu tartozás 
Schoos Pál úrtól 102 

Jan. 30-án egy 34 köb-
lös hordó bor elada-
tott, tisztabor 32 kö-
böl, 1'60-val szá-
mítva 5164 

Summa 18908 
Az összes bevétel 325-68 
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ICiadások. 

Főtisztelendő Róth Ja-
kab lelkész urnák, 
Junius 3-tói 1715. 
február 9-ig 36 hétre, 
bezárólag fizetve, mely 
kitesz összesen 86'40 

A tanító urnák és kü-
lön kiadások 1713-
ról való hátralék 
teljesenkifizetve,mint 8 05 

Tiszt. Roth János ur 
elhalálozása után a. 
tett 8 heti szolgála-
taiért 8•— 

1714 évi illetmény (de-
putat) teljesen kifi-
zetve 40' — 

Marcz. 11-én Roth Já-
nos lelkész urnák is 
kiadatott évi illet-
ménye 9' — 

Lapösszeg 65.05 
Marcz. 29-én Istenben 

boldogult lelkész ur 
Roth János temeté-
sére, ajándékkép a 
hátramaradt özvegy-
nekmindent össze-
számítva kiadatott 14*41 

Az özvegy teljes kielé-
gítésére utalványoz-
tatott 7.73 

Jun. 17-én a lelkész 
urnák ajándékba egy 
darab arany 510 

Ugyancsak a pap kert-
jében termelt 11 kö-
böl bor ajándékképen 
adatott —•— 

Summa 92.29 

Gyülekezeti ki-
adások. 

Nemes Miklósnak Ö3Z' 
szesen az egyházsző-
lőjéért fizettetett 22-— 

A papi szőlő meg mun-
káltatásáért 9 — 

Külön kiadás »áldo-
másra» a két összeg 
kiegészítéséül — 17 

Az egyházi szőlő őri-
zéseért 1' — 

Febr.18-án Rretlosz ur-
nák a házra pénz 
adatott nyugta sze-
rint SO- — 

Apr. 19-én Eperjesre, 
egy lelkész meghí-
vása czéljdból Roth 
Györggnelc kifizetve 
útiköltséggel együtt 13 80 

Maj. 18 án az eperjesi 
útra egy negyed mérő 
buza vétetett 129 

Útközben felmerült 3 84 
Ugyancsak egy itcze bor —'57 
Marhahús 6 font —18 
Szalonna 5 font —60 
Két sonka —60 
A jegyzőnek útlevélért —'12 
Eperjesig egy szekér 

javíttatása és vasalása 1.02 
Lópatkólás —60 
Tokajnál átkelés a Ti-

szán kétszer 6' — 
A fuvarosnak fizetve 3'34 
Három lóért fizettetett 906 
Egy napszámosnak vesz-

sző szedéséért —21 
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Ót köteg vessző ára {va-
lószínűleg a szőlőkö-
téshez) —'30 

300 karónak a szőlőbe 
viteleért —•30 

Lapösszeg 104 — 
Ásó és kapa csinálta• 

tásáért — 88 
Posta kiadások —•58 
A papi házhoz agyag-

hozatal — '12 
A kályhához kahlik 

vételéért — •70 
Egy napszámosnak a 

lelkészlakon az agyag 
taposásáért —'21 

A fazekasnak a kályha 
csinálásáért 136 

Rostélyért —-09 
A papnak egy taliga 

tűzifa vétetett —12 
A templom külsején 

eszközölt javításo-
kért — .08 

A tanító urnái ablak -
csináltatás —'60 

Wagner Mártonnak két 
kerék vasalásáért és 
egyébért — •68 

Boroshordó vasalásáért — 50 
Szüretkor evésre és 

ivásra —•86 
Ugyanakkor a puttó -

nosnak és a szőlőta-
posásért — 15 

Fuvarosnak a bor haza-
hozataláért — 30 

Az urvacsorához borért —'48 
Lapösszeg 111'89 

Mivel a berbenczék nem 
voltak tele, a feltöltő -
getésre egy köböl és 
hat itcze bor —66 

Ugyancsak Böszörmé-
nyitől négy köböl én ]/2 1.75 

Ugyancsak az őrlés-
nél borért fizetve —'42 

Kőhalmi urnák a lel-
kész ur holmijának 
idehozataláért fu-
vardíj fejében 3'66 

Marad még neki fizetni 
való 3-84 

A papnál a kutcsiná-
nálásért —•32 

Egy darabka tölgyfát 
vettem t —'21 

A keresztelő medencze 
foltozásáért —•12 

Egy léczet vettem —03 
1715. jan. 20-án Szabó 

Andrásnétól egy fu-
var fát vettem —'18 

Febr. 1-én Nemes Mik-
lósnak az egyházi 
szőlő trágyázásáért 
adatott 6— 

Protzner Istvánnak a 
kölcsönzött pénz meg-
adatott 2'40 

Lapösszeg 127'Q4 
Okt. 13-án Erdélybe 

alamizsnáért küld-
tünk, mikor is Mo-
do rí György és Szabó 
András ur útikölt-
ségére adtunk 3'4% 

Postaköltség —•12 
Summa 131.18 

Az összes kiadás 309 87 



3 6 

Zárlat. 
Az összes bevétel tehát 325-68 
Az összes kiadás 309 87 
Ezt levonva marad, 

mit az egyházatyák 
felmutatnak 15 81 

Ebből a lelkész részére 
Eperjesi útiköltség 
fejében ' 

Febr. 18-án tehát e szá-
madás lezárásánál 
maradvány 7 81 

(.Hátjegyzet:) 

Az idcsb Protzner által 
junius lJf.-n febr. 20-ig köl-
csönöztetett 55 13 d. mely az 
egyház által jövőben kiegyen 
litendő. 

Erre azadósságra márcz. 
5-én fizettek Protzner-
nek 17 f . 10 drt. 

Egyházunk levéltárában III. 617. szám alatt található ezen 
könyvecske sok lényeges adatot tartalmaz. Értesülünk általa, 
hogy Both János ifjú lelkész három évi működés után 1714. 
márcz. 29-én meghalt. 

Megtudjuk belőle, hogy az egyház aránylag rövid ideig 
maradt pap nélkül s junius 3-án már itt volt az uj lelkész, a kit 
Róth Jakab-nak hívtak. 

Megértjük azt is, hogy az egyházközség állal kiküldött 
Both György Eperjesre ment susogóba, lelkészt keresni s itt 
kezdődik Nagybányának összeköttetése a tiszai kerülettel, noha 
a jeles Cseh Márton is eperjesi theologus volt, de Erdélyből 
hívták meg s ott is szentelték föl. 

A denárakra is tekintő adókivetés, ugy látszik perczen-
tualis dolog volt s észszerű szervezetre mutat. Kilenczen a név-
sorból nem fizetnek adót, a pappal együtt tizen, ezek valószí-
nűleg az egyházatyák »Kirchenvater«-ek, kik tevékenységükkel 
szolgálják az egyházat, mert azt, hogy szegénységük miatt nem 
fizetnének, nem tételezhetjük föl pl. egy Szabó Andrásról, a ki 
maga csináltatta saját költségén a templomi szószéket. 

A persely igen szépen jövedelmezett, tanúskodik a hívek 
rendkívüli buzgalmáról, mai viszonyok szerint 3—4 száz forint-
nak felel meg az a 33 f. 41 dénár, a mit bevettek belőle. 

Róth Jakab lelkész fizetése 2 f. 40 dénár volt hetenként. 
Az eperjesi útra vonatkozó részletek, útiköltség, napszám, a hús, 
bor, szalonna, sonka ára stb. szépen jellemzik a kor igényte-
lenségét, valamint az is, hogy az ócska fatemplom javítása ez 
évben 8, mondd; nyolcz dénárba került. Szüretkor az evés-
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ivás mindössze 86 dénárt (krajczár) emésztett föl. A papi 
tisztességes temetés ára 14 f 41 d. s az özvegy teljes kielégí-
tésére 7 f 73 d. szükséges. Mily nagyot nőtt az anyagiak terhe 
vállainkon, ha bepillantunk a régi idők meglepő titkaiba, ré-
mülve látjuk, hová jutottunk ! 

Az ütött-kopott ócska fatemplomba húzódtak tehát a luthe-
ránusok, melyet Keresztelő Jánosról neveztek el még 1692-ben. 
Két templom helyett csak egy maradt, a silányabb, de örültek, ha 
a városon kivül is, ugy a hogy gyakorolhatták vallásukat. A 
scholát meg a reformátusok továbbra is fenntartották s arra 
gyűjtéseket rendeztek, igy 1714-ben Bonyhádi Ferenczet küld-
ték segélygyüjtés végett. Mint nevezetes körülményt említem 
meg, hogy Bonyhádi ivén az erdélyi szász ág. hitv. ev. status 
is szerepel 60 fttal, a tiszai püspök 21 fttal stb.57) 

Hogy egészen otthonosan ne érezzék magukat s baj nél-
kül ne legyenek, arról gondoskodtak a jezsuita atyák. Egyik 
iró ezt a térítés korszakának nevezi Nagybányán, mivel a Jé-
zus társaságbeli szerzetesek 1714-től kezdve minden igyekeze-
tüket arra fordították, hogy a protestánsokat eltérítsék. Szóval 
fondorkodással, pénzzel és hatalommal működtek, s nem csoda 
ha a védtelenek fölött sokszor győzedelmeskedtek. 

Az áttértnek következő vallomást kellett tennie. 

Én N. N. vallom, hogy a közönséges róm ai hitre állok és 
hiszem mindazokat, melyek a szent Hitnek ágazataiban fog-
laltatnak és a miket a szent végezések közönséges gyülekeze-
tek s kiváltképpen a Szent Tridentomi gyülekezet végezett, 
hagyott ét megmagyarázott, minden kételkedés nélkül bévészem 
és vallom és mindezekkel ellenkező dolgokat és mindennemű 
eretnekségeket, melyeket, az Anyaszentegyház megvetett én is 
m egvetek: Ezt az igaz közönséges Hitet, melyen kivül senki 
nem üdvözülhet, mellyröl mostan szabad akaratom szerént 
vallást tészek, igazán, épen és tisztán utolsó lélekzetemig, Isten-
nek segedelméből megtartom. Isten engem ugy segéljen és Is-
tennek ezen Szent Evangyeliomi. d.men!«58) 

Győzelmük kedveért a jezsuiták több ízben szigorú inqui-
sitiót tartottak, igy különösen 1720. 1721. (majd 1753. 1755.) 
években.59) Nem csoda, ha nagyon megapadtak híveink. 1718. 
junius 18-án ismét megerősítettek a jezsuiták és minoriták jo-



3 8 

gai, teljes erővel működhettek tehát s egy XVIII. századbeli 
följegyzés szerint a térítések idején a lakosok számaránya kö-
vetkező volt: 

1392 helv. hitv., 495 r. kath., 90 lutheránus és pedig 25 
férfi, 33 nő, 15 fiu, 17 leány.00) 

Érdekes jelenség, hogy még akkoriban a nők többségben 
voltak, ma egyházunkban aránytalan kissebbségre jutottak, a 
minek okát én egyrészt abban keresem, hogy vegyes házassá-
goknál egész 1868-ig erőszakolták a reversalisokat, meg a régi 
törvényt, miszerint, ha az apa protestáns, akkor csak a fiuk 
protestánsok, ha az apa r. kath., akkor a leányok is r. katho-
likusok, másrészt, hogy a jezsuiták éppen a nők áttéritésére 
fektették a súlyt, a kik a házi tűzhelynél ápolják a vallást és 
3-szor abban, hogy a szepesi és gömöri evangélikusok közül 
hivatalnoknak sok férfiú ideszármazik, kik kath. vidékeken is 
hivatalnokoskodván, vegyes házasságot kötnek, ily módon be-
költözés által a férfiak száma szaporodhatik, a nőké azon-
ban nem. 

Néptelen akkoriban maga a sokat szenvedett város, alig 2000 
lakossal s néptelen kis egyházunk, ellenben a r. kath. 3 lé-
lekről már mintegy 500-ra szaporodott. 

Ravasz Ferencz superior a régi Szent Márton templomát, 
mety a lutheránusoké volt ősidőktől fogva s melyet, mint em-
iitettük, a kurucz mozgalom legyőzetése után elfoglaltak, 1718-
ban földig romboltatta s helyére építette a mai két tornyú 
templomot »in Honorem S. Trinitatis.« 1722-ben tették föl rá 
a keresztet. Akkoriban 3 veres torony volt rajta. Azt mondták 
rá a protestánsok, hogy »a vörös szin a vérontás jele.«ul) 

1720. májusban a vallás tárgyában tartott vizsgálat al-
kalmával egyik tanú Tholdi Ferencz azt vallja, hogy »az ágos-
taiak templomát is páter Ravasz rontatta el fundamentumos-
tól, melyet pedig Lisibon és Herberstein építettek volt.« 

A 11-ik tanú pedig ugy tudja, hogy az ágostaiak templo-
mát Lisibon és Herberstein építették és hogy Szodorait, Miko-
lait s Lisibon posteritásit ezen templomba temették.'12) 

Az 1721. május 21-iki vizsgálatnál I. tanú vallotta, hogy az 
»augustana confession levőknek templomát ugyanők bírták-
mígnem hányták-vetették egyik kézről a másikra, kit is az el-
múlt (1720) esztendőben páter Ravasz uram elrontatott a fun-
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damento. 4-ik tanu. A lutheránusok templomát elfoglalván Ra-
vasz Ferencz jezsuita, azt a fundamento lerontatta egy nagy 
fatoronynyal együtt. Az halott temetését sem engedték, hanem 
ő kegyelmek (a jezsuiták) erőszakosan temettek «") 

A város maga is félt a jezsuitáktól. Igv pl., hogy csak egy 
esetet említsünk, mikor nem volt pénze a városnak, akkor 
1—2 hétre betiltotta a magánosok bormérési jogát s egyedül 
csak ő méreteit bort, e rendszerrel természetesen gyorsan és 
biztosan lehetett pénzhez jutni, 1718. január 26-án szintén 
szükség volt eféle intézkedésre, igen ám, csakhogy a jezsuita 
páterek is foglalkoztak borméréssel, nvilt korcsmát tartottak, a 
superiornak tehát csak ennyit mert irni a tanács: »Requirálta-
tik tiszt, páter superior uram, hogy mig a nemes város korcso-
mája foly, addig ő kegyelme korcsomáját ne folytassa, ha ő ke-
gyelmének iiyíj fogna tetszeni.*™) 

Kzen időtájt ugy látszik ismét megüresedett az ev. lelkészi 
állás s 1726-ban arra valami erdélyi, brassói származású egyént 
hivtak meg, akinek nevét azonban nem tudjuk, mivel csupán 
egy kaligraphikus betűkkel irt hosszú imája maradt fenn a le-
véltárban. a melyben hálát ad Istennek, hogy 1670-ben szüle-
tett, pap lett s kéri az Urat, hogy segitse őt papi működésé-
ben, neve azonban nincs az okirat alatt/'5) 

Eközben az ünnepek tartását is erőszakolták a protestán-
sokra, ők a mennyire lehetett, védekeztek az erőszak és lelki-
ismereti elnyomatás ellen. 1729. márcz. 4-én publikálták a fel-
séges királyi consilium kegyes parancsolatját, a decretalis ünne-
pek ügyében, erre ugy a reformátusok, mint az evangélikusok 
azt mondták, hogy ha az ország ugyanazont béveszi, ők nem 
fognak refractariuskodni, de majd a diaeta vége megmutatja.Cfi) 

1732-ben még a várdombon levő temelő is a r. katholi-
kusok birtokába ment át a reformátusoktól, a mi régi teme-
tőnk azonban ugyancsak e várdombon mai napig is megvan. 

1730-ban protestáns főbírót választott a város, a jezsuiták 
fölírlak a szepesi kamarához s keresztül vitték, hogy a régi r. 
kath. bírót kellett visszahelyezni hivatalába. 

1740-ben Balásházy Imre superior megtiltotta, hogy az 
evangélikusok halottjuk fölött a város falain belől ünnepélyes 
szónoklatot tartsanak és a halottat énekszóval kisérjék. 
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1743-ban a jezsuiták följelentették a protestánsokat, hogy 
II. Frigyes porosz király életéért imádkoznak.67) 

1745. julius 28-án a pozsonyi kamara megengedi, hogy az 
akatholikusok rozzant imaháza kijavittassék. Melyik ? az nem 
tudható, mivel az ág. h. ev. vagy helv. hitv. ev. kifejezést óva-
kodik a rendelet használni.08) 

1746-ban az ünnepekre vonatkozólag a következő rende-
letet kapták az evangélikusok: 

Az ünnepek a magyar királyságban az akatholikusok által 
különbség nélkül és sértetlenül megtartandók, a mint a király 
1733-ban elrendelte. A kik ellenkeznek, azok a helytartó tanács 
1733. január 27-én kiadott rendelete szerint büntettetnek. 

Minthogy pedig az ünnepeket az akatholikusok e király-
ságban itt-ott megsértik (nem ünneplik meg), azért a május 
27-én kelt királyi rendelet meghagyja; hogy ugy az ágostai, 
mint a helvét hitvallás hivei, praedikátorok vagy egyházi szol-
gák saját népüknek a kathedraból hirül adják, minden vasár-
nap, hogy hetenként milyen ünnep és hogy esik, 12 frt bünte-
tés terhe alatt. Ahányszor ezt a hirüladást elmulasztják, annyi-
szor szedendő be a birság a helyi hatóság állal.65') 

A luth. tanítónak 1749. október 21-én királyi rendelet 
alapján megtiltják, hogy katholikus gyermekeket ne merjen 
fölvenni és tanítani a luth. iskolában,7") valamint hivei előtt prae-
dicatiot tartani ne merészeljen. 

Mivel a külvárosi fatemplom már roskadozó félben volt, 
Nigríni János lelkész 1749-ben február 10-én pénzt kezdett 
gyűjteni uj imaház építésére, a 17 lapból álló könyvecskével a 
gyűjtők bejárták Alsófehér, Szeben. Nagy-Küküllő, Kis-Küküllő, 
Fogaras, Hunyad, Udvarhely, Maros-Torda, Kolozs, Besztercze-
Naszód megyéket, tehát az erdélyi hitsorsosokat s azok között 
összesen 152 frt 18 dénárt gyűjtöttek. 

Legnagyobb összeget gyűjtött Segesvár, u. m.: 16 frt 80 
dt, legtöbbet adott pénztárából a szebeni egyház, 10 frtot, a leg-
kisebb adomány 6 dénár, mely összeg többször előfordul. 297 
tétel van benne s egy ilyen is olvasható : »Pókafalván edj szal-
más házban 14 d.« Az utolsó tételek már augusztusból valók, 
tehát egy teljes félév kellett a pénz összegyűjtéséhez.71) 

Nigríni azonban már nem foghatott hozzá a templom re-
noválásához, mire a kevés pénz összegyűli, ő meghalt s 1749-
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ben Karrasz Lajos lett a gyülekezet papja Ez a nyughatat-
lan vérii, éppen nem papnak való ember, a legnehezebb idő-
ben jött a gyülekezet élére s legkevésbbé volt alkalmas arra 
a nagy hivatásra, mely itt reá várt. 

Elfogultság uralkodott mindenfelé, a vezető körökben. A 
tanács tudatja, hogy az elhalt lelkész helyett, lelkészül alkalma-
zott Karrasz Lajosnak ezen hivatalába lett beállítása ellen az 
itteni plébános és jezsuita superior ellenmondást jelentett be.72) 
A reformátusoknak eltiltották a második pap tartását73) s mivel 
a téritgetéseknek meg volt azon ellenhatásuk is, hogy néme-
lyek a szabad protestáns egyház kebelére újra visszakívánkoz-
tak, szigorú rendeleteket gyártattak a kir. helytartótanács állal 
a jezsuiták, melyek szerint csak épp, hogy föl nem akasztják 
azt, aki protestánssá lesz, a börtön, az benne volt a rende-
letben. 

Érdemes egész terjedelmében ideiktatni az 1749. január 
17-én kelt ily tartalmú, elfogultságtól duzzadó okiratot,71) hadd 
lássa a szelídebben és tisztábban gondolkozó utókor, a vakbuz-
góság mily embertelen eszközeit szentesitette — szerintök — 
a magas czél. 

A felség elrendelte a tévelygőknek ismét az igaz liitre való vezetése végett: 
1) hogy ha valaki a katholikus hitről az ágostai vagy helvét vallásra tért, 

az ügyész törvényes módon vizsgálja meg. A nemesek a tanúvallomások közlésére 
kitűzött időben, a nem nemesek pedig a törvényes bevett gyakorlat szerint szemé-
lyesen jelenjenek meg. 

2) A határidő elérkeztével a pör törvényesen vezettessék. 
3) Fel kell ismernie a vétség valóságát, minőségét, 

A vizsgálat pontjai következők: 

a) Vájjon kath. vagy akatholikus szülőktől született-e? 
b) Vájjon kath. volt-e gyermekkorától vagy megtérített ? 
c) Mikor, hol, kinek tanácsára, kinek ösztönzésére hagyta el vallását és ak-

kor hány íves volt ? 
d) Mondott hitéről ünnepélyes vallástétélt? 
e) Hányszor erősítette magát a kath. hit szolgálatában esküvel? 
f ) Vájjon a saját vagy felesége vagy mások magzatait nem küldötte-e aka-

tholikus iskolákba ? 
ÍJ) Vájjon másokat és kiket, hol, mikor, kiknek tanácsára és ösztönzésére 

bírt rá a hittagadásra ? 
h) Hányszor apostatáskodott ? 
4) Az egész pör az összes iratókkal együtt a kihirdetés és végrehajtás előtt 

a királyi helytartótanácsnak felterjesztendő. A nem nemesek bebörtönöztetnek és a 
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pör lefolyásáig a hely parochusa vagy más vallásos egyházi személy által az igát 
hit elemeiben oktattatnak. 

5) Ha nemes vagy nem nemes, akár latin akár görög egyesült szertartású 
elhagyja hitét, a büntetés két évi börtön szerdán és pénteken böjt kenyéren és vizén. 

6) Az igaz hittől elpártolok elfogandók és valamely alkalmas helyre víendőlc, 
ahol vallásos gyülekezetek, seminariumok vagy más az ifjúság nevelésére rendélt in-
tézetek vannak, ha a tudományok iránt fogékonyak, tanitandók a hit elemeire. 

7) Az árvák a katholikus hitben neveltessenek. A hatóság, a parokhusok hi' 
ven gondozzák őket. 

8) A katholikus szülők akatholikus iskolákba ne járassák magzatjaikat. 
Az akatholikus tanítók 12 frt büntetés terhe alatt eltiltatnak a katholikus gyerme-
kek tanításától. 

9. A helyeken, hol a parochia szüksége követeli, egyházi szolgák vagy katho-
likus parochusok vezettessenek be. Ha az akatholikusok egyházi szolgái saját egyházuk-
ból kimennek, vagy a katholikus parochusok joghatóságát sértik, feljelentendők a 
helytartótanácsnak. A hatóság serényen vigyázzon, hogy az akatholikus tanítók és 
jegyzők a helyeken, hol egyházi szolgáik vagy prédikátoraik nincsenek, tisztségük el-
vesztése alatt, a néppel gyűléseket tartsanak vagy egyházi beszédeket mondjanak. 
Nehogy az akatholikus földesurak saját vallásuk gyakorlatát privatim bírván, e jog 
elvesztésének terhe alatt saját imaházukba bebocsássák a népet, vagy az ő papjaik 
más házakba összejöjjenek, ettől komolyan eltiltatnak. 

A királyi rendelet e város hatóságának hírül adatik, hogy e város kebelében 
levő apostatákkal a fent leirt rendszer szerint járjanak el. 

M. kir. helytartótanács. 1749. jan. 17. 
Olvastatott a tanácsban 1749. márcz 5-én az apostaták ellen való eljárásról 

szóló ezen rendelet. 

A száz ellenséggel küzdő szegény kis egyházközség élén 
tehát a szerencsétlen Karrasz állott, mint lelkész. (Némelyek 
szerint Karász, mások szerint Kárász, én ugy irom, a mint ő 
maga szokta nevét leirni t. i. Karrasz.) Oly szegény volt akkor 
az egyház, hogy Maday József felsőbányai luth. polgártól 200 
rénes forintokat vett kölcsön s erre lekötötte a parochialis és 
iskola házakat, a fejéruti szőlőt, két kaszáló rétjeit, gesztenyésit 
és egyéb fekvő jószágait.75) 

Karrasz nagy szorgalommal kezdte meg a H-ik kötet agenda 
irását és gyűjtését. E könyvet pár év előtt véletlenül találtam 
meg egy szomszédos ház padlásán, hordóba csomagolva több 
százra menő régi könyv között. Gyönyörű betűkkel van raj-
zolva, mintha csak nyomtatva volna, igazán nagy gonddal és 
türelemmel készült, három nyelven: magyarul németül és tótul. 
Czimlapja ez: »Lutheri Agenda Istennek a nagybányai evang. 
temploma részére, Dr Luther előírása szerint, szorgalmasan 
összegyűjtötte Karrasz Lajos Gottlieb Chrisztián. Poet. Laur. 
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Caes. a nagybányai ev. egyház lelkésze. (V. D. M.) Anno 1750.« 
— Tartalma: A legelső helyen az absolutio módját leírja 
nemet nyelven, négyféleképpen. 

2. Bűnbánat, absolutio, úrvacsora kiszolgáltatásának módja 
tót nyelven szintén többféleképpen. 

3. Mindennapi esti ima magyarul, ugyancsak reggeli ima, 
mely estére is alkalmas kétféle feldolgozásban. 

4. Gyónás magyarul az úrvacsora kiszolgáltatásának módja, 
praedicalio után való ima. 

5. Német részlet jön következő tartalommal: Menyasszony 
avatás, a magyar agendából németre fordította az akkori ev. 
lelkész Karrasz. 

ü. Előbeszéd ima előtt. Közönséges hirdetés magyarul, 
Miatyánk, áldás. 

7. Német ima istentisztelet végén többféleképpen. 
8. Németül. Ima a gyermekek tanítása előtt és a tanítás 

után. Advent vasárnapon kettő, karácsonkor, újévkor, húsvét-
kor, menybemenetelkor, pünköstkor, szentháromság vasárnap-
ján. Mihály napkor. Ünnepi imák a Mária napokra u. m. Mária 
tisztulása, Mária fogantatása, menybemenetele napján, ima ke-
resztelő János napján, mint 1692-től a templomnak nevenapján. 

9. Keresztelés módja németül. Reggeli, esteli áldás. 
10 Német collecták. Advent, karácson, újév ünnepén. 
11. Ima epifaniaskor. Mária tisztulása, Jézus névadása, 

Mária fogantatása, ünnepén. Böjti időszak. Imák Jézus szenve-
déseiről. Húsvétkor. Mennybemenetelkor. Pünköstkor. Apostolok 
napján, szentháromság ünnepén. Ker. János napján. Mária üd-
vözlése ünnepén, Máthé apostol ünnepén, Mihály arkangyal ün-
nepén. Gollecták. A bűnösökért, szép időért, hitért, szeretetért, 
reményért, a királyságért, hogy Isten akaratját teljesítsük, teme-
téskor, háborúban, az egyház védelméért. 

12. Németül Catechisatio. Beszéd és rövid kérdések a 
káté öt része szerint. A házi viselkedésről. Egy családatya ho-
gyan áldja meg gyermekeit reggel? este? 

13. A nyilvános gyónás. Intés az úrvacsora előtt (több-
féle kidolgozásban.) Az úrvacsora kiszolgáltatása (többféle ki-
dolgozásban) 

14. Házasok esketésének módja. Rossz személyek eske-
tése, keresztelés módja. 
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15. Szükségben keresztség. Menyasszonyavatás. Egyház-
kelőasszony avatása. Keresztelés. Asszonyavatás a gyermekkel, 
gyermek nélkül. 

16. Magyar rész. Gyónás és urvacsora kiszolgáltatása. Há-
zasok esketési formája. Ima, áldás. 

17. Német. Esti ima. Ünnepet berekesztő ima. Kérdések a 
gyónásnál. 

18. Vasárnap reggeli collecta magyarul Keresztségről 
való rövid elmélkedés. 

19. Németül. Világi dolgok, u. m Egy adóslevél mintája. 
Gratulatio Susanna napjára levél alakjában. Egy fiúnak tanács-
kérő levele szüleihez, mielőtt vándorútra indul. Idegenbe adott 
fiúnak levele szüleihez. Atyának levele gyermek születésekor barát-
jához. Eelszabaditólevél. Egy ifjú levele lakótársához. Üdvözlés. 

20. Ezután ismét egyházi rész jön és pedig magyarul. 
Praedicatio, utána közönséges imádság, áldás. Kották nincsenek 
a könyvben, mivel az első kötet kottáit használta a lelkész. 
Egyedül ez az agenda őrizte meg azt az adatot, hogy a Híd-
kapunál épített fatemplomot 1692-ben Keresztelő János napján 
szentelték föl. 

A könyv méltó arra, hogy külön hosszasabban foglalkoz-
zék vele az ember, e mü keretében azonban azt nem tehet-
jük. Vége felé némely hasznos tudnivalókat is tartalmaz a lel-
kész számára, a kihez sok mindenféléért fordulnak: kötelez-
vényért, sőt szép levelekért is. Mindenesetre jellemzően érde 
kes toldalék. 

Fájdalom, hogy a mily mohó buzgalommal fogott Karrasz 
az agendalis adatok összeggyüjtéséhez s a mily energiával té-
ritgetett eleinte ő is szemben a jezsuitákkal, éppoly rettenetes 
meghasonlásba és gyűlöletbe került később egyházával izgága 
természete miatt. 

Ezt a férfiút, aki különben költő és nemes ember volt, 
1752-ben november 17-én azért, mert utazásai alkalmával, 
(megjegyzendő, hogy a felesége ládája után utazott Debreczenbe 
és azért; hogy az apósával találkozzék) 7Í!) Szatmáron, Debre-
czenben, Gálos-Petriben praedikált, temetett, urvacsorát osztott, 
szóval Nagybányán kivül egész missiói tevékenységet fejtett ki: 
a kir. helytartótanács 200 frtra büntette.77) Minő lélektani ta-
lány, hogy 10 év múlva, ugyanez az ember katholizált! 
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Mindjárt működése kezdetén sok baja volt híveivel hányi-
veti, goromba modoráért, tivornváiért és jellembeli gyengesé-
geiért. A városi hatóság a kurucz magyar papot látta benne, s 
másrészt felülről a gyülekezet bomlását munkáló lelkész támo-
gatására lévén utasítva, rendesen Kárásznak fogta pártját s 
legszelídebben szólva, nem látott tisztán e kérdésben, vagy nem 
akart látni. 

Már 1754-ben, minthogy Reich Sámuel luth. lakatos állí-
tólag nemcsak az egyházfiakat tolvajozta s felettébb mocskolta, 
de papját is különféle imitt-amott hintegetett mocskos szavaival 
rágalmazván, praedicatióját is, azért csak, hogy magyar nyel-
ven practicálta, kuruezosnak mondani merészelte, ez okon fele-
ségestől 25—25 pálczával a deresbe megverettessék, vagy penigh 
25 rhénes forintokat fizesen, mind papját, mind penig az egy-
házfiakat megkövetvén.78) Igy ítélt a tanács. 

Hogy a városnak nem volt igaza, bizonyság reá az, hogy 
még ugyanazon évben kénytelen volt a gyülekezet is az ő sa-
ját lelkészét a késmárki superintendensnél följelenteni, a hová 
Reiter egyháztagot személyesen kiküldte ez ügyben. 1755. jan. 
3-án azt irja Fischer Éliás késmárki superintendens, hogy vizs-
gálatot rendel ebben az ügyben, consistorium elé állítja Ivarraszt, 
akivel az egyház kénytelen folytonos harezban állani s a ki az ő 
nem papi, hanem »katonás humorával« nem akar felhagyni stb. Pe-
dig tréfára nem igen volt az idő alkalmas, ugyanez év márcziusá-
ban a kir. helytartótanács kétségbe vonta az ev. egyház szabad 
vallásgyakorlatának jogát, s mivel az ev. egyház népe kevés: 
azt akarta, hogy ugy éljenek, mint Felsőbányán, a kath. plebá-
nus gondozása alatt 

A nagybányai ág h. ev. egyház szálka volt az intézőkörök 
szemében, az egri püspök sokat törődött vele, (többek között ő 
rendelte el 1766-ban az itteni luth. templom lerombolását.) 

Mikor a Nyíregyházán éppen alakulóban levő luth. gyüle-
kezetet Barkóczy Ferencz egri püspök mindenáron kath. keze-
lés alá akarta venni, akkor 1755-ben jun. 13-án gróf Károlyi 
Ferenczhez intézett levelében többek között ezt is említi: 

»Könnyebb egy ollyas tartományt, minemű Szabolcs vár-
megye és majd egész Tiszán túl való része püspökségemnek az 
eddig ott (ha Nagybányát kiveszem) nem gyakorlott mirigyéiül 
Luther Mártonynak megoltalmazni s tisztán tartani, mintsem 
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attul, minek utánna egyszer számtalan lelkeket megrontja és 
egy egész nagy és erős uj szálláson meggyökerezik, kiirtani s 
meg fojtani.«7") 

Világos ebből, hogy az egri püspök nagy kiterjedésű megyé-
jének összes tiszántúli részeiben egyes egyedül Nagybányán lé-
tezett Inth. egyház s könnyen érthető az is, hogy ennek min-
denáron pusztulnia kellett! 

Az idők tehát nagyon is komolyak voltak, de Karrasz gyár-
totta az ő élczeit, járta a korcsmákat, pipával sétált az utczán, 
»Spitzpuboknak« titulálta tisztes polgárokból állott hiveit. 

A püspök szép levele nem javította meg a lelkészt, de még 
gonoszabbá tette8") Consistorium elé idézték 3 forint rendbír-
ság súlya alatt. Meg nem jelent. Az egyház pénzeivel tetszése 
szerint bánt el, szobát, kamarát, istállót épített, holott volt neki 
két kényelmes szobából és kamrából álló lakása, sőt adóságot 
is csinált az egyház terhére; az erdélyi suplikánsnál, ki időköz-
ben meghalt, a pap hanyagsága miatt 121 ft. elveszett, »a gyü-
lekezet hiába protestált ezek ellen, még ő fenyegette meg a 
hiveket mindig a városbiróval, nyilvánosan szidta őket és kü-
lönféle gorombaságokat csinált.«81) 

A gyülekezet ismét a superintendenshez fordult, a ki 
megfenyegette Karraszt, hogy elmozdítja hivatalától, egyelőre 
azonban, abban a reményben, hogy megjavul, hajlandó őt más-
hová (Kuntaploczára egy gömöri magyar egyházba) áthelyezni. 

Karrasz semmibe sem vette az intéseket és fenyegetése-
ket, basáskodott a gyülekezet fölött, a polgárokat szidta, bottal 
fenyegette, sőt meg is verte őket, korcsmázott és egyéb exces-
susokat csinált. Kigondolt mindenféle rendeleteket, azokat gyár-
totta, mintha hivatalból jöttek volna, többek között kihirdette azt 
is, hogy a felség megparancsolta az egész országban, hogy böj-
töt tartsanak a felség szerencsés országlásáért és mivel ezt a 
gyülekezet nem akarta megtenni, mivel az sem a ref. sem a 
r. kath. templomban nem volt elrendelve, odavitte a dolgot, 
hogy elment a jezsuitákhoz és bepanaszolta saját gyülekezetét, 
hogy hivei nem követték őt és nem akartak a császárnéért 
imádkozni, csak »a kálvinistákkal tartanak, igen, egészen kálvi-
nistákká lettek.« Karrasz a városhoz is átírt e tárgyban 

A jezsuiták is bepanaszolták Bartos városbírónak a 
lutheránusokat, a ki felhívatta a gyülekezet vezetőit és kemé-
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nven, bilincscsel és börtönnel megfenyegette őket. Ez annyira 
elkeserítette a luth. polgárokat, hogy Höncz Dánielt azonnal 
Késmárkra küldték panaszukkal a superintendenshez, a ki Kar-
raszt hivatalától elmozdította és helyére egy Tirtsch János Gusz-
táv nevü lelkészt rendelt ki Eperjesről/2) Tirtsch ide 1762-ben meg 
is érkezeit, mert 1762 aug. 31-én, 6 magyar ftról kiállított nyug-
táját egy számadáshoz csatolva találjuk. A városba azonban, a 
tanács nem eresztette be, azért a nyugtatvány »Nagybánya elő-
város « d. 31. augusti 1762, datummal van kiállítva.83) 

Mi alatt ez történt, az alatt magába tért a lelkész, kibékült 
a gyülekezettel, annyira, hogy ismét elfogadták volna őt papjuk-
nak. Értesítették róla a superintendenst is, ő azonban többé 
nem változtathatott a dolgon, mert az ujonan ordinált lelkész 
már útban volt Nagybánya felé! 

Karrasz megdöbbentő élettörténetében ez igazi tragikus 
fordulat! 

Mikor látta, hogy hivatalát kénytelen letenni, részint gonosz-
ságból, részint bosszúból, de inkább félelemből, hogy a csá-
szárné ellen is sértést követelt el, Mária fogantatása napján 
1763-ban katholikussá /e//.84) Áldozatul esett a jezsuitáknak és 
saját könnyüvérüségének. 

A jezsuiták ügyesen tudták a városnál a dolgot vezetni, 
hol egész más színben tüntették föl Karrasztö5) és viselt dol-
gait, a világi felsőbb forumok azért mindig Karrasz mellett dön-
töttek, őt hivatalába visszahelyezték, illetve nem láttak okot el-
mozdítására, a jezsuitáknak és helytartó tanácsnak tetszett az, 
hogy a luth. lelkész maga teszi tönkre egyházát, hadd marad-
jon tehát olt, de az egyházi felsőség, a superintendens látta a 
bajt egész nagyságában s tudta, hogy itt máskép nem lehet se-
gíteni a dolgon, csak az izgága és gonosz szándékú pap el-
mozdításával. 

Reiter Mátyás által igen kezdetleges módon vezetett egy-
házi számadásból tudjuk, hogy a lelkésznek akkor száz forint, 
a tanítónak negyven forint évi fizetése volt, a hivek összesen 
54 magyar forint egyházi adót fizettek. A lelkek száma pedig 
akkoriban Nagybányán 139, Felsőbányán 45, a szórványokban 
83, összesen 267. M.-Sziget ezenkívül régtől fogva, azon idők-
ben is ide tartozott. 

Karrasz idejéből való egy igen szép keresztelő medencze 
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takarónk, melyről érdemes e helyütt megemlékeznünk. A haj-
dan zöld, (ma kékes szinü) posztóból készült keresztelő rae-
dencze takaró 93 cm. széles és ugyanolyan hosszú, gyönyörű 
stilizált kivarrásokkal. a melyek tiszteletreméltó türelmet és ki-
tartó munkát igényeltek. Középen a kétfejű sas kihimezve több-
féle szinben, belsejében a magyar czimerrel »Sub umbra ala-
rum tuarum MDCCLYII.« felirattal (A te szárnyaidnak ár-
nyékában 1757.) a mely szokatlan jelvénynek használata 
nem jelent egyebet, mint hogy akkor a vallásügy csakugyan a 
császári kegytől függött. Másik felirata »An ignoratis, quod 
quicunque Baptizati sumus in Christum Iesum, in mortem eius 
Baptizati sumus. Róm. VI. VIII.« (A szám téves Róm. VI. 3. volna 
helyesen.) Magyarul: »Avagy nem tudjátok-é, hogy valakik meg-
keresztelkedtünk a Jézus Krisztusba, az ő halálába keresztel-
kedtünk meg ?« Ez értékes és Ízléses kézimunka, mely a házi-
ipar remeke, másfél század múlva is bámulatra ragadja a szem-
lélőt. Az ajándékozó a följeg3rzésekből nem deríthető ki. 

Nagybányán laktak a következő ev. családok : Balkó, Vreckó, 
Solkövi, Schuller, Gerhard, Pintzger, Klein, Reiter, Zelich, Binder, 
Germani, Szebeni, Tréger, Protzner, Stark, Reich, Höntz, Ra-
dácsi, Metzner, Gvurcsina, Sárosi, Maszdorfer, Ambrózi, Fleischer, 
Komzsik, László, Haszteni ifj., Szász, Zaifrid, Hass, Móritz, Flei-
schakker, Kárászné, Kőhalminé. Ambróziné, Tetsinsky, Asvata-
lovszky. 

Felsőbányán: Maday, Szász, Huszti, Schuller, Ivováts, Zi-
man, Troppa, Nemesi, Szebeni, Csila, Maday ifj., Schuller, Fejér, 
Kovács, Hartler, Szász ifj., Estenlili, Hartlerné. 

A szomszédságban: Mayer, Incze, Anschleger, Ötlik, Monos, 
Morvay, Major, Urbankovitz, Lenderich, egy gyógyszerész, Dras-
kóczy, Fleischacker, Zólyomi, Halupka, Fleischacker testvérek, 
Balkó, Ötvös József, Ötvösné nagyasszony, Galles, Molnár, Zisko, 
Bellio, Sartoris. 

A város felsőbb parancsra nem akarta beereszteni az uj 
lelkészt, kit törvényes felsőbbsége ide kirendelt, hanem hallat-
lan jogsértéssel és igazságtalanul kitiltotta őt s Karrasznak fogta 
pártját. A lutheránusok Szinérváraljára küldöttséget menesztet-
ték az érkező Tirtsch elébe s őt egyelőre Hossznfaluba gróf 
Telekihez, majd Magyarláposra vitték, hol egy fél évig lakott s 
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hiven szolgálta a nagybányaiakat, akik kénytelenek voltak őt 
ott fölkeresni. 

Karrasz a városi hatóságban (mely akkor egészen kath. 
volt) találva istápolóját, még sok bajt csinált a gyülekezetnek, 
ez a »skandalózus ember«,81) a lelkészlakból nem akart kimenni, 
követelte a fizetését, sőt a magistratus által exequáltatta is. A 
hivek Tirtschet tekintették papjuknak, a város csak Karraszt 
acceptálta, noha az már út is tért. 

A királyi resolutio elrendelte, hogy a nagybányai evangé-
likusok egyházát be kell szüntetni, az istentisztelet még a kül-
városban sem engedhető meg. A lelkészt, Tirtschet felhívták 
1763. márcz 6 án ezen rendelet meghallgatására a városházára, 
azután jogtalanul és müveit városhoz nem illő módon, két 
hajdúval kikísértették a városból a szatmári utczán!! Tirtsch 
innen Nyíregyházára ment s egész haláláig ott lelkcszkedett. 
Karrasz pedig jezsuitának sem vált be, hivatalnok lett a pénz-
verő háznál, de nem sokáig szolgált, a töprengés és lelkiisme-
reti furdalás miatt meghalt.87) (A hagyomány szerint megőrült.) 

A lelkész tarthatásának eltiltása ellen a lutheránusok már 
3 nap múlva felfolyamodlak.88) Hogy kérvénvök támogatására 
a városi levéltárból adalokat szerezhessenek, azt nekik meg 
nem engedték. 1763. márczius 21-én ismét adtak be kér-
vényt ugvan-e tárgyban a tanácshoz, de ez minthogy sem 
a főbíró, sem a jezsuiták főnöke, kire a lutheránusok ezen val-
lásügyének átvizsgálása (!!) kir. biztos által bizva volt, nem 
voltak jelen az ülésben: csak ugy felületesen olvasták fel s a 
határozathozatalt elhalasztották.89) 

Később a jezsuita páter superior Saleffi panaszt tett Frö-
lich György és Katona István atyák által a lutheránusok isko-
lamestere ellen, hogy ez a rendes lelkész teendőit teljesiti, prae-
dicál, temet. A superior segélyt kér, hogy a tanító ellen eljárhasson. 
A tanács azonban, mivel a lutheránusok vallás-ügyében a dön-
tés felsőbb helyről még nem érkezett, a superior kérését nem 
teljesilette, hanem felhivatta a vádlott tanítót és Rajter Má-
tyást s a tanács előtt megdorgálta; intette a rektort, hogy töb-
bet ilyesmit tenni ne merészeljen. A tanitó és Rajter ezen el-
járásnak ellentmondottak. A tanitó külön is kijelentette, hogy 
ő az ő híveinek rendelkezése alatt lévén, a miket eddigelé tel-
jesített, azoknak kívánságára ezután is teljesíteni fogja.!l") 

Hévész J. A mi osztályrészünk. 5 
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A királyi helytartótanács 1766. márcz. 26-án, Pozsonyban 
kelt rendelete, ápr. 14-én a tanácsban a lutheránusok képvise-
lőinek jelenlétében felolvastatott, mely az ő vallásgyakorlatukat 
teljesen megsemmisíti. A templom és egyéb hozzálartozandók 
délután 3 órakor becsültessenek meg és vétessenek el. Azt 
mondja a rendelet, hogy ez a döntés az egyházközség felosz-
lása után történt, a mely állítása teljesen valótlan, mert a nagy-
bányai egyház soha magától lel nem oszlott s ez alatt a busz 
év alatt is, (1766—1786) mikor eró'szakkal akarták megsemmi-
síteni, titokban fenntartotta magát. 

A délutáni három óra elérkezett. 
Az emberek összefutottak a luth. templom körűi a nagy-

szerű látványosságra, mikor a tanács kíséretében idegen pász-
tor ment okkupálni a híveknek oly kedves épületeket. A hí-
vek sirtak, jajveszékeltek, méltatlankodtak s le nem irható ki-
fejezésekben törtek ki, megfeledkeztek a magistratusnak és a 
helytartó tanácsnak adandó tiszteletről is, mert igen nagy volt 
a consternatio. Kértek, könyörögtek, fenyegetőztek, mondták, 
hogy elhelyezik a templomot másfelé stb. A kulcsot a supe-
riornak nem adták oda. Mit sem használt, a superior a zárat 
feltörette s az összeírást a nagy izgalomban hevenyében, telü-
letesen eszközölte. A templomot 150 írtra becsülték, azután a 
város és a superior pecsétjével lepecsételték. 

A lelkészlakot 70 forintra értékelték, a mely a Pénzverő 
utczában volt, egyik oldalról Petri Jókai Szabó és Maholányi 
László a szomszédja, másik oldalról a tanító lak s ennek szom-
szédja Sarkadi Mihály. A tanitólakot 40 rhenes forintra becsül-
ték. Az ott talált könyveket nem a város levéltárába, hanem a 
jezsuita residencziára vitték. 

Az imaházban összeírták a következőket: 
1. Oltár a keresztre feszitett Jézus képével. 
2. Két gyertyatartó, két agyagból készített virágváza. 
3. Két íinom kendő selyem szalagokkal. 
4. A kis szószék, két takaróval, abban érczlappal, mely-

lyel a gyűléseket szokták összehívni. 
5. A nagyobb kathedra, mely praedikálásra szolgált, fe-

lette jobbra négy clepsydra. (Homok vagy vízióra.) 
6. Orgona. 
7. 27 db zárt pad a közönséges papiszéken kivül. 



5 1 

8. Ezüst ostyatartó szelencze. Két kehely, avagy ezüst 
serleg. 

9. Egy kancsó czinből, a másik rézből. 
10. Egy réztányérka. 
11. Keresztelő asztal.91) 
A városi levéltár egyik följegyzése megemlíti, hogv Frölich 

páter a németségnek és a pénzverő hajdúknak jelenlétében haj-
totta végre ezt a dicső dolgot, de a helv. conf. levők közzül (ref. 
testvérek.) senki nem volt jelen/'2) 

Az itt elsorolt egyházi ingóságokból csupán a 9-ik és 11-ik 
szám alattiak vannak meg ma is, u. m.: az ősi ónkanna (leírá-
sát lásd a 8-ik lapon), a rézkancsó, melynek rövid ismertetése 
következő : 

A 38 cm. magas, 4 itczés, rococo stílben tartott kancsó 
vörös rézből készült, sárga-réz díszítésekkel. Belül ónnal van 
bevonva, hogy a bor meg ne támadja. A talpánál öblös, aztán 
fölfelé keskenyedő, magas fedéllel, hatalmas füllel és fedett 
szájjal ellátott, rárakott és kivert díszítésekkel gazdagon borított 
edény, tetejében miniatűr biblia fekszik kapcsokkal ellátva, rajta 
Istennek báránya, a mint a pecsétet felszakítja a könyvről és 
megnyitja azt mindenki számára. (Ján. jel. V. 9.) A megnyi-
tott biblia s Istennek báránya, ki vére által váltott meg min-
ket, egy protestáns czélra szolgáló urvacsorai kancsónak való-
ban karakterisztikus oromdisze. 

A harmadik meglevő tárgy a keresztelő asztalka, mely 
valamikor igen szép berakott díszítésekkel lehetett ellátva, ma 
már azonban teljesen elavult, mindazáltal most is rendeltetésé-
nek szolgál. 

Gyorsan ment a dolog, ugy látszik sürgetős volt az ellen-
félnek, már április 20-án leérkezett"3) az egri egyházmegyétől 
a luth. templom lerombolását elrendelő irat. A jezsuita főnök 
lefizette a 150 frt becsárt s kérte, hogy a templom felszere-
lése is adassék neki át. A tanács átengedte neki azokat s .a 
lerombolást április 21-re tűzte ki. A végrehajtásra 30 embert 
kirendeltek. Az egyház anyakönyvét a superior átvette, a telek 
pedig melyen a templom volt, becsüérték szerint Maholányi 
Lászlónak, mint aki azt kérte is, határoztatott átadni. Az orgo-
nál még most nem adták el, további intézkedésig. A paplak 
előbb Urbán András aljegyzőnek 1ÜÜ frlban, majd később la-
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nácsosabbnak tartván a szomszédos Salix Márton cs. k. mér-
nöknek adatott el. Ő vette meg 60 írtért a luth. kántori házat 
is.94) A templom árát azonban csak ugv Ígérték lefizetni a luthe-
ránusoknak, ha a templomból általuk előre elvitt ezüst poha-
rakat visszahozzák. Ezt ők ugv látszik meg is tették, mert a 
pénzt fölvették, Április 21-ről a templom széthánvását következő 
napra halasztották. Höncz Dánielnek egy levélhátára irott magán 
jegyzeteiből biztosan tudjuk, hogy a templomot, iskolát, pap-
lakot 1766. ápr. 22-én pusztították el.96) 

Ugyanezt bizonyítják a városi levéltári adatok is. Ezek 
szerint apr. 22-én reggeli 6 órakor a jezsuiták czimmermányokat 
és szekereket küldtek, de a kolcsok a nemes város nótáriusa, 
Szigeti György uram kezénél lévén, ő kegyelme odább állott, 
Kit mivel sohul fel nem találhaltanak, egy inast a templom ab-
lakán hágattanak be, a ki kinyitván az ajtaját a templomnak, 
abból mindeneket kihordattatának. az orgonájukat a fráter négy 
emberekkel a páter jezsuitákhoz viteté, a benne levő székeket 
szekerekre rakatván, a plébánia templomába hordatá és azután 
legottan rontani kezdték a templomot és egész fundamentomá-
ból elhányatván, magukhoz hordták a jezsuiták.91) 

Az ev. hivek könnyes szemekkel, siránkozva nézték az 
embertelen munkát,97) melynél igazságtalanabb kevés történt 
Magyarországon. 

Pár hónap múlva augusztus 18-án Ötvös László szolga-
bíró, Nagy Zsigmonddal esküdt társával megjelent Nagybányán 
egy nádori rendelettel, hogy ő a lutheránusok ügyét végképp el-
intézi, ez ellen azonban Berényi Sándor plébános tiltakozott, 
minthogy a vallás-dolga egyedül a legfelsőbb királyi jogkörhöz 
tartozik. Ebben a tanács is megnyugodott. 

A lutheránusok ugy a nagybányaiak, mint a felsőbánya-
iak panaszt emeltek, mely az erre adandó felvilágosító felter-
jesztés szerkesztése végett egy bizottságnak adatott ki.9*) 

A bizottság nem dolgozott semmit, a helytartótanács meg-
sürgette. Ujabb bizottságot küldtek ki tehát, melyben most már 
a r. k. plébános is benne volt. (!!) 

A lutheránusok hangsúlyozva, hogy elég erősek egyházuk 
fenttartására, a következőket kívánták:") 

A fejér uti szőlőt (12 kapás) elvették Kleinné asszonyom-
tul, annah az árát pretendáljak, 100 r f . 12 esztendőtől fogva 



5 3 

az Jnteressévcl együtt. Azon hívül Kleinné asszonyomnál va-
gi/on 50 Rf. 14 esztendőiül kívánjuk az interesível együtt. 

ltem egy gesztenyés Csiszár Jánosnál nyolcz Rf. vagyon, 
azt is kívánjuk az interesivei együtt 10 esztendőiül fogva. 

Az Bányi oldalon való Rétet, az melyet a plébános úr 
bírja, vissza kívánjuk, mert az eklesiához való. 

Az mely 50 Rf. forintokat adtunk kölcsön főtisztelendő 
Herényi úrnak, azt is kívánjuk. Az oratorium mellett való Há-
zért is kívánjuk az árát, mert azért nem adtak semmit. 

Az templomhoz való két ezüst kelyheket megaranyozva 
és kivált az egyik drága kövekkel kirakva, két Patina és két 
Ciborium, ezüstbül valólc, azokat is in Natura vissza kívánjuk. 

Két petsét nyomó, az mely egyik egyik 4 Aranynál alább 
fel ner» állíttatott, azokat is in Natura vissza kiványuk. 

Az Eklézsia ládában volt 24 lat ezüst Gomb, azt, is lá-
dával együtt visszakiványuk. 

Az emiitett jószágot ugyan is kiványuk, mert mi protes-
táltunk ellene, Nemzetes Szigeti Uram Bíróságába. (Kraus 
Ábrahám nagybányai cívis.) 

Az itt emiitettekbői sem a fejéruti szőlőt, sem a rétet, sem 
a gesztenyést, kelyheket, stb. nem kapta vissza többé soha az 
egyház. 

A két pecsétnyomót se adták vissza soha, az egyiknek 
lenyomatát birjuk ugyan két példányban is két okiraton, saj-
nos azonban, hogy ez a pecsétnyomó nem egyházi jellegű. 

A dolog rendkívül érdekes és a legnagyobb mértékben 
megérdemli figyelmünket. 

Mindkét okirat ugyanis az egyház nevében van kiállítva1"0) 
s az irás végén hangsúlyozva, hogy az egyházközség pecsétjé-
vel is ellátják nagyobb igazság okáért okmányukat. 

A pecsét felirata mégis ez : »Bergknapschaft In Nagy-
bánya 1648«, (a bányász kalapács jelvényével diszitve.) azaz 
»Bányász polgárok Nagybánya« Mivel az egyház pecsétnyomóit 
1766-ban vették el, s ez iratok korábbiak, semmi kétség hogy 
ez volt a két ezüst pecsétnyomó egyike, a melyet az egyház 
használt s a várostól később több izben visszakövetelt. Maga 
a pecsétnyomó csakugyan a városnál maradt meg napjainkig 
s most a muzeum tulajdonában van.101) Ebből a különös adat-
ból következik, a mi külömben az 1680—1683. évi anyakönyvek-
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bői szintén látható, hogy az egyház tagjai leginkább a bányá-
szat köréből valók voltak. 

A hivek nem pihentek, minden követ megmozgattak, min-
den befolyást fölkerestek, hogy vallásszabadságukat ismét vissza-
nyerjék. 

Draveczky Gáspár 1766-ban nov. 12-én azt irja Debre-
czenből, hogy neki nagy reménysége van hogy szerencsés ki-
menetelre lehet vinni ezt az egész dolgot, ő már beszélt az 
ágenssel Bécsben. 

A superintendensnek egy levelükben ezt i r ják: kívánsága 
szerint és a consistorium óhajtása szerint a leveleknek párját 
alázatosan átaladtuk; de válasz nem érkezett »Esedezünk Tisz-
teletes Superintendens Nagy Jó Patrónus Urunknak, ha méltóz-
tatott ügyefogyott sorsunkban szokott kegyelmessége szerint hoz-
zánk méltatlanokhoz ennyire lebocsátkozni« méltóztassék ügyün-
ket továbbra is promoveálni. Jeszenák János consiliarus urunk, 
nagv Patrónusunk, nyomottatott állapotunkban nem késik vi-
gasztalni stb.102) 

A consiliarus úrhoz ugyanazon datummal irtak egy hálál-
kodó levelet, a ki jóindulattal felkarolta ügyüket. 

A pénzt, a mint az erőszakkal eladott ingatlanokért meg-
kapták, eltelték, öt pecséttel lepecsételték. Később ezzel a pénz-
zel az egyház bányászkodni kezdett a városunkban hires arany-
ezüst bányászat jó szerencséjében reménykedve, hogy ha Isten 
megáldja őket, ajándékot visznek a felségnek s kikönyörgik 
vallásszabadságukat. 

Azonban a szerencse nem kedvezett, nem csak ezt a pénzt 
fektették a bányába, hanem még a sajátjukból is sokat bete-
mettek eredménytelenül a föld gyomrába. így egy jegyzék sze-
rint ün) Gerhart Jánosnak keze alá adtak 91 R. forintot, a ki 
egy iven beszámol, hogy ő 114 f 52 1/„ kr költött el. 

Azon pénzből 1769-ben az egész Tár-
saság [nem m^eri irni, hogy egy-
ház) parancsolatjából adtunk az 
német bányászoknak . . . 40'— 

Fleischer ö kegyelmének keze alá 11 — 
Az boroknak tötésekért fizettem 

Klein uram ésHöncz uramnak l'12vl2 

Straka nevezetű bányásznak . . 10 4® 



Berlceszcn van Szilágyi uramnál 5— 
Klein uram számadása alá . . 8'42 
1771-ben Sámuel Raics halálaután 

eladván a mü szerint, most is 
életben levő ötves IJunteshágen 
uramnak 20 — 

Az orgona ferschlagért . . . . 108 
Reiter uramnak az orgona hoza-

talért — •33 
Öreg Szász Györgynek . . . . 320 
Öreg Balkónak H-— 
Balk Ádámnak az Pap interten-

tiojáért (?) — 51 
Azon instuctor, a mely a kalvi-

nista oskolába tanét kevés ideig, 
annak ruhát csináltatván ment 
posztóra103) 925 

E számadásból csupán azt emelem ki, hogy a kiadások 
legnagyobb része, mint olvasható, a bányászkodásra ment. 

Az egyház ládáját az abban elzárt különféle tárgyakkal 
előbb Gerhart Jánoshoz vitték, mivel azonban féltek, hogy itt 
nem lehet elég biztos őrizet alatt, Teleki grófhoz küldték el, 
de onnan is kénytelenek voltak elhozni és a városházának át-
adni, a honnan a plébánoshoz került letiltás végett. Ott a ládát 
lakatossal felnyittatlák, a benne levő két kelyhet a plébánosnak 
eladni kényszerültek, az iratok pedig, a melyek benne vol-
tak és a Keitter 24 lat ezüst gombja elvesztek. Az orgonát az 
akkori plébános Berényi, elkérte a nagytemplom számára ad-
dig, mig a nagy orgonát beálitják. 

1768. május 13-án aztán a felséges királyi helytartó tanács 
megadta a választ, a melyben nem volt köszönet. 

A leirat egykorú magyar fordításban igy hangzik :104) 
Az sokféle elszenvedett rövidségekről panaszolkodó és egyszersmind azon Val-

lásokbéli Szabad Publicum Exercitium vagy is Ngilván gyakorlásnak, mellyel ez 
előtt birtanak újra való megengedtetése iránt alázatossan könyörgő Augusztana 
Valláson levő Nagy- és Felső-bányai Lakosok iránt ezen Városi Tanátsnak Szent-

Iván havának első Napjánn közlebb mult Esztendőben ide küldött Világosító Vá-
laszszát Szentséges Apostoli Királlyné Jiszszonyunk Eö Felségének ezen Királlyi 
Hellytartó Tanáts alázatosan lémutatta. 

Mely dolog iránt továbbra is Kegyelmesen resolovált Eö Felsége, és ugyan 
az Traedikator háza'' mely 30 forintokkal, oz Oskola Mesteré iránt pedig, melly 20 
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forintokkal Magistratuális licitatio után fellyebb, nyerességgel adódott el, hogy ezen 
betsüs árát fellyül haladó egészen 50 forintokra menő Summa a Panaszolkodónak 
ki pótoltassék, és egészben ki is fizetetődgyék. 

Az orgona, és egyébb a Templomhoz tartozó mindennémü ingó Jószágok, 
úgymint Oltár, Székek, Praedikáló Szék és egyéb belső Templom Eszközei iránt 
amennyiben ezeknek ki fizetése és el vétele az innen tuttokra adott Kegyelmes Re-
sulatio által éppen nem Vólt meg parancsolva: hogy mindazok ha maga épségében 
meg Vannak, említett Valláson lévőknek Viszsza adattassanak, hogy azokat más-
huvá az hol Publicum exeritiumok Volna, akár Pénzért, akár penig ingyen Való 
ajánlásból által Vihessék, ugy mindazonáltal, hogy amenyiben mindezek az egész 
150 forintokból álló, és máron ki is fizetett betsüs Summa alá tartoznak, eznel: 
azon mozduló Jószágoktól illeö summának részét többször emiitett Acatholicusok 
a Magistratusnak visszafizetni tartozzanak; Hogyha penig az emiitett ingó Jószágok 
meg nem Válnának, amenyiben azoknak Vagy az Tsekély betsültetések, avagy penig 
ára Nélkül való el vételek által esett magok meg sértetödéseket, és kár vallásokat a 
Panaszlók be jelentenék, azokat eők jelenlétekbe megtétetendő betsü által újra betsülni 
és az ki nézendő igaz árokat a Panaszlóknak minden hiba nélkül kifizetni szükséges. 

Mi pedig az említett Panaszlóknak, ezen Városi Magistratus által el vitetett 
Könyveket illeti, Kegyelmesen akarja Eö Felsége, hogy ezek editójának, Vagy is 
közönségre Való ki botsásának Specificatioja az Hellységnek Mag istratussa által ki 
dolgoztassék, és akképpen meg lévén, ezen KiráUyi Hellytartó Tanátsnak mennél 
elébb megküldettessék. Mely iránt is való ezen Consiliumnak további rendelését annak 
iitánna Várnia kelletik azon Magistratusnak. 

A többi panaszbéli punctumok, nevezetesen az mellyel a Templomnak földig 
való le rontása, úgy hasonló képpen az Templomhoz valók, és az Magisztrátus ál-
tal kifizetett fundusok iránt, valamint szintén Treger Pál, és Hencz Daniel Ma-
gisztrátus által való árestáltatások iránt fel tétettenek, amenyiben hellyes Tudósí-
tása a Magistratusnak, azon panaszbéli punctumok magokban elenyészitek és fun-
damentom niVül valók. 

Mi penig az Nagy-Bányai Plebanus ellen tött Panaszt illeti, Kegyelmesen 
rendeltetik, hogy azon Acatholicusok le tévén előre beesketésért, Keresztélésért, és Te-
metésért való illendő Stólát azon Plebanusnak tsupán tsak az magok Vallásokbéli 
Ministerekhez és nem egyébbliez senkihez is szabadon valójában ki mehessenek, arra 
penig hogy Papista Templomba kötelességből járjanak azon Acatholicusok ne kény-
szer ittesenek, hanem Kegyessebb móddal az Isten igéjének halgatására üdvösséges 
Keresztényi tanítások áltál édesgettessenek. 

Továbbá mi az Fundusokat, nevezetesen azon el Vétetett Exercitiumhcz tar-
tozó szöllöket nézi, Kegyelmesen kívánja Eö Felsége, hogy azoknak praeemtiója, ha 
tudnia illik némellyik közzülők különösen maga számára meg venni kívánná, Való-
jában meg engettessék; Külömben pedig, ha senki közülök magához különösön Vál-
tani nem akarná, tehát Licitatióra botsáttatván a többet Ígérőnek adattassanak elf 

és a szerént aféle fundusoknak ára a többi Augustana valláson lévők között igaz-
ságosan osztatodgyék fel. 

Es ugyan a menyiben a Tselekedetekből ki jönne azt is, hogy az Bihar 
Vármegyében lévő' Gálos-Petri nevezetű Hellységben. az holott bizonyos Draveczki 

nevű Nemes Ember magának Praedikátort tartani mondatik, más szomszéd Hellysé-
gekből is áhítatosság Véget által szoktatták járogatni; ez pedig az Religio dolgában 
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költt Kegyelmes Besulüiokkal ellenkeznék; Tehát Kegyelmesen parantsoltatik: hogy 
ugyan azon dolog Vármegyei Magistratur által Keményen meg visgáltassék, és ha 
az világosan jó ki: hogy azon Nemes Einher házához más idegen Acathólicusok is 
vallásoknak gyakorlása véget járogntni szoktanak, azon Nemes Einher önnön külö-
nös Ererritiu inának elvesztése alatt afféle excessussal Magistratusi autlxoritással 
el tiltattassék; Hogy ha penig ezzel nem gondolván, továbbra is ezen dologba ellent 
járni merész lenne, az iránt válta képpen való tudósítás ide minden halogatás 
nélkül megküldettessék. 

Egyéb aránt penig az Auguszlana Valláson lévőknek ezen Városban 
Való Religiójok publicum folytatása el vétele iránt költ Kegyelmes elébbi 
resoluliőjálól továbbra is el nem áll Eö Felsége. 

Kötelességének tartsa annak okáért ezen Városi Magistratus, amenyiben 
ezen dolog Eötet illeti, amint itten megvan parantsolva. és mind az előre behoza-
tottaknak véghez vitelében a mi tselekedendő, tselekedni. és ki menetele iránt ezen 
Consiliumot annak idejében tudósítani. Meg lévén egyébb aránt innen a Bihar 
Vármegyénél az magok Vallásokbéli ajtatosság végett Gálos-Petribe járogató Idegén 

lakosok iránt való, úgy nem külömben az Kikéi illet, Diecesanus Püspököknél szük-
séges tudósítások. Datum ex Consilio. 

Az ingóságokhoz tehát, hozzájutnak, ha még megvolnának, 
a könyveket czimek szerint mutassák ki, mi veszett el (/?), a 
templom és a bebörtönözött egyháztagokra vonatkozó panaszok 
minden fundamentum nélkül valók, a vallásszabadság kegyel-
mes (/ 9) elvétele iránt költ resolutió pedig továbbra is érvény-
ben marad. 

A következő évben, 1769-ben a villám beleütött a Szent 
István templomba, s a mi felszerelés benne volt minden el-
égett. Ekkor az evangélikusok oly gondosok voltak, hogy orgo-
nájukat teljesen épen megmentették. Később azonban ezt is a 
plébánosnak 12 ftért eladni kényszerültek. 

Ugy az orgonát, mint a kövekkel kirakott és gazdagon 
aranyozott két szép kelyhet, a kétségbeejtő és teljesen remény-
telen időkben, Palkovics, a nagybányai biró óhajtotta megvenni. 
Meg is vette és a templom udvarán akkor épitett kápolnába he-
lyezte el, ahol az orgona még 1820-ban is létezett. A pénzt a nagybá-
nyai születési'i evangélikusok közt felsőbb parancsra szétosztották. 

A vigasztalan helyzetben nagy áldás volt a gyülekezetre 
nézve Zolnay András tanító, a ki épp úgy, mint a pap ke-
resztelt, temetett, praedikált stb. A tanács azonban ezt később 
véglegesen betiltotta. Akkor a reformátusok alkalmazták az il-
letőt, hogy mégis a városon maradhasson, de igy sem volt 
nyugalma, Erdélybe ment tehát, a hol lelkészszé lett, onnan 
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Olasziba hívták meg s életét a derék, bátor, férfiú ott vé-
gezte be. 

Itt említi meg jegyzőkönyvünk, hogy 1681. óta gyüleke-
zetünkben a következő tanítók szolgáltak: Bráts János, a ki 
Cseh Márton lelkész előtt és alatt szolgált. Binder György, Te-
sinszkv István, Zolnav András. 

Városi levéltári följegyzés szerint 1771-ben a lutheránusok 
teljesen resignáltak, »által látván magok nyomorú sorsát, az 
ecclesiájokat illető holmi jószágokat egy részben a kassai eccle-
siájoknak legálták, egy réz megaranyozott kelyhet pedig a nagy 
templom számára hagytak, négy kivarrott keszkenőkkel együtt, 
mely holmi jószágokat és pénzeket is felakarták eleintén ma-
gok között osztani, de mivelhogy kevesen voltak, a kiket obtin-
gált volna, azért megegyezett akaratból a nemes magisztrátus 
intézése szerint a szegényeknek adták.105) Ezzel szemben az 
egyházi jegyzőkönyv10") azt mondja, hogy magánházaknál tar-
tották istentiszteleteiket és pedig Gyurtsina és Radácsi nevü 
egyháztagoknál, az urvacsorát fölvenni a szilágymegyei Ha 
dadra jártak, magukra pedig évi rendes egyházi adót vetet-
tek.^) 

De maga a város is később azt igazolja, hogy még nem 
volt minden eladva 1780-ban sem, mert marcz. 8-án hozott 
végzésében ez foglaltatik »Rusznák Susanna és Erzsébet instan-
tiájára resolutio: A midőn a lutheránus gyülekezetnek fekvő 
és ingó javai mind készpénzzé tétetnek: akkor az instansokat 
illető rész ki fog szakasztani.«108) 

Még 1778-ban is a hadadi gyülekezetnek, a hova, mint 
fennebb emlittük, úrvacsora osztásra jártak, fizettek rendes 
ajánlás szerint évi segélyt.109) 

Hogy ehez minő SZÍVÓS hithüség és törhetlen kitartás kel-
lett, azt csak az képes méltányolni, a ki tudja, hogy Hadad 
Nagybányához ma is két jó hajtásnyira van s akkoriban a 
Szamos, Lápos és Zazar deltáján keresztül és a hegyi kapasz-
kodókon kanyargó rossz utakon igazi elszántság kellett ahoz, 
hogy tőlünk valaki oda menjen. 

Pro Memória. 
Szabad, de jóakaratú kötelezés, a hadadi gyülekezetnek se-

gélyezésére ajánlások, mint a kézirat mutatja: 
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R. fi. Deurtr. 

Höncz Dániel 1 — fiz 
Gerhardt János 1 
Gyurtsina István . . 1 . . . fiz. 

R. p. Dénár 

Öreg Ambrózinó — 60 

Ilalupha Dorottya 1 
Kellner Imre . . . 2 

Ambrózi János 1 
Radácsi János 1 
Meezner Mihály 3 

Pelionis András 
Szász György 

Kós János 1 . . . fiz. 
1 . . .fiz. 

— 50 

Tréger Krisztián 1 . . . fiz. 
Träger János . . . . 1 
Reiter Mátyás 1 fiz. 
Madainó Zsuzsanna 1 
Ferman István . . . 1 

Schulter János 
Protzner Dániel 
Juracsko János 
Jartsek Mátyás 
Wizner György 
Maday Pál 

1 
1 

Özv. Kleinné 4'32 
Pittner Fülöpné . . Jf— fz-

1 
1 
1 

1 .. .fiz. Matyasovszki János 2'— 
Hartlerné —60 
Vladár András 1 — fiz. 

| Nórer György 80 fiz. 

A lulh. egyház hívei éltek tehát akkor is, mikor a diadal-
mas városi tanács gúnyosan »néhai luth. ecclesiáról« beszélt. 
XIV. Kelemen pápa 1775. jul. 23-án a jezsuita rendet eltörölte, 
Mária Therézia a bullát királyi aláírásával ellátta, s Nov. 4-én 
megkapták a jezsuiták a bullát. Csakhamar szétszéledlek nov. 
második hetében az éj leple alatt, ki jobbra, ki balra, egy szép 
reggelen a közönség hűlt helyüket találta s boldogan felsóhaj-
tott, mint a ki lidércz nyomástól szabadult meg. 

Az elfogult kor sötét lovagjai letűntek, kezdjünk egy u jabb 
korszakot! 

') Helv. hitv. protoc. 639. oldal. 
*) Morvay. Középoktatás története 2 H k lap. V. L. 5H—1688. 
J) Egyházi jegyzőkönyv. 
*) Egyházi levéltár III. 2—1681. 
4) Egyházi jegyzőkönyv. 
•) Morvay. Középoktatás története. 25. 1. 
7) Egyh. levéltár. III. 550. 
«) U. o. 
*) Soltész János. A nagybányai ref egyházmegye története 187-ik lap. 
,0) Egyh. L. III. 550. 
u ) Egyházi jegyzőkönyv. 
'*) U. o. 
,J) Egyházi levéltár III. 558. 
u ) Egyházi levéltár 558. 
'») U. o. 
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•8) E levelek az evangélikusoknak egy későbbi instantiájokhoz máso-
latban csatoltattak. III. 558. 

17) Morvay Győző. A középoktatás története 26-ik lap. 
18) U. o. 26-ik lap. Városi levéltár E. 16 Orsz. levéltár Res. N. B. 

Fase. II. 160. 
19) Egyh. Lev. III. 550. 
20) Morvay. Középoktatás 27-ik lap. Pethő Gergely rövid magyar kró-

nika első és hátulsó lapján a bejegyzés. 
*') Egyh. Lev. III. 550. 

2S) Egyházi jegyzőkönyv. 
23) U. o. 
24) E. L. III. 4 8 8 - 1 6 8 9 . Egyh. levéltár. 
») Egyházi levéltár III. 488. 
2e) Egyházi jegyzőkönyv. 
") U. o. 
28) E falu Nagybányától körülbelől egy mértföldnyire fekszik. 
59) E. L. III. 558. Az engedély okmányt a császár nevében Maholányi 

János irta alá. 
30) Egyházi jegyzőkönyv. 
81) Egyházi levéltár III. 558. 
32) Morvay. Középoktatás története 29, 30-ik lap. V. L. R. oec. 25. 
33) E. L. III. 558. 
3 i J Egyházi jegyzőkönyv. 
35) E. L. III. 550, A dült betűkkel szedett nevek ma is ismeretesek 

Nagybányán. 
S6) A templom épitésre vonatkozó adatokat lásd az egyházi régi 

jegyzőkönyvben. 
37) Katona jegyzetek 77-ik lap. 
38) E. L. III. 9. 
39) Katona. Városi levéltári jegyzetek 80-ik lap. 
40j E. L. III. 9—1711. 

U. o. 
« ) U. o. 
43) Katona-jegyzetek. 81. lap. 

III. 9. Egyházi levéltár. 
45) Egyházi jegyzőkönyv. 
") E. L. III. 9—1711. 
« ) E. L. III. 550. 

E. L. III. 550. 
49) Morvay: Középoktatás története. 33. 1. Katona: jegyzetek. 87. 1. 
50) Egyházi jegyzőkönyv. 
51) III. 9 - 1 7 1 1 . Egyh. lev. 
52) Katona jegyzetei szerint Toldi István, Kerekes Ferencz, Jerémiás 

István, Bányai Sámuel és Bonyhai Ferencz szenvedték a bántalmazásokat. 
87-ik lap. 

53) Morvay : Középoktatás története. 34. 1. 
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5<) Soltész : Ref. egyházmegye története 190. lap. Katona jegyzetek 88.1. 
") Egyházi jegyzőkönyv. 
58) E. L. III. 617—1714. 
") Morvay. 65-ik lap. 
i9) Ref. trac. jegyzőkönyv. 
59) Morvay: Középokt. története. Thurzó: 38. 1. Schola Rivulina. 9. 1. 
fl0) Morvay: Középokt, története. 76. 
*') Bartók Ferencz felsőbányai praedikátor jegyzetei egy Pethő G. 

krónika első lapján. Ref. trakt. jkv. Morvay : 81. lap 
6 t) Katona. Nagyobb tört. jegyzetei 601-iU lap. 
fiS) Ugyanott. 
61) Katona: Történelmi jegyzetek 93. lap. 
•») E. L. III. 6 3 - 1 7 2 6 
Gfl) Katona: Jegyzetek. 95. 1. 
°7) Morvay: 40 lap. 
68) Katona nagyobb jegyzetei 512-ik lap. 
°9) M. kir. helytartótanács. 1746. jun. 3. Egyházi levél tár: III. 476. 
7') Katona: Jegyzetek 111. 1. 
7') E. L. III. 8/1749. 
7z) V. L. VIII. I. 37. L. 1749. Katona 730. 
73) E. L. III. 478. 
7i) Egyh. Levéltár III. 477. 
75) E. L. III. 75. Az adós levelet aláírták Szebeni Szabó András senior 

primus, Balk János Senior secundus, Gerhard János Curator primus, Germani 
István Curator secundus, Vretzkó Mátyás, Reiter Mátyás, Pinsger Mihály és 
Karrasz Lajos lelkész. 

78) Városi levéltár 1752. Fase. 1. 
77) Lásd. U. o. 
7Í) Katona jegyzetek 115. Városi jkv. IX. sz. 13-ik lap. 
79) Lukács Ödön. Nyíregyháza története I. k. 209-ik lap. L. ad 44. nro. 

81. gr. Károlyi levéltár Budapest. 
Egyházi jegyzőkönyv. III. 550. 

8I) U. o. 
M) Egyh. lev. III. 550. 
") E. L. 111. 611. 
8l) Egyházi jegyzőkönyv. 
8S) Katona. Jegyzetek 129-ik lap. 
sr') Így nevezi Fischer superintendens levele 1762. maj. 31. E. L. 
87) Egyházi jkv. 
") 1763. márcz. 9-én III. 558. E. L. 
89) Katona: Levéltári jegyzetek. 132. 
99) Mindezeket olv. Katona jegyzete iben 131 —133 I. 
91) Városi levéltár XI. sz. jkv. 6 9 , 71., 72., 73. 1. 
9t) Katona nagyobb jegyzetek 533 

Katona jegyzetek. 136. 1. 
49) Egyházi jegyzőkönyvünk szerint a templom 200 f., a le lkészlak 

160 ft, az iskola 60 frtért kelt el. 
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«) E. L. III 27. 1782. 
9S) Katona nagyobb jegyzetei . 
9") Egyházi jkv. 
*8) Városi levéltár XI. Jkv. 79. Katona jegyzetek. 
••) III. 612. E. L. 

E. L. III. 618. III. 484. 
101) Látható a nagybányai városi muzeumban az V. tárlós szek-

rényben. 
10*) E. L. III. 29. 
"») E. L. III. 614. 
104) E. L. III. 4. 
,05) XII. sz. jkv. 1771. 48-ik lap. V. L. 
, 08) E. L. III. 550. 

, ,07) U. o. 
108) Katona Jegyzetek. 139. 
'w) 556. E. L. 



III. Megújhodás. 
Es az Isten eltöröl minden könyhul-

latást az ű szemeikről; és a halál többé 
nem lészen, sem a keserűséggel való sirás, 
sem kiáltás, sem semmi fájdalom nem 
lészen többé: mert az elsők elmultak. 

Es monda az, ki a székben ül vala : 
Imé mindeveket megvjitok. Es monda né-
kem; ird meg; mert e beszédek tökéletesek 
és igazak. 

Ján. jel. XXI. 4. 5. 

••'írjk fenkölt gondolkozású Ií-ik József 1781. okt. 25-én ki-
adott »türelmi rendelete« egészen megváltoztatta Magyarország 
képét. Csecsetka Sámuel egyházjogi jegyzeteiben olvasom, hogy 
mig a rendelet eló'tt 205 re olvadt le a magyarországi ev. egy-
házak száma, addig a rendelet után rövid idő cdatt 230 uj egy-
házközség alakult. 

II. József nem állitoita ugyan vissza egyházunk alkotmá-
nyát, nem is vitte az országgyűlés elé a vallásügyet, a hova az 
eredetileg tartozott, mert hiszen ő azt legkevésbbé tehette, de 
felségjogánál fogva, a mit müveit lelkülete, nemes szive diktált, 
azt elrendelte. A proteslantismus ujéletre ébred t ! 

A megujult egyházak közzé tartozott Nagybánya is. Alig 
hirdették ki a türelmi rendeletet, már beadta következő kérvé-
nyét »a királyi comisarius ő nagyságához« : 

Méltóságos Királyi Gomtnissarius úr ! 
Nekünk Kegyes Védelmezö Urunk! 

Noha ugyan a mi Augustana Conj'ession levő Vallásunk-
béli szabad Exeroitiumunk még a reformationak kezdetűül 
fogva mint ezelőtt circiter 18 esztendőkig oly virágzó folya-
matsába volt, h >gy azon Szabad Exeroitiumunk sem a Felsé-
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gesen uralkodó Fejedelm-ektül, sem ezen N. Város Királyi Ad-
ministrator által soha semmiben meg nem háboríttattunk, 
valamig néhai emlékezetű Kárász Lajos akkori Evang Prae-
dicatorunk el tökéilett szándékkal lévén az Romano Gatholica 
Hitre való által állásában nem tsak magát, sőt minket s Ecc-
lesiánkat is az akkori Pater Jezsuitákkal és ezen Nagybánya 
Városa belső tanácsosival azon szándékozott; hogy minket 
Funditus vagy el pusztítson, vagy maga után vonnyon. 

Ezen feltett czélját az maga után való vonataira meny-
nyiben el nem érhette, tehát az Magistratussal és az említett 
néhai Jezsuitákkal az Felséges Instantiák előtt egyező aka-
rattal, Hírünk és minden tudásunk ellen azt mivelte, hogy a 
midőn semmi informatiókba mi semmit sem tudnánk, ex 
abrupto Templomunk széjjel hányattatott Ecclesiánknak pe-
dig Javai és Glenodiumai el foglaltattak és eladattak. 

Ezen dolog végett, noha sok ízben és hosszasan minden 
particularis és a Felséges Helytartó Tanácshoz minden Instan-
tiákat el követtünk légyen is, semmi kedvünk szerint tött 
Resolutiót nem kaphattunk és 18 esztendők alatt mint a Bar-
mokhoz hasonló állapotra jutottunk, holott még azok is, a kik 
kedvesek legeltetni és pásztoroltatni szoktak az ő Uroktul. 

Instállyuk azért alázatosan N aggságodat, hogy a meny-
nyiben : 

1° nem az mi rosz magunkviselésért, hanem Papunknak 
másokkal egyben kötött titkos exlatiojokért rontatott el tem-
plomunk és Ecclesiánk. 

2° Hogy az körülöttünk való négy Vármegyebéii Augus-
tana Confessión levőknek semmi közönséges Isteni Tiszteletek 
12 mértföldig nem találtatik, ezen ténytől fogván Diuattjábcín 
álló Vallásunk szabad Exercitiumát közelben felállitatni avagy 
az Felséges Instantiáktul róla engedelmet nyerni kegyesen 
méltóztassék, maradván Nagybányán stb. alázatos szegény szol-
gái : Dániel Höncz, Andreás Pellionis, Christián Tréger stb. 

1782-ben Höncz Dániel már a superintendensnél, Ruffini 
Jánosnál is járt Dobsinán személyesen, mint az egyh íz kikül-
döttje s Ruffini biztatta a híveket, hogy reménykedjenek, bíz-
zanak Islenben és az ország kormányában, a mi hatalmában áll, 
azt ő is meg fogja tenni érdekükben.1) 
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Még ugyanazon évben folyamodtak a városhoz, hogy tem-
plomot, iskolát építhessenek, papot hozhassanak, azonban a ta-
nács visszautasította a kérelmet, mivel a türelmi rendelet sze-
rint csak ott adható szabad vallásgyakorlat, a hol száz család 
'•(/i/üll lakik, Nagybányán pedig nincs annyi.-) 

Szirmay István május 10-én meleghangú levelet ír a nagy-
bányaiaknak s tudatja,3) hogy a bécsi ügynöknél Drozdik János 
uramnál eligazította a dolgot. Fried Jakab meg azt irja Kassá-
ról május 13-án Höncz Dánielnek, hogy levelét átadta Szirmay -
nak a főfelügyelőnek s irt Pozsonyba az ágensnek.4) 

Jun 2-án Szirmay főfelügyelő ismét ir ez ügyben Csécs-
ről.*) Jun. 1-én az aug. confessióhoz kötött cívisek panaszkod-
nak, hogv midőn Istentisztelethez néhányszor összegyűltek, a 
főbiró reájok üzent, hogv többet ne merészeljenek összegyűlni, 
mert a városból kántorjok és Sz. Evangéliumot olvasójok ki 
fog vezettetni. Már most kérdik: 1. hogy a türelmi rendelet 
után,a tanács akaratából lett-e ez a dolog? vagy csak a főbírótól 
jön? 2. Micsoda okból? 3. Ki volt a tiltásnak indítója? A ta-
nács azt felelte, hogy mivel senki sincs a kérvény alatt, Írassák 
alá és ugy adják be, addig nem határoz.6) 

Jun. 25-én Morvay József Bökényből irja, hogy ő Szirmay-
nál közbenjárt, küldjenek adatokat az ágensnek Bécsbe, kinek 
részére egy kevés költség is fog kívántatni.7) 

Aug. 21 én a felsőbányai lutheránusok Maday Pál veze-
tése alatt kijelentik, hogy ők a nagybányai ecclesiához kíván-
nak tartozni és a templomra 131 f 30 krt aláírnak. 

Nov. 20-án az »äug conf. tartó ecclesia elöljárói Rajter Má-
tyás és Höntz Dániel« az iránt folyamodnak a városhoz, hogy: 
1. az egyháznak kint levő követeléseit az adósok által fizettesse 
meg, 2. az elvett fundusokat 3. az ecclesia ládáját a benne volt 
clenódiumokkal és az elvett könyveket in natura adassa vissza.8) 

A hívek papi censusként 85 f 12 krt aláírnak, ebez a »kül-
földiek« u. m. szigeti, felsőbányai és ugocsamegyebeli urak 
ugyanannyit adnak : 85 f 12. 

A vasárnapi és ünnepi adakozásokból bejön G0 ft 
Kleinné asszonyomnál van 50 f 
Ennek 14 évi kamatja 42 
Herényi Sándor, már innen dislocált kath. 

plébános tartozik 50 f 
Kiütsz J. A mi osztályrészünk. 6 
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A fejéruti hegyen 12 kapás szőlőt Rleinné 9 
évig birván azért tartozik 

Továbbá interessel 
é s 

54 ft. 
24 54 

448 
A bányi oldalon levő rétet most is a plébános ur birja. 

(t. i. a r. kath. plébános). 
A templomban lerombolt ingóságokért és a templom mellett 

volt házért semmit se adtak, ezért is kárpótlást kérnek. 
Visszakérik még a drága kövekkel kirakott kelyheket, tá-

lakat, ezüst gombokat, ez utóbbiakat 30 frt értékben, a kél 
nagy ezüst pecsétnyomót, melyekből egy-egy 4 -4 aranyat ért 
legalább. 

Kérik a matrikulát, a theca könyvet és egyéb ingóságokat.") 
Decz. 2 - á n Morvay u g o c s a v á r m e g v e i O r d i n a r i u s f i s c u s i s m é t 

i r t levelet, k é r v e , h o g y még sürvebben é r i n t k e z z e n e k vele. 
Egy szóval, mint látjuk, minden követ megmozgattak a jó 

atyafiak, hogy egyházukat visszaállítsák. Azonban a kir. hely-
tartótanács 1782-ben deczemher 23-án, 9013. szám alatt kelt 
leiratában ugy döntött, hogy mivel 100 család nincs Nagybá-
nyán, tehát sem nyilvános, sem magános vallásgyakorlatot nem 
engedélyez s így sem papot, sem tanítót nem hívhatnak.0) 

Erre aztán a készséges Höncz Dániel Kassára utazott, éj-
jet a nappallal egygvé téve, hogy az ott időző császárral sze-
mélyesen találkozzék. Eölkereste Sonntag superintendenst és dr. 
Mayert, akik azt tanácsolták neki, hogy a felségnek adjon át 
egy kérvényt, mikor korán reggel 6 órakor a templomba meg}7. 
A szép kérvényt »Eperjesről való Toperczer ur« irta meg, aki 
éppen Kassán időzött s Höncz csakugyan át is nyújtotta az 
uralkodónak a tervbe vett időben és helyen, aki azt kegyel-
mesen elfogadta. 

Mikor Höncz haza jött, elmondta szerencsés utazását, a 
hívek nagy örömmel felbuzdultak s a templomra és iskolára 
1104 forintot, a lelkész és tanító fizetésére 112 frtot írtak alá. 
Morvay József maga 260 frtot adott. 

Az idő azonban telt s a kegyelmes Resolutio nem érke-
zett le, Höncz Dániel tehát M-Szigetre sietett, mivel II. József 
akkor éppen ezt a várost ejtette útjába. Pogány László házá-
ban nyújtotta át a kérvényt az uralkodónak. 

Az engedély még erre sem érkezett, a gyülekezet ennél-
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fogva Bécsbe küldte ki Hönczöt, aki oda is elment s ott Droz-
dek János ágens segítségével a harmadik felségkérvényt nyúj-
totta át II. Józsefnek. 

Ez alatt idehaza hiába zörgettek a hívek a tanácsnál a 
resolutióért,10) hiába kérték, hogy csak 2—3 napra hozhassanak 
papot, mert »sok öregek, betegek vágynák közöttünk«, hogy 
tőlük egy asszony templomba ment, 17 hetes fiúgyermeket 
vitt magával, halva hozták haza, hogy könnyebb papot ideho-
zatni, mint nekik sok költséggel messzire járni, a tanács csak 
az 1782. decz. 23-iki rendeletre hivatkozott, és semmit nem 
engedett.11) 

Panaszkodnak arról is, hogy a választásoknál a luth. pol-
gárokat teljesen mellőzik.'2) 

Ilöntz Dániel, a merész polgár (szabó mester) végre győ-
zött harmadszor. A superintendens egyik levelének hátán önmaga 
Ilöntz, ezeket jegyzette fel: 

»1785. aug. 6-án küldtek ki Bécsbe.13) Szept. 5-én a csá-
szárral elintéztem a dolgot, okt 10-én hazaérkeztem, nov. 9-én 
kezembe adták az Írásbeli engedélyt idehaza s a 8 f. 48 krt 
érte lefizettem.«14) 

A nagy- és felsőbányai evang. ecclesia magános szabad 
vallásgyakorlatot kapott a Felségtől 1785 október 11-én. Ez a 
magános gyakorlat majdnem olyan volt, mint a nyilvános, 
imaházat építhetnek, lelkészt, tanítót hívhatnak, csakhogy a 
templomnak nincs tornya és a bejárata nem az utczáról van. 

A szabadságlevél birtokában kimondhatatlan örömet érez-
tek a lelkes hívek s köztük a sokat buzgólkodott Höncz, ki 
egy egész győztes hadjáratot vezetett. 

Most arra gondoltak rögtön, hogy a régi templomnak tájé-
kára, a mai Deák-térre (Czinterem) építik az uj ecclesiát, kér-
vényt adtak be a császári kommisariushoz, hogy a jezsuita re-
sidentiától a Szent István templomig terjedő térséget pénzért 
megveszik, hova templomot, iskolát, paplakot építenek. Mig 
azonban ezek felépülnének, addig kérik az üresen álló s hasz-
navehetetlen kis kath. templomocskát használatul. Válaszul azt 
nyerték, hogy a kis templomot semmi szín alatt meg nem kapják, 
habár hasznavehetetlen is és rendezkedjenek be magán házban.15) 

A város ígérte ugyan, hogy az egyházi épületeknek ad ő 
alkalmas teret,"1) az evangélikusok azonban ezt nem várták, 
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hanem magán telkeket vásároltak. Először megvették a Maday-
féle, vagy mint akkor nevezték, Koretkó-féle telket a felsőbá-
nyai utczában, mivel azonban ez kicsi volt, visszaadták és a 
Schubert Ferencz házát vették meg 800 frtért, 178G márczius 
25-én, ugyanabban az utczában, ugyanazon a helyen, a hol a 
templom jelenleg is van 17) 

A ház a Lendvav és Szakmárv telke közt feküdt 280. 
281. szám alatt1") s két rét tartozott hozzá. A tanács előtt kö-
tött szerződés azt mondja, hogy »a felsőbányai utczában a 
Rák-utczára járó köz sikátor s Lendvay ur két fél szomszéd-
ságokban fekvő házokat, a postfundualissal s az udvaron levő 
kisebb házacskával együtt eladják az aug. conf. communitás-
nak.«1'1) Ez a ház tehát a mai templom és közkút helyén fe-
küdt s telke a mai ev. kántorlakig terjedt ki. És így téves 
azok nézete, kik azt tartják, hogy a mai ev. templom helye 
hajdan temető volt; a temető a várdombon feküdt, ezen a lel-
ken eredetileg egy magánház állolt kerttel. 

Ugyanabban a hónapban, mikor a telket ezen az igen 
alkalmas helyen megvették, márcz. 10-én tanítót is hívtak 
mindjárt Nikel István személyében, akinek hiványa szerint 50 
forint évi fizetést adnak, nagy temetéstől 30 kr., közönséges 
temetéstől 17 kr , minden gyermektől hetenként 3 kr., ugyan-
csak minden gyermektől egy szekér fa és a pünkösti offertó-
rium. Mivel azonban Nikéit nem igen kedvelte az ecclesia, 
azért mihamar elment s helyére Schavolt Mihályt választották, 
aki mivel fizetését évi 10 frttal fölemelték, itt állandóan 
meg is maradt.20) 

Papért megint csak a tapasztalt és készséges Höncz Dá-
nielt küldötték, el is ment Késmárkra, Fischer superinten-
denshez s az ő tanácsára elhívta Csipkay János akkor kiettei 
gömörmegyei lelkészt Nagybányára. Csipkay 1786. húsvétkor 
volt itt próbán s húsvét után harmadik vasárnap már elfog-
lalta állását. Készpénz fizetése 150 frt volt évenként. A pap 
útiköltségét Höncz Dániel a sajátjából fedezte. 

A mai templom helyén megkezdték tehát magánházban 
az istentiszteleteket. Berendezkedtek szégényesen, a mint lehe-
tett. Johan Dávid Reitter rézből készült szép keresztelő me-
denczét ajándékozott a gyülekezetnek jul. 15-én, mely ma is 
birtokunkban és használatban van. 
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Az orgonát meg elkérlek a várostól, a nagytemplomban 
ugyanis egv kis orgona állott — mely minden valószínűség 
szerint valaha a lutheránusoké volt — azt kölcsön kérték s a 
tanács oda is adta téritvény mellett azzal, hogy mikor a város 
kívánja, azonnal kötelesek sértetlenül visszaadni. 

Csipkay megnyitotta az uj anyakönyvet. Az elsó' adatol 
július (i án jegyezte be (s ez keresztelés volt) következőleg : 

Sub ministerio Joannis Gsiplcay : Anno 1786. 
Die 6. Julii Catharinau patre Joanne Matyasovszky, ma-

tre vero Christina Schuler nata, baptisata est. Susceptor erat 
Abraham Kraust. Susceptrix autem Susanna Székely. 

(Magyar fordításban: Csipkay János lelkészkedése alatt, 1786. ju l ius 
6-án Katalin, aki Matyasovszky János apától és Schüler Krisztina anyá-
tól született, megkereszteltetett . Keresztapa volt Krausz Ábrahám, Ke-
resztanya Székely Zsuzsánna.) 

Az első temetés aug. 9-én volt, a bejegyzés következő : 

Sub ministerio Joannis Csipkay: AntlO 1786. 
Die 9. Augusti. Catharina hebdom. Sc 3. dier. aetatis 

suae, nata patro Joanne Matyasovszky, matre Cristina Schüler 
sepulta est. 

(Magyar fordításban : Csipkay J. lelkészkedése alatt 1786-ban, aug. 
!)-én Katalin 4 hetes és 3 napos korában, Matyasovszky János apának és 
Schiller Krisztina anyának gyermeke eltemettetett.) 

Az első esketése 1787-ben volt, bejegyzése igy hangzik: 

Sub ministerio Joannis Csipkay Anno 1787. 
Die 16 Januarii. Civis Nagy Bdnyensis iuvenis Sámuel 

Filyo 29 ann. a et. suae, patre Matthia Filyo cive Reg. lib.Cittis 
Cibiniensis in Cottu Saárosis sitae matre Susanna Szabó, natus, 
copulatus est cum virgine Susanna 17 annor. Nagybanyensi, 
patre, eiusdem Cittis nagybanyensis cive Stephano Gyurcsina, 
matre Dorothea Halupka, nata. 

Magyar fordításban : Csipkay lelkészkedése alatt 1787. január 16-án 
Filyo Sámuel nagybányai ifjú polgár, 29 éves korában, Filyo Mátyás Sze-
ben szab. kir. városbeli polgárnak, Sárosmegyéből és Szabó Zsuzsannának 
lia, összeeskettetett Zsuzsanna 17 éves nagybányai hajadonnal, ugyanezen 
város polgárának Gyurcsina Istvánnak és Halupka Dorottya anyának 
leányával. 

Az anyakönyveket 1840 végéig latinul vezették. 
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1787 ben egy szűkszavú rovatos kimutatás az iskoláról 
ezeket az adatokat ó'rizte meg: 

Az iskola helve: Nagybánya. 
Kerület; Dobsinai superintendentia. 
Iskolai felügyelő: Krausz Ábrahám. 
A katecheta neve: Binder György. 
Módszere: Katechetikai. A szülők gyengeségeiről. 
A tanitó minő nyelveket beszél: Németül és magyarul. 
A tanitó tanítási éveinek száma : Kettő. 
A tanítványok száma: 24. 
Állapotuk : Mindnyájan polgárok gyermekei. 
Előmenetel: 12 szorgalmas, 12 hanyag. 
Milyen pályára mentek a kilépők: 12 az iparospályára. 
Hány órát adnak hetenként: Naponta délelőtt délután 2 

órát, szerdán és szombaton délután szabad. 
Miben oktatják a gyermekeket: A ker. hit alapelveiben 

és erkölcstanban, a magyar és a tót gyermekeket a német 
nyelvben. 

Ugyanez évben pecsétnyomót csináltattak. A hosszúkás 
köralaku pecsétnyomónak nagyobbik átmérője 30 mm. Rézből 
készült, (vas nyéllel), középen egy paizsban a hullámoktól hányt-
vetett hajó látható, a paizs felső közép részén egy fej emel-
kedik, mellette jobbról és balról J. C. (Jesus Christus.) A paizst 
hosszúkás köralaku felirás foglalja be »Christo Favente vivam.« 
A külső körirat ez: Sig Ecc. Evang. Nagy & Felsőbányensis 
1788. Magyarul: Krisztus kegyelméből élek. A nagy- és felső-
bányai evang. egyház pecsétje. (Ára 5 frt volt.)21) 

Mivel a templomi eszközök és egyéb ingóságok elvételébe 
még mindig nem nyugodtak bele, ismételve zörgettek ezek 
visszaadása iránt a városnál, a tanács azonban azt mondja, 
hogy a mostani magistratus még a protocollumokból sem ta-
nulhatja ki ezt a dolgot, szíveskedjenek specifikálni, hogy kí-
vánságukat teljesítsék. Persze ez csak olyan kibúvó volt.22) 

1788-ban feszült viszony támadt Csipkay lelkész és az 
öreg Höncz Dániel között, aki vénségére rigolvás, kötekedő 
lett, míg Csipkayt, »a derék papot« szelíd modoráért, művelt-
ségéért nemcsak az evangélikusok, de a többi felekezetek is 
nagyon szerették. Ebben az ügyben ahivek Ruffini superintendens-
hez irnak s igen szép bizonyítványt állítanak ki Csipkaynak. 
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Egy akkori leltár (inventarium) szerint a templomnak kö-
vetkező felszerelései voltak: 

1. A keresztelő medenczén egy aranynyal kivarrott kendő 
2. Rózsaszínű kendő fehér csipkével, selyemből. 
3. Téglaszínű selyemkendő. 
4. Fehér muselin kendő vörös selyemmel kivarrva. 
5. Kék selyemmel szőtt fehér színű kendő. 
0. Fehér kendő zöld selyemmel kivarrva és arany nyal a 

négy szegletén kihimezve. 
7. Kék takaró az oltáron. 
8. Két mintázott kék és fehér kendő. 
9. Fehérrel, pirossal kivarrott törölköző. 
10. Fehér kendő csipkévé] az oltáron. 
11. 4 gyertyatartó, kettő ónból, kettő rézből. . 
12. Egy kehely, sárga selyem-kendővel, egy ostyatartó 

szelencze sárga-rézből. 
13. Két ón kanna, egy nagyobb, egy kisebb. 
14. Egy szemfedő. 
15. Egy ostyasütővas és egy ostyavágó vas. 
16. Reiter Mátyás ur ajándéka, egy fehér muslin kendő, 

1 sarkán aranynyal hímezve.23) 
Az itt felsoroltak közül az 1-ső, a 10-ik, a 12-ik, t i. a 

régi kehely és az ostyatartó, a 13-ik az ősrégi 2 ónkanna, a 
15-ikből az ostyavagó-vas és a 10-ik még máig is megvan. A 
többit az idő elemésztette. A leltár azonban nem tökéletes, pl. 
a rococo rézkancsó, a kétfejű sasos takaró nincs benne, a me-
lyek pedig régebbi időből valók és ma is megvannak. 

Maday Pálnak az egyház már régebben tartozott 250 
rhénes forintokkal, melyeket ő »illendő interesre« adott kölcsön 
a gyülekezetnek. Egy pecsétes okiratból megtudjuk, hogy az 
ekklézsia a tartozásba oda adta a fehér-uti szőlőt 100 frt értékben, 
Birngruber András »zsemlyesütő« úrtól Maday fölvett szintén 100 
frt készpénzül. »Az ezeken felül levő 50 R. forintot pedig hagyom 
az templomnak és az fentjelzett 250 R. forint után ez napsá-
gig jövendő interesét is oda ajándékozomígy jelenti azt ki 
maga Madai junius 7-én 1789-ben.24) 

Csipkay János lelkész ugyanez év augusztus 8-án azt kéri 
a vármegyétől, hogy nemcsak az anyaegyházban, de a körül 
levő községekben is végezhessen papi functiókat, valamint kéri 
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azt is, hogy Fekete-Bánya, Misztbánya, Misztótfalu. Fernezelv, 
Szatmár a nagybányai anyaegyházhoz csatoltassanak. 

A vármegye teljesítette a lelkész kéréseit s már auguszt. 
10-én kiadta határozatát. Jellemzi a kort, hogy a lelkész ké-
relme latinul, a vármegyei határozat németül van írva.25) 

1790 vége felé leérkezett ide is II. Lipót kegyelmes »ki-
rályi válasza« mely 17 pontban eredeti szövegét képezte a rö-
vid idő alatt törvényerőre emelt 1790. XXVI. törvényczikknek.25) 
Tudjuk, hogy ez a törvény visszahelyezte egyházunkat a bécsi 
és linczi békekötések alapjára s visszaadta régi alkotmá-
nyunkat. A törvénynek van ugyan egy-két szépséghibája, de 
általában óriási haladást jelez még a türelmi rendelettel szem-
ben is. Részletesebb bírálata nem tartozik feladataim közé. 

A nagybányai egyház e törvény által nyerte meg a nyil-
vános vallásgyakorlatot 1791-ten s így 6 esztendő után meg-
szűnt az u. n. magános vallásgyakorlat, melyet II. József en-
gedélyezett a nagybányaiaknak. E törvény második pontja ki-
mondja, hogy a vallásgyakorlat mindenütt nyilvános és sehol-
sem magános többé. 

1791. junius 13-án behelyezkedtek jogaikba az evangéli-
kusok városunkban, gyűlést tartottak és megejtették a válasz-
tásokat. 

Felügyelővé egyhangúlag Morvay Józsefet, Ugocsavárme-
gye alispánját választották. Curátorokká Birngruber Andrást és 
Vizner Györgyöt, melléjük segítségül Filo Jánost. Hogy pedig 
az egyházban jobb rend legyen, a Curatorok mellé intézkedő-
kül az öregebbek és ifjabbak közül megválasztalak a követ-
kezők: Rajter Mátyás, Höncz Dániel, Pelionis András, Hart-
mann János, Tréger Krisztián, Rajter János Dávid, Jurasko 
János és Radátsy János. (Presbyterium.)-") 

Radvánszky Ferencz kerületi felügyelő 1791. deczember 
8-án, Mazarv József hegyaljai felügyelő decz. 29-én felszólítja 
az egyházközséget, hogy superintendensre szavazzon s szava-
zatát 1792 jan. 20-ig küldje be Tállyára.27) 

Az egyház anyagilag gyengén állott, Birngruber Andrástól 
131 R. frt és 37 krt vett kölcsön 6%-ra, hogy kiadásait fe-
dezhesse.28) 

1793-ban Szklenár Péter senior és Lehotzky András ju-
nior voltak a curatorok, egyházi! Jarcsek Mátyás. A bevétel 
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221 f. 59' /2 kr., kiadás 221 f. 06 kr. Kbben az évben az adófi-
zetők közt találjuk21') a mai nevek közül Trégért, Makovicsot, 
Mayer, Schmiedt, Fleischer. Siskovits egyháztagokat, Tótfalusi-
nét, Krausznét stb. A régi Intli. nevek közül még élt akkor egv 
Protzner Pál, aki azonban már szegény volt, mert csak 40 kraj-
czár adót fizetett. 

A számadást az egyház tagjai megvizsgálták s aláírták az 
egyháztagok. 

1794 ben Szklenár Péter és Maver Tóbiás kurátorsága és 
Chrencsik György egvházfisága idején a bevétel 218 í. 26 krt, 
a kiadás 212 ft 09 krt tett ki. A számadásból kitűnik, hogy az 
urvacsorai bort mindig az egyház vette, vettek pedig urva-
csora-bort január 19-én, mart. 16-án, ápr. 21-én. jun. 8-án, 
jnn. 9-én, jun 25-én (pünköstre), szept. 28-án, decz, 25-én 
decz. 26-án. 

A lelkész fizetése jun. 3-án igy van bevezetve, pro mense 
jan. febr. mart. a lelkésznek »Salarium.« 

1795-ben Szklenár Péter és Rajter János Dávid kurátor-
sága alatt 252 frt V2 krt vett be a pénztár s 182 frt 46 krt 
adott ki. A jövedelmet az egyházi adó képezte, továbbá per-
selypénz és a nyeles perselvlyel vasárnap délelőtt, valamint 
délutánonként is összegyűjtött adományok. A kiadást a lelkész 
és Schavolt tanító fizetése teszi. Épületekre évenként 1—2 frtot, 
sőt többnyire semmit se költöttek. 

1796. április 24. Czölder Gáspár Fernezelyről311; 3 dukátot 
(13 RÍ 30 krt) ajánlott az építendő uj templomra. Stark Jakab31) 
1 frt 30 krt. Ápr. 26-án kijelentik a curatorok a városnak, hogy 
1240 Rh forintjuk van templomépitésre. 

Augusztus 16-an adta meg a h. tanács az egyháznak az 
engedélyt arra, hogy templom, iskola építésre könyöradomá-
nyokat gyűjthessen,32) szeptember 24-én kézhez is adták az ok-
iratot. 

Ugyanezen év október havában megvette a gyülekezel is-
kolának a mai lelkészlak telkét özv. Kameráth Antalné szül. 
Stajn Erzsébettől 300 R. frton.33) 

Egyik szomszédja volt a magánházban berendezett luth. 
templom (a mai templom helyén) másfelől Kis Sámuel (a mai 
Robelly-ház). 
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Riesz János Gottlieb szatmári vaskereskedő évi 4 frt 30 
krt ajánlott fel a nagybányai egyháznak önkéntes adó fejében.34) 

A templom, az iskola teljesítette kötelességét, az egyházi 
élet csendben és rendben folyt. 1799-ben azonban igen meg-
zavarta egy épp oly kellemetlen, mint nem nagy jelentőségű 
perpatvar, mely az egyház és Höncz Dániel között támadt. 

Az egyháztagok perbe fogták Hönczöt és sokféle váddal 
illették.35) Ezzel szemben a per folyamán, mely egész 1801-ig 
tartott, Höncz csak annyit tudott felhozni, hogy a lelkész őt az 
urvacsorától elküldötte, mivel nem békélt meg a papjával és 
hogy Hönczöt nem akarta egy özvegygyei összeesketni, mivel 
özvegységének törvényes várakozási ideje még nem telt el. 

A nagy- és felsőbányai egyház, valamint a szigetiek, — 
kikhez évenként egyszer eljárt Csipkay — igen szép, szinte 
lelkesnek mondható bizonyítványt állítottak ki Csipkay mellett.3(;) 

A per a városi magistratus előtt folyt. A város a vizsgá-
latot elrendelte. A tanúkihallgatásoknak vége-hossza nem volt. 
A vallomások mind megegyeztek abban, hogy Höncz nyughatat-
lan vérű, kötekedő természetű ember, a praedicatio alatt ha 
valami neki nem tetszik, mindjárt a fejét csóválja, vagy a szom-
szédjával discurál. 

Treger Cbristián tanúvallomása szerint egyszer a sekres-
tyében a papot Höncz nagyon meg is támadta. 

Húsvét napján Höncz úrvacsora végett megjelent a tem-
plomban és midőn a pap hozzá jutott volna, ezen szókat 
mondta Höncznek: »Kend nem érdemes az Ur vacsorájára, 
mig meg nem ismeri vétkét, mivel nagy haragba vagyon.« 
mely után a pap maga helyére menvén, Höncz Dániel igy 
kiáltott az papra kezét fölemelvén: »Kend az! Kend az!« nagy 
haraggal és morgolódással kiment a templombul mondván : 
»Várjon megtanítom, az kezivel szüntelen fenyegetvén.« (Hart-
man János vallomása.) 

Nézner állítja, hogy a templomban rosszul viseli magát, 
mozgolódik, zúgolódik, az könyörgés neki nem tetszik, az népet 
fentszóval is botránkoztatja. 

Ezenkívül is a tanuk, sok mindenfélével vádolják. 
A dolog megjárta a hegyaljai esperességet, kerületet, a 

püspök, esperes, a lelkészt megdicsérik eljárásáért. A város fis-
cusa Hönczöt vád alá helyezi és súlyos büntetést indítványoz, 
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Höncz védekezik erősen, tiz iratot is váltanak egymással, 
bebizonyítja, Morvay József ugocsai alispánnak sajátkeziíleg irt 
nyilatkozatával, hogy ő a Morvaytól állítólag kapott 260 forintot 
el nem költhette, mert azt soha meg sem kapta.37) 

Morvay ugv is mint nagy tekintélyű ev. ember, ugy is, 
mint az egyház választott felügyelője eljön Ugocsából Nagy-
bánvára békíteni, hasztalan, a feleket nem tudja összehozni.3*) 

1800 végén aztán egy sajnálatos esemény befejezte a 
pert, t i. Csipkav lelkész decz. 28-án, 56 éves korában meg-
halt, két nap múlva, decz 30-án temették, a gyülekezet tehát 
a XVIII. századot gvászszal fejezte be. Csipkav 15 évig lakott 
Nagybányán, általános szeretettől környezve, bártfai sárosme-
gyei születésű volt s három nyelven szolgálta hűségesen az 
egyházat, sőt a mennyiben akkoriban a latint is tökéletesen 
kellett tudni, tehát négy nyelven. Végső kívánsága szerint ba-
rátja, a felsőbányai ref. lelkész, Salv Mihály temette el abba a 
várdombon fekvő temetőbe, mely a r. kath. kápolna háta mö-
gött, mint kert máig is birtokunkban van. 

A Höncz-féle per ezután egv egyezségi okirattal hivatalos 
befejezést nyert 1801. aug. 26-án. Az egyezség szövege szósze-
rint a következő :3U) 

Oh-3. Sessio 4-8. 1801. 

Az mai Napon az Tekintetes Nemes Nagy Bánya Magis 
tratusa előtt az icle való Aug. conf. Comunitas Birngruber 
András, Tréger Gristián és Nézner János Személyekbe egyrész-
ről, másrészről pedig a Höntz Dániel ő Kegyelmével, az ide 
való Protestánsok felől következendő edgyességre léptünk. 

1 mo Azon Proeessusról, melly az Comunitas nevébe, va-
lamely Restantiák eránt Höntz Dániel ellen inditatott, az Co-
munitas tellyességgel lemond és békesség okáért, semmit sem 
akar llöntzen keresni. 

2 rfo Azonban, minthogy Höntz ő Kegyelme az Evangelica 
Templom építésére negyven R. ftolcat önként az Tenkintetes 
Nemes J \ 1 a g i s t r a t u s előtt ígért, azoknak a negyven liénes forin-
toknak letétele a Comunitás által, nevezett Höntz Dánielnek 
lelki esmeretére bizattatik. (Ezt az egyház később megkapta.) 

3 tio Addig, mig nevezett Höntz Dániel magát az Comu 
nitásban Confidentiára ujjolag érdemessé tészi, addig a Con-
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sistoriumba sem szava se széke ne lehessen. Ugy a Comunitás-
béli dolgokban, sem néki, sem társainak szabad sznvok ne 
légyen. 

4 to Hogy ha Höntz Dániel ö Kegyelme magát továbbá 
is az Comunitásbeli Dolgokba béavatni akarná, vagy akár mi 
módon az jó edgyességet háborítaná, tehát azon esetre magát 
Höntz Dániel obiigálja, hogy a mostani Excessusok eránt is az 
érdemlett büntetés a Tekintetes Nemes Magistratus által né 
kie imputáltassék. 

5 to Ezen Declaratiot és egyességet, az Fiscalis Actioval, 
melly ellene folyt, érdemlett Eepraehensioval, az Comp romit-
tens részek megproto coll áltatni és kiadatni instállyuk. Actum 
Nagy-Bánya die 26. August. 801. Dániel Höntz mp. Andreas 
Birngruber mp. Christian Träger mp. Johan Frantz Nézner mp. 

(Höncz Dániel pár év múlva (1805. febr. 8-án) meghalt. 
Höncz Lőrincz és Lázár Anna szüléktől született Lőcsén. 74 
éves korában halt meg Nagybányán. Mateják lelkész temette el.) 

Csipkay halála után Tréger Christian és Nézner János ku-
rátorok azonnal gyűlésbe hívták a híveket, levelet intéztek Ni-
kolay Sámuel eperjesi superintendenshez, hogy ajánljon nekik 
lelkészt. Nikolay két candidatust ajánlott,4 ') olyat, aki három nyel-
ven képes szolgálni, s kívánta, hogy az utód legyen olyan ép-
pen, mint a derék Csipkay volt. 

Az egyik jelölt Kmetty György, kit a szigetiek ismernek, 
a másik a svábolaszi tanitó Mateják György, a ki különben 
miavai születésű s végzett lelkész. Szóba volt még Mihalik Dá-
niel is, őt azonban Késmárkra második professornak választot-
ták s igy ez a combinatio elesett. 

A superintendens április 4-én41) kelt levelében ismét Ma-
tejákot ajánlja. A gyülekezet meghívta őt próbabeszédre, s el 
is jött a candidatus 1801. Cantate vasárnapján. 

Ez útjában nagy veszedelemben forgott, a mennyiben 
Szatmár és Udvari közt éjjel megtámadták, kirabolták s kicsiny 
hija, hogy életével nem fizetett azon vakmerőségeért.42) hogy 
azokban az időkben éjjel mert utazni, sietvén Nagybánya felé. 
de mégis sértetlenül érkezett ide s megtartotta próba beszédjét. 

Az egyház megválasztotta következő fizetésre: 150 forint 
készpénz évenként, minden egyháztagtól egy szekér fa, eske-
téstől 1 ft, praedicatiós temetéstől 1 ft, praedicatió nélkül való 
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temetéstől 30 kr, keresztelésért 12 kr, avatásért 12 kr. Kará-
csom és húsvét otTertorium. A szigeti filiától 50 ft, melyért kö-
teles kétszer meglátogatni a szigetieket.43) 

Nézner Ferencz a jelölttel Eperjesre utazott, hol Nicolay 
szuperintendens a szokásos vizsgálat után fölavatta az uj lel-
készt jun. 9-én. 

Reinstadter János eperjesi német pap és Balánszky Jó-
zsef svábolaszi praedikator, valamint Kralovánszky András, 
Meyer András, Karlovszky Zsigmond, Valajtner stb gimnáziumi 
professorok jelenlétében.14) 

Junius 20-án Nagybányára érkeztek s itt junius 28-án 
Mateják átvette hivatalát. Meghivó levele szerint köteles 
volt egyik vasárnap délelőtt és délután németül, másik vasár-
nap délelőtt tótul, délután magyarul beszélni. A hétköznapi is-
tentiszteletek rendje ez volt: magyarul szerdán, szombaton ; né-
metül hétfőn, csütörtökön; tótul kedden és pénteken.45) Böjti 
időben, minden csütörtökön reggel passió-beszéd volt. Pünkösl-
től Mihály napig minden vasárnap délután catechisatio. A con-
firmandusokat böjt alatt hat hétig tanították s nagycsütörtökön 
vették fel az első urvacsorát. Mateják tíz évig lelkészkedett 
Nagybányán. 

Az uj lelkész julius 12-én Felsőbányán tartott istentiszteletet, 
okt. 28-án Nagybányán közgyűlést, a melyen Tréger Krisztián 3l/2 
évi hivataloskodása után lemondott gondnoki állásáról, helyére 
Nézner Ferenczet s egvházfmak Juratskó Jánost választották. 

Consistóriumot alakítottak hét emberből u. m, Tréger Kris-
tián, id. Johan Jurátsko, Jartsek Mátyás, Sklenár Péter, Vladár 
András, Makovics András és Schuller János, a kiket teljes ha-
talommal felruháztak az egyház ügyeinek vezetésére Morvay 
felügyelő meghalt, de helyét nem töltötték be. 

Ugyanezen a gyűlésen Schavolt Mihály kántortanítónak a 
fizetését 60 forintról 90 forintra emelték, de a kosztpénzt en-
nek helyébe levonták.4") 

1802-ben rendezte az egyház régi agentionale és cathe-
draticum tartozásait. 9 esztendőről kifizette egy év alatt és pe-
dig olyformán, hogy annak törlesztésére több izben oíTertori-
umot tartottak. A templom építési alap számadásait átnézték 
s Nézner curator ezt is a kezelésébe vette. 

Mint a belmissiónak szép megnyilatkozását említem fel, 
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hogy Krausz Ábrahám helybeli polgár özvegyét a gyülekezet 
állandó segélyben részesítette, olyformán, hogy a lelkész egy 
könyvecskét állított ki neki, melybe bejegyezték az adományo-
kat. Naponta 5 krt kapott segélyül másféléven át. 1803. október 
10-énpedigtisztességeseneltemették az elszegényedett özvegyet.47) 

Az iskolában ez időtájl a következő tárgyakat tanították : 
1. A szent kátéból az első és második rész. 
2. A biblia történetből az ó-szövetség 1 —15-ig. 
3. A kohászatból az 1-től a 95 kérdésig. 
4. A természetrajzból 1—50 kérdés. 
5. Földrajzból Európa, 65 kérdés. 
6. Számtanból kezdettől az osztásig. 
7. Olvasásból a betüzés. Éneklés. 
8. Latin nyelvből, a főnévről. 
9. Az irások revideáltattak. 

10. Zenéből a hárfa és zongora. 
Az 1803-ik esztendő több szempontból véve nevezetes 

gyülekezetünkre. Birngruber András pékmester ugyanis, ki ép-
pen szemben lakott az imaházzal s nagy szeretettel viseltetett 
egyháza iránt ez évben orgonát hozatott Svedlérről Schavolt 
tanító által, mivel choralénekeseket nem tarthatott az egyház, 
és Schavolt tanítónak egyedül kellett énekelnie. Az orgona ké-
szítője Krolig József volt, a fuvaros pedig aki ide szállította 
Spaner János, maga az orgona 100 forintba került, Birn-
gruber ezenkívül egy mázsa ólmot is adott hozzá. Ezt az orgo-
nát még a mai templom helyén állott s magánházban beren-
dezett imaházba helyezték el. 83 éven át szolgált Nagybányán 
rendeltetésének. 

Ma, ugy, a hogy megjavítva, a misztótfalusi ref. templom-
ban látható. 

Mivel a magán épületben berendezett imaház részint ki-
csiny, részint roskadozó volt: elhatározta a gyülekezet, hogy 
komolyan hozzá lát a templom építéséhez, e czélból a még 
1796-ban nyert engedély alapján megindította a gyűjtést teljes 
erővel. 

1. Gömör, Zemplén, Kis és nagy Hont, Zólyom. Bars, Po-
zsony, Komárom, Pilis megyében Schavolt tanitó és Krentsik 
György gyűjtött. Hozlak tisztán a gyülekezetnek (mert V3-ad 
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része az ősszegnek a gyűjtőket illette) 691 rhénes forintot, va-
lamint 4 mázsa és 28 font életet. 

2. Ugocsa, Beregh, Ungvár, Zemplén, Abauj, Sáros, Szepes 
Liptó, Turótz, Árva. Trencsén, Nvitra megyébe mentek Szkle-
nár Péter és ifj. Juratskó János, gyűjtöttek tisztán az egyháznak 
460 Rf. 56 krt. 

3. Szatmár, Heves, Pest, Békés, Szabolcs, Bihar megyékbe 
elindultak október 13-án Prekopcsek Ferencz és Vajda Baltha-
zár, mivel azonban semmire sem mentek, visszajöttek Szatmár-
ról és hozlak 10 flot. Pótlólag aztán 1804. juniusban ezekbe a 
megyékbe Träger Christiánt és Hrencsik Györgyöt küldölték ki, 
a kik 559 f 59 krt hoztak. 

4. Erdélyben Schüller Islván és Träger Christian jártak 
1805-ben s hoztak 423 f 39 7, krt. 

Schavolt tanítót e gyűjtésből kifolyólag megismerték s 
megszerették a diósgyőriek, meg is hívták tanítónak, a ki aztán 
1804. apr. 16-án elhagyta Nagybányát. Ez időtől kezdve egész v 
a hetvenes évekig a papok magok tanították a gyermekeket 
külön tanítója nem volt a gyülekezetnek. 

A gyűjtő könyvecskék ma is megvannak. Az ujjnyi vas-
tag nyolezadrét alakú, kemény fedélbe kötött könyvecske erős, 
vastag, merített papírból készült, lapszámozva nincs, de el van 
látva a gyülekezet és a gyűjtő pecsétjével. Czimlapja latin, 
mely megmagyarázza részletesen, hogv ez a nagybányai ev. 
egyház templomépitési gyüjtőkönyvecskéje. Dátummal ellátva, 
A 2-ik lapon néhány bibliai idézet magyarul és németül. (Luk. 
VI. 38. Péld XIX. 17,) A Szklenár Péter nevével ellátott gyüj-
tőkönvvecskében 127 lap van beírva, két rendbeli gyűjtés, 
mintegy 2000-en szerepelnek benne, 1537 frt 45 krral, tehát át-
lagban 72 kr esik egy adakozóra, ami, tekintve azt, hogy ak-
koriban rengeteg ilyen gyűjtés folyt az országban és tekintetbe 
véve a pénz értékét, igazán nagyszerű eredmény. 

A könyvecske semmiféle világi hatósági engedélyekkel 
nincs ellátva, még csak a helytartótanácsi engedély száma 
sincs mjta, arról meg éppen szó sincs, hogy a kapitányok, szol-
gabirák külön-külön engedélyezték volna a gyűjtést. 1805-ben 
Erdélyben már az engedély okirat hátán több kapitány és fő-
bíró ad 3—3 napra helyi gyűjtésre szabadságot.48) 

Szklenár könyvében a kéi legnagyobb tétel névtelen. »Bö-



8 0 

kényben, Nemes Ugocsa vármegyében 20 ft.« és »Orosziban 
Nemes Bereg vármegyében 20 fl.« Az első körülbelől Morvay 
az egyházi felügyelő volt. Legkisebb adomány a könyvecské-
ben 3 kr.4") 

Ugyanezen évben, 1803. aug. 22-én Szatmáriné Csillán 
Dorottya végrendeletileg 50 tallért hagyományozott az egyház-
nak, egy arany gyürüt és 6 lat ezüstöt, hogy abból kelyhet 
csináltasson. Halála után leánya, Zsuzsánna is, emlékül, mivel 
Erdélybe szándékozott költözni, megajándékozta egy aranynyal 
átszőtt kendővel az egyházat.5') 

1804-ben a gyűjtés az ország más részeiben folyt tovább, 
ekkor a gyűjtők már a város részéről pecsétes passust51) is 
kaptak, meg egy hosszú felhívást a lelkésztől,52) melyben ada-
kozásra serkent. 

Októberben a superitendens a hegyaljai egyházmegyét 
vizitálván, ezt az egyházat is meglátogatta. Az egyház 4 frtot 
küldött fáradságáért, azonban ő azt Sváb-Olasziból — amely 
egyházközség szintén a hegyaljai esperességhez tartozott — a 
templom javára visszaküldte53) 

Aug. 21-én két kovási emberrel szerződött az egyház, 
hogy két kemencze meszet égetnek a templom számára és pe-
dig véka számra, felét 12, felét 13 kron. Ez volt az első lépés 
az uj templom építéséhez. 

1805-ben fogott Birngruber András első curator a szüksé-
ges anyagok összeszerzéséhez, febr. 14-én tették le az alapkövet. 

A város hatvan szál fát adott a templomhoz, a fák vé-
kony hegyeit és ágait a téglaégetéshez szintén átengedte5l) s ta-
nácsolta, hogy téglát együtt égessenek a reformátusokkal, mert 
azok is templom építéshez fogtak. 

1806. márczius 29-én özv. Jartsek Mátvásné, szül. Haii-
ler Mária, kinek egyetlen fia elbujdosott világgá, a templom-
nak hagyta összes vagyonát. A papnak 10 frtot, a nemes ta-
nácsnak 12 ftot, a szegényeknek 10 ftot hagyományozott. (E 
vagyon értéke: 250 ft, a templomra 1807-ben be is folyt.) 

1805 —1807-re esik mostani templomunknak épitése, mely 
patriarchalis házi kezelés ulján történt, a hívek munkával, pénz-
zel, naturalékkal segítették az építést, sokan napszámba is eljöt-
tek dolgozni, a polgárok közül is ingyen.55) 

Birngruber az építésvezető gondnok négy ökröt vásárolt, 
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béreseket fogadott, így hordták az anyagot. Tehát az ecclesiá-
nak saját, szerződtetett béresei voltak, de azért fuvaroso-
kat is kellett olvkor alkalmazniok. Téglát, deszkát, meszet, zsin-
delyt stb. maguk vettek, a mestereket esetről esetre alkalmaz-
ták, így azoknak még neveit se tudjuk. Hogy terv nélkül dol-
gozlak volna azt nem hihetjük, de mi reánk az akkori templom 
rajzai nem maradtak, s mivel mintegy 14 évvel később újjá-
építették ismét a templomot, azért régi alakjában nem ismerjük, 
mikor pl. sekrestyéje is volt. Birngruber pontos számadásai 
azonban megvannak ma is 

Ezen számadásokból kihámozva a templomot illető rész-
leteket, körülbelől 3000 ftba került maga az épület. Tájékozásul 
említsünk meg néhány tételt: 

A kőmivesnek GOO ftot fizettek. Az ácsnak 86 f. 16 krt, meg 
45 f. 50 krt adtak, mészért 111 f. 04 krt. 

28400 db téglát vetlek, hol G, hol 7 ftjával ezerét. 23000 
zsindelyért, 120 ftot fizettek, tehát, 4 frt 28 krba került ezre. 

Az alapárkokat bányászok ásták 22 f 35 krért. A to-
rony keresztjét >Tek. Pechata János kir. gymnasiumi igazgató 
úrtól vették 4 f. 48 krért«,iK) s a torony és a gomb aranyozása 35 
f. 15 krba került. 

Itt van a helye annak, hogy megczáfoljunk egy máig is élő 
szájhagyományt A helybeli ev. templomon ugyanis kettős ke-
reszt van, szokatlanul eltérőleg az ország más evang. templo-
maitól. Ezért az idegennek azt szokták itt mondani, hogv a so-
kat szenvedett lutheránusok a békesség kedveért s félelemből, hogy 
ismét elveszik templomukat, föltették a toronyra a kettős keresz-
tet, melyet egy plébánostól kaptak ajándékba. A tény az, hogy 
az akkori gymnasiumi igazgatótól vették 4 f. 48 krért, a ki azonban 
nem volt minorita, tehát pap, hanem világi ember. Hogy az 
igazgató honnan vette, azt ma már nem tudjuk, csak sejtjük, 
hogy a residentia lomtárából, hol a lebontott Szent Márton-tem-
plomtól vagy a lerombolt luth. fatemplomtól maradhattak ke-
resztek. Készemről valószínűnek tartom, hogy ez a kereszt a 
Szent Márton templomáról való s azért igyekeztek azt eldődeink 
kegyeletből megvenni. Az akkori r. kath plébánost Hamarlyák-
nak, a g. katholikust Fázsynak hivták. 

A templom építéshez szükséges anyagok hordása végett 
a gondnok által vásárolt négy ökör ára 519 ft volt, az egyház 

Révéit J. A mi osztályrészünk. 7 
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két béresének fizetése együtt 108 ft. 309 db deszkáért 174 ftot 
fizettek. 

A követ Bajfaluból és a Szt. János csorgó mellől hozat-
ták, a fuvardija 13 f. 20 kr. volt. A lábfalazat faragott köveiért 
Váralján fizettek 67 ftot Üveges munka 32 f. 20 kr. Képfaragó 
munka 67 ft. 

Toronygombért a rézművesnek 21 f. 45 kr. Lakatos munka 
41 ft. 21 öl palánkért 39 f. 30 kr. 

Mikor Birngruber András 1807-ben az egészszel elszámolt 
kiderült, hogy az egyház még neki tartozik 338 f 30 krral/'7) 

Birngruber mindjárt 100 ftot ajándékozott a gyülekezet-
nek, ugyanekkor Reisner Gottlieb Szatmárról 50 ftot ado-
mányozott. 

1808-ban Fleischer Márton firizai lakos templomi padokra 
20 frtot adott, Droppa Sámuel felsőbányai lakos hagyományo-
zott az egyháznak 27 f. 10 krt.58) Szatmárról az alapítványi pénz-
tárból befolyt 25 f. 421/, kr. Oravetz Jakab 20 ftot adott A hí-
vek sokat áldoztak, de még mindig nagy volt a kiadás (464 f. 
10 kr.) a bevétel meg csak 151 f. 02\/2 kr, igy Birngruber me-
gint ráfizetett 313 f. 071/2 krt, 1808. végén már 545 f. 421/, kr.-
ral tartozott neki az ecclesia. 

Bár a templom még nem volt egészen készen, mivel azon-
ban a sekrestye kicsinynek bizonyult a templomozásra, meg 
akarták a fölszentelést már most tartani, azonban a folytonos 
esőzés miatt le kellett róla mondani s az égető szükségre való 
tekintettel mégis megtartották benne az első Istenliszteletet ősz-
szel, szentháromság után 23-ik vasárnapon, mint az egyházi év 
utolsó vasárnapján, 1808-ban nov. 20-án öa) Azonban még 1808-
ban is sok tenni való volt a templomban. Ekkor festette az 
oltárképet L. Holzhammer 40 ftért, készítették a padokat, szó-
széket, építették a közfalat a templom és a paplak között, ki-
tatarozták az orgonát, megépítették a karzatot. 

1809-ben díszítették aranyozásokkal a szószéket, megfes-
tették a négy evangélistát a szószék oldalaira, festegették az 
ajtókat. 

Az oltárképnek keretet csináltattak, padokat stb. A nők, 
negyvennvolczan elhatározták, hogy feldíszítik a templomot 
szentelés előtt. Pénzt adtak össze; a begyült összegből veitek 
Theodor helybeli kereskedőtől 5 rőf sziléziai vásznat 2 f. 30 
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krjával oltárteritőnek, 14 rőföt a karzat beteritésére, ugyanattól 
a kereskedőtől 12 rőf zöld posztót az oltár alapjának beterité-
sére 32 garasával. Néznerné Róza arany rojtot ajándékozott az 
oltár talapzatának beborítására és egy térdeplő párnácskát ké-
szített az oltár elé.*11) 

Lázasan folyt a munka s fölszentelés előtt egész szomba-
ton díszítéssel foglalkoztak a nők. A superintendens a fran-
czia háború miatt nem jöhetett személyesen, — a vészes idők-
ben nem utazhatott ilyen messze földre — hanem a nyíregy-
házi ifjú lelkészt Nagy Sámuelt küldte, a ki káplánjával Boditzky 
Andrással, az orgonistával: Királylyal és a nyíregyházi kurátor-
ral szept. 23-án, Nyíregyháza város fogatán, a legnagyobb eső-
ben és igen rossz utakon ide érkezett.01') Nagybánya városa »az 
ünneplés diszesitésére összve hívandó Uri személyek megven-
dégeltetésére« a N. város pinczéjéből 20 veder bort ajándéko-
zott K3) (Az egyházi jegyzőkönyv azt is megjegyzi, hogy a bor 
jó volt).1'4) 

Az ünnepélyre az egyház meghívta a városi magistratust, 
a lelkészeket, a magas kincstári tisztviselőket, s el is jöttek ugy 
a templomba, mint az ebédhez. A templom és a sekrestye zsu j 

folva volt evangélikusokkal, és idegen vallásuakkal.05) 
Az istentisztelet 1809. szept. 24-én, Szentháromság ünnepe 

után 17 vasárnapon reggel 8 órakor kezdődött a »Jövel Szent 
lélek ur Isten« kezdetű szép énekkel, akkor mind a három 
lelkész az oltár elé ment, Nagy a collectába kezdett, a cantor 
felelt rá. Nagy térdelve imádkozott a két pappal együtt és fel-
olvasta az epistolát. A gyülekezet énekelte a »Dicséret tisztesség 
légyen a nagy és jó Istennek« kezdetű megható éneket, majd fel-
olvasta a szentelő lelkész az evangéliumot, erre az énekvezér 
rázendítette »Téged Isten dicsérünk« melynek hangjai alatt 
Nagy Sámuel a szószékre lépett és előfohász után szépen ki-
dolgozott, a viszonyoknak megfelelő, beszédet mondott. Utána 
imádkozott. 

Praedicatio végeztével mindhárman az oltár elé mentek, hol 
előbb térdepelve imádkoztak, aztán a fölszentelő lelkész áldást osz-
tott. Közének után Mateják helybeli lelkész fohászkodott és 
beszélt Luk. XIX. 45. 46. alapján. »A keresztények között levő 
templomoknak az Isten előtt való nagy dicsőségekről és mél-
tóságokról s kedvességekről.« 
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Ezután az oltár elé ment a három lelkész s kiosztotta 
a híveknek az Ur szent vacsoráját. Az urvacsorai beszédet Bo-
ditzky káplán tartotta. 

Ezt követte az eskelés. Höncz Mihály helybeli ifjú arany-
mives Maday Zsuzsánnával lépett házasságra ezen a napon. Az 
esketést a fölszentelő lelkész végezte. 

Szokás szerint befejezésül offertóriumot (adakozást) tartot-
tak, ezúttal 57 ft eredménynyel. 

A paplakon tartott örömlakoma után, melyre a hívek össze-
hordták az ételeket s a hol legtöbbet fáradozott Nézner Fe-
renczné asszony (szül. Bernhard leány), a lelkészek megtisztel-
ték az uj pár lakodalmát, ahonnan korán este haza jöttek. Hét-
főn a reggeli Néznernél, az ebéd egy sóhivalalnoknál, a va-
csora Breuer Mátyás királyi fiscusnál volt. 

Mivel a vasárnapi ebédlői nagyon sok étel felmaradt, a 
gyülekezet szeretetlakomát rendezett belőle, melyen az ösz-
szes egyháztagok a legnagyobb egyetértéssel vettek részt. 

Kedden reggeli után hazafelé indultak a nyíregyháziak, 
»miután vettek egy kis jó gesztenyét, zabot és a kocsisnak va-
lami ajándékot.« A lelkész és a gyülekezet nehánv tagja kocsi-
kon elkísérte a kedves vendégeket Tót faluig. 

Nevezetes tényként említem fel, hogy 1810. január 17-én 
a város közbenjárásával, a szatmári alapból 47 f. 10 kii kapott 
a gyülekezet. Bár az egyház akkor is küzdött az anyagiakkal, 
többször olvassuk a jegyzőkönyvben, hogv kifelé igen gyakran 
dicséretreméltó jótékonyságot gyakorolt. 1810-ben Nézner Fe-
rencz lemondott a kuratorságról, összesen 12 és 7» évig hiva-
taloskodott az egyháznál, helyére Breuer Dávidot választották.0") 

Október 1-én Maleják M.-Szigeten tartott istentiszteletet, 
hol az uj ezüst ostyatartót szentelte föl, melv »Eclesiae aug. 
Conf. Adict. Szigeth in Marmatia 1809.« felírással ma is birto-
kunkban van."7) 

Protestáns egyházunknak általában életereje a világiak ér-
deklődése és áldozatkészsége. Nagybányának is mindig voltak 
derék fiai és leányai, a kik az egyházért igen sokat tettek. 
Aranvbetükkel van bevésve történelmünkbe Bimgruber András 
polgár neve, ki az áldozatokban úgyszólván kifogyhatatlan 
volt. Igazi bőkezű patrónusa az egyháznak. 

1810. febr. 18-án előterjesztette, mint építési felügyelő, 



a lelkészlak épületének számadásait. A pap'akot sajál pénzén 
építette, 1107 f. 12 krt adott ki rá, sőt többet is egyre-másra, a 
mit nem is számított fel. Birngruber kijelentette, hogy ebből az 
összegből 007 f krt elenged a: ecclesiűnak. Az 500 forintra 
nézve pedig olyan egyezséget csináltak, hogy azt 1811. január 
1-től kezdve évenkint 100 ftjával, kamatok nélkül, fogja az egy-
házközség visszafizetni. 

Mivel pedig sok kiadása volt az egyháznak s ujabb adó-
ságokat csinálni nem akart, a Jarcsekné által hagyományozott 
rétet a Koncs-dülőben Birngrubernek adla el árverésen, ez a 
nemeslelkü férfiú pedig a pénzt lefizette érte s a földet visszaadta 
örök tulajdonul az egyháznak azzal, hogy az a lelkésznek ja-
vadalmazásául szolgáljon s lelkészről-lelkészre szálljon, de az 
egvház alapvagyona maradjon.6 ') A föld ma is az egyház birto-
kában van szőlővé átalakítva, azonban ez időszerint a Ferne-
zelvről jövő kohófüst pusztító zónájába esik. Van azonban rá re-
mény a kénsavgyár felépítése esetén, hogv az egyházközségnek 
ismét egyik szép és értékes ingatlanja lesz. 

Az adományokban kimerithetlenek voltak a jó nagybányaiak. 
Vakkel András fazekas a paplakra szép kályhát készített 
ingyen A padokra 154 ftot adtak össze, hozzájárultak Birngru-
ber András 30 ft, Rosenfeld 6 f, Nézner Ferencz 5, Breuer Dá-
vid 10, Hartman M 3, Gyurtsina Sámuel 5, Vaida Baltbazár 5, 
Tréger Mária özvegy 1.30, Tréger Chrisztina özvegy 6, Ponner 
Pál 12, Zelinszky János 3, Sárközi Onka János 6, Ziman János 
6, Rudits Mátyás 6, Suller József 5, Oravetz Jakab 10, Höncz 
Sámuel 6, Reiterné 3, Siskovicsné 3, ifj. Juracskó János 3, 
Tréger János 5, Mihálkó János Sárközről 2, Benska Márton 1, 
Butka Pál 2, Godáné Erzsébet 30 kr, Páskó Felsőbányáról 4, 
Tótfalusv Ágnes asszony 4, Vladárné Mária 1 fttal.'0) 

Mivel az egyháznak csak a Karrasz idejéből való régi vö-
rös rézkelyhe volt meg, gyűjtést eszközöltek uj kehelyre, mely 
89 f. 31 krt eredményezett Ez íven, melylvel a lelkész maga járt 
házról-házra, az előbb emiitetteken kívül még a következő ismert 
neveket találjuk: Makovits András 1, Halász János 1, Subáné 
asszony 12 kr, Nyitray Anna 17 kr, Alexy Márton 1 ft, Turzó 
Balthazár 2 ft, Fleischer Márton 7, Paskó Mihály, Mátyás és 
János 1 — 1, Klein György 1, Bátory Mátyás 30 kr, Volf Márton 
1 fttal, Vladárné Anna Mária 3/* lat ezüstöt adott.71) 
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Ehez csatolták még az 1803-ban a nemes lelkű hagyomá-
nyozótól, Csillán Dorottyától kapott tallérokat, gyűrűt és 6 lat 
ezüstöt. Ebből a pénzből és anyagból készült a kehely és ostva-
tartó tálacska. Nézner Ferencz helybeli aranyműves készítette 
ingyen. 1810-ben a templomszentelés emlékünnepén, Mihálvnap 
előtt való vasárnapon először osztották vele az ur szt. vacsorá-
ját, mety alkalommal a lelkész alapigéje volt II. Mózes XII. 14, 
26, 27. v. XIII 8. 

A 95 éves szép kehely, melynek a fémjelző hivatal leg-
újabb adatai szerint minden legkisebb része, u. m. a pohár, 
annak disze, nyele, alja, az összefoglaló csavarok, az ostyatál-
cza, mind 13 próbás (18 karátos) ezüstből készültek; alja hat-
szögletes, ivalaku küllőkkel diszilett, nyelére levelek türemle-
nek, poharán ezüstből kivert stilizált díszítések láthatók. Az egész 
gazdagon aranyozott, Néznernek becsületes, szolid munkáját, ma 
is fennen dicséri. 

A szigeti filia a pap járulékát ez évben 32 f. 30 krról, 57 
f. 30 krra emelte föl. 

A szertartás köréből érdemes a megemlítésre, hogy az 
oltár baloldalán egy lábas tálat csináltattak ez évben72) s az otferto-
riumot ekkor tartották először ugy, hogy a hivek praedicatio előtt 
ének alatt az oltárt körüljárták. 

A lelkész fizetéséhez ez évben 259 f 42 krt vettek be. 
Ekkor már 335 ftot fizettek neki. 

1811-ben Breuer Dávid curator leköszönt állásáról, de 
ismét megválasztották s melléje egyházfinak, »Höncz Mihály 
aranyműves urat.« Megjegyzem, hogy régente Nagybányán az 
egyházfi hivatala olyan gondnoki gyakornokság féle volt, az 
egyházfiakból lettek később a curatorok, ezért előkelő polgárok 
is elvállalták ezt a tisztséget. 

Ebben az évben Húsvét ünnepek előtt a nagykárolyiak 
lelkészül meghívták Matejákot s nagyobb fizetést Ígértek neki, 
erre a bányiak is felbuzdultak s kijelentették, hogy ők is adnak 
annyit, fölmentek a városbiróhoz s ott az egyház jobbjai ön-
kéntes adó utján kétszeresen megadóztatták magukat, erről a 
biró előtt hiteles okiratot állítottak ki, volt olyan, a ki 30 ftot 
ajánlott évenként a papnak, összesen évi 415 f 20 krt írtak 
alá, csak hogy ne menjen el73) Matejákot azonban anyagiakkal 
nem lehetett visszatartani, ő ment szervező, apostoli munkára 
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tovább, hiába kérték a hívek, sőt maga a városbíró is. Mnteják 
elment 10 évi hivataloskodás után. Az utolsó lelkészi functiót 
végezte itt márcz. 7-én, 1811-ben, Schuller István kis fiát Istvánt 
keresztelte meg.7') 

A curator a superintendeshez, Sonntag Sámuelhez fordult, 
aki három jelöltet ajánlott, közzülök a gyülekezet Czimmerman 
Pál hunfalvi rektort választotta. 

A gondnok megírta a superintendensnek, micsoda fizetése 
lesz az uj lelkésznek, közölte a meghívást s kérte, hogy Czim-
mermanl szentelje föl és küldje Nagybányára. Miután Czim-
merman próbabeszédjét Eperjesen megtartotta, Sontagh őt fel-
szentelte s elküldölte városunkba, 50 ft oíFertoriummal együtt, 
melyet a nagybányai templomépítés költségeinek fedezésére 
tartottak,75) Nagybányán az uj lelkészt Szt.-háromság ünnepe 
után ötödik vasárnapon Mateják igtatta hivatalába. 

A beigtatás 97 bankó forintba és 42 krba került, a lelkész 
ideköltöztetése 245 bankó forintba, a beiktatás ünnepén tartott 
oíTertorium 22 ftot jövedelmezett. Általában azon időben a hí-
vek áldozatkészebbek voltak, a templom szentelési offertorium 
pl. 17 ftot tett ki, a perselypénz és offertorium összesen 216 f. 
46 krt hozott,7") (ma körölbelől 20 ftra megy.) 

Ez évben, 1811-ben csináltatták az »Egyház-ládát« 34 
bankó forintért, mely ma is teljesen épen használatban van. 

Czimmermannak a hivek már csak 186 f. 12 kr lelkészi 
adót írtak alá. (Tehát nem annyit, mint Matejáknak.) 

Meghívó levele szerint kötelességei: 
1. Isten igéjét az ág. hitvallás szerint hirdetni, a szentsé-

geket kiszolgáltatni, a szertartást magyarul, németül, tótul 
végezni. 

2. Az ünnepeken a praedicatiókat a szokásos sorrendben 
megtartani. 

3. Hétköznapokon hétfőn és csütörtökön németül, szerdán 
tótul, szombaton magyarul végezni az istentiszteletet. (Kedden 
és pénteken, ugv látszik a hetivásárra való tekintettel, nem tar-
tottak könyörgést.) 

4. Minden év Májusának első vasárnapján és Mihály napja 
után következő vasárnapon M -Szigetre menni, ott istentisztele-
tet tartani és urvacsorát osztani. 

5. Naponta a gyermekeket az iskolában oktatni. 
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6. Egy praedikátornak és lelkésznek mindenféle köteles-
ségeit teljesíteni. 

Fizetése: Az anyaegyháztól évi 400 ft, a szigeti filiától 75 
ft, három szobából és egy kamarából álló szabad lakás, egy 
gyümölcsös és gesztenyés rét használata, két konyhakert, kará-
csoni és húsvéti offer tórium, s az uj év nipi offeiiorium, mely 
ó't mint tanitót illeti meg, hat öl fa. A mig a mostani drágaság 
tart, addig 100 ft drágasági pótlék, a mint azonban megszűnik 
a jelenlegi drágaság, elesik a pótlék is. A stólák következők: 
esketésért 2 f, temetés praedicatióval 5 f, praedicalió nélkül 
1 f 30 kr, keresztelés 1 ft, avatás 1 f, mincjen iskolás gyer-
mektől 4 ft. 

Alig érkezett ide az uj lelkész már is egy igen lényeges 
kérdésnek megoldásához járult hozzá elismerésre méltó tevé-
kenységével. 

1811-ben ugyanis 986. sz. alatt értesítette a város az egyházat 
arról, hogy 3601. szám alatt 1811. márczius 5-én, Budán a ma-
gyar királyi udvari kamara üléséből keltezett leiratban, a királyi 
felség február 14-én kelt rendelete erejénél fogva utasítja a vá-
rost, hogy az evangélikusok imaházának, lelkészeinek, iskoláinak 
fenntartására évenként a város pénztárából 300 ftot fizessen.77) 

A pénzhez mindkét evangelikus egyház jogot tormáit, 
azonban a reformátusok nagy többségben lévén, a városi magi-
stratus eleinte % részt a reformátusoknak akart adni és csak 
v7 részt az evangélikusoknak. 

A reformátusok e tárgyban kérvényt adtak be a város-
hoz, melyre nézve a tanács jegyzőkönyvében ezt olvassuk : 

»A helybeli helvetica vallást tartó ekklésia közönsége jelenti, 
hogy ámbár az ágostai vallást tartó ekklé ia semmit nem mun-
kálódott abba, hogy azon Ekklesia segedelmére is a nemes vá-
ros cassájából esztendőnként valamely summa pénz fizettessék, 
hanem ezen tárgyba csak egyedül a Helv. vallást tartó ecclesia 
iparkodott és igy, úgy látszik, hogy a kegyelmesen resorvált 
300 R. forintok csak a Helv. vallást tartó Ekklesiát illetnék, 
mindazáltal a keresztényi tiszta felebaráti szeretettől viseltet-
vén, a Helv. vallást tartó ecclésia az Aug. vallást tartó eccle-
siát is a 300 forintokba részesíteni kívánja és kéri a nemes 
tanácsot, hogy azon summa a két Ekklesia között a lelkek száma 
szerint osztassék fel. 
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Erre a tanács elhatározta, hogy, mivel a reformátusok 
1568-an, az ág. hivek 212-en vannak: 260 f. a ref egyháznak 
adassék, 40 f. pedig az ág h. ev. egyháznak.78 

A dolog látszólag igazságos, de csak látszólag, mert lénye-
gileg hasonlatos az egyszeri szolgabíró históriájához, a ki az 
ínséges segélyt, adó alapján osztotta ki, nagyobb adójú polgár-
nak többet, a kevesebb adót fizetőnek kevesebbet adott. Igv 
aztán a gazdagot jobban megsegítette, a szegényt pedig kevésbbé. 

A nagybányai egyház jul 5-én a tanácshoz kérvényt adott 
be, a melyben hangsúlyozza, hogy éppen azért, mert az ágost. 
h. ev. lakosok száma csak 212-re megy és az is nagyrészt sze-
gény bányászokból áll: nyilván kitetszik, hogy a 40 ft segede-
lemmel még nem tarthat papot, és oskolát, és pedig oly papot, 
a kinek három nyelven kell az igét hirdetnie. 

Hogy pedig itt egyházra szükség van, »onnan is kitetszik, 
mivel az egész széles környékben az Augustana vallást tartók-
nak sehol papjok nincsen, s így a Felsőbányán, Kapnikbányán 
lakók stb. »tőlünk várják, hogy őket lelkiképpen megvigasztal-
juk.« 

A papot több nyelven való szolgálalja. a környékbe való 
járása, az oskolában való tanítása annyira elfoglalja, hogy a 
fizetésen kiviil más élelem módjának keresésére magát nem 
adhatja. 

A Helvetica vallást tartó közönség nagyobb számból áll, 
sokkal könnyebben, minden segedelem nélkül szerezhet lelki-
pásztort. 

Azt kérik tehát, hogy a 300 ft két egyenlő részre osztas-
sék, a kél egyházközség között, vagy pedig járjon közbe a vá-
ros, hogy a bányászati kincstárból nyerjen segélyt az ev. 
egyház.7") 

Ugyanezen ügyben 1812. junius 12-én Nézner János cura-
tor levelet intézett a Nemes Reformata ecclesiához az iránt, 
hogv akarja-e a 300 ftot két egyenlő részre felosztani, mivel 
különben ismét felfolyamodnak a kir. Helytartó tanácshoz, mert 
már a márcz. 4-iki tanácsi határozat óta »szintén négy hol-
napja« telt el.H0) 

A dolog békés befejezést nyert azzal, hogv a két egyház 
küldöttei a kvótára nézve a tanács előtt barátságosan meg-
egyeztek — Az egyezségi oklevél maga következő: 
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1450. Jegyzőkönyv kiirúsa. 

A kébelbeli Helvetica Vallást tartó Eclesia részéről id. 
Füley József, Kurcz József és Nyirö Sámuel Urak, az Au-
qustana Vallást követök részéről pedig Nézner János és Breuer 
Dávid urak a két Ecclesiának képéban a Jegyzőkönyv 
1317-ik számja alatt kelt határozathoz képest ezen Tanácsi 
székülés eleibe felhivatattak a végett, hogy a Nemes Város Gas-
sájából a két Ecclesiának 0 Felsége által kegyelmesen resol-
vált 300 B. forintoknak felosztása eránt a Nagy Mtgu K. 
Helytartó Magyar Tanács Kegyes Bendelése szerént a békessé-
ges megegyezésre vezettessenek, a kiknek minelcutánna felhivat-
tatások tzélja előterjesztetet és m,eg kérdeztettek volna, hogy 
mibe szándékoznának barátságosan megállapodni, a Helv. Val-
lást tartó oEcclesia biztossal« ugy nyilatkoztatták ki magokat, 
hogy mivel az Aug. Valláson lévő Közönség a 300 R ftoknak 
felét kívánná, erre pedig öle méltó okokra nézve nem hajolhat-
nának,, legjobbnak gondolnák, ha a Felosztás mind a két val-
láson levő közönség okainak felküldése mellett, a Nagymltgú K. 
Helytartó Magyar Tanácsra bizattatnék. E volt kívánsága első-
ben az Augustana Valláson lévőknek is. De minek utánna a 
Ns Tanáts a békességes barátságot, egyezést Újra javallaná és 
a maga Gondolattya szerént 2l^-ad részt a Helvetica Valláson 
lévőknek ll3-ad részt az Augustana vallást követőknek propo-
nálna, végtére mind a két rész ebbe megnyugodott, és megegye-
zéseket barátságos kézadással r^egerösitették. 

Ezen egygyesség mind a két részen levő Ecclesiának adat-
tassék, ki a Bévévö Tisztség pedig a Felöl tudósitassék. hogy 
200 B. forintokat a Helvetica vallást tartó, 100 B ftokat 
az Augustana vallást követő Ecclesiának fizessen. Költ Nagy-
bányán, Augusztus 8-án 812-ben tartatott Tanátsi Szék Ülés-
ből. Kiadta Gellért Ferencz Hütös Alljegyző.81) 

A város aztán szept. 25-én felterjesztést intézett ilyen érte-
lemben az udvari kamarához.82) 

A 100 pengőforint (210 korona) ma is egyik nevezetes jö-
vedelmi forrása egyházunknak a lelkész fizetéséhez. 1812-ben 
a pénzt már a fenti egyezség szerint ki is utalták és pedig 1811. 
feb. 14-től kezdve. 

1812-ben találjuk először nyomait annak, hogy a szolnok-
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dobokai, Oláhlápos vidéki hivek ide tartoznak Nagybányához, 
ekkor ugyanis Kosutánv ur áital 3 forintot küldtek az egy-
háznak.83) 

Curiosumként megemlitem, hogy a gyülekezet a főtiszte-
lendő superintendens úrnak aszalt szilvát küldött ajándékba, a 
fuvarért a curator úr 2 frtot fizetett. 

1813-ból ide igtatok egy házassági hirdetési fölmentvényt, 
melv ugv stílusánál, mint azon oknál fogva, hogy a felmentést 
a város adta, és pedig oly híveknek, a kik falvakon laktak, de 
a nagybányai egyházhoz tartoztak, meg egyéb okoknál fogva is 
érdemes a megőrzésre. 

Az okirat szó szerint való szövege következő: 

Mi Nemes Szabad Királlyi Bánya Nagybánya^ Városának Subs. Fö 
Bírája és Tanáttsa adjuk emlékezetül e jelen levő Levelünknek rendeibenn, hogy 
a midőn Mi az alól irt Napon és Esztbenn az Eö Felsége Kegyelmes Koronás 
Királlyunknak szolgálatját és Városunk boldogságát tárgyazó dolgoknak elintézése 
végett Tanátsi szék ülést tartottunk volna, akkoron T. Ns. Szatmár Vgyében Kap-
nyik Helységébcnn lakó Hennel Mihály özvegy és Bajiczán szolgálatba Itvő Flori 
Judith, néhai Zill Márton özvegye mindketten az Augustana Vallást tartó Eklc-
lésia követői Házassági szövettségben lépni szándékozván elő adott fontos okokra 
nézve azért esedeztek, hogy az egyházi Törvény által kötelességül rendelt kihirdetés 
előre l.otsájtása nélkül öszve kelhessenek és öszve adattathassanak. 

Meg mut itvánn azt a falgamodók a Helybili Aug. Vallást tarlók Tiszt. 
Prédikátorának Bizonyság Levelével, hogy ők Augnstana Vallást tartó Evan-
geliom követői légyenek, azt pedig, hogy közöttök olly akadálly fenn nem forogjon, 
mely öszve keléseket Törvény szerént akadályoztathatná vagy erőtlenné tehetné, az 
Istennek tartó Hitekre ezen Tanáts előtt tett esküvés által erősíttették volna, a fel-
adott kérés igazságosnak találtatván, a folyamodók mind a két Valláson levő Evan-
geliom követőire nézve 1790-dik esztendőben szerzett Törvény 26. czikkelyének ha-
gyása szerént, a szokott háromszori kihirdetés kötelessége alól felszabadittatnak és 
azoknak megengedtetik, hogy az illető Lelki pásztor által minden kihirdetés nélkül 
{megtartván egyébaránt az Anyaszentegyháznak gyakorlott szokásait, és törvényes 
rendeléseit) öszve adathassanak és Házassági kötéllel öszve köttethessenek ezen sza-
badságot adó Levélnek erejével. Költ Nagy Bányáim, Octob. 8-dikán, 1813-ik Esz-
tendőben tartott Tanátsi szék ülésünkből. 

Ugyancsak, kik fentebb. Kiadta Gellért Ferencz m. k. Hütös alljegyzö. (Nagy-
bánya város pecsétje.) s') 

Ennek pendantja egy hirdetési bizonyítvány az ev. ref. 
lelkésztől, melynek patriarchalis hangja kortörténeti szempontból 
is figyelemre méltó, szövege ez : 

Alól névnzerint is megnevezett hitelesen bizonyítom,, hogy 
városunkban Helvétziai Vallástételt követő szülőktől született 
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s maga is ugyanazon vallástételt követő Hajadon Lábas Erzsé-
bet, Lábas István édes Leánya, ugyanitt Városunkban Augusztái 
Vallástételt követő becsületes I f j ú Siskovics Jánostól a Házas-
sági életre eljegyeztetvén: a Felséges és Egyházi Rendelésekhez 
képest három rendbeli közönséges tanítások utánn Templo-
munkbann a predikálló székből kihi• dettettelc és hogy semmi 
olyas magát az alatt elő nem adta a nevezett Hajadon ré-
széről, a mi az ö összveeslcettetéseket is törvényesen meggátol-
hatná. Mellyre való nézve, ha a dolog a fentebb említett be-
csületes I f j ú részéről is igy vagyon, bátrann megeskettethetnek. 

Költ NBányánn Januarius 8-ik napjánn 1816 ik Eszten-
dőben 

a NBányai Helv. Vallástételt 
tartó Sz. Gyülekezet mostani 
rendszerént való Prédikátora 
Ns. Csányi József által m. k. 
(Csányi magán pecsétje.) 8ft) 

1814-ben május hónapban Spaner Pál kapnikbányai há-
mormester 91 rhenes forintot ajándékozott az egyháznak, ehez 
a curátor az egyház ládájából 9 frtot hozzátett és száz forintot 
törlesztett Birngrubernek az 500 frt tartozásból. 

Jun. 17-én Nagy Sámuel úrhoz tanulmányi alapra küldött 
a gyülekezet a papné által, a ki éppen odautazott, 98 forintot,m;) 
amely összegben a szigetiek adománya is bennfoglaltatik. 

Ugyanezen évben az oláhláposi hívektől kapott az egyház 
47 frt 30 krt, 1815-ben pedig 20 frtot. 

1816-ban Oravetz Jakabot választották curatorrá, egyház-
fiak Höntz János és Tréger János. Oravetz anyagokat szerzett 
be lassanként, hogv a lelkészlak melléképületeit felépíthesse. 

1817-ben Salamonná Droppa Zsuzsánna azon 100 rhenes 
forintokat, a melyekkel neki Lehoczkv András tartozik az eccle-
siának adományozta. 

Márcz. 20 án meghalt özv. Vladár Andrásné Solkőuy Má-
ria, a ki végrendeletében összes vagyonát az egyházra hagyta, 
a különböző házi ingóságokból 30 frt 32 krt és a Kerekes Sá-
muelnek eladott házból 161 frtot kapott a gyülekezet. Az özvegy 
a lelkésznek is hagyományozott 10 frtot. Temetésére 28 frt 
30 krt költöttek hV) 
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Ugyanezen évben nov. 2-án megünnepelte a gyülekezet a 
reformatiónak háromszázados örömünnepét. 

1818-ban Weisz Henrik a curator, ő építette fel a lelkész-
lak gazdasági épületeit az éveken át gyűjtött anyagból 217 frt 
17 kr költséggel. Ebez hozzájárult a lelkész is 10 frt 20 krral, 
Spaner úr szegekkel, Hankel Frigyes zsindelylyel, Páskó Felső-
bányáról egy szekér deszkával. 

Ez évben a város, mint patrónus, által kezelt templom-
pénztártól régebben kölcsön vett 100 frlot kifizetik s Néznerre 
átruházzák. A város ápr. 1 napján 601. sz. a ezt a végzést hozza : 
»Nézner Jánosnak ezennel meghagvatik, hogy az maga neve 
alatt két bátorságos kezesekkel megerősítendő kötelező levelet 
adjon.« 

1819-ben Schuller Stefánt választották curalorrá, ő alatta 
Oravetz Jakab a templomnak ajándékozta azt a 100 frtot, a 
mivel neki Hammerschmidt tartozott. Turzó Mária portörő-
mesternő 30 frtot adományozott. 

Augusztusban és szeptemberben a lelkeszlakot egészen ki-
tatarozhatta a curator, a felsőbányái ulczán keritésfalat húzatott 
kőből és a templomnak egész hátsó részletét kiépítette. 

Ez alkalommal kövezték ki az oltár körül való tért 46 frt 
45 kr költséggel. 

A parochiális kertben a szőllők metszéseért s kétszeri kö-
tözéseért 50 krt fizetett a curator, ebből tudjuk, hogy már ak-
kor is szőllő volt a kertben. Ugyan-e számadásból kiviláglik, 
hogy a mai közkút helyén egy kis ház állott. 

Czimmerman hivatásos lelkész volt, kötelességeinek be-
csülettel megfelelt, neki köszönhetjük az egyház történetét 
felölelő legterjedelmesebb jegyzőkönyvünket, melyet ma már 
nem is található régi iratok alapján nagy tudással és páratlan 
szorgalommal állított össze. Ez a könyv, ha nem is tartalmazza 
történetünk minden nevezetes vonását, de magában véve is bő 
és pontos, megbízható anyaggal szolgál a történetírónak. 

Majdnem kilencz évre terjedő lelkészkedése alatt család-
jában is sok baj érte. Első nejétől, Lakner Esztertől, három 
gyermeke volt: István (szül. 1813), Pál (1816), Anna (1817). A 
kis Pál pár hónapos korában elhalt. Anna meg áldozatul kö-
vetelte édes anyját, 1817. jul. 5-én született s jul. 8-án anyja 
betegágyban kiszenvedett. A kis gyermekekkel maradt lelkész 
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kénytelen volt újból megházasodni, elvette feleségül Eperjesről 
Seltenreich Zsuzsánnát, a kitől Nagybányán 1818. novemberében 
Pál nevü fia született. 

Felesége egy eperjesi útjáról jövet a templomnak két pár 
szép viaszgyertyát hozott 15 frt értékben. *8) 

Ugv látszik neje révén vágyott el innen, a hol pedig sze-
rették és becsülték, 1820-ban, neje vármegyéjéből, Németfalvá-
ról (Sáros) meghívást kapott, s 8 évi és 9 hónapi hűséges szolgálat 
után oda el is ment. Apr. 12-én fejezte itt be hivataloskodását. 

Az egyház pontosan megfizette a mivel tartozott papjának 
s az útra apróköltségül adott még 5 frtot. A curator megjegyzi 
számadásában, hogy »Mikor elindult, többek megegyezésével 
utra V. V. 5 frt adódott a papnak.« A jó atyafiak ezt is előbb 
megbeszélték.S! ') 

Elment tehát Czimmerman, utolsó a lelkészek sorában, 
kinek egyénisége már teljesen a történelemé, a kire nem em-
lékezik többé senki Nagybányán, utódját azonban még ma is 
sokan emlegetik, a kik vele barátságban voltak s ismerték. 

A gyülekezet régi szokása szerint a superintendenst kérte 
föl, hogy ajánljon neki alkalmas lelkészt. Az egyházi főhatóság 
ajánlatára először a szántói praedicátorhoz Hamaryhoz fordultak, 
a ki azonban egyrészt azért, mert a nagybányai pap prédikátor, 
(3 nyelven szolgálva), missionarius, cantor, orgonista és tanító 
egy személyben, másrészt, mivel ezért a sok teendőért és tu-
dásért csekély a fizetése: nem vállalkozott az ide jövetelre. A 
gyülekezetet jó sorsa Thaisz Ferenczhez vezette. Thaisz FerenCz 
Xavér Dániel, nemes Thaisz András batizfalvi szepesin egyei lel-
késznek volt nagyműveltségű fia, anyját Eger Zsuzsannának 
hívták.9!l) A szép jövőt ígért fiatal ember Süvettén Friedely 
András alesperes mellett volt 9 hó óta káplán, még alig töl-
tötte be teljes korát, s mint maga írja »a zsörtölődő öreg em-
bertől« szívesen óhajtott szabadulni. 

Az állást azonban igen terhesnek találta s megírta a nagy-
bányai gyülekezetnek, hogy őtet papnak szentelték fel, ő a papi 
kötelességeken kivül semmi egyébre nem vállalkozik, továbbá 
azt is kijelentette, hogy fizetését 400 Rfrtról 625 írtra emeljék 
fel, ha azt akarják, hogy hozzájok menjen. 

Az egyház teljesítette Thaisz kívánságait, a meghívó leve-
let ilyen értelemben állította ki s megírta neki, hogy legyen 
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szives nagyobb biztosság okáért hozzon magával mindjárt egy 
kántor-tanitót is, mivel azonban ő félt. hogy a kis egyház nem 
fog birni ilyen nagy terheket, azért 1820. julius 5-én egyedül 
érkezett Nagybányára. A templomot éppen tatarozták s igy be-
köszönő beszédjét csak jul. 15-én, Szentháromság ünnepe után 
VIII. vasárnapon tarthatta meg.91) 

A templom nemsokára rendbe jött annyira, hogy csakugyan 
Isten házához hasonló külsőt nyert, »a paplakon azonban két 
faszéken, két közönséges asztalon és két gyarló ágyon kivül 
egyebet nem találtam, az épület teljesen fedél nélkül volt, any-
nvira, hogy e miatt a falak is szenvedlek s én esős időben 
kénytelen vollam egyik szobából a másikba költözni.« 

Válaszul azt adták egyesek, hogy Czimmerman idejében 
azért nem fedték, hogy őt távozásra szorítsák. Gyönyörű kilá-
tás !« Ez azonban legfeljebb gyönge élez lehetett. Végre Thaisz 
sürgetésére befedték a lelkészlakot, s ebben legnagyobb része volt 
Höncz Mihály ezüstmívesnek, a ki zsindelyt és szeget adott hozzá. 

1821. febr. 2-án gyűlést tartott Thaisz, a mikor az 1819, 
és 1820. évi számadásokat jóváhagyták. Az anyagi viszonyok 
kedvezőtlenek voltak, a curator 41 frtot a magáéból pótolt a 
kiadásokra. Thaisz panaszkodik az egyházi viszonyokra, külö-
nösen a honoráliorokra, a kik ugy viselik magukat, mintha 
nem is tartoznának a gyülekezethez.''2) Nagy baj az. mikor azok, 
a kik ésszel és pénzzel is támogathatnák az egyházat, nem tö-
rődnek vele. Az sem tetszik az uj papnak, hogy gyűlésekre ke-
vesen járnak, de reménykedik, hogy majd másképp lesz az ! 

1821. szept. 9-én szép családi örömünnep volt az egyház-
ban, Juratskó János helybeli 77 éves polgár az ő 70 éves felei-
ségével, Tóth Zsuzsannával aranylakodalmát tartolta, 9 gyermek 
és 41 unoka környezte az ősz párt, kiket Thaisz a templomban 
óriási közönség jelenlétében megáldott. 

A rendes istenlisztelet után praedicatiot intézett a pap a 
tisztes párhoz s azután igével megáldotta őket. Az eseményt 
Thaisz az anyakönyvbe is bevezette örök emlékezetnek okáért. 

A lakománál igen sok előkelő ember volt jelen, igy Breuer 
Mátyás királyi bányabiró és Maholányi Ferencz városbíró is. 
Sok szép köszöntő éltette az aranylakodalmas párt s a köszön-
tőknek ezúttal foganatjuk is lelt, mert Juratskóné 5 évig, Ju-
ratskó még 7 évig élt azután. 
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A folyó évben ismét adós maradi és pedig 95 frttal az 
egyház a curatornak. A devalvatio országos hatása meglátszott 
még mindig az egyházon is. Két évig nem tartottak közgyűlést. 
Az esperes szemrehányást is tesz, hogy még superintendens vá-
lasztáskor sem szavaznak/'3) Az emberek félnek a templomba 
menni, hogy valahogy gyűlést ne hirdessenek s ujabb terheket 
ne kelljen magukra venniök 

Az isteni gondviselés két derék uj tagot küldött az egy-
háznak, egyik Szencly János gyógyszerész, a másik Scheffer Já-
nos vaskereskedő, hozzájok csatlakozott Fleischer Márton városi 
bérlő Firizán (Nagybánya közelében). Ezek buzgólkodására ösz-
szejött a közgyűlés, hol az 1822. és 1823-iki számadásokat le-
tárgyalták. A curatornak most is tartoztak A fent emiitettek 
Thaisz Ferencz lelkészszel és Schuller István curatorral együtt 
nagy buzgalommal végezték az egyházmentés munkáját. 

Jó hatással volt az is, hogy az újonnan megválasztott 
superintendens Jozeffy Pál 1824. jun. 13-án a hegyaljai egy-
házmegyét meglátogatván, Nagybányára is eljött vizilalióra. Kí-
séretében voltak Rísz Pál hegyaljai esperes, miskolczi lelkész 
és Nóvák N. szántói lelkész. Ezek a derék férfiak föllelkesítet-
ték a híveket és megujult munkára ösztönözték. 

A superintendens óhajára és jelenlétében uj presbyteriumot 
választottak és pedig: felügyelő Breuer Mátyás cs. és kir. bá-
nyabiró, lelkész Thaisz Ferencz, gondnok Schuller István, Ge-
ger Chrisztian cs. és kir. kohófőigazgató, Fridely András városi 
főorvos, Szendy János gyógyszerész, Sziebert János városi orvos, 
Hanke Frigyes kárpitos, id. Höncz Sámuel. Az uj presbvterium 
ujult érővel fogott a munkához. 

Az 1822-ik évi számadásból kiemeljük, hogy a restanczia 
ekkor is sok volt, a templomépítés felbuzdulása után nálunk is 
és a helybeli reformátusoknál is nagy a visszaesés. Persely, 
offertóriumok megcsappantak A »Szigeti ecclésia« azért hiány 
nélkül fizette az évi 28 frtot az egyháznak.1'4) 

A cántor ekkor Maday József jóhangu polgár volt, ki ezért 
a tisztéért évi 20 frt fizetést kapott. A lelkész évi 250 ezüst 
forintért szolgált, de azért buzgón járt el tisztében, bizonyára 
az ő érdeme, hogy ez időkből mégis több hagyományban ré-
szesült az egyházközség. 

így Juralskó János és neje Tóth Zsuzsanna 1823 ápr. 6-án 
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kelt adománv-levelük szerint 200 Rfrtot hagyományoztak a 
pénztárnak azzal, hogy ez vagyonukból legeló'ször elégítendő ki. 

1823. jun. 10-én a kir. helytartótanács engedélyezte, hogy 
a lelkészek a tiszai kerületben egyházi és iskolai ügyekben 
portómentesen levelezhessenek. A hivatal kezelésében ez uj 
korszakot jelez 

Felsőbb tanulmányokra az itteni ev. fiukat Thaisz Mező-
berénvbe terelte, legalább onnan Jankovich János professor h. 
igazgatótól megőrzött egy kimerítő levelet, mely az intézeti szo-
kásokat, berendezéseket, fizetéseket, jótéteményeket stb. rész-
letesen leírja yft) 1823-ban ketten látták el a cantorságot, Maday 
József és Henlz Eli.y(!) 

A lelkész kezdeményezésére 1824-ben énekes könyveket 
vásároltak és pedig magyart és németet, ehez Breuer Mátyás, 
Facsinay József, Thaisz Ferencz, Schneider János, Brombergné, 
Höncz, Maday, Schvarcz Jakab, Paskó, Szendy János, Malus 
János, Schuller István, Scheffer stb. hozzájárultak. Egy német 
könyv 4 Rf., egy magyar 3 3 0 krba került.,J7) 

1821-ben a cantorságot, az egyházi számadás tanúsága 
szerint, ugy lálták el, hogy adtak Höncz Élinek 16 frtot és az 
»orgonista urnák« 60 frtot. Tehát már nem pusztán előénekes-
sel ment a dolog. 

Ez az év Thaisz életében nevezetes fordulatot jelez, a 
mennyiben Suller István curátornak derék leányát, Catharinát, 
márcz. 2-án nőül vette, kivel boldog családi életet élt 29 esz-
tendeig Nagybányán. 

Ugyanebben az esztendőben volt a fennebb emiitett cano-
nica visitatio. Talán nem lesz érdektelen, ha egy ilyen püspöki 
látogatásnak külső költségeit összeszámítjuk.98) 

»E folyó esztendőben Juniusnak 12 ik napján megérkez-
vén Fötiszteletii Püspök úr több Papi Személyekkel Ganonioa 
Visitatiora s itten voltak 13-ik 14-ikben és 15 dikben délelőtt 
indultak el, ezen alkalmatosággal tétetődött költség e szerint : 

1. Ételekre ezen Tiszteletes Uraknak 
3 napok alatt, és a cselédek, fü-
szerszámmal s minden hozzá meg-
kívántatokkal 10 ezüstfrt 18 kr. 

2. Borra, a mi itten elkölt és útra 
a, mennyit el vittek 10 „ 30 „ 

Révész J. A mi osztályrészünk. 8 
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3. Lovaknak zabra itten és az útra 21 vékáért . 5'3 4 
4- Lovak vasaltatására 136 
5. Kotsik és fzekérkenésre 3 drb hájért . . . . 1 — 

és 4 d>rb szalonnáért az útra 114 
6 '. 2 b átéli a Rosolisért —'36 
7°. Cselédeknek 2 Itze pálinkáért —'32 
8\ Útravaló költség Fötiszteletü Püspök Urnák 2 

aranyat 9 — 
Dtlo Tiszt. Esperes urnák 2 tallért . . . . 4 — 
DIJo Tiszt Fő Nótárius urnák 2 tallért . . 4' — 
Dtlo A NKárolyi Tiszteletes urnalc egy tallért 

(t. i. Matejáknak) 2' — 
Dtlo A Nyíregyházi Gazda urnák 2 . . . 2' — 
Dtío A Fötiszteletü ur secretariussának , . 1•— 
Dtto A. Károlyi Kurator urnák 1'— 
Dtlo Két Kotsisnak ostorpénz í — 
Dtjo Egy Hajdúnak aki Levelet vitt Szathmárra 152 

Summa 51' 12 
(Az összeadás el van tévesztve.) 

1825-ben a visitatio után egy kis felbuzdulás tapasztal-
ható. A lelkészlakon melléképületeket emeltek, a parochiát, az 
iskolát kitatarozták, a kántornak már nemcsak 60 frt fizetést, 
de fát, lakást is adtak. Ugyanez évben egyházi adóból bejött a 
megyebeliektől 166-24, szigetiektől 42 frt, oláhláposiaktól 47 35, 
a felsőbányaiaktól 26 frt, összesen 457 frt 16 kr.5'9) A curator 
Schuller, az egyházti Matus János volt. 

1826-ban találkozunk először Szendy János nevével, mint 
curatorral, a ki ezt a nehéz és hálátlan szerepet volt szives el-
vállalni sok teendője mellett 0 a számadást 17 frt 05 kr plusz-
szal zárta. Ez is nagy eredmény, a sok deficit után. 

Ugyancsak 1826-ban találkozunk a confirmandusok első 
jegyzékével, mert conf. anyakönyvet a régiek nem vezetlek. 
Tizen járultak ekkor az első urvacsorához, kikkel a lelkész egy 
lapocskát sajátkezüleg aláíratott. Ezek névszerint Oravelz János, 
Sziberth Károly, Yeisz Károly, Ehrenfried Gotllieb, Juratskó 
Lizi, Hencz Trezi, Páskó Viki, Oravelz Viktor, Treger Juli és 
Treger Zsuzsi. 

Csűrös András 1827-ben olyan végrendelkezést tett, hogy 
felesége holta után adjanak ki az evang. templomnak száz frtot. 
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Ez a derék egyszerű ember minden vagyonát az ág. h., ev. 
helv. ev. és gör. egyesült egyházaknak hagyta. 

1828-ból való Thaisz Ferencznek agendalis könyve (III. 
kötet). Kis 8-ad rét alakú, 2 ujjnyi vastag, mintegy 100 lapra 
terjedő könyvecske, melynek első lapjain a urvacsorázók száma 
és az ofíertoriumok eredménye van följegyezve. Igy pl. 1828-
ban 98-an, 1829-ben 123-an voltak urvacsorázni. 

A műben alig van valami német rész, mind magyar. Tót 
nyelvű agendalis cselekvényekről szó sincs. Általában Thaisz 
idejében a magyar szellem felülkerekedik a gyülekezetben. 

Szombat reggeli könyörgésekkel kezdődik a gyűjtemény, 
utána a keresztelés módja, egyházkelő asszony avatása mikor 
a gyermek él, mikor meghalt, Mahlmann ódája a Vater Un-
ser-ről (német), az uri imádság Vitschell után, versben, magya-
rul, ugyanaz németül, az u. n. angol Vaterunser németre for-
dítva. Az uri imádság bővebb értelme versekben, magyarul, 
(Prof. Márton sokféléjéből 71. szám. 1833. sept. 3-dik nap. Mol-
nár András). 

Következnek oltár előtt való könyörgések. Az úrvacsora 
kiszolgáltatása német nyelven, ugyanaz magyarul. Erre ismét 
szombat reggeli könyörgés következik (ezután mind magyarul) 
Collecták, praedicatió után mondandó könyörgések, betéve mint 
lap, betegért, bányáért mondandó ima, temetési ima (német). 
Katechisatio alkalmával mondandó könyörgések, adventi imák. 
Betegek körüli foglalatosság. Betegérti könyörgés. Miatyánk, 
áldások, collecták. 

A mű egyik tanúsága Thaisz Ferencz szorgalmának, a ki 
mint régi elődei, szintén összegyűjtött egymaga egy agendalis 
könyvet. 

1829-ben kimondták, hogy a szigeti filia által fizetni szo-
kott összeg nem az egyházat, hanem a lelkészt illeti s igy ezt 
a pénzt 3 évről egyszerre kiadták a lelkésznek. Szendy János 
ez év végéig viselte a curatori hivatalt, 1830-tól kezdve Scheffer 
János vette át azt. 

Scheffer János a várostól 6 öl fát kért az egyháznak, a 
város azonban csak ugy adott, hogy a vágás, leeresztés béré-
nek, t. i. 3 forintnak lefizetését ölenként kivánta, valamint azt, 
hogy az egyház maga fuvarozza haza. Ez évben az egyház ka-
matozó tőkepénze már 523 frt 53 kr volt. 
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A hivek érezték azt, hogy az egyháznak valami tőkét kell 
teremteni, különben nem lévén népes gyülekezet, meg nem 
élhet. Páskuj Mátyás igen szép vagyont hagyott a gyülekezetre. 
1833-ban »néhai Páskuj Mátyás úr testamentumi rendelése sumájá-
ból béjött 385 frt 14 kr.« »Ujra a testált Kuxokból Ausbeuth 444 frt 
32 kr.«10") Ez évben a templom fedésére és a lelkészlakra 373 frtot 
költöttek. 1834—1836-ban ismét ez a feljegyzés olvasható a szá-
madásban »Néhai Páskó Mátyás úr rendelése massájának Res-
tantiája 264\58, dtlo Páskuj-féle testált Kuxokból Ausbeuth 591 
frt 27 kr. 1837-ben a Kuxokból 106 frt 1838-40-ben 400 frt 
26 kr. 1841—1843-ban 463 frt 26 kr. 1844-ben 734 frt 12 kr. 
1845-ben 386 frt 40 kr. 1846-ban 84 frt. 1847-ben 96 frt 12 kr 
jött be. Szóval ez az adomány főjövedelmét képezte akkoriban 
az egyházközségnek. 

1836 ban, mivel a várdombi kis temető már nagyon meg-
telt, uj temető nyitására Kercita Jánostól, a Fokhagymáson ka-
szálót és gyümölcsös rétet vettek febr. 8-án és pedig 500 váltó-
forinton.101) Ez a mi mai liget melletti temetőkertünk, melynek 
első lakója lett magának a lelkésznek kis fia, ifj. Thaisz Fe-
rencz, a kit junius 10-én temettek oda szülei nagy fájdalmára 
10 éves korában. Thaisz Ferencznek, mint elődeinek, szintén 
nagy családja volt, 1824-ben Beala, 1826-ban Ferencz, 1828-ban 
Gusztáv, 1832-ben Péter, 1837-ben Fanny nevü gyermeke szü-
letett, kik közül Ferencz és Fanny (e néven az első) gyermek 
korban haltak el, ez utóbbi egy éves korában. 

Legfiatalabb gyermeke volt Fanny, a ki később Robelly 
századoshoz ment férjhez s ma a nőegyesületnek köztisztelet-
ben álló, buzgó elnöke, egyházunknak tekintélyes hithű tagja. 

Néhai Fleischer Márton egyházunknak boldogemlékezetü 
áldozatkész tagja még 1826-ban végrendeletileg 16 bánya részt 
hagyományozott az ecclesiának elsősorban a lelkész és orgo-
nista fizetésére. Ez a legértékesebb alapítványa gyülekezetünk-
nek, mert idővel mintegy 4000 frtra nőtt fel s ma is a lelkész és orgo-
nista fizetésének egyik alaptőkéjét képezi. Fleischer szeretett 
volna a bányarésznek jövedelméből nagy iskolát, még bánya-
iskolát is létesíteni, ha telik, azonban a bánya nem adta ugy a 
jövedelmet, hogy e reménye teljesedhetett volna, ám igy is 
szép vagyonát képezi gyülekezetünknek. Még Thaisz életében 
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oly kitűnően viselkedett a bánya, hogy az 1853/4. évben 3406 
frt 14 kr vagyonnal zárták az esztendőt.1"2) 

1824-ben a rovatos anyakönyvet, 1841-ben a magyar anya-
könyvvezetést hozta be Thaisz Ferencz. 

1840-ben magyar szövegű pecsétnyomót készíttetett az ed-
digi latin helyeit, mely azonban nagyon hasonlít a régihez, kö-
zepén a hullámokon ringó hajó, fent a Jézus képe, belső kör-
írás: »Krisztus kegyelméből élek«, külső: »A nagybányi evang. 
egyház pecsétje 1840.« Lent a hajó mellett »F. J.« betű olvas-
ható. Fz ma is használatban levő pecsétnyomónk. 

1843-ban Pelladiné asszonyság 100 frtot hagyományozott 
a pénztárnak,'03) Tóth Pálné pedig 601 frtot, Hajdu Mária 15 
frtot. Mindezeket olvasva lehetetlen elismeréssel nem adóznunk 
a derék lelkész emlékének, ki a mellett, hogy jó praedikator 
volt, érezte, hogy egy végvidéki, városi kis egyháznál nagy sulvt 
kell fektetni az anyagi megerősödésre is, valamint lehetetlen 
elismerésünket elhallgatni szemben a hálát érdemlő, buzgó egy-
háztagokkal, mint a kik sokszor erőjükön felől is áldoztak az 
Urnák oltárán csakhogy azzal a tudattal halhassanak meg, hogy 
az egyház fennállását ismét és isméi megerősítették. 

1846-ban a számadásból tudjuk, hogy még mindig Hencz 
Illés volt a cantor 25 frt fizetésért. 1847-ben orgona csinálásra 
néhány úr 35 frt 24 krt adott össze. A negyvenes éveken át 
Seiler János volt a curator. a ki az orgona reparatiojáért 77 
frt 33 krt fizetett. 1848/49-ben Sziberth Károly gondnoksága 
alatt istállóépitésre 493 frt 14 krt adtak. 

1853-ban Szendv Antal nevét találjuk a számadások alatt, 
mint gondnokot, e férfiú oly kiváló buzgalmat és tevékenysé-
get, áldozatkészséget fejlett ki a proteslantismus zászlója alatt, 
hogy az ujabb korban hozzá hasonló alakot városunkban nem 
ismertünk. Ugyan ebben az esztendőben halt meg a lekész, 
Thaisz Ferencz, 58 éves korában, kit a város általános részvéte 
mellett temetett el a nagybányai ref. lelkipásztor. 

Az egyház 84 f. 33 krt költött a temetésére. Szendy mind-
járt a templomot is teljesen rendbe hozatta és sokat költött 
reá a magáéból is. Az özvegy papnénak kiadta férje halála 
után négy havi illetményét, 100 frt útiköltséget küldött Bronz 
Józsefnek a leendő uj papnak, kiadta neki is 9 havi fizetését 
s ordinatiojára 16 frtot, szóval oly sok kiadást teljesített, hogy 



1 0 2 

szinte csodálkozva olvassuk a pénztári naplóban, miszerint csak 
67 írt 21 krral maradt adós az egyház Szendv Antalnak. 

Thaisz Ferencztől, ettől a tipikus ev paptól azonban nem 
bucsuzhatunk el a nélkül, hogy még egyetmást el ne mond-
junk róla. 

Thaisz nagy tudományu, szellemes, úriember volt, ki, mert 
a nagybányai társadalomban jól érezte magát s itt rokonsága 
volt, innen elmenni egyáltalában nem akart, itt kezdte meg 
papi pályáját, mint rendes lelkész s itt is fejezte be. 

A társadalomnak előkelő alakja, ott látjuk őt az 1834-
ben alakult Kaszinó alapitó tagjai, Szatmármegye táblabirái kö-
zött, a lövész egyletnek is egyik tisztelt és kedvelt egyénisége. 
A városi magistratus, a vidéki gentry, a Telekiek, a különböző 
vallású lelkészek szivesen időztek és érintkeztek vele. 

Sok jóizü adoma kering róla. Igy ma is beszélik, hogy 
mikor 1852-ben az ifjú császár: Ferencz József erre utazott, 
nagyban kitatarozták az egész várost s a császári biztos előzőleg 
gyűlést tartott a honoratiorokkal a szükséges intézkedések megté-
tele végett, volt azokban mise. mozsárdurrogás, kocsisor, hódoló 
beszéd és sok egyéb, többek közt azt jelentette ki az elnöklő 
biztos, hogy minden templomban harangozni kell. Erre Thaisz 
felállott és azt mondta az ő páratlan humorával, hogy 

— Én nem harangoztatok! 
A szörnyüködés moraja hangzott végig a város tanácster-

mén, ostromállapotban, a császári biztosnak szemébe ilyet mon-
dani. Meghökkentek a helybeliek is annyira, hogy kérlelni kezd-
ték Thaiszot, hogy csak harangoztasson. 

A császári biztos keményen oda szólott s figyelmeztette a 
papot, hogy ilyet még egyszer mondani ne merészeljen, de 
Thaisz csak kimondta, hogy 

— Én nem harangoztatok! 
Mire mindenfelől körülvették, ostromolták, de az Istenért, 

miért nem harangoztat ? 
— Mert nincs harang! 
Volt a lakonikus válasz, a nagy félszben elfeledték még a 

helybeliek is, hogy a lutheránusoknak nincs harangjok. 
Róla él az a krónikás adoma is, hogy a luth. lelkésznek 

sokáig nem akart a város fadepulatumot adni, mig a többi pa-
poknak adott. Thaisz ezt megfolyamodta, akkoriban kétféle fa 
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volt: a városi kezelésben levő gyarló tölgy tűzifa és a kincstári 
kezelésben levő kemény, tengelyen szállított bükkfa. 

A kérvényre ráírták: »Királyi fa nem adatik«, mire Thaisz 
visszaküldte azzal, hogy »nem királyi fát kérek én, hanem 
bükkfát.« A tisztviselők jót kaczagtak és kiutalták a tiz köb-öl 
failletménvt. 

Persze ő vele is vissza tréfáltak s nem haragudott meg 
érte. így egyszer, mint aféle szegény protestáns pap kiment 
őszszel sertést vásárolni, hogy majd meghizlalja saját termésű 
kukoriczán. Találkozik Teleki gróffal, a ki sokszor megszállott 
a papi háznál és ilyen beszélgetés keletkezeti köztük: 

— Hát hizót vesz tiszteletes atyám? Ne költse a pénzét, 
majd küldök én magának egyet, van nekem most egy egész 
csürhe. Küldök kihizva a télen. 

— Igazán?! Hej, de nagyon megköszönném gróf ur! 
— Csak legyen nyugodt papom, majd küldök én. 
Es eltelt október, november, deczember is, a disznó nem 

érkezett. Egyszer csak ismét találkozik Telekivel a pap, kérdi tőle ; 
— Gróf ur, talán megfeledkezett az én disznómról ? 
— Nem biz én szentalyám, hiszen elküldtem. 
— Mikor tetszett küldeni. 
— 0 ! még novemberbe küldtem, mondtam neki, hogy 

eredj a lutheránus paphoz Nagybányára, de nem akart menni, 
hát én nem tehetek róla. 

A fáma ugyan nem mondja, de én hiszem a gavallér Te-
lekiről, hogy az a lábas jószág mégis csak bekerült a pap ud-
varára. 

48-ban sokat szenvedett Thaisz is, egyszer a Mármaros-
ban portyázó oláhok akarták kivégezni, mikor Szigetre ment 
urvacsorát osztani, másszor meg ráfogták tévedésből, hogy az 
oláhokkal tart. 

Mikor Urbán Nagybányára készült jönni, négy tekintélyes 
polgárt kért zálogul a várostól. Ezek közt volt Thaisz is, azon-
ban fordult a koczka s Urbán nem jött Bányára. Haynau nagy 
hivatallal kínálta meg Thaiszt, de ő visszautasította.104) 

Egyik fia, Gusztáv, a csatában esett el 1849-ben, mint tűz-
mester s két ágyú parancsnoka, Vasvárinak jó barát ja ; ott volt 
Vasvári elesténél s pár nap múlva vérével öntözte ő is ha-
zája földjét. Utolsó levelét Gusztáv 1849. julius 13-án irta 
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testvéréhez, Péterhez, a ki még gyermek lévén, nem mehetett 
a csatába.105) A szabadságharcz nehéz éveit s az utána követ-
kező legnehezebb első esztendőket valóban szomorú dolog .volt 
átélnie Thaisznak, a lelkésznek és a nagy családdal megáldott 
embernek. Sokat aggódott, nélkülözött, gyászolt. 

Voltak, a kik őt jóizü humoráért félreismerték, hiszen 
nem mindenkinek tetszik az előkelő modorú s uri hajla-
mokkal biró pap, de ezek tévednek, mi Thaiszban, annak a 
kornak tipikus protestáns lelkészét látjuk és tiszteljük, a ki a 
sok vallási harcz után, 33 évi békés működés folytán elsőnek 
mutatta igy be a békesség evangeliumi készületével csendben 
munkálkodó lelkipásztort. 

Arczképét az egyház a lelkészi iroda számára megfesttette. 
Sajnos dolog, hogy utódja nem volt egészen méltó 

hozzá. Pedig az egyház már akkor birt egy kis tőkepénzzel is, 
a Fleischer-alap szintén megnövekedett, a Johanni és Szt. Györgyi 
bányák jövedelmeztek, a város a segélyt rendesen adta: anya-
gilag tehát nyugodtan élhetett volna a lelkész s minden gond-
ját a szellemiekre fordíthatta volna, csak hogy temperamentuma, 
viselkedése nagyon is ellentétben állott egy papnak ideális 
egyéniségével 

Szendy Antal gondnok által gondosan vezetett egyházi 
jegyzőkönyv részletesen beszámol az ötvenes évek eseményei-
ről ; Thaisz halála után Csanálosy György ref. lelkészt kérték 
fel ideiglenesen a papi teendők végzésére, azután Farbaky Dá-
niel esperestől tanácsot kértek az állomás betöltésére nézve. 
Farbaky Bierbrönner Pál nagykárolyi lelkészt, Szalagvi Mihályt, 
Liedeman Mórt és Bronsz Józsefet ajánlotta. Az egyház julius 
10-én 1853-ban Liedeman Mórt választotta, a ki azonban ter-
hesnek találta a nagybányai állást, ő a kivánt kötelezettségek-
nek meg nem felelhet s azért nem fogadta el. 

Erre a gyülekezet lemondott arról, hogy a pap a tanitói 
teendőket is teljesítse s megválasztotta Bronsz József rozsnyói 
származású candidátus lelkésznek. Okt. 11-én az uj pap megér-
kezett Nagybányára s hivatalát elfoglalta. 

Mindjárt baj volt amiatt, hogy Bronsz ordinatio nélkül jött 
Nagybányára s ezért a superintendensi administrator őt az úr-
vacsora kiszolgáltatásától és a házasulok összeesketésétől eltil-
totta, mig nem ugyanazon év deczemberében Farbaky Dániel 
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esperes a superintendens által felhatalmazva ordinálta.10") Ez 
évben a Firiza Francisca bánva végleg felhagyatván az egyház 
16 részvénye is megszűnt többé jövedelmezni, melyet Flei-
scher Márton hagyott annak idején, azonban az összegyűlt tőke 
(3311 frt) már is hozzájárult ahoz, hogy a lelkész fizetését né-
mileg javítsa. 

A protestantizmus egyik lényeges elve az ünnepek keves-
bitése, valamint az, hogy az ünnepek csak Jézusra vonatkoz-
hatnak. Bronsz behozta a Mária ünnepeket, melyeket imit-
amolt félelemből vagy kényszerűségből elveikkel ellenkező 
nyűgként tűrtek a protestánsok. Ez a változtatás sem tetszett 
sokaknak. 

1854. julius 25-én már hegymegi Szendy Antal, ez a pu-
ritán karakterű, buzgó protestáns ember lemondott a curator-
ságról, kijelentve, hogy »egyedül tiszteletes Bronsz József ur 
megférhetetlensége miatt köszön le.« Az ecclésia nagyon kér-
lelte Szendyt, azonban ő határozottan oda nyilatkozott, hogy az 
emiitelt oknál fogva nem maradhat. Erre Bronsz is kijelentelte, 
hogy »ő lemond s egy év elteltével határozott akaratja innen 
elmenni.« Szakmáry Sámuel kir. főinspector megkérdezte al el-
készt ismét, hogy csakugyan komoly szándéka-e elmenni ? A 
pap ismételte szándéka komolyságát s kijelentette, hogy írásban 
is be fogja adni. 

E gyűlésen Szendy helyére Sefí'er József kereskedőt vá-
lasztották euratorrá. A felügyelő Bercsev Lajos volt. 

Az akkori kerületi névtár nevezetes adatot közöl Nagy-
bányáról, t. i. hogy Strimbuly, Bajutz és Oláhlápos egymáshoz 
közel eső (erdélyi) községekben a királyi tisztekből és munká-
sokból álló filiát a nagybányai lelkész látja el s az istentisztelet 
a róm. és gör. kath.-kal közös templomban tartatik.107) Ma már 
kiszorultunk ebből a közös templomból, de a községeket évenként 
kétszer meglátogatjuk most is. 

1855. junius 26-án Bronsz József megnősült, elvette Thaisz 
Beátát, az elhunyt lelkésznek leányát. Házasságok azonban nem 
volt boldog, nem csak azért, mert gyermekük nem született, 
de természetük egyáltalában nem egyezett. 

Már 1856. februárban az egyház látva ezt az áldatlan vi-
szonyt a lelkész és neje között, közbelépett jóakarattal, békitő-
leg, azonban hasztalan.10*) 
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Bronsz azért, ugy a hogy törődött az egyház dolgaival. 
1857-ben, mikor a cantor Szlancsek Mátyás, az egyházfi 

volt, mivel az éneklés gyengén ment, elhatározták, hogy az or-
gonát megjavíttatják s egy játszani tudó uri embert fölkérnek, 
hogy kisérje az éneklést. 

Bronsz a katechisatióra és a gyermekek tanítására is vál-
lalkozott csekély díjazásért, továbbá egy iskola létesítése iránt 
a kezdeményező lépéseket megtette. Ez évben a gondnoki hi-
vatalt Bercsey Lajos vette át az egyház érdekében. 

Ugyanez évben Seffer József vádlevelet adott be Bronsz 
ellen. 1858. jan. 16-án aztán megírta leköszönő levelét Bronsz 
kijelentvén, hogy ha azzal a közbékét eszközölheti, elmegy,1"9) 
s el is távozott még azon év szept. 29-én. Az egyház 400 frt 
végkielégítést és jó bizonyítványt adott neki. 

Utolsó functiója volt Nagybányán Galgói Rácz Kálmán ösz-
szeesketése Breuer Júliával szept. 27 én. Nagy Mihály hegyaljai 
esperes egy levélben igen finomul apostrofálta Bronszt, ezt 
mondva: »Mennyire fáj az az én szivemnek, hogy ott vagyunk 
a leggyengébbek, a hol legerősebbnek kellene lennünk, hogy 
éppen ott mutogatunk árnyoldalakat, hol fényt, dicséretet és 
méltánylatot kellene kiérdemelni szent evangéliumunknak.«110) 

Mikor a nagy Székács József kérdezősködött decz. 11 én 
Bronsz felől,111) Bercsey is válaszában igen finomul írt jellem-
rajzát adta »mint tapasztalatlan ifjú jutott a nagybányai lelki-
pásztori állomásra, közte és kis egyházunk több tekintélyes 
tagja közt csakhamar kedvetlen viszálkodások támadtak, me-
lyek egyházi életünkre is zsibbasztólag kezdtek hatni. 

Reményleni lehet ugyan, hogy Bronsz József ur egy csomó 
tapasztalattal gazdagabb, más körben és más körülmények közt, 
szép tehetségeinél fogva üdvös hatáskörre találhat, azonban 
őszintén megvallva, lelkipásztori állomásra, hol az indulatok 
egyensúlyát és mérsékletét keressük, kevésbbé merném ajánlani, 
mint inkább világi tanítói pályára.«112) 

Válópere évekig húzódott, mig végre 1863. február 14-én 
a hétszemélyes tábla elválasztotta a lelkészt és nejét egymás-
tól113; Thaisz Beala többé nem ment férjhez s 1879. decz. 6-án 
halt meg. 

Éppen mikor Bronsz eltávozott városunkból, akkor érke-
zeit a minisztériumtól az engedély iskolai gyűjtésre, azonban 
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egvelóre nem volt a ki szervezze ezt az ügyet, bár az esperes 
körlevelében melegen ajánlgatta. 

Az egyházközség Csanálosv György helybeli ref. lelkészt 
és annak káplánját Balog Istvánt kérte föl ideiglenesen a lel-
készi hivatal ellátására, mig a papválasztást megejthetik, mivel 
azonban a legutóbbi rosszul sikerült választás után az egyház 
hosszasan gondolkozott: a helyettesítés másfél évig is eltartott. 

A lelkészlak két első szobáját oda adták Bronsz Louise 
kiasszonvnak, a volt pap testvérjének, a hátsó szobában pedig 
Szlanesek Mátyás cantor és egyházíi lakott.114) 

A ref. lelkésznek a helyettesítésért egy évre 150 frt, a káp-
lánnak 75 frtot fizettek. 

Nagy Mihály tállyai pap, hegyaljai esperes 1859. aug. 18-án 
Bercsey Lajos felügyelőhöz intézett levelében már sürgette a 
papválasztást, mert úgymond, »ily fejetlen állapotnak káros ha-
tása lenne az egyház beléletére«115) ajánlotta is Dr. Glatz Sámuel 
nagyváradi lelkészt, azonban a gyülekezet még halogatta az ál-
lomás betöltését. 

Bercsey egy levele ezt azzal okolja meg, hogy a hírhedt 
»Patens« elfogadását tiltotta a hívek lelkiismerete s inkább nem 
választottak papot, mint hogy az autonomia arczulcsapásával, 
tehát törvénytelenül válasszák azt. A mint a pátenst annak ide-
jén visszavonták, azonnal meg is ejtették a papválasztást. 

A szept. 4-iki gyűlésen Szendy János megszívlelésre méltó 
beszédet tartott a cantor-tanitói állomás létesítése mellett s 
1000 frtot felajánlott e czélra, ugy hogy ennek kamatát már a 
f. évtől elkezdte fizetni az egyház pénztárába. A szép adomány 
annyira meglepte a gyülekezetet, hogy egyelőre nem merték 
követni. 

O cs. és kir. apostoli Felsége 1860. máj. 15-én egyházun-
kat visszahelyezte százados ősi autonom jogaiba és így meg-
szűnvén a pátens nyomasztó korszaka, május 31-én Bercsey 
Lajos gondnok összehívta a gyűlést, hogy válasszák meg a pa-
pot. A hívek egyhangúlag Moczkovcsák Károly előbb bazini, 
majd somorjai h. lelkészt választották, a kinek igen szép bizo-
nyítványai voltak,UR) papi családból származott s kitűnő tulaj-
donságai révén a kiváló papok közzé tartozott. Azonban a meg-
hívott lelkész sajnálattal bár, de nem vállalkozott a hivatalra, 
mivel az tanítósággal volt egybekötve s Máté VI. 2 I-re hivat-
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kozva kijelentette, hogy ő képtelennek tartja magát e kettős 
állás betöltésére.117) Maga helyett Bodiczky Kálmán nyíregyházi 
tanárt ajánlotta. 

Am a gyülekezet érezte, hogy ezt a jeles embert nem 
szabad elszalasztania sjun, 17-iki közgyűlésében inkább lemondott 
arról, hogy a lelkész tanító is legyen, csak Moczkovcsákot el ne 
veszítse. 

Erre aztán elfogadta a meghívást s szeptember 9-én a hí-
vek, nagy tetszése között, megtartotta beköszönő beszédjét Nagy-
bányán. Sietett is Bercsey megírni a főesperesnek, hogy szép 
reménynyel néznek a jövő elé »a jeles férfiú közreműködése 
mellett.« 

Monkovcsák 1835. jan. 24-én Bazinban, Pozsony megyében 
született. Elemi oktatásban édes atyja — a bazini lelkész ré-
szesítette. A gvmnasiumot Pozsonyban, a theologiát ugyanott 
végezte, egy évig nevelő volt, majd 1858. őszén Götlingába ment, 
hol egy évet töltötl. 1859-ben Miskolczon Komáromy József 
superintendensi administrator papi segédje lett, 8 hónap múlva 
somorjai h. lelkész, honnan a nagybányaiak meghívták. 

Nem csalódtak benne, rövid ideig volt ugyan itt, de 2 évig 
tartott működése örökké emlékezetes marad. 0 hozta kapcso-
latba e kis egyházat a Gusztáv Adolf egylettel, gyámintézettel, 
gyűjtötte iskolai alap cziméu a megélhetés tőkéjét és számos 
üdvös lépést tett a haladás és boldogulás felé. 

Itt említjük meg azt is, hogy az ó év esti istentiszteletet 
1860-ban először Moczkovcsák hozta be Nagybányán,11S) melv 
azóta legnépesebb istentiszteletünknek mondható. Ugyanez év vé-
gén egy általa készített statisztika igy mutatja be az egyházat: 

Nagybánya, anyanyelve: magyar. Filiák: Felsőbánya, Su-
gatag, M.-Sziget, Sztrimbuly (Podorujjal és Bajuczával), Magyar-
lápos. Láposbánya. 

Magyar van Nagybányán 123, Felsőbánya 6, Sugalag 8, 
M.-Sziget 90, M.-Lápos 8, Sztrimbuly 14, Láposbánya 13, össze-
sen 317. 

Német Nagybánya 7, Felsőbánya 13, M.-Sziget 32, Sztrim-
buly 22, összesen 74. 

Magyar 317, német 74, végösszeg 391. 
Iskola nincs. A gyermekek részint a reform, részint a r. 

kath. elemi tanodába járnak.11") 
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Az iskolai és cantori tőke különben ebben az évben éppen 
Moczkovcsák lelkes utánjárása következtében 1980 frtot tett, 
melyhez hozzájárultak : Horváth István 100 frt, Almer Károly 
100 frt, Szendy János 1000 frt, Bercsey Lajos 300 frt, Szak-
máry Sámuel 100 frt, Bichler Gvőrgv 50 frt, Juracskó Jánosné 
50 tri, Sziberth Károly 100 frt, Klapszia Gyula 50 frt, Peez 
Ágost 30 frt, Schuster József 30 frt, Zankó Emília 30 frt, Fuchs 
Sándor 20 frt,Sroll Lajos 10 frt, Fatsinay Gábor 10 frt.'-0) 

Moczkovcsák személyesen házról-házra járt az ívvel, az 
előbb említetteken kívül olvassuk még a következő neveket 
raj ta: Kirscher György 10 frt, Sziberth Gusztáv 20 frt, Sziberth 
Adolf 20 frt, Moczkovcsák Károly 20 frt, Pelionisz József Szige-
ten 200 frt, Makovics Márton Szigeten 20 frt, Pelionisz József 
10 frt, Rombauer Emil 50 frt, Meyer Otto Felsőbánya 
50 frt.1-1) 

Máday superintendens ajánlotta, hogy a Gusztáv Adolf 
egylethez, a gyámintézethez folyamodjanak s míg összegyűl az 
iskolai tőke, addig javasolta, hogy tanítson a pap maga. 

Szendy példája impozánsul hatott, nem is győzik dicsérni 
Szcndvt a feljebb való hatóságok. Nagy Mihály püspökjelölt és 
főesperes 1801-ben pl. ezt írja a lelkésznek: »Mondja meg 
Szendy barátomnak, hogv már ő megörökité nevét az egyház 
és iskolák terén, hiszen az ő neve menyben is fel van írva. 
Igen óhajtom ezt a nemes keblű embert látni, nem is csuda, 
ha ezt félszázad óta kívánom, neki van módja ezt valósítani, 
nekem nem adatott; a derék fiját (Antalt) is tisztelem szép 
nejével együtt.«122) 

Szendy az ifjú lelkészszel együtt csodákat mivelt. Az egy-
ház rohamosan gyarapodott. 

1861. május 24-én a hazafias erényeiről hires, testileg ki-
csiny, de lelkileg annál nagyobb Máday Károly superintendens 
egyházlálogatást tartott itt. Kíséretében voltak Bartholomaeidesz 
János nyíregyházi és Bérczy Pál nagykárolyi lelkészek 

Az éjet Szinérváralján töltötték. (Máj. 23-án.) Másnap dél-
előtt (24-én) a városhoz közeledvén, annak határán fényes egy-
házi küldöttség várta az érkezőt, ennek kíséretében a reformá-
tus torony harangjainak kongása közt a városba bevonultak, 
hol Máday, Szakmáry Sámuel főbányaigazgató fényes lakásán 
nyert szállást s előbb az ev. egyház, azután a ref. egyháztanács 
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és a nemes város, végre a helybeli123) r. k. lelkész és czimze-
tes prépost üdvözléseiben részesült. 

Máday a szabadságharczban tevékeny részt vett s 
mint szepesbélai lelkész, kerületi jegyző a pátens ellen először 
tiltakozó végzést, 1859. szept. 27-én, ő fogalmazta s ő nyomatta 
ki Sárospatakon. E miatt hivatalától fölfüggesztették, börtönre 
Ítélték, éjnek idején zsandárral elfogatták s fegyverek között a 
kassai börtönbe hurczolták 1860. május 7-én, hol Zsedényi is 
be volt zárva. Az ev. tiszai kerület erre azzal felelt, hogy aug. 
1-én Mádayt superintendenssé választotta 

A hazafias nagybányai közvéleményben még élénken élt 
ezeknek a dolgoknak emléke, hisz alig egy év előtt történtek 
s képzelni lehet itt Máday nagyszerű fogadtatását 

A város őt 1861. feb. 6-án díszpolgárává, illetve tisztelet-
beli képviselővé választotta, tehát Máday már mint Nagybánya 
díszpolgára jött ide visitatióra. 

1861. febr, 6-án választotta Nagybánya város képviselőit, 
összesen 56-ot, ez alkalommal a beadott szavazólapokon egy-
hangúlag tiszteletbeli képviselőket is indítványoztak. 

Az ötszgyülés azon kegyeletteljes érzelemtől indíttatva, 
melyet a haza közügyei terén érdemeket szerzett honfiaknak 
örömteljes készséggel adózik a méltó elismerésnek és igaz lel-
kesedésnek egy hangban kitörő nyilvánításai közt fogadja ezen 
indítványt. 1 

S midőn azt osztatlan helyesléssel magáévá tevén, főma-
gasságu és főtiszt. ScitovszJcy János bibornok-herczeg s Ma-
gyarország Prímását, Nagymélt. és főtiszt. Bartakovics Béla 
egri érseket, főtisztelendő Balogh Péter a helv. hitv. egyház 
tiszántúli kerületének superintendensét, Máday Károly, 
az ág. hitv. egyház tiszai Kerületének superin-
tendensét, b. Eötvös Józsefet, Deák Ferenczet, b. Kemény 
Zsigmondot, nemkülönben Jókai Mórt, Pompery Jánost, Falk 
Miksát, Pálfy Albertet és végül gr. Dégenfeld Pált, Ujfalussy 
Miklóst, Szatmármegye első alispánját, Szakmáry Sámuel 
nagybányai bánya-, erdő- és javak főigazgatóját tisztelet-
beli képviselőivé megválasztja. 

Nagy nevóknék, melyek a történet fénylapján örokitvék 
jegyző könyvébei iktatatdsával örömmel sorozza sze-
rény polgárai sor áh a, hogy szorosabb kötelékek fűzzék 
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azokhoz, kiket az eqé*z haza magáéinak vall, s hogy általuk 
e sz. kir. város közönségének méltóságot, egyszerűségének fényt, 
igénytelenségének megtiszteltetést és önérzetének büszkeséget 
szerezzen.1-*) 

Mádayt erről, mint a többi derék honfiakat is értesítették 
s Máday a városhoz intézett szép levélben köszönte meg a ki 
tüntetést, a lelkésznek meg azt írja, hogy meglepő volt ez rá 
nézve »s uj ösztön arra, hogy elveimhez állandóan ragaszkod-
ván, telteimmel is bizonyíthassam, miszerint polgártársaim sze-
retetére nem vagyok méltatlan.«125) 

De vegyük fel ismét az egyházlátogatás fonalát ott a hol 
elhagytuk. 

D. e. 11 órakor istentisztelet volt a városi dalárda közre-
működése mellett, mikor is Máday a hit mindenható erejéről 
tartott szép beszédet. 

Másnap beiktatták az uj lelkészt. Bartholomaeidesz volt a 
beiktató. Moczkovcsák Gal. VI. 9. alapján (a püspök által kijelölt 
textus), »A ker. áldozatkészségről« beszélt. 

A látogatás jegyzőkönyvéből csak néhány adatot emiitünk 
föl, igv feltűnő volt, hogy az utóbbi években több kitérés tör-
tént az egyházból. Nekünk érdekes lesz, hogy akkor a szószé-
ken a 4 evangelista képe volt, s az orgonánál Dávid a lanttal. 
Ezek ma már nyomtalanul eltűntek. A padok avult teritőkkel 
voltak betakargatva. 

A hétköznapi könyörgések már akkor csak hétfőn, csü-
törtökön és Szombaton tartattak. Az istentisztelet nyelve magyar, 
böjti időben a lelkész csütörtökön német szent beszédeket 
tartott. 

A visitatió mindent szép rendben talált, a hivek kijelen-
tették. hogy köztük és a lelkész közt a viszony a lehető legjobb. 

Hivatalos teendők végeztével Szakmárynál fényes ebéd 
volt, mely után 5 óra tájban Szendy Antal kíséretében s az ő 
könnyű, magyar négyes fogatán, két óra alatt, a püspök Szinér-
váraljára érkezeit s onnét a nyíregyházi szekerén Sárközre haj-
tatott még azon éjjel s Kölese felé tovább ment. 

Az egyház hálával és köszönettel voít az őt pártoló super-
intendens és derék lelkésze Moczkovcsák iránt, azonban, sajnos, 
anyagilag nem tudta méltányolni Moczkovcsák rendkívüli fára-
dozásait, a melyek pedig nagyszerű eredményt produkállak. 
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így 1862-ben a szigetiektől százakat gyűjtött a lelkész, de 
azért az ő kérvényét, mely a levéltárban fennmaradt,12'"') s mely-
ben némi kis fizetés emelést kér, nem tudták előnyösen elin-
tézni, legalább ennek sehol semmi nyoma sincs sem a jegyző-
könyvben, sem a számadásokban, valószínűleg ez volt az oka 
annak, hogy a derék pap ily hamar eltávozott Bányáról, a kit 
a város közönsége szeretett és becsült, minek jeléül még 1861-
ben városi képviselővé választotta. 

Okt. 11-iki levelében elpanaszolta a püspöknek összes fo-
gyatkozásait az itteni helyzetnek, különösen a cántor és iskola 
hiánynak. Máday vigasztalta őt, hogy most már a központ is 
sokat segíthet, ő az egyes egyházak gyűjtéséből nem sokat vár, 
sem abból, hogy Moczkovcsák a nagybányai egyház történetét 
ki akarja adni, »korunk sajátsága miatt nem kelendők az ilyen 
munkák«, írja Máday. Levele végén gratulál családi boldogsá-
gához. Moczkovcsák ugyanis 1862. jun. 5-én megházasodott, Bé-
késcsabán volt az esküvője, hol Sztraka Matilddal kelt egybe, 
lehet hogy ő is neje révén vágyott innen az alföldre s a jövő 
évben már eltávozott Nagybányáról. 

1863. aug. 15-én jelentette be lemondását a közgyűlésen, 
hol azt mély fájdalommal vették tudomásul. Ekkortájt éppen 
nagy tárgyalások folytak az ág. h. ev. és helv. h. ev. egyházak kö-
zött arra nézve, hogy nem lehetne-é együttesen egy protestáns 
iskolát fenntartani, mivel külön-külön mindegyik gyülekezet 
gyenge arra, hogy nagyobb szabású iskolát tartson fenn, mig 
együttes erővel három tanitós iskolát is megbírnának. 

Ez ügyben széles mederben folyt a levelezés. Csanálosy 
György márcz. 8-án írt át a gyűlés nevében egyházunknak.1") 

Levelének tartalma következő: 

13/1863. 
Nagytiszt. Egyház ! 

Egyházunk kebeléből azon közóhajtás keletkezett és nyil-
vánult, vajha helybeli hitrokonaink, az Ágostai hitvallású 
Nagytiszteletü Egyház, növendékeinek taníttatása s ennek 
könnyebbitése végett Egyházunkhoz csatlakoznék; eleve felajánl-
ván e czélra közelebb felépült uj Iskola épületünkben, a felál-
lítandó Tanoda és Tanító számára szükséges Helyiségeket. 

A kivitelre illetőleg a Tanoda szervezésére s az arra vo-



1 1 3 

natkozó többi teendőkre nézve pedig, csakis előlegesen emiitjük 
meg: miszerint annak idejében, az érdekelt mind két Egyház 
részéről egy vegyes bizottmány lenne kinevezendő. 

Tellyes tisztelettel lévén 
A Nagytiszteletü Egyháznak 

Kelt Nagybányán, az 1863. évi márcz. 
8-án tartott egyházqyülésből. alázatos szolgái : 

Csanálosi György lelkész s. k. 
Kovács József egyh. jegyző s. k. 

Mádav püspök nem ellenezte az egyesítést, csak arra 
figyelmeztetett, hogv az ev. egyháznak cantorra van szüksége, 
erről nem szabad megfeledkezni. Továbbá a tanoda igazgatá-
sánál is érvényesíteni kell egyházunk érdekeit.128) 

Bartholomaeidesz főesperes csak ideiglenesen menne bele 
a dologba s akkor is külön »ág. h. ev. egyházi tanszék legyen« stb. 

Moczkovcsák azt hangsúlyozza, hogy a tanítót kizárólag a 
mi egyházunk válassza és dijazza. Talán jó volna szerződést 
kölni 5—6 próba évre. 

A közkedvelt pap lemondásával e kérdés tárgyalása is 
megszűnt. Moczkovcsák gyorsan eltávozott s már 1863. okt. 18-án 
Nagybecskereken tartotta szép beköszönő beszédjeit, mert há-
rom nyelven, három kitűnő szónoklatot mondott egymásután s 
ezeket nyomtatásban is kiadta.129) 

Igv aztán a lelkész-választási gondok nyomultak előtérbe 
s egyéb kérdésnek egyelőre el kellett hallgatnia a gyülekezetben. 

Aug. 30-án Bcrczy Pál nagykárolyi lelkész meghallgatá-
sára Szendy János, Seffer József és Juratskó urakat kiküldöt-
tek közgyűlésből. 

Szept. 17-én a küldöttség Szendy Antal veretése alatt 
megteszi jelentését s Bérczy lelkészről jól nyilatkozott, különö-
sen mint a ki a nagykárolyi egyház jólétének előmozdításában 
sikeresen fáradozott.130) 

Ideiglenesen megint Csanálosi György ref. lelkészt szólí-
tották fel a lelkészi teendők végezésére. 

Szept. 25-én a főesperes kijelentette: 1. hogy az egyház 
helyzete, elszigeteltsége, híveinek csekély száma felette kívána-
tossá teszi, hogy pásztor nélkül sokáig ne maradjon, tehát a 
választás mielőbb megtartandó. 

Révész J. A mi osztályrészünk. 9 
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2. A lelkész kötelezendő a tanításra. 
3. Fájdalommal értesült, hogy már is pártok vannak a 

gyülekezetben. 0 ajánlja a következő egyéneket: Bérczy Pál 
nagykárolyi, Mikler Sámuel kölesei lelkész, Hajts Károly superin-
tendensi s. lelkész, Farbaky József papjelölt, ki most jött haza 
Németországból.131) 

Szept. 17-én megválasztották a leköszönt Bercsey Lajos 
helyére az uj felügyelőt, Szendy Jánost, okt. 4-én pedig Szendv 
J. elnöklete mellett a főesperes által jelöltek közzül Bérczy 
Pált, a Moczkovcsák által ajánlottak közzül Frecska Lajos po-
zsonyi superintendensi s. lelkészt candidálták s a szavazatok 
nagy többségével Bérczy Pált választották meg. 

Bérczyt meghivó levelében már csak havonként egy né-
met istentiszteletre kötelezték, a többi mind magyarrá lett. 
Fizetése 420 frt volt, lakás, fa, 2 offertorium. Útiköltségül 100 
frtot küldtek. A meghivó levelet Szendv János feliigvelő és 
Heinrich Ernő jegyző írták alá. 

Bérczy okt. 27-én kelt s ünnepélyes hangon tartott leve-
lében elfogadta a választást. Levelét nov. 1-én délelőtti isten-
tisztelet után felolvasták a hivek előtt s örvendetes tudomásul 
vették. Bérczy már advent első vasárnapján be is köszönt az 
egyházba s állomását elfoglalta. 

Bérczy Pál 13Si) 1808. márcz. 28-án Uj-Lesznán (Walddorl) 
Szepesmegyében született. Szüleit igen korán elvesztette s árván, 
önerejéből küzdötte föl magát a tudományos pályán. A gym-
nasiumot Eperjesen végezte. A theologiát ugyanott, majd Wei-
nárban és Jénában fejezte be. Visszatérve külföldről, a Hámos-
családnál Gömörben és Ambrózynál Temesben nevelősködött 
igen sokáig. 

Az isteni gondviselés Nagykárolyba vezérelte, hol az el-
csüggedt, nehéz viszonyok közt volt gyülekezetet majdnem ujjú 
teremtette. Itt vette nőül Babók Annát, a lelkes prot. papnék 
igazi mintaképét, a kivel együtt valóságos főiskolát tartottak a lel-
készlakon és Szatmármegye előkelő családjainak sok gyerme-
két részesítették kitűnő nevelésben. Nekik maguknak nem lévén 
gyermekük, a másokéban találták őszinte örömüket. 

A karácsoni ünnepek alatt már ő szolgált Nagybányán s 
első papi functiója veit Fleischer Jakab bányász leányának Ju-
liánnának megkeresztelése.133) 
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Bérezv Pál teljes odaadással folytatta az anyagiak terén 
azt az erősítő, gyarapító munkát, a mit Thaisz és Moczkovcsák 
oly szép eredménynyel vezettek ő előtte. 

1864-ben jan. 31-én a gyűlésen kimondták, hogy a ki még 
az iskolára telt ajánlatát le nem fizette, az adjon kötelezvényt; 
az iskolai alapra adósok fölkérelnek, hogy adományképpen a 
6"/,, kamaton felül még 2%-kal fizessenek többet s ezt ők szí-
vesen megtették, sőt Szendy János felügyelő az általa ajánlott 
1000 frttól 400 frt kamatot fizetett egyszerre. Folyamodtak a 
kerületek gyámintézeteihez, a G. Adolf egylethez s egy-egy kis 
segélyt innen is onnan is nyertek. Bérczy vezetése alatt nagyobb 
szabású bált rendeztek, mely sorsjátékkal volt összekötve,134) a 
kisorsolandó tárgyakat a hölgyek adták össze, a 20 kros sors-
jegyek szélesebb körben is terjedtek s a bál összesen 515 frt 
30 krt jövedelmezett.135) Abban az időben rendkívül szép ered-
mény ! 

Gondnokká Handl Gyulát választották. 
A reformátusok felajánlották az iskola egyesítését s egy 

közös protestáns iskola létesítését, azonban a hívek tisztelettel 
köszönték meg a felszólítást, és kijelentették, hogy saját ere-
jükből próbálnak iskolát létesíteni.130) Az év végén az iskolai lőke 
már 4500 fiira rúgott. 

A hivek közölt következő családneveket találjuk: Bercsev, 
Breuer, Czimmerman, Facsinay, Fazekasné. Fleischer, Gyurcsina, 
Höncz, Hilter, Hönyné, Inczéné, Juracskó, Iváncsayné, Klapsia, 
Makovics, Mezeiné, Miskolczyné, Nézner, Oroszlánná, Papné, 
Páskuj, Richter, Sroll, Sesták, Seffer, Strasser, Slamcsek, Szak-
máry, Szendy, Sziberth, Subáné, Torjayné, Träger, Wakkel, 
Yeresné, Zelinszkv, Zsilkó, Bernovics, Szmik, Petz, Zsiskovics.137) 

Máramarossziget filiáját képezte Nagybányának s ott az 
egyház következő tagokból állott :138) Bendel Gusztáv kereskedő, 
Csaszkóczy Mihály m. kir. ellenőr, Flecher Ágoston szódagvár 
igazgató, Frilz Pál m. kir. főmérnök, Gaitner Albert takarék-
pénztári pénztárnok, Gesell Sándor bányatanácsos, Huber Ru-
dolf takarékpénztári könyvvivő, Huber Constantz könyvvivő. 
Körösi N. és kél testvére vargamester emberek, Márkus Ágos-
ton m. kir. igazgató titkár, Mayer János hivatalszolga, Schmid 
Vilmos kamarai faüzlet-igazgató, Wagner Vilmos bányatanácsos, 
Weszter N. magánzó, 2 szolgáló. 
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Bocskón: Deggerer vasgyári igazgató, Marczely Gusztáv 
m. kir. faraktári gondnok. 

Fejérpatakon: Götzel Gotlieb bányász-munkás, Hoensch 
Szilárd m. kir. ellenőr. Waisz János bányamunkás. 

Rahón /CsaszkóezyMihály m. kir. erdőmester, Sztanek ügyvéd. 
Királymezőn : Kellner Valér m. kir. erdőmester. 
Bustyaházán: Seeberg Ferenez raktári tiszt, Czékus erdő-

gyakornok, Thomasz Gyula m. kir. erdész. 
Haszton : Steinhausz József m. kir. erdész. 
Dolhán : Prihradny Ödön vasgyárbérlő. 
Felső-Visón: Geitner gyógyszerész. 
Akna-Szlatinán: Leé János m. kir. gépész. 
Kabolapojánán : Ganovszky Jakab nvug. ág. h. ev. lelkész, 

Ganovszky Gusztáv m. kir. erdész, id. Baliga Gusztáv m. kir. 
kohónagy, ifj. Baliga Gusztáv, Schneider Sámuel ny. szögverő-
mester, Galy György kocsis. 

1866-ban már szerettek volna a nagybányai evangélikusok 
cántor-tanitót alkalmazni, azonban csak igen szerény fizetéssel 
és ugy, ha a hivek összeadják az épület bérét. E czélra néhá-
nyan összeírtak kisebb összeget s Barlholomaeidesz főesperest 
fölkérték, hogy nekik tanítót ajánljon. 0 Karner Mátyást aján-
lotta, mint a ki 200 frtért vállalkozik e hivatalra, azonban a 
dologból mi sem lett. 

Szendy János ezer forintos alapítványát ez évben lefizette. 
Bérczyné Babók Anna, a papné, a templomnak avult kövezetét 
óhajtva megújítani, gyűjtést eszközölt s 133 frt 84 krért szép, 
erős kövezettel ellátták az oltár környezetét, azonkívül a szó-
széket, oltárt, karzatot kékes-szürke márvánvszinüre befestették. 

Az orgonát is javítani akarták, ez azonban, mivei tanítót 
még nem hívtak, egyelőre elmaradt. 

1867-ben a Gusztáv Adolf egylet ismét segélyben részesí-
tette az egyházat.139) A nagy drágaságra való tekintettel a lel-
késznek 5 frt havi pótlékot szavaztak meg.140) Az egyház can-
tora s egyszersmind az egyházfi is ez időben Páskuj Károly volt. 

1868-tól kezdve az uj évi istentiszteleteket is magyarul 
tartják, a német nyelv majdnem teljesen kiszorul a templomból. 

1869 ben, hogy az alaptőke gyorsabban szaporodjék, a ka-
matot 8%-ra emelik fel s egyszersmindenkorra 100 frttól 5 frt 
adományt kívánnak attól, a ki az ecclesiától kölcsönpénzt vesz. 
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Ez évben a horgospataki (Szolnok Doboka) hivek évi meg-
látogatásáért a pénzügyminisztérium 50 frtot utalványoz a lel-
késznek.141) 

1870-ben Handl Gyula helyére, ki G évig hűségesen vi-
selte a gondnoki hivatalt, Kunay Edét választják meg. Ugyanez 
évben Bercsey Lajos lemondván a Fleischer-féle alap kezelé-
séről, azt szintén az egyházgondnok vette kezelésbe. 

1871-ben Bérczy súlyos beteg lett, s mivel hónapokon át 
nem épült föl köszvényes lábbajából, Szendy János felügyelő 
indítványára a gyűlés azt határozta, hogy káplánt kér a superin-
tendens úrtól. Az eperjesi theologiai dékán ajánlatára így hív-
ták meg Brósz Karoly eperjesi születésű hitjelöltet, ki a segéd-
lelkészi állomást 1871 okt. 1-től magára vállalta. Ugyanez évben 
az iskolának telket vásároltak a Rák-utczában,112) Lichtenegger 
Leopold helybeli polgártól, erre 176 frt 33 krt fizettek s átvet-
ték a házon levő árvapénztári terhet. A káplán-tanitónak havi 
25 frtot fizettek. 1871-ben Lichtenstein Johanna, néh. Lichten-
stein Károly leánya, itt születése emlékére 100 frtos alapítványt 
tesz, hogy annak kamatából egy szegény jó tanuló fiúnak ösz-
töndíj adassék.143) 

1872-ben a pénztár üresen maradván, Szendy János felü-
gyelő szokott vallásos lelkesedéssel, önmagától, előleget ajánlott 
a pénztárnak minden kamat nélkül. 

1872-ben tartotta Brósz, mint tanító az első vizsgálatot 
szép eredménynyel. Az iskolába 23-an iratkoztak be, 20-an 
vizsgáztak le.144) (Köztük 16 ág. h. ev.) A gyermekek négy osz-
tályba voltak beosztva és a kerületben szokásos tanterv szerint 
rendszeresen taníttattak. Decz. 6-án cholera járvány miatt az 
iskolát bezárták s az év végéig a tanítás szünetelt.145) 

Az egyházban következő ofTertoriumok voltak szokásban: 
1. Október 4-ik vasárnapján, reformátió ünnepi a kerületi öz-
vegy-árva intézetre. 2. Karácson ünnepén a lelkész javára. 3. 
Jan. 1-én a cantor részére. 4. Húsvét első napján a lelkész. 5. 
Pünköst ünnepén a templom javára. 6. Aug. 4-ik vasárnapján, 
aratási hálaünnepen az esp. özvegv-árva intézetre. 7. Szept. 
III-ik vasárnapján, a templom fölszentelésének ünnepén, a tem-
plom részére. 

A decz. 8-án tartott gvülés szomorúan constatálta, hogy a 
kiadásokat nem bírják fedezni, ezért a kölcsönök kamatát 
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10%-ra emelték föl. Kunay Kde ezután le is köszönt a cura-
torságról 1873. jun. 22-én, belefáradt a sok és nehéz munkába 
s ismét Szendy János vette a kezébe a dolgot, ki az év végén 
600 frt pluszt tudott felmutatni.14«) 

1873. jun. 22-én a superintendens rendeletére megalakítot-
ták az iskolai tanácsot következőleg : Elnök Szendy János, ta-
gok Szendy Antal, Bérezv Pál, Sziberth Károly, Sziberlh Gusz-
táv, Sziberth Adolf, Szakmáry Sámuel, Kunay Ede, Fox János, 
Osterlamm Ármin. 

Az iskolai tanács Brósz távoztával 1873. jul. 6-án Papp 
Jánost választotta meg cantor-tanitónak Tállváról. Kötelessége 
a cantori, tanítói teendőket végezni, a gyermekeket a templomba 
vezetni, a lelkészt az istentiszteleteknél esetleg helyettesíteni. 
Az iskolai év kezdete okt. 1-én. 

A tanító fizetése:147) 350 frt (2 év múlva 400 frt),4köb-öl 
fa, tandíj tehetősebbektől 2 frt, szegényektől 1 frt, más feleke-
zetűek egyezség szerint. Offertorium uj évkor. Lakás, mely egy 
tanszobával meg fog nagyobbiltatni. Temetés beszéddel 2 frt, 
imával 1 frt. 

A szervezésben hibás 1-ször is az, hogy a tandíjat nem az 
egyház maga szedte; 2-szor, hogy az idegen felekezetbelieket 
egyezségre utalja, így a tanító ezektől magasabb díjat szedhet-
vén, jobban kedvében jár esetleg a más felekezetüeknek. 

Merész dolog volt általában 7590 frt tőke mellett a tanító 
meghívása, ez még 87,,-kal gyümölcsöztetve sem elégséges egy 
iskola fenntartására itt, a hol a hívek csekély száma miatt az 
élő tőkére számítani alig lehet. Papp János okt. 21-én érkezett 
meg s vette át a tanítást. 

Ugyancsak 1873-ban a pénzügyminisztérium 13718 sz. a. 
kelt intézményével az oláhláposi, rójahidai, horgospataki, oláh-
láposbányai hívek meglátogatásáért a lelkésznek évi 70 frt dijat 
állapított meg.148) 

1874-ben az iskola felső szomszédjának házát meg akarták 
venni, e czélból Seffer Józsefet megbízták az alkudozással, mely 
azonban eredményre nem vezetett. Ez évben a bányakincstár 
a koncsi rétből, a patak mellett egy darabot megvett üzemi 
czélokra 62 frtért.145') 

Szendy János felügyelő és fia Szendy Antal egész odaadás-
sal, lelkesen vitték a számadásokat. 



1 1 9 

1875 ben a lelkész fizetését 500 frtra, a cantor tanítóét 400 
frlra emelték s még ugyanezen évben megépítették az iskola 
helyiséget 1007 frt 73 kr költséggel. 

A számadás szerint Karácson nevü kőmivesnek az oskola-
terem és kamara tervszerű építéséért fizettek 800 frtot, vas-
kályha 38 frt 70 kr, padok, fali szekrény, asztal 40 frt, bejáró 
kapu, zárral, kőfallal, a tornácznak téglával való kirakása 70 
frt, a palánknak 2 öllel kijebb tétele, szín, disznóól 20 frt, pa-
lánkhoz deszka, épületfa 12 frt 47 kr, 4500 drb zsindely 18 frt 
szeg, drót stb. 4 frt 10 kr, két garádits a bejárónál 1 frt 20 kr, 
2 gödör belőltése 1 frt 60 kr. Súrolás és napszám 1 frt 70 kr 

1876 bau az egyház összes tőkéi már 13691 frt 62 krt tet-
tek ki. Szendy János korára való hivatkozással 1877. márcz. 
4-én tartott közgyűlésben lemondott a felügyelői állásról, Szendy 
Antal pedig a gondnokságról. Szendy Jánost felügyelővé ismét 
megválasztották s a mennyiben fia: Antal a curatorságot tovább 
vinni nem akarta, a gyűlés Gábriel Frigyes kincstári számvizs-
gálót kiáltotta ki gondnokul. 

F gyűlésen Szcllemy Geyza bányamérnököt választották 
jegyzőül, a ki azóta csekély megszakítással állandóan szolgálja 
egyházunkat tisztviselői minőségben s gyülekezetünknek egyik 
lelkes vezető főembere.150) 

Az 1877-dik esztendő különös jelentőséggel bír az egyházra 
nézve, mivel ez évben junius hó 16-án és 17-én Czékus István 
püspök — Máday utóda — nálunk egyházlátogatást tartott.151) 

A nagybányaiak Szendy János vezetése alatt Sárközig elébe 
mentek. Jun. 16-án Dianiska András batizfalvi lelkész, m. jegyző, 
Bartholomaeidesz János nyíregyházi lelkész-főesperes, továbbá 
a kölesei felügyelő: Kecskés Yincze és több kölesei presbyter 
kíséretében a tiszakölcsei egyházból megindultak. 

Ujbátor község határában Gyuriczky György és János s 
családtagjaik által, az országutnál külön álló házuk mellett, ki-
váló kegyelettel üdvözöltettek. 

Sárközön Nagybányáról Szendy Antal, Gábriel Frigyes 
várták az érkezőket. Szinérváralján a ref. és r. kath. harangok 
hangjai mellett Czékus leszállott s máig is élő Gerber Ödön 
gyógyszerész hitsorsosunknál szívélyes fogadtatásban részesült, 
Széles Endre ref., Szemák Pál r. kath. lelkész, Papp Antal já-
rási szolgabíró tisztelegtek nála. 
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Estve Nagybányához közeledvén, a város határán fényes 
városi és egyházi küldöttség fogadta Harácsek városi tanácsos 
beszéde mellett. Szakmáry Sámuel kir. bányafőtanácsos, Bérczy 
Pál lelkész, Hudoba, Kosztka, Szmik bányatanácsosok, Lukács 
Tivadar r. k. praepost-plébános és több előkelő egyén vett részt 
a küldöttségben. Bérczy szintén beszéddel ödvözölte. 

A püspök Szakmáry Sámuelnek vendége volt. 
Jun. 17-én reggel cS órakor az egyházlátogatás istentiszte-

lettel vette kezdetét. A helyi lelkész a superintendens által 
kitűzött szöveg (Zsoltár XXXIÍ. 15., 16. v.152) alapján praedikált, 
azt fejtegette, hogv »a ki az Ur törvénye szerint gondolkozik 
és cselekszik, annak öröme állandó, I. mert élete munkás sze 
retet, II. mert erős (íite az, hogy az Ur közel van és gon-
dot visel.« 

Ezután a főpásztor lépett az oltár elé s I. Péter II. 5 v. 
alapján a hiveket evangyeliomi buzgóságra és tiszta erkölcsű 
ker. életre serkentette. 

A superintendens Bérczy Pál lelkészszel meg volt elégedve, 
A presbvterium felől dicsérőleg nyilatkozott.153) Elrendelte a 
hétköznapi istentiszteleteket: hétfőn, csütörtökön és szombaton. 
Az iskolával már nem volt tökéletesen megelégedve, különösen 
a szervezeti hiba miatt, melyet fennebb említettünk. A tanulók 
száma 32 fi, 14 leány, összesen 46 Ág. h. evang. 14, ref. 11, 
r. kath. 19, g. k. 5 gyermek. A tanítót különben a püspök di-
cséri, »erkölcsi jelleme tiszta, az egyházzal, a lelkészszel béké-
ben él, elhanyagolás nem tapasztaltatott.« Sérelmek, panaszok, 
visszaélések nem fordultak elő, ilyenekről senki szót nem 
emelt.154) 

Szakmáry Sámuel főbányatanácsos a püspök tiszteletére 
diszes ebédet adott, hol az egyház elöljáróin kivül Klipunovszky 
kir. erdészeti főnök, Lukács Tivadar r. k. praepost, Harácsek 
Ignácz h. polgármester, Schönherr Antal főkapitány, Hudoba 
Gusztáv kincstári főszámvevő, tanácsos, Budav Károly kir. bánya-
kapitánv, Bittsánszky Ede bányatanácsos, Szmik Ignácz bánya-
mester, Papp Zsigmond járásbiró, Bilczg. kath, Czelder Márton 
és Gulyás Lajos ref. lelkészek és egyéb előkelők vettek részt. 
Az ebédet elmés felköszöntők fűszerezték. 

A püspök innen M.-Szigetre utazott, majd Nagykárolyban 
folytatta a látogatást. Azt írja róla a Nagybánya és Vidéke,155) 
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»Ugy az egyházi, mint a nevelési téren, mint szigorú s rendsze-
rető egyházfő jó emléket hagyott hátra és szerencsésnek 
mondhatja magát azon egyház, melynek ily lelkes vezére van.« 

A látogatás alkalmából útiköltségül a püspöknek 40 frt, a 
főesperesnek 20 frt, a jegyzőnek 10 frt tiszteletdíjat adlak. Fu-
vardíjak és egyéb költségek czimén 52 frt merült föl.156) 

1878. jun. 23-án sajnosan vették tudomásul, hogy Szendv 
János többé nem vállalkozik a felügyelői, — világi elnöki-állás be-
töltésére s igv Szakmáry Sámuel m. kir. főbánvalanácsosl és 
bányaigazgatót választották meg egyhangúlag. 

Bérczy lelkész panaszkodik testi gyengeségéről: »A bajok 
egymásután érnek, nem elég a köszvényes lábam, az egyik 
szememre is hályog ereszkedett. Mig az egyik szemem fog tartani, 
munkálkodni fogok, de alkalmasint nem sokára a munkaképte-
lenek sorába lépendek. Aggodalmam nag}7.« írja a főespereshez 
intézett levelében.157) 

1879-ben folyamodtak az egyetemes gyámintézethez, hogy 
a szigeti hívek gondozására, fuvardíjak fejében 70 frt évi se-
gélyben részesítse az anyaegyházat, illetve annak lelkészét. A 
folyamodvány eredménytelen maradt. 

Ugyanez év okt. 20-án uj presbyteriumot választottak kö-
vetkező tagokkal: Szendy János, Szendy Antal, Kunay Ede, Fox 
János, Hudoba Gusztáv, Sziberth Gusztáv, Sziberlh Adolf, Pás-
kuj Mátyás, Homola Gyula nagybányaiak, 

Szmik Ignácz Felsőbányán, 
Yagner Vilmos M.-Szigeten, 
Kellner Mór Rójahidán.158) 
Az 1880-dik év arról nevezetes, hogy a hegyaljai egyház-

megye Bartholomaeidesz János főesperes és Lichlenstein József 
orsz. képviselő, egyházmegyei feliígvelő elnöklete mellett julius 
13 -án itt tartotta népes évi közgyűlését. Ez alkalommal vendé-
geink voltak : 

Nyíregyházáról Bartholomaeidesz János, Farbakv József 
lelkész, dr. Meskó Pál egyházi felügyelő, Barzó János gondnok, 
Mráz Károly tanitó, Martinyi József gymn. igazgató. 

Miskolczról Lichtenstein József, Zelenka Pál lelkész, Kul-
csár Károly gondnok, Horváth Sándor gymn. igazgató, Barzó 
József tanár. 

Szántóról Materny János alesperes, Tokajból Honétzy 
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Miksa lelkész, Sajó-Arnótról Turóczy Pál lelkész, Nagykárolyból 
Boros János lelkész, Köleséből Nemes Pál lelkész, Máté Károly 
gondnok stb. és helybeliek számosan.15") 

A nagybányaiak felekezeti különbségre való tekintet nél-
kül igen szívesen látták a vendégeket, a kik itt kellemesen töl-
töttek 1 — 2 napot. Maga a gyűlés különösen azért nevezetes, 
mert itt fogadták el a Zelenka Pál által kidolgozott szép me-
morandumot a pozsonyi egyetemes theol. akadémiára vonat-
kozólag. 

Templomi beszédet Horváth Sándor lelkész, miskolczi 
gymn. igazgató tartott, a ki igen megnyerte az itteni hivek tet-
szését. 

E gyűlésen hirdette ki az elnök a 100,000 frtos nagyszerű 
Zsedénvi alapítványt, mely szegény tanítók jutalmazására szolgál. 

A közgyűlés jul. 5-én elhunyt Szendy János felügyelő ha-
lála felett őszinte sajnálatának és részvétének adott kifejezést, 
»a kit méltán ezen egyház második alapitójának mondhatunk.«160) 

Ezen a nagybányai gyűlésen mutatta be az elnökség Kos-
suth Lajosnak 1827. ápr. 16-án kelt egy jegyzőkönyvét, melyet 
mint a s.-a.-ujhelyi leányegyház jegyzője vett föl. Nagyhazánkfia 
ezen jegyzőkönyvét, mint értékes ereklyét az esperességi levél-
tárba helyezték. 

A gyámintézet a máramarosi szórványnak 14 frt 06 krt 
adott, a lelkész fuvardíjára. 

Itt tartotta az egyházmegye az első »lelkészi értekezletet« 
melyen Farbaky József és Turóczy Pál érdekfeszítő módon 
értekeztek.161) 

Jul. 13-án d. u. 3 órakor a vendégfogadóban közebédre 
jöttek össze. Lichtenstein () Felségét, Szakmárv a vendégeket, 
Zelenka Pál a nagybányai egyházat, annak felügyelőjét, Boros 
Lichtensteint, Lichtenstein Bartholomaeideszt, az esperes pedig 
Nagybánya polgárait éltette. Farbaky József Czelder Mártont 
köszöntötte föl remek beszédben. 

A gyűlés tagjai Gellért László polgármesternél tisztelegni 
akartak, azonban Gellért megelőzte őket s maga ment el az 
ebéd végén a terembe. Ez a megjelenés nagy lelkesedést szült 
s Zelenka hatalmas szónoklattal köszöntötte föl a derék pol-
gármestert.162) A vendégek 14-én részint Sziget, részint Szatmár-
felé kocsikon elutaztak. 
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Gábriel Frigves 1880-ban eltávozván Nagybányáról az okt. 
31-iki közgyűlésből kiküldve, a gondnoki hivatal vezetését Ba-
dini Hudoba Gusztáv tanácsos vette át. 

1881. febr. 27-én Papp János tanitó állomásáról leköszönt. 
Bérczy Pál lelkész beteges ember lévén, de meg hozzá szeren-
csétlenül is járt egy szórványbeli kirándulása alkalmával, midőn 
a Kotunda nevű hegy veszedelmes utján kellett Erdélybe át-
kelnie, a lovak elragadtak vele, lábát törte és sokáig őrizte az 
ágyat, az egyház tehát Thern Ede jelenleg matheóczi lelkészt 
hivta meg segédlelkész-tanitóul, a ki 1882-ben itt kitűnő vizs-
gálatot adott.1"') 

1882. febr. 18.-án Szakmáry Sámuelt örökös tiszteletbeli 
felügyelővé, márcz. 5-én Hudoba Gusztávot felügyelővé, Homola 
Gyula kincstári számtisztet gondnokká választották, a kiben 
egyházi közéletünk szintén buzgó, lelkes és tevékeny vezetőt 
nyert. 

Thern Ede 1882. nyarán a lelkészi pályára ment s igy a tanítói 
állomás ismét megüresedett, melyre jul. 9-én Alexv Kornél lőcsei 
születésű okleveles tanítót választották meg. Alexv jul. 22-én írt 
levelében tudatja, hogy az állást kész örömmel elfogadja s 
szept. 5—6-án a tanítást megkezdi. 

Alexv nagy buzgalommal, szakértelemmel és »kitűnő si-
kerrel*1,i4) vezette az iskolát, bár ugy a szűk és meg nem felelő 
tanteremmel, mint a növendékek nagy számával küzdenie kellett. 

Szakmáry Sámuel az egyháznak végrendeletileg ezer forin-
tot hagyományozott 1883. febr. 4-én1,i5) »érdemeit az egyház 
jegyzőkönyvileg megörökítette, példányképül az utókor szá-
mára.«lttG) 

1884. ápril 27-én tartott közgyűlés határozatilag kimondotta, 
hogy a várostól évi adományként befolyó 105 Írttal a lelkész 
fizetését megjavítja, s azt ezután közvetlenül a lelkész vegye 
föl a város pénztárából. 

1885. márczius 29-én Hudoba Gusztáv felügyelő gyengél-
kedésére és sokoldalú elfoglaltságára való hivatkozással lemon-
dott elnöki tisztéről, mit a hivek sajnálattal vettek tudomásul 
s felügyelővé Szciulij Anlal gyógyszerészt választották. 

1885. május 10-én Csók András hitjelöltet egyházi jegy-
zővé választják, ő egyszersmind a papi teendőkben is kisegítette 
a lelkészt. 
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Ugvanez évben kimondja a gyűlés, hogy ezután német 
istentiszteletek csak Karácson és Pünköst másodnapján és 
Nagycsütörtökön tartandók.167) 

1885. julius 5-én Bartholomaeidesz főesperes személyesen 
eljött ide az iskolai vizsgálatra, ez alkalommal a hívekkel gyű-
lést tartott, hol a presbyteriumot újból megalakították és pedig 
következő tagokból: Hudoba Gusztáv kir. számtanácsos, Huff-
ner Tivadar kir. bányatanácsos, Fox János bányafelőr, Sziberth 
Adolf és Kunay Kde iparosok. 

A főesperes tanácsára elaggott lelkészük mellé káplánt 
óhajtanak a hívek, meghallgatták Csók Endrét a főesperes je-
lenlétében s még Kovácsv Gyulát kívánják meghallgatni, Ková-
csv el is jött ide okt. 16-án s három vasárnapon fungált a 
templomban. Mivel azonban rendes lelkészi állásra volt kilátása, 
azért eltávozott Nagybányáról.1"8) 

Szendy Antal felügyelő a főespereshez fordult tanácsért, ő 
Révész János jelenlegi lelkészt, akkori hódmezővásárhelyi s. 
lelkészt ajánlotta a hívek figyelmébe. Nevezett nov. 15-én és 
22-én megtartva beszédeit, ez utóbbi napra egybehívott gyűlés 
őt egyhangúlag segédlelkészszé választotta.169) 

Bérczv már akkor súlyos betegen feküdt s pár nap múlva 
csendesen jobblétre szenderült, 1885. nov. 28-án, 78 éves ko-
rában. Temetésére Zelenka Pál miskolczi lelkész jött el, a ki 
megható gyászbeszéd kíséretében, az egész város általános rész-
véte mellett temette el nov. 30-án az elaggott férfiút, kit a hí-
vek hálája, szeretete és tisztelete kisért sírjába. 

A decz. 1-én tartott ülés, mely a temetésről és a hivatal 
átadásáról intézkedett, egyszersmind Révész Jánost helyettes 
lelkésznek jelentette ki, s őt e minőségében a főesperes megerő-
sítette.170) 

Özv. Bérczy Pálné szül. Babók Anna már ez alkalommal 
Zelenka Pál lelkész előtt kijelentette, sőt írásban is kiadta, hogy 
4000 frtot érő házát a hegyaljai egyházmegyének hagyja, papi 
és tanítói özvegyek íölsegélyezésére. 

A nagylelkű és köztiszteletben állott igazi prot. papnénak 
az egyházközség fél évig összes papi jövedelmeit meghagyta s 
elhunyt férjét teljesen az egyház költségén temettette el. 

A gyülekezet 1886. ápr. 18-án, Boros János, mint esperesi 
kiküldött elnöklete mellett a templomban tartott közgyűlésében 
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egyhangúlag Révész János h. lelkészt választotta meg rendes 
lelkészül, mivel azonban a megválasztott még nem érte el tel-
jes koruságát s a törvény értelmében 24 évet be nem töltött 
egyén nem lehetvén rendes lelkész, az egyházközség előbb az 
esperességhez, majd a kerülethez folyamodott papja részére 
korengedélyért. Az ide vonatkozó gyűlési határozat igy hangzik: 

A hegyaljai egyházmegye 1886. julius 2-ik napján tartott 
közgyűlésén XXXV. pont alatt »elnölc-föesperes bemutatta s 
felolvastatta a nagybányai egyház 1886. ápr. 18-án tartott 
lelkészválasztó közgyűlésének dz egyházi elnökség által aláírt 
jeggzökönyvét, valamint az esp. kiküldött Boros János nagy-
károlyi lelkésznek ezen választásra vonatkozó jelentését és az 
uj lelkész kérvényét: 

A nagybányai lelkészválasztás a ker. rendezet értel-
mében történvén, a közgyűlésről szóló jegyzőkönyv alap-
ján és az esperességileg kiküldött jelentés folytán s még 
azért is, mert a választás egyhangúlag történt, Révész 
János eddigi helyettest a nagybányai egyház rendes 
lelkészének nyilvánítja, egyszersmind a mennyi-
ben az i f j ú lelkész 24 évi életkorát még nem töltötte be, 
s igy a rendes lelkésszé megerősítéshez kívánt törvényes 
kort még el nem érte, a lelkész és híveinek kérelmét mél-
tányolva, folyamodványát a f t . egy házkerületi gyűlés elé 
pártolólag terjeszti /őZ.«171) 
A Kézsmárkon 1886. aug. 18-án és 19-én Péchy Tamás 

országházi elnök, kerületi felügyelő és Czékus István püspök 
elnöklete mellett tartott kerületi gyűlés XVIII. szám alatt 5 tagú 
bizottságot küldött ki ez ügyben, melynek javaslatára a követ-
kező határozatot hozta: 

»XXXIX. Olvastatott az ezen jegyzőkönyv XVIIJ pontjá-
ban kiküldött bizottságnak jegyzőkönyvi jelentése, r^elyben a 
nagybányai egyháznak a hegyaljai esperesség Abauj-Szántón 
f . évi julius 2-án tartott közgyűlése XXXlV.sz. határozatával 
pártolólag fölterjesztett folyamodványát illetőleg az ugyanezen 
egyház által lelkészül megválasztott Révész Jánost — tekin-
tettel arra a körülményre, hogy nevezett a becsatolt születési 
bizonyítvány szerint már az 18^7. évi márcz. 17-én tölti be éle-
tének 24-ik évét s hogy eddigi működésében kiváló képességet 
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és ügybuzgóságot tanúsított — a rendes lelkészi hivatal visel-
hetése szempontjából megkívánt életkor hiánya alól felmenten-
dönek véleményezi. 

A gyűlés szemelött tartva egyházker. rendezetünk 
42. §-ának erre vonatkozó határozmányát, a nagybányai 
egyház által lelkészül megválasztott Bévész Jánosnak ezen 
egyházban administratori minőségben való hivatalosko-
sát megengedi, rendes lelkésszé való beigtatását azonban 
%4-ik életévének betöltéaeig felfüggeszti. *172) 
A husz évnek történetét, a. mely idő óta Révész János az 

egyház lelkésze, igyekszem lehetó'leg tárgyilagosan, röviden 
előadni, összefoglalva a száraz tényeket, mert sem tömjénezni 
nem akarok még élő s velem együtt küzdő tisztviselő társaim-
nak, sem saját eljárásomat méltatni nem óhajtom, de ugy vé-
lem mégis csonka volna ez a mű, ha itt megállanék. 

Tehát 1886-ban a templom belsejét megujitotluk ebben 
az alakjában, a mint az ma is látható, Szendy Antal előljárt az 
áldozatokban, a szószéket, oltárt, karzatot saját költségén vo-
natta be olajfestékkel s bearanyoztatta. A paplak keritésfalát a 
Lut'ner-utczában újonnan építettük. A templom tatarozása alatt 
a hivek egész nyáron, nov. 7-ig a ref. templomba jártak isten-
tiszteletre, hol Gulyás Lajos ref. lelkész és Révész János ev. 
lelkész felváltva praedicáltak. 

1886. nov. 7-én adták át közhasználatnak a megújított 
templomot s ekkor avatták fel az uj orgonát, melyre a hivek 
már előzőleg szépen adakoztak s most ismét hozzájárultak a 
költségekhez adományaikkal. Az orgona Országh Sándor buda-
pesti jó nevü orgonagyáros készítménye, 650 frtba került. Most 
hangolásra vár. A régi orgonát az egyház a misztótfalusi ref. 
gyülekezetnek ajándékozta, hol azt renoválták s mai napig 
használják. Ez az, a melyet száz év előtt Bringruber ajándékozott. 

Felavatás napján az orgona javára hangversenyt rendezett 
az egyház, mely 142 frlot jövedelmezett. A hivek ez évben 
egyházi közczélokra 702 frtot adtak.173) 

1887. junius 5 én a lelkészt hivatalába igtatta Zelenka 
Pál főesperes nagy ünnepélyességgel és az egész város élénk 
érdeklődése mellett. Ugyanekkor az egyházmegyei elnökség: 
Radványi István és Zelenka Pál canonica visitaliot tartott. Az 
egyház ez évben készítette a járdát a Luther-utczán és az át-
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járót a templommal szemben, részint saját költségén, részint 
adakozásból. 

1888-ban uj rovatokkal, uj anyakönyvet nyitottunk. A lel-
kész maga indult el gyűjteni az elavult lelkészlak átépítési költ-
ségeire, az egyház 2312 frton túlesett ezen a nagy feladaton is, 
melynek megoldásához a hivek több száz forinttal járultak. 
Szendy Antal előbb 50 frlot, később ismét 100 frtot adott. 

Okt. 21-én adták át rendeltetésének a paplakot, szép űn-
nepélylyel, mikor is a lelkészi hivatalban, gyűlés alatt leleplez-
ték Szendy Antal felügyelőnek jól sikerült arczképét, a lelkész-
nek elnöktársa érdemeit méltató beszéde kíséretében.174) 

Ez évben szabadult meg az egyház 9 hold terméketlen 
szántóföldjétől, melyet, mint jövedelmet abszolúte nem hajtót 
örökáron eladott. A város az egyház telkén közkút építéséhez 
fogott 1500 frt költséggel. 

1889. febr. 6-án néhai boldogcmlékezelü Rudolf trónörö-
kös halála lesulytó alkalmából gyász-istentiszteletet tartottunk 
az összes hivatalok és testületek részvételével. 

1890-ben a város 100 frtlal, az egyház 50 frltal emelte a 
lelkész fizetését.175) 

1891. jul. 28-án és 29-én ünnepet ült a nagybányai ev. 
egyház, mert itt volt a hegyaljai egyházmegye közgyűlése Far-
baky főesperes és Radvánvi felügyelő elnöklete mellett. Számos 
előkelő vendég fordult meg ez alkalommal városunkban s itt 
volt maga Zelenka Pál püspök is, a kinek tiszteletére diszes 
fáklyászenét rendeztek. 

Ez évben a tanítót, Alexy Kornélt a város községi tanítóvá 
választotta s a tanfelügyelőség megengedte, hogy egyházunknál 
a cantori teendőket elláthassa. Az egyház egyrészt azért, mert 
a nagy teherrel járó iskolát különben is hamarább rendezték 
be, mint a gyülekezet vagyoni helyzete megengedte volna, más-
részt mivel az iskola épülete maga messze maradt a modern 
igények mellett, továbbá a többi felekezetek is az itteni jó hiri'i 
és 12 tanerővel biró iskolába járatják gyermekeiket, a nélkül, 
hogy az legkisebb áldozatukba kerülne, végül, mert a tanügy 
ilyen helyen, hol a főgimnáziumba, polgári iskolába mindig két-
szer annyi gyermek jár, mint az elemibe, egy osztatlan, vegyes, 
szegényes iskola által megoldva egyáltalában nincs: a gyüleke-
zet beszüntette iskoláját. Itt a város lakóinak gyermekei fele-
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kezeti különbségre való tekintet nélkül oda járnak s a város 
különböző vallású tanerőket alkalmaz. 

Zelenka püspök nagybányai látogatásának emlékére Szántó 
Mátyás 10 frtot ajánlott az egyháznak, mely összeg a vendégek 
tiszteletére rendezett társas összejövetel tiszta jövedelmével 
együtt 91 frt 41 krt tett ki, ezt »Zelenka Pál« püspök nevén sze-
gény iskolás gyermekek fölsegélyezésére alapként elhelyezték 
az egyháznál. 

1891-ben fűtésre rendeztük be a templomot, a fűtést első 
adventkor kezdtük meg, az újítás igen jól bevált a téli templom-
látogatás emelésére. 

1892-ben Nagybánya város befejezte a kupolás közkút 
építését az egyház telkén. Ugyanez évben templomépítés czimén 
az egyház gyűjteni kezd, a hivek 489 frtot írnak alá.1711) Az állami 
főgymn. vallástanitásért a minisztérium évi 50 fiiot utalványoz 
a lelkésznek. 

1893-ban a várdombi régi temetőt, melv 1836-ban felha-
gyatott, kertté alakítja át az egyház és befásilja. 

1894-ben a zsinati törvények értelmében a lelkész fizeté-
sét az egyházközség 800 frtban állapítja meg. 

1895-ben nov. 17-én Révész János lelkészkedésének 10 
éves emlékét családiasan ünnepli az egyház saját körében s ez 
alkalomból a lelkészt tisztelői igen szép, értékes palásttal lep-
ték meg. 

1896-ban, húsvét másodnapján rendezett hangverseny 221 
frt 37 krt jövedelmezett. A helybeli rel. egyház a templomépi-
tésre 50 frtot adományozott. 

A szinérváraljai takarékpénztárnál az egyház 20 drb 30 
frtos részvény helyett 30 drb 75 frtost írt alá. 

Ugyanez évben sorsjátékra nyert engedélyt a templom ja-
vára, a mely 4001 frt 35 krt tisztán eredményezett, a húzás 
alkalmával rendezett közvacsora 400 frtot jövedelmezett177) 

Ez évben kezdték meg a nagytemető mellett fekvő rét be-
fásitását, a lelkész, a millenium emlékére, diófasort ültetett. 

Máj. 10-én milleniumi ünnepet tartottunk általános öröm 
és érdeklődés közölt. 

1897-ben gyűjtöttünk a templomra a vármegyénél csekély 
eredménynyel (141 frt 29 kr.) és az országban szintén igen 
lanyha pártolás mellett. 
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Az egyház és a lelkész a Koncs dűlőben fekvő szőlő tele-
pilését befejezte. 

Ugyanez évben az uj tiszavidéki egyházmegyébe osztják 
be az egyházat, az uj egyházmegye Révész Jánost dékánná, 
törvényszéki biróvá és számvevőszéki elnökké választja. 

1899-ben Szilágyi Péterné szinérváraljai lakos 50 frtot, 
özv. Szőcs Sándorné 100 frt hagyományoz templomépitésre.178) 

A lelkészlakot, mivel a gomba óriási mértékben meglepte, 
a gyülekezet kijavíttatta és egy alkalommal kibővítette. A gom-
bairtás mintegy 600 frtba, az uj építkezés 993 frtba került.179) 

1900-ban a testvér ref. egyházzal együtt temető őrházat 
építettünk, melynek tulajdonjoga felerészben az ág. h. ev. egy-
házat illeti. Az épület értéke 800 frt. 

Aug. 20-án a ker. egyházak lelkészei a magyar keresz-
tyénség 900 éves jubileuma alkalmából együttes meghívót bo-
csátottak ki, mindannyian istentiszteletet tartottak s délután 
népünnepélyt rendeztek, melyen a lakosság valláskülönbség nél-
kül részt vett. 

1901-ben Kubacska István miskolczi lakos 200 koronát 
adományozott özv. Bérczy Pálné sirja fenntartására s 400 ko-
ronát templomépitésre. 

0 év estéjén (100 frt értékű) díszes csillár helyeztetett el 
a templomban, melyre a lelkész a hivek közölt 155 korona 38 
fillért gyűjtött. Rendeztük a szórványhelyi istentiszteleteket Kapni-
kon, Szatmáron, Horgospatakon, Rójahidán. 

1903-ban Dr. Szokol Pál kir. bányatanácsos Felsőbányáról, 
hasonnevű fia confirmálásának emlékére 40 koronás alapítványt 
telt szegény gyermekeknek confirmatiós könyvekkel való ellá-
tására. 

Fábián Lajos kir. mérnök Yeresvizről 40 koronát küldött^ 
mint a bányamunkások gyűjtésének megmaradt részét, néhai 
Nagy Gusztáv volt veresvizi bányanagy síremlékének fenntar-
tási alapjául. 

Az egyház által rendezett estély 532 K 40 fillért jövedel-
mezett oltári fölszerelésekre. Ez évben 226 koronáért 4 darab 
oltári gyertyatartót vettünk, Grünwald Béla hírneves festőmű-
vésszel 500 korona tiszteletdíjért művészi oltárképet festtettünk, 
melv Krisztust a Gelsemane kertben ábrázolja. 

1903. aug. 4-én és 5-én díszes egyházmegyei gyűlés volt 
Révész J. A mi osztályrészünk. 10 
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Nagybányán, mely alkalommal dr. Meskó László egyházmegyei 
felügyelő, orsz. képviselő 100 koronát adományozott harang-
alapra a nagybányai egyháznak. E gyűlésen a Bérczy-féle há-
zat 8020 koronáért Hullán János fernezelyi lakosnak adták el. 
Ugyanez alkalommal az egyházmegyei elnökség: Dr. Meskó 
László és Materny Lajos főesperes, Dr. Balla Jenő kíséretében 
itt canonica visitatiot tartott. 

1904-ben rendezett tea-estélv 510 koronát, 1905-ben mint-
egv 350 koronát jövedelmezett. 

1905. ápr. 24-én a közgyűlés kimondta, hogy az egyház 
némely régiségeit a városi múzeumnak engedi át letétképpen. 

Ugyancsak ez év tavaszán az egyház a templom előtt dí-
szes fasort létesített. 

Révész János lelkészkedése óta a tisztviselők és presbyte-
rek sorában a következő változások fordultak elő: 

Felügyelő 1898. végéig a lelkes és ügybuzgó Szendy Antal 
volt, majd 1899-től tiszteletbeli felügyelő egész haláláig, 1901 jan. 
9-ig". 1899 óla a felügyelő Szabó Adolf kir. erdőigazgató. 

Gondnok Homola Gyula kincstári számvizsgáló 1888. vé-
géig. 1889-től Spech Károly kincstári főpénztári ellenőr 1893. 
végéig. 1894-től ismét Homola Gyula számtanácsos 1898 végéig, 
ki ezen idő alatt a felügyelő betegeskedése miatt többnyire az 
elnöki teendőket is vezette. 1899-től Erőss Gyula kir. erdészeti 
számvizsgáló lett a gondnok 1900. végéig. 1901-től pedig Szel-
lemy Geyza kir. kerületi bányafőmérnök, a ki egyszersmind a 
jegyzői tisztet is vezeti. 

JegyzőAlexy Kornél tanító. Esetenként helyettesítették badini 
Hudoba Gusztáv kir. pénzügyi tanácsos, a ki a nyolczvanas 
években a felügyelői tisztet is többször betöltötte, továbbá 
Schneller Hugó. 1887-ben Roxer Mihály s. tanitó lett a jegyző, 
majd Sziberth János, a ki azonban fiatalon elhalt, 1888-tól 
1894-ig Csaszkóczy Gyula kir. számtiszt, 1894 óta pedig Szellem} 
Geyza. 

A presbyterek sorában a változások e busz év alatt kö-
vetkezők : 1887-ben az elhalt Kunay Ede helyett Kauffmann 
Camillo kir. bányakapitány lett presbyter, ugyanekkor beválasz-
tották dr. Szokol Pált. 

1889-ben megválasztattak : Szellemy Geyza, Seslák Sándor, 
Remenyik Lajos. 



1 3 1 

1891-ben beválasztották: Csaszkóczy Mihály, HomolaGyula, 
Sroll Lajos egyháztagokat. 

1891-ben a zsinati törvények alapján a presbyterium újon-
nan alakul. Felügyelő Szendy Antal, lelkész Révész János, jegyző 
Szellemy Geyza. cantor Alexy Kornél, gondnok Homola Gyula, s. 
gondnok Csaszkóczy Gyula. Presbyterek: Hudoba Gusztáv. Szi-
berth Adolf, Sroll Lajos, Spech Károly, Sesták Sándor, Bra-
dofka Frigyes, Dr. Szokol Pál, Gólián Károly. 

1897-ben Erőss Gyula gondnok, Bernhardt Adolf s. gond-
nok leköszönvén, presbyterekké választattak. 

1899-ben Homola Gyula leköszönt gondnokot szintén pres-
byterré választották. 

1904. május 15 én Grillusz Emil kir. bányatanácsost, 
Fritsch Sámuelt, Balika Sándort választották uj presbyterekül. 

1905. ápr. 24-én az egész egyháztanács 6 évre újonnan 
alakult következőleg: Felügyelő Szabó Adolf ny. kir. erdőigaz-
gató, gondnok és jegyző Szellemy Geyza kerületi bányamérnök, 
algondnok Sesták Sándor iparos, presbyterek Nagybányán : ba-
dini Hudoba Gusztáv kir. pénzügyi tanácsos, Bernhardt Adolf 
bírósági tisztviselő, Fritsch Sámuel kereskedő, Prihradny Kál-
mán mérnök, Sroll Géza kereskedő. Alsófernezelyen Hullán 
János kir. kohómérnök, Felsőbányán Dr. Szokol Pál kir. bánya-
tanácsos, Kapuikon Bradofka Frigyes kir. főmérnök, Baltav János 
kir. erdőmester. Ezenkívül az egyháztanácsnak hivatalból tagjai 
Révész János lelkész és Alexy Kornél énekvezér. 

Lélekszám összesen 600 és pedig Nagybányán 143, Szat-
máron 139, Kapnik 23, Felsőbánya 18, Barlafalu 9, Sárközujlak 
7, Szinérváralja 7, Tyúkod 7, Apa 6, Csenger 6, Vetés 6, Csen-
gerujfalu 5, Misztótfalu 5, Nagysomkut 5, Sályi 5, Ura 5, Nagv-
gécz 4, Atya, Hagvmáslápos, Hosszufalu, Terep, Turvékonya 
3—3, Csegőld, Csengerbagos. Nagyhodos, Rozsály 2—2, Avas-
telsőfalu. Bujánháza, Dara, Giródtótfalu, Kányaháza, Láposbá-
nya, Szakállosfalu. Zsadány 1--1. Szilágyban Hadadon 66, Sza-
mosujlak 8, Lele 6, Gardánfalu 3, Bogdánd 1, Bösháza 1, Szi-
lágycseh 1. Szilágvszeg l.180; Szolnok-Dobokában szórványosan 
82, összesen 600. 

Az istentiszteletek rendje következő: az előírt ünnepe-
ken és vasárnapokon d. e. 9 órakor és d. u. 3 órakor tartjuk 
az istentiszteleteket. Úrvacsora osztás karácson, húsvét és pün 
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köst első ünnepén van. Hétköznapi istentiszteletek minden hét-
főn, csütörtökön, szombaton reggel 7 órakor a nyári időszak-
ban s V, 8 órakor télen. Az összes istentiszteleteket magyar 
nyelven tartjuk. 

Istentiszteletek Horgospatakon és Rójahidán minden májusi 
első vasárnapon és szeptemberi első vasárnapon, Kapnikbánván és 
Szatmáron pedig alkalmilag tartatnak, mindig úrvacsora osztással. 

A vallástanitcísí a lelkész teljesiti a főgimnáziumban, a 
polgári leányiskolában és a községi iskolában heti 2 - -2 órában. 
Összesen 6 órában, ezenkívül a növendékek heti 1 órában or-
gona mellett az énekben gyakoroltatnak. 

Confirmatio minden második évben van a páratlan számú 
esztendőkben, hogy a növendékek egyszerre többen tanulhas-
sanak együtt. Az oktatás húsvéttól pünköstig tart s pünköst első 
ünnepén van maga a confirmatio. 

Gyűléseket nem tartunk bizonyos megállapított időközben, 
hanem annyiszor, a mennyiszer a szükség kívánja. Az ügyeket 
általában az egyháztanács intézi, közgyűlést csak lényegesebb 
dolgokban hívunk. Az egyházközségnek ez ideig külön rend-
tartása nincs, hanem a zsinati törvények, kerületi rendezet és a 
szokásjog alapján intézzük az előforduló ügyeket. 

Az egyházközség ingatlanjainak sorozata következő: 

1. Templom a Felsőbányai utczában, 
2. Lelkészlak a Felsőbányai-utcza 20. 

sz. alatt, a templom mellett . . 
Értéke összesen: 28000 K. 

3. Kántorlak és régi iskola . . . 8000 « 
4. Bérház a Pénzverő-utcza 27 sz. a. 1000 » 

5. ,» Porondos » 22 » 1800 » 

6. » Gyarmat » 10 » 1000 » 

7. Temető-őrház felének értéke . . 800 > 

8. Temető és a mellette levő rét gyü-
mölcsössel 2 hold 550 öl . . . . 2000 » 

9. Szőlő és kert 1 h. 400 öl a Koncson 3000 « 

10. Kis rét a várdombon 1000 » 

Az összes ingatlanok értéke: 46600 K. 

Megjegyzem, hogy az ingatlanokat nem hivatalos becslés 
szerint vettem, hanem a mai érték szerint. 
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Vagyon ingóságokban: 
10 drb nagybányai részvénytakarék-

pénztári részvény . . . . . . 2400 K. 
30 drb szinérváraljai takarékpénztári 

részvény 4500 » 
6 drb bányarészvény 2000 » 

Ingóságok leltár szerint 4600 » 
Kötvényeken, követelésekben, kész-

letben 36348 » 
Összesen: 49848 K. 

Ingók és ingatlanok értéke együtt: 96448 K. 
Az egyház adóságai 1904. végén 8800 koronát tettek ki. 
(Az ingóságokra és adóságokra vonatkozó adatokat az 

egyház mult évi számadásai alapján állítottam össze.) 
Többet nem óhajtok a mi időnkről mondani. Elértem 

munkám végéhez. 
Művemnek semmi különös czélzata nincs. Csupán történetet 

akartam nyújtani. Azért befejezése is rövid lesz. 
Legyen a küzdelemteljes mult záloga egy jobb jövőnek, 

a történet nagy tanulságaiból okuljunk, merítsünk tudást, erőt 
a jelen szép feladatainak buzgó munkálásához. 

Evang. keresztyének! gondoljátok meg, hogy ódon templo-
munk kopott keresztjéről több mint negyedfél századnak küzdelme 
néz le reátok, a várdombi temető Asszonypataka harczi ma-
radványain plántált nyugovóhely, az ősi borkancsó a »protestáns« 
Nagybányáról«, a keresztelő asztalka a fatemplomról, a régi 
agenda török-német pusztításról beszél, a templom az ország 
áldozatkészségét, a lelkészlak, a szőlő egy nagybányai polgár bő-
kezűségét, a kehely, melyből az Ur szt. vacsoráját vesszük, a 
mult század egvházépitő felbuzdulását hirdeti. 

Tekintsetek elöregedett templomunkra, mely sok sebből 
vérzik, menyezete elkorhadt, falazata repedt, kőtornya, harangja 
nincsen, tetőzete fazsindely, ablakai rozzantak. Éppen száz éve 
annak, hogy hithű eldődeink letették az alapkövét. Ha épültetek 
e%)unkámon, melyet igyekeztem szeretettel és hűséggel megírni: 
építsétek az Urnák egyházát, hordjátok a homokszemeket a jövő 
templomához! s kezdjük meg a negvedik kort, a virágzás kor-
szakát ! 
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Gellért László 122 
Georg János 33 
Gerber Chrisztián 14 

» György 14 
» Ödön 119 

Gerhard György 28 
Gerhart János 55, 59 

61 
Germani István 48, 61 
Gessell Sándor 115 
Dr. Glatz Sámuel 107 
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