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A papok névjegyzéke. 
Időrend szerint. 

1. N é m e t p a p o k . 

1. Reusz András 1606 — 1608. 
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Jegyzet . A pozsonyi lelkészek névsorát először könnyebb áttekintés 
kedvéért időrendben adjuk. Életrajzuk betűsoros rendben következik, hogy az 
olvasó az egyesek életrajzát könnyen megtalálhassa. 

Megjegyzem, hogy ezek az életrajzok jórészt levéltári kutatásokon 
alapulnak. 

Mindazoknak, akik szives segítségemre voltak, e helyen is igaz köszö-
netet mondok. Schmidt K. J. 
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A papok életrajzai. 
Betűsoros rendben. 

1. N é m e t p a p o k . 

A U L B E R J Á N O S KRISTÓF, magiszter, olyan családból 
származott, mely a Svábföld egyházi életével szoros össze-
köttetésben állott. Ősapja, Aulber Máté, Reutlingen, régi 
birodalmi város reformátora volt és a boszorkánypörök 
első ellenségei közé tartozott. *) Atyja, Máté, Murrhardt és 
Hirsau prelátusa volt. Aulber János Kristóf 1675 január 29.-én 
született Waiblingenben. Atyja halála után, 1689-ben, a 
maulbronni kolostor alumnusa lett, utóbb Tübingában 
tanult, hol 1693 szeptember 8.-án magiszter, 1699-ben 
az alapítványi intézet tanítója lett. 1700-tól diakónus 
Leonbergben. Mikor a pozsonyi gyülekezet Brehmer halála 
után olyan lelkészt keresett, aki a nehéz viszonyok között 
erős jellemével megtudjon állni, Aulbert ajánlották2) s 
a gyülekezet 1705 májusában meg is hívta. Levele, 
melyben kijelenti, hogy a meghívást elfogadja, 1705 
május 29.-érői kelt és még ma is megvan a gyülekezet 
okirat-gyűjteményében3). Miután betegségére fürdőkúrát 
használt, 1705 szeptember 4.-én beállt hivatalába, mint 
a gyülekezet primáriusa, vagyis első lelkésze. Ez év 
szeptember 14.-érői kelt okirat szabja meg Aulber jogait, 
mert nemcsak rangban volt első és a nagy ünnepeken 
egyedül őt illette a szónoklás, hanem egyéb előjoga is 

*) V. ö. Herzog-Hauck reál-enciklopédiája B. kiad. I. köt. 289. 1.-val 
és az ott felsorolt művekkel: Hartmann J. Matthäus Aulber 1863 ; úgyszintén 
Bossert : Der Reutlinger Sieg 1524, Barmen 1894. 

2) Documenta archivi ecclesiae evang. poson. Tom. VI. pag. 179. 
3) Ibid. pag. 199. 



volt. Ebből aztán torzsalkodás támadt közte és ez eddigi 
Primarius, Mirus, között, ehhez járult Klesch modori 
prédikátor ügye, melyben az üzelmeket Aulber leleplezte, 
de Klescht eltávolítani nem tudta, végül jött a Segnerrel 
való kínos eset : mindez megérlelte az egyenes lelkű 
ember elhatározását, hogy visszatér hazájába. A württem-
bergi konzisztorium 1711 április 10.-én kelt irata Lustnauba 
hívta1) lelkésznek és ez évi június 12.-én elhagyta 
Pozsonyt ,,a békesség kedvéert."2). Lustnauban 1713-ig 
működött, 1713-tól 1724 is Kirchheimben; 1724-ben 
Herbrechtingenben prépost, 1727 —30-ig konzisztóriumi 
tanácsos, 1727 — 31 udvari prédikátor. Pályáját mint 
königsbrunni prelátus fejezte be, itt halt meg 1743 június 
2.-án. — Megjelent művei : ,,A dr. Luther által 200 évvel 
ezelőtt megkezdett reformáció emlékezete." (Gedächtnis 
der vor 200 Jahren durch D. Luther angefangenen 
Reformation. Tübingen 1713). Két halotti beszéd Nürn-
bergben 1709-ben, az egyiket Schauendorfí Mária Zsuzsánna 
a másikat Beigler Éva Erzsébet fölött mondta. ,,Pozsonyi 
emlék vagy négy keresztyén prédikáció Pozsonyban" 
(Pressburgisches Denkmal oder vier christl. Predigten 
in Pressburg gehalten. Tübingen 1711.) E beszédek közül 
az első az evangeliumi vallás igazságáról és ártatlanságá-
ról szól, a második az urvacsoráról, a harmadik az Isten 
akaratában való megnyugvásról, a negyedik pozsonyi 
búcsúzó beszéde. E munka arról tanúskodik, hogy a 
pozsonyi hivek hálával és szeretettel gondoltak Aulberra3). 

B E E R F R I G Y E S V I L M O S 1 6 9 1 január 4.-én született 
Pozsonyban. Atyja Beer János Pál polgár és kötélverő mester, 

») Ibid pag. 293. 
2i Ribiny, Memorabilia Tom. II. pag. 353. Az 1711 június 5.-én kiállított 

fényes bizonyítvány: Documenta etc. Tom. VI. pag. 297. 
3J V ö. még Serpilius, Matrica Verbi Dei Min. Poson. pag. 41. ez a 

legfontosabb kéziratban levő forrásmunka, melyre itt egész munkámra vonat-
koztatva utalok. — Klein, Nachrichten I. K. 6. és 7. 1.; Jöcker, Gelehrten-
Lexikon (1750-iki kiadás) I. rész 654. 1. 



anyja szül. Pohl Katalin. A gyermek korán elárulta tehet-
ségét és ezért szülei gondosan neveltették, még házi 
tanítót is fogadtak neki. A tót nyelv megtanulására 
Trencsénbe adták, itt azonban súlyosan megbetegedett és 
hazahozták. Mikor meggyógyult, Győrbe került magyar 
szóra. De itt is megbetegedett és visszajött a szülői házba. 
Pozsonyban Petróczy Ádám konrektor és később Muesser 
Sámuel rektor alatt tanult. 1708-ban elkísérte atyját 
Öttingebe és mikor Kammerer, az odavaló főszuper-
intendens ajánlotta neki, hogy az ottani gimnáziumban 
folytassa tanulmányait, Öttingenben maradt. Itt különösen 
az alaposan képzett Preu Mihály rektor vezette be jól a 
régi nyelvek ismeretébe. Sokat járt Sturm államtitkár 
házához is. A következő évben szülei a hallei egyetemre 
küldték. De midőn Nürnbergen, Altorfon át Jenába ért, 
barátai és honfitársai rábeszélésére itt maradt. Jenában 
eleinte jogot tanult, de nemsokára átment a theológiára. 
Lelkesedéssel csatlakozott a ,,pietisták generálisáéhoz, 
Buddens János Ferenchez, ki akkor Jena büszkesége volt. 
Az akkor még Jenában tartozkodó jámbor Stolte János 
Ernő is jó hatással volt rá. Ezek az összeköttetések 
jelölték meg Beer jövőjének irányát. A gyakorlati keresz-
tyénséget tekintette feladatának, úgy amint az a pietizmus 
árvaházaiban és menedékházaiban megnyilvánult. Francke 
példájára hasonló intézmények keletkeztek mindenütt. Még 
Buch Kristóf lanzendorfi földmives is árvaházat alapit1). 
Ebbe a Weissenfels mellett fekvő thüringiai helységbe 
került 1712-ben Beer is és egy hazájában tett látoga-
tását leszámítva, olt maradt 1715-ig. Ebben az évben 
a pozsonyi gyülekezet hívására hazajött és a líceumnak 
előbb konrektora, majd 1721-ben rektora lett. Mindakét 
hivatalát nagy odaadással viselte és az ifjúság iránt benső 
szeretet töltötte el. Szinte 27 évig működött az iskolán 

*) Uhlhorn: Die christliche Liebestätigkeit III. k. 252 1. 



Beer1), 1747-ben választották meg lelkésznek. Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján mondotta beköszöntő beszédét. 
Papi hivatalában is nagy hűséggel szolgált, bár az öregség 
ellankasztotta erejét. 1752 június 8.-án szélütés követ-
keztében baloldalára béna lett. Nem sokkal erre rá, 
augusztus 2.-án meghalt második felesége. Az első, Schwarcz 
Mária Klára, a híres kirurgus és tanácsos leánya, már 
1734-ben hunyt el. Második neje Schultz Anna Rozina 
volt, Sartorius özvegye. E megróbáltatások között is nagy 
pontossággal végezte hivatalát Beer, mig végre is nem 
birta tovább és 1763 november elsején lemondott. Egy 
évtizednél tovább élvezte a megérdemelt nyugalmat és 
1774 november 30.-án meghalt. Klein Mihály mondott 
fölötte beszédet I. Ján. II. 1, 2. alapján, erről az igéről 
mondotta ugyanis Németországból visszatérve első beszé-
dét Beer. Nyomtatásban megjelent művei : ,,Dissertatio 
theologica de pseudo-theologis" Jena 1713 ; Imádságok 
és énekek gyermekeknek („Gebether und Lieder für 
Kinder'4) ugyanott 1713; Tudósítás a lanzendorfi árva-
házról („Nachrichten von den Anstalten des Waisenhauses 
zu Lanzendorf bei Weisenfels") ugyanott 1714. Gyermekei 
mind első házasságából születtek; fia János Sámuel Bécs-
ben volt jogász, két lánya közül az egyiket, Mária Zsófiát 
Windisch Károly Gottlieb (f 1793), Pozsony városának 
költészettel is foglalkozó polgármestere vette nőül2). 

B É L M Á T Y Á S a zólyommegyei Ocsován született 
1684 március 24.-én. Atyját is Mátyásnak hívták, föld-
mives volt és mészáros. Anyja, Cseszneky Erzsébet, 
magyar nő volt, anyjában szerette meg Bél a magyar 
nyelvet. A gyermek tehetsége korán jelentkezett, azért 
a szülők jó barátaik tanácsára a gyermeket tudományos 
pályára szánták. Első iskoláit szülőföldén járta. 7 éves 

l) Beer működését a líceumon lásd Markusovszky: A pozs. ág. h. ev. 
lyceum története 225. 1. és köv. 

2J Goedeke: Grundriss zur Gesch. d. d. Dichtung. II. k. 2. rész, 352. 1. 



korában Bulyovszky Ferenc losonci magán iskolájába 
került, később Káinon, Alsó-Sztriegován, majd 1695-ben 
Besztercebányán tanult, itt Pilarik János vezetése alatt. 
Ide tért vissza, miután egy ideig az akkor nagyon hanyatló 

Bél Mátyás. 

pozsonyi liceumot látogatta; a magyar nyelv megtanulására 
Veszprémben járt és egy ifjú nemes kíséretében Pápán 
is tartózkodott. Rákóczi szabadságharcának zavarai azon-
ban 1704-ben elűzték Besztercebányáról, Németországba 



ment, a pietizmusáról akkor hires Haliéba. Itt nyerte 
lelkipásztori működésének irányát, itt széles körű tudásá-
nak alapját, szóval mindazt, ami későbbi működését 
áldásossá tette. Tanárai voltak Breithaupt, Anton és 
Francke, a hallei theologiai fakultás „trifóliuma", Michaelis 
János Henrik a héber nyelvben, Buddens, a filozófus és 
Thomasius Keresztély, a jogász. A hallei pietizmus éltető 
lelkéhez, Franckehez, Bél egész bensőséggel csatlakozott. 
Francke házában nevelő lett és intézeteiben tanított. Itt 
a tanítás módszerét tanulta meg és azt a gyakorlati 
érzéket, mellyel később kivált. Mikor Bél tanulmányait 
befejezte, 1707-ben két helyre is hívták, keleti Frieslandba 
nevelőnek egy gazdag földbirtokos házához és Beszterce-
bányára konrektornak és káplánnak. Egyelőre egyiket sem 
fogadhatta el, mert súlyosan megbetegedett és felgyógyulása 
után Breithaupt intézkedésére a bergeni iskola vezetője 
lett. Csak a besztercebányaiak ismételt felhívására hatá-
rozta el magát 1708 tavaszán. Berlinen, Boroszlón át 
hazajött és útközben is több nevezetes emberrel ismer-
kedett meg. Pilarik István szuperintendens avatta föl és 
megkezdte kettős tevékenységét mint konrektor, később 
rektor és mint a Szt. Erzsébet templom prédikátora. 
Mikor ezt a templomot a protestánsoktól elvették, csupán 
rektori állása maradt meg. 1714-ben hívták meg a 
pozsonyi liceum rektorának. Itt rendkívül áldásos tevékeny-
séget fejtett ki. 1719-ben a régebben kilátásba helyezett 
lelkészi állást kapta meg. Az elhalt Mirus János Keresztély 
magiszter helyében első pap lett és 1744-ben esperes. 
Gazdag irodalmi működése szinte kizárólag pozsonyi 
tartózkodása idejére esik. Theologiai munkáiból itt fel-
említjük: „Compendium, avagy rövid summája az egész 
keresztyén tudománynak", Halle 1713, Freylinghausen 
János Anasztáziusz sokat használt pietista könyvének 
magyar átdolgozása; Az Istent kereső lélek („Die gott-
suchende Seele") Lipcse 1729 és később, tartalmas imád-

éi 



ságos könyv, melynek imádságai magyarázzák az átmene-
tet a pielizmusról a racionalizmusra1); Arnd János 
„Paradicsomkert"-je magyar nyelven; a magyar és cseh 
bibliafordítások átnézett uj kiadásai, stb. Nevezetesek 
Bél nyelvtudományi munkái is, pl. német nyelvtana 
magyarok számára, Lőcse 1718 és magyar nyelvtana 
németek számára, Pozsony 1728. Legjelentősebb művei 
történelmi és földrajzi dolgozatai, melyekhez nagy szor-
galommal gyűjtötte az anyagot utazásain és tanulmányai 
közben. Ezek a maguk idejében korszakot alkotó 
munkák: ,,Hungáriáé antiquae et novae prodromus" 
Nürnberg 1728 ; „Adparatus ad hisloriam Hungáriáé" 
Pozsony 1735; „Notitia Hungáriáé novae historico-
geographica", Bécs 1 7 3 5 - 4 2 2 ) . Ezek a művek meg-
érdemelt becsülést szereztek Bélnek. III. Károly király 
600 forint évi tiszteletdijat adott neki és udvari történet-
írójává nevezte ki. A király nagyrabecsülte Bélt és több-
ször fogadta. Ellen nem őrizhető hagyomány szerint 
nemességet is kapott. A tudós társaságok (akadémiák) 
Londonban, Berlinben, Szentpétervárott és Olmützben 
tagjaik közé választották. XII. Kelemen pápa emlékérmet 
adatott át neki. Bél háza (Konvent-utca 6.) az ország-
gyűlések alatt tudományt kedvelő előkelő urak találkozó 
helye volt. És ezt a tudományos és irodalmi tevékeny-
séget úgy végezte, hogy hivatalának is pontosan megfelelt. 
Érthető tehát, hogy a különben sem erős férfiú szervezetét 
e túlfeszített munkásság megőrölte. Többször megütötte 
a szél, 1749 június 5.-én lemondott hivataláról és 500 
forint nyugdíjjal visszavonult. Németóvárott keresett üdü-
lést, de itt ujabb szélütés érte. Haldokolva is haza akarták 

1) A könyv tulajdonképen csak imádság-gyűjtemény és szerzője „Mit-
Iieter"-nek nevezi magát és a veres nyomással kiemelt M és B betű ,,Matthias 
Bél"-t jelenti. 

2) Ez volt Bél főműve és hat kötetre tervezte, de csak kettő jelent 
meg. A meg nem jelent négy kötet kéziratát Batthyány József gróf biboros 
hercegprímás vette meg Bél özvegyétől, de sajnos, elveszett. 



hozni, de meghalt az uton, 1749 augusztus 29.-én. 
Serpilius búcsúztatta el Nehem. XIII. 31. alapján. A Mihály 
temetőben tették nyugalomra. Sírkövét állítólag 50 évvel 
halála után kőfaragónak adták el.1) — 1710 január 8.-án 
vette nőül Bél Hermann Zsuzsánnát, házasságukból nyolc 
gyermek született. Fia, Károly András szász udvari taná-
csos és a lipcsei egyetemen a bölcselet tanára volt ; 
atyjának kézirataival csúnyán üzérkedett és 1782-ben mint 
öngyilkos fejezte be életét. Bél leányát Eufrozinát Schröckh 
János Farkas bécsi kereskedő vette nőül és e házasságból 
született a korában hires egyháztörténetiró Schröckh János 
Mátyás (f 1808). — Bél nagy munkásságával, halhatatlan 
alkotásaival örökké emlékezetessé tette nevét és kétség-
telenül a pozsonyi gyülekezet legkiválóbb lelkésze volt2). 

BIERMANN KÁROLY SÁMUEL P o -

zsonyban született 1769 augusztus 
22 .-én. Atyja Biermann János Károly, 
molnár mester, anyja Strecskó Mária 
Zsuzsánna. A szülők gyermeküket 
korán a tudományos pályára szán-
ták és úgy is neveltették. 1784-ben 
Verbón megtanult tótul, 1785-ben 
Debrecenben magyarul. Verbón az 

ottani lelkész, Lacsny András atyailag gondoskodott róla 
és különösen a cseh és görög nyelvre tanította. 1788-ig 
újra Pozsonyban tanult Biermann, azután Sréter János 
családjához került nevelőnek Surányba. Miután a Sréter 
fíut Pozsonyba kisérte, 1790 tavaszán a jénai egyetemre 
ment3). Akkor ott nagyon élénk volt a szellemi élet és 
ez Biermannt annyira érdekelte, hogy két évet töltött ott. 
1793-ban rövid időre Göttingába ment, azután Hannovert 

1) Sírfeliratát 1. Klein: Nachrichten II. k. 45. 1. 
2) A Bélre vonatkozó irodalmat 1. Markusovszkynál: A pozs. ág. h. 

ev. lyceum története 691. 1. Ugyancsak itt található Bél tanítói működésének 
alapos méltatása, 127. 1. 

3) Haan, Jena hungarica pag. 100. 



és Braunschweigot járta be és hazatért. Jénában Gries-
bach és Schiller, Göttingában Planck, Spittler, Lichten-
berg és Heyne voltak tanárai. A különböző tudomány-
szakokban gazdag ismereteket szerzett. 1794 július 13.-án 
Fock szuperintendens avatta föl Bécsben Schladming 
steierországi egyház lelkészévé. Két évnél tovább működött 
itt és 1797 április 2.-án Modorba került Torkoss Mihály 
szuperintendens mellé, akinek lemondása után a lelkészi 
teendőket egyedül végezte. 1803 őszén Moson megyébe 
választották meg, hol a napoleoni háborúk mozgalmas 
tiz esztendejét töltötte. 1813 november elsején lemondott 
hivataláról és előbb Pozsonyban tartózkodott, a következő 
évben Prágába ment, ahol mostoha fia, Freuszmuth József, 
egyetemi tanár volt. Innen hivta meg Crudy halála után 
a pozsonyi gyülekezet. 1815 december 17.-én, advent 3-ik 
vasárnapján lépett hivatalába. Betegsége kényszeritette 
arra, hogy 1829 július 13.-án lemondjon. 1835 április 28.-án 
liait meg1). — Biermann neje, özv. Freuszmuthné szül. 
Schulz Krisztina Albertina Hohenlohe - Waldenburgból 
származott, házasságukból gyermek nem született, de 
nejének első házasságából való fiát igen szerette. Nyom-
tatásban megjelent beköszöntő beszéde azt mutatja, hogy 
Biermann korának gyermeke : racionalista volt, de nagy 
Ízléstelenséget a szószéken nem követett el. Műveltségé-
nek alapját esztetikai képzettsége alkotta. 

B Ö H M K R I S T Ó F magiszter a szász-
országi Radeberg városbirájának fia 
volt; atyja Böhm János, anyja szül. 
Geisler Katalin. 1626 szeptember 
24.-én született, 1633-ban a pestis 
anyját elragadta s minthogy atyja 
akkor nem volt otthon, 12 radebergi 
polgár vette egymásután magához. 

Stromszkynak Biermann fölött mondott halotti beszéde 1835-ben 
Landerernél nyomtatásban is megjelent és a részletes életrajzot tartalmazza. 

A Pozsonyi Evang. Egyház Története. II. 2 



Mind a tizenkettő elhalt pestisben. 1634—35-ig Drezdá-
ban, 1636 —38-ig Kamenzben, 1639-ban újra Drezdában 
tanult. Két évig Holtzmann Frigyes1) magiszter tanította 
magánúton, 1641-ben Meissenbe került s innen ment 
1644-ben a wittenbergi egyetemre. Az 1647-ik évet le-
számítva, melyet az atyai háznál töltött, 1649-ig nevelő volt, 
először Magdeburg mellett Gommernben, utóbb hoëneggi 
Hoës Miksa Ferdinánd házában. Ezután Jénába ment és 
ott 1650 augusztus 16.-án magiszter lett. Mint Büchner 
Ágost tanár gyermekeinek nevelője 1652-ben visszatért 
Wittenbergába és ott a bölcsészeti szak adjunktusa lett. 
A hirneves Helgelmayer János Jakab magiszter halála 
után 1653 augusztus 27.-én a pozsonyi gimnázium igaz-
gatóságába hivták meg, de csak egy évig maradt ebben 
az állásban, mert Heuchelin János György halála után 
1654-ben egyhangúlag lelkésszé választották. Ezt az uj 
hivatalát ez év december 23.-án kezdte meg, a kontuber-
nium törvényeit azonban már november 19.-én aláirta. 
Mint lelkész III. Ferdinánd engedélyével egy ágostonrendi 
szerzetessel nyilvános vitát állott meg és legyőzte ellen-
felét. De Pozsonyban nem maradt sokáig. Az akkor 
nagyon tekintélyes lőcsei gyülekezet hívta meg és 1658 
május 29.-én elhagyta Pozsonyt. Június másodikán lépett 
föl Lőcsén. De itt csak két évig működött, mert 1660 
március 19.-én meghalt. — 1654 október 13.-a óta volt nős, 
neje Dorottya Zsófia2) Balduin Baltazár dr. regensburgi 
szuperintendens leánya volt. Házasságukból két flu és két 
leány született. — Három latin értekezésen kivül Böhm 
pozsonyi tartózkodása idejében apologetikus munkát irt az 
inspirációról a szent Írásban. Az évszám megjelölése nélkül 
Zeiszelnél jelent meg Trencsénben. — Böhm kiváló tehet-
ségű, tudományosan képzett jámbor, hú ember volt3). 

1) Jöcher: Gelehrtenlexikon, II. rész, 1683. 
2) Bőhmné második férje Serpilius János soproni városbiró volt s 

ebből a házasságból született Serpilius György, a hires egyházi költő. v. ö. 
Klein: Nachrichten II. k. és jegyzetek a 464. és 465. lapon. 

3) Klein: Nachrichten I. 14. 1. 



BREHMER A N D R Á S magiszter Brandenburgból szárma-
zott. Atyja Brehmer János wiesenburgi lelkész, anyja szül. 
Ölschläger Mária. Valószinüleg 1666-ban született, 1672-ben 
Belzigbe került, hol atyja ez időtől fogva lelkész volt. 
Hogyan végezte tanulmányait, az bizonytalan, csak azt tud-
juk, hogy 1693 október 16.-án Wittenbergában magiszterré 
l e t t . M i n t brandenburgi tábori pap került Magyarországba. 
A pozsonyi gyülekezetben ez időtájt a Krumbholtz-féle 
zavarok és a Vibeg-Gleichgrosz dolgok utóbajai éreztették 
hatásukat és azt határozták, hogy Vibeg mellé két rendes 
lelkészt hivnak meg, de Gleichgrosz magisztert is meg-
tartják adjunktusnak. Ennek a határozatnak következté-
ben hívták meg Brehmert, ki ekkor csapatával Szobo-
tisztnál állt, 1697 március 30.-án próbaprédikációra a 
húsvéti ünnepek alatt. Április hatodikán érkezett Brehmer 
Pozsonyba és háromszor egymásután szónokolt. Megválasz-
tották és július 14.-én hivatalba lépett2). Tulajdonképen 
Krumbholtz hivatali utóda volt. 1698 július 15.-én nőül vette 
Ernyei Miklós bazini városi tanácsos leányát, Eleonórát, 
kivel boldog, gyermektelen házasságban élt. Hosszú beteg-
ség után 1704 szeptember 18.-án halt meg és igy alig töltött 
7 esztendőt a gyülekezet szolgálatában. Özvegyét később 
Creutzberg Henrik Gyula császári kapitány vette nőül. 

CRUDY DÁNIEL nemes család-
ból született 1735 október 25.-én, 
Zólyomban. Atyja, János, szabó-
mester volt, anyja a dedinai Burján 
családból származott és igen vallásos 
nő volt. Crudy kezdetben szülő-
városa róm. kath. iskolájába járt, 
azonban mivel minisztrálásra akarták 
kényszeríteni, az osztrolukai evan-

*) A wittenbergai egyetem magiszter-könyve (a hallei egyetemi könyvtárb.) 
2) 1697 július 4.-éről kelt levele, melyben kijelenti, hogy a gyülekezet 

meghívását elfogadja, a pozsonyi gyülekezet kézirat tárában, a Jeszenák-kötet 
„Acta ecclesiastica antiqua"-i között (442. sz. 307. 1.) 



gélikus iskolába adták. 1746-ban Körmöcre ment német 
szóra, 1749-ben Osgyánba, hogy magyarul tanul-
jon. Mindkét helyen különben a tudományokban is jól 
haladt. 1751-ben Pozsonyba ment, hol a Jeszenák-féle 
konviktusba vették föl. 1756 szeptemberében Wittenbergába 
akart menni, a hétéves háború zavarai miatt azonban 
inkább Altorfba ment. Mikor a háború vihara lecsillapodott 
1758-ban Jénába1), 1759-ben Lipcsébe ment; itt majdnem 
a poroszok kezébe került. Egy ideig Halléban is tartóz-
kodott, de visszatért Altorfba, innen kereste föl Erlangent 
is. 1759-ben haza indult, de a poroszok elfogták és 
szolgálatra kényszerítették. Ebből a kellemetlen helyzet-
ből merész szökéssel szabadult meg. Midőn szerencsésen 
hazaért, azonnal meghívták a hontmegyei Cseribe és 
augusztus első napjaiban avatta föl Fridely szuperintendens. 
Négy évvel később Besztercebánya hívta meg. Itt a római 
egyház részéről sok ellenségeskedésnek volt kitéve, de 
gyülekezete szeretetét mindig jobban megnyerte. 1782 
március 15.-én választották meg Pozsonyban és állását 
május 14.-én foglalta el. Itt is nagyrabecsülték. Esperes 
lett és részt vett 1791-ben a pesti zsinaton. Tizenegy 
évvel később, 1802 január harmadikán a dunáninneni 
kerület szuperintendensévé választották. Mint főpásztor 
1803-ban gyülekezeteiben „canonica visitatio"-ra indult, 
de ez ellen a besztercebányai püspök tiltakozott. Crudy 
meg tudta védelmezni jogát. 1815 november 4.-én le-
mondott állásáról és ez év december 18.-án meghalt. — 
Crudy háromszor nősült. Első neje, szül. Klicska Katalin, 
házasságuk első évében meghalt. Második neje pozsonyi 
nő volt, Rössler Mária Teréz, harmadik neje hivatali 
elődjének leánya, Klein Éva Rozina. Tizenhárom gyermeke 
közül csak két fia és három lánya élte túl. — Különösen 
ez egyháztörténelem és egyházjog terén volt szakember. 

*) így Serpiliustiál 100. 1. — Haan, Jéna hangarica 69. 1. 1756-ban 
említi. 



Ez utóbbi körből való munkáját kéziratban hagyta hátra'). 
A pozsonyi gyülekezet racionalisztikus énekeskönyvének 
összeállításában vezető szerepet vitt s ezért ezt a munkát 
rendesen Crudy-féle énekeskönyvnek is szokták nevezni. 
Milyen általánosan és nagyon becsülték Crudyt, mutat-
ják a fölötte mondott és nyomtatásban is megjelent halotti 
beszédek. Megjelentek Weber S. P. és fia kiadásában, 
Pozsonyban 1816-ban. A beszédeket mondták: Wölfel 
Sámuel modori pap, Tremmel János Keresztély és Stanis-
laides Dániel rektor (latinul). A függelékben van Grosz 
János tanár sirató költeménye. 

Kisdobai D O B A Y G Y Ö R G Y S Á M U E L Pozsonyban szüle-
tett 1734 február 15.-én. Atyja, Dobay György, tanitó volt 
a liceumon. Anyja szül. Lübek Zsófia. Négy éves volt a 
fiu, mikor atyját szélütés érte és csak anyja nevelésére 
maradt. Pozsonyban tanult, csak rövid ideig tartózkodott 
Győrött, hol nevelő volt két családnál, Lehner Mihálynál 
és Kremer Györgynél. Az utóbbi házánál ismerte meg 
későbbi nejét Kremer Anna Erzsébetet. 1760-ban Német-
országba ment ki és egy évig tanult Erlangenben, egy 
évig Altorfban. 1762-ben tért vissza és segítette munkájá-
ban az elaggott, beteges Beert. Dobay munkásságát meg-
becsülték és miután Beer lemondott, 1763 november 5.-én 
megválasztották helyébe. Kezdetben arra akarták kény-
szeríteni, hogy a választást, tekintettel ifjú korára, ne 
fogadja el, de Dobay a megválasztásban Isten rendelé-
sét látta és elfoglalta hivatalát. Erre felavatták és állását 
november 11.-én elfoglalta. A gyülekezet a választást 
nem bánta meg. 26 éves áldásos működése alatt mind-
végig kiváló lelkipásztor volt. 1765 május 7.-én nősült 
meg, kilenc gyermeke volt, ezek közül kettő korán elhalt. 
Erőinek hanyatlása és betegsége kényszeritették, hogy 

*) „Jus ecclesiasticum consuetudinarum evangelicorum in Hungaria" 
és „Tentamen iuris ecclesiastici evangelicorm utriusque confessionis in Hungaria 
seu complexus legum ecclesiasticorum" a pozsonyi gyülekezet kézirattárá-
ban 342—49. szám alatt van. 



1790 április 12.-én lemondjon hivataláról. Ez évi június 
6.-án halt meg vizibetegségben. Egykori iskolatársa és 
később vele együtt működő barátja, Crudy esperes mon-
dotta fölötte a halotti beszédet 1. Kor. IV. 1, 2. alapján. 

E B N E R GUSZTÁV, 1848 május 
31.-én született Németjárfaluban, 
Moson megyében, hol atyja tanító 
volt. Sopronban és Bécsben tanult. 
1871-ben avatták föl és nagybátyja, 
Roykó Károly esperes hivta magá-
hoz Magyarbolyba. Még ez évben 
választotta meg a szórványaival 

Szlavóniába nyúló kácsfalusi gyülekezet lelkészének. Itt 
volt 1878-ig, mikor szülőföldjére, Németjárfaluba hivták 
meg. Pozsonyban 1890 július 13.-a óta működik. Neki 
köszönheti különösen a gyülekezet az 1891 augusztus 
2.-án megnyilt Diakonissza székházat. Ebner 1873 január 
8.-a óta nős, neje szül. Lasberg Emilia grófnő. Házassá-
gukból két fiu és egy leány született. Nyomtatásban meg-
jelent művei: Pozsonyi beköszöntő beszéde az ,,Emlék-
könyv"-ben (,,Gedenkbüchlein") Pozsony 1890; reformációi 
beszéde, ugyanott 1891; ,,Stille Stunden" (költemények), 

ECKHARDT BERTALAN magiszter 
E. Barthel ágostai barettkészitő fia 
volt és valószínűleg 1606-ban szüle-
tett1). Altorfban tanult és 1628 
szeptember 7.-étől Wittenbergában is, 
hol 1631 március 29.-én magiszterré 
lett2). 1633-41- ig Laasban volt 
lelkész Oschatz mellett Szászország-

1) Mindenesetre 1607 e l ő t t , mert az ágostai egyházi könyvek ez 
évvel kezdődnek és Eckhardt nincs beirva. Atyjának neve az oschatzi házas-
sági anyakönyben van meg. 

2) A wit tenbergai egyetem anyakönyve és magiszter-jegyzéke. 



ban *). Innen hívták meg Pozsonyba és lett a gyülekezet negye-
dik lelkésze. 1641 május elsején irta alá a kontubernium 
törvényeit2), 1643-ban már a harmadik helyre lépett elő. 
Az arcképén található felirás szerint 1654 április 24.-én 
halt meg 47 éves korában, lelkipásztori működésének 
21-ik évében. — 1635 február 3.-án lépett házasságra, 
neje Márta, Seidendorff oschatzi timármester leánya volt. 
Nejével Oschatzban egy házat kapott s ezt halála után 
eladták3). Özvegye 1658 május 13.-án Neubauer Károly-
hoz ment nőül, majd ennek halála után Poydtner Ber-
talan neje lett. Eckhardt gyermekei közül 6 fiúról és 2 
leányról tudunk, ezek közül 3 fiu még Laasban született. 
Egyik köztük, Bertalan, aranyműves lett, másik, Kristóf, 
1657 február 16.-án iratkozott be Wittenbergába, de 
életveszélyes fenyegetés miatt anyja kivánságára fegyház-
ba zárták4). Eckhardt arcképét Lang Mór metszette5). 

F R E Y T A G V I K T O R R U D O L F 1 8 4 3 

július 22.-én született Bélán Szepes 
megyében, ahol atyja Frey tag Dávid, 
pap volt. Anyja, Bathelt Johanna 
Friderika, Sziléziából származott. 
Freytag Dávid Bélán élte át még 
a szabadságharc viharát, de miután 
megválasztották, 1 8 5 0 februárjában 

a mosonmegyei Rajkára költözött családjával. A rajkai 
iskolában nyerte az első oktatást Freytag, ennek folyta-

*) A laasi lelkészi hivatal közlése. V. ö. még Jahrb. d. Gesellsch. f. 
d. Gesch. d. Protest, in Österr. 23. évf. 87. 1. 

2) V. ö. e törvényeknek Serpilius rendezése alatt készült leiratát a 
Manuscr. conv. Poson. Tom. VII. pag. 222-n. 

3) 1657 július 18.-án kelt ebben a meghatalmazás és Pozsony város 
levéltárában található. 

4) V. ö. Pozsony város feljegyzései között : Bécs város átirata 1675 
március 22-iki kelttel és tanácsi jegyzőkönyv 1675 júl ius 30.-áról. 

6) V. ö. Kiéin, Nachrichten I. k. 54 1. — Serpilius és Markusovszky 
azt állítja, hogy Eckhardt 1633-ban a liceum konrektora volt, de ez nem 
bizonyítható. 



tását atyjától vette. Magyar szóra Győrbe készült. De 
az ottani algimnázium ez időben megszűnt ') és ezért 
a házi oktatást tovább kellett folytatni. Egy év múlva, 
1855 októberében lépett Freytag a pozsonyi liceum 
harmadik osztályába. Ennél az intézetnél lett 1862-ben 
theologus. 1865 októberében a nemes gondolkozású 
ifjú Jenába ment, ahol négy félévet töltött. Egy félévre 
még Heidelbergába iratkozott be s 1868 márciusában 
jött haza. Ez év augusztusában próbaszónoklata után 
egyhangúlag megválasztották vikáriusnak Bielitzbe, Schnei-
der C. S. szuperintendens mellé. De ezt az állást nem 
foglalta el, mert ugyanakkor hívták káplánnak is Sop-
ronba, Wagner János Frigyes lelkész mellé és ő inkább 
hazájában akart maradni. 1868 szeptember 17.-én avatta 
föl Karsay Sándor szuperintendens. Első hivataloskodása 
Sopronban nem tartott sokáig, csak 9 hónapig, mert 
1869 május 11.-én Felsőlövőre választották meg lelkész-
nek. Június 29.-én lépett be hivatalába s egy évre rá 
1870 június 29.-én hivta meg a soproni gyülekezet az 
elaggott Boszwik helyébe lelkészül. Freytag szivesen fogadta 
e meghívást, mert Felsőlövőn a szétszórt gyülekezet 
ápolása és a különböző intézetekben való oktatás terhes 
volt neki. Egy évtizedig működött áldásosán Sopronban, 
mikor 1880 szeptember 14.-én a pozsonyi gyülekezet 
választotta meg. November 14.-én mondotta beköszöntő 
beszédét. Pozsonyi tevékenysége sem tartott sokáig. 1889 
tavaszán egy régebben átszenvedett tüdőgyulladás utó-
következményei ágyba döntötték és hónapokra szolgálatra 
képtelenné telték. Reichenhall annyira helyrehozta, hogy 
remélhette az állandó javulást. Segítségül maga mellé 
vette Schmidt Károly Jenő papjelöltet. De az ősz utója 
annyira megrontotta állapotát, hogy már a legrosszabbtól 
kellett tartani. A gyülekezet hálaünnepén, november 
24.-én mondotta utolsó beszédét. Ettől fogva állapota 

') Nem teljesen, mert végleg csak 1883-ban szűnt meg. Fordító. 



egyre rosszabbodott. 1890 március 13.-án meghalt. 
Segítő társa mondott fölötte 2. Sám. I. 25—27. alapján 
halotti beszédet. — Freytag neje, Babirath Eliz, a pinka-
fői lelkész leánya volt. Öt gyermeke közül három leánya 
élte túl. — Freytag nemes, előkelő ember volt, pontos 
minden munkájában és hivatali teendőjében. Beszédei 
különösen formai tekintetben mintaszerűek voltak.1) Mint 
vallástanár (az állami tanítónőképzőben és a felső keres-
kedelmi iskolán) eredményesen működött. A menedékház 
létesítésében kiváló érdemeket szerzett s mint a helyi lel-
készi nyugdíjalap utolsó kezelője lelkiismeretességével is 
felejthetetlen marad. 

F Ü R S T JÁNOS, mint egyszerű, 
de istenfélő földmives szülők gyer-
meke, 1841 november 18.-án szüle 
tett Máriafalun, Vasmegyében. Gyer-
mekkorában gyakran került a környék 
papjai és tanítói közé s igy ébredt 
föl benne a gondolat, hogy tanult 
ember akarna lenni. Szülei meg-

fontolták a dolgot és végre engedtek a fiúnak. Először 
Kühne Ferdinánd Ágost lelkész tanította magánúton, 
1853-ban Felsőlővőre került a gimnázium második osztá-
lyába. Itt járt 1856-ig, azután Sopronban folytatta tanul-
mányait. 1860-ban tett érettségit s a theológiára ment. 
Az 1863/64-iki iskolai évet Halléban töltötte, itt tanárai 
voltak Tholuck, Beyschlag, Wuttke, Müller, Hupfeld, 
Jacobi és Erdmann. Különösen Tholuck volt rá jó hatás-
sal. 1864 augusztus 9.-én avatta föl Pápán Haubner 
Máté szuperintendens és mint káplán került Székács dr. 
szuperintendens mellé Pestre, majd 1865 februárjában 

*) Nyomtatásban megje lent : „Wer wälzt uns den Stein vor des Grabes 
Tür ?" Húsvéti prédikáció, Sopron 1871, halotti beszéd Wagner János Frigyes 
fölött, Sopron 1873 ; ünnepi beszéd a Luther emlékünnepen 1883., az ez alka-
lomra megjelent füzetben ; halotti beszéd Habermann Ernő felett, Pozsony 1884. 



ugyanily minőségben Geduly dr. mellé Pozsonyba. 1866 
júniusában a kukméri, vasmegyei, gyülekezet hivta meg 
lelkésznek. Itt 12 évig működött nagy buzgalommal. 
1878 augusztus 4.-én Pozsonyban választották meg és 
október hatodikán iktatták be ünnepiesen hivatalába. 
1894-ben mint a gyülekezet legidősebb lelkésze az egy-
házi közgyűlés egyik elnöke és alesperes lett; ebben a 
minőségben a pozsonyi városi esperesség minden iskolája 
felügyelete alá került. 1903-ban súlyosan megbetegedett. 
1904 tavaszán Pola mellett, Brioni szigetén helyreállt 
ugyan némileg egészsége, de csak rövid időre. Az előbb 
erős, egészséges ember mindig jobban összeesett és 1905 
február 6.-án szélütés oltotta ki életét. Február nyolcadikán 
általános, nagy részvét mellett kisérték sirjába. — Neje, 
Schätzl Lujza, soproni születésü volt, házasságukból hét 
gyermek született, ezek közül három fiu és három leány 
van életben. Fürstöt a városban, az egyházkerületben, 
sőt az egyetemes egyházban, mindenütt igen szerették és 
több megtisztelő állásra kérték föl. Sok éven át volt a 
városi törvényhatósági bizottság tagja és itt különösen a 
szegényügy terén dolgozott szorgalmasan; mint a pozsonyi 
theol. akadémia úgynevezett kis bizottságának elnöke is 
gazdag tapasztalattal szolgálta egyházát. Fürst szelíd, 
bölcs ember volt, nem volt egyoldalú se theologiai, se 
politikai felfogásában. Példás, bensőséges családi életet 
élt és ezért a családi élet iránt való érzék ápolására 
nagy súlyt helyezett. Egyházi beszédeiben is ezt hang-
súlyozta. Szónoklataiban több volt az érzés, mint az 
oktató elem, gyakran erős és zamatosan népies, ahogy 
csak a nép fia szólhatott. Nyomtatásban egy 1883-ban 
tartott Luther-ünnepről való jelentésen kivül semmit sem 
adott ki. 



G E D U L Y L A J O S G Á B O R , dr. theol., 
Pozsony legkiválóbb papjai közé 
tartozik. 1815 március 17.-én szü-
letett Nyitraszerdahelyen, ahol atyja, 
Geduly János, pap volt és szerény 
viszonyok között éldegélt. Anyja szül. 
Petényi Éva Krisztina, Petényi Gábor 
abelovai pap és jeles orientálista 

unokája. Geduly atyja, miután rövid ideig Sámsonházán 
volt, Petényi halála után Abelovára került papnak. Itt 
járta Geduly 1821 óta első iskoláit. A következő évben 
atyai nagyatyjánál volt Tamásiban, itt a derék Daxner 
Sámuel volt a tanítója. 1823-ban magyar szóra Losoncra 
ment, 1825 óta az ostyáni algimnáziumba járt, melyben 
Hoznék János egyedül tanított. A gimnázium befejező 
osztályait 1826—1830 között a selmeci líceumon járta. 
Ezután atyja Pozsonyba hozta a bölcsészet-theologiai tan-
folyamra. Tanárai voltak : Zsigmondy Sámuel, Martiny-
Kovács Gábor, Severlay Mátyás, Bilnitza Pál és mások. 
Itt Pozsonyban látta az 1832—34. országgyűlés pompáját 
és V. Ferdinánd király koronázását. 1834 augusztusától 
1835 júliusáig szendrői Török János, róm. kath. nemes 
ember házánál nevelősködött Podrecsányban Tamási mellett. 
1835 augusztus 4.-én Szeberényi János szuperintendens 
előtt papi vizsgálatot tett Selmecen és egy évre a losonci 
esperességi iskolához került tanítónak. Szivesen ment volna 
a jól képzett ifjú Németországba, de akkor a német 
egyetemek látogatását állami törvény tiltotta s ezért kény-
telen kellettlen a bécsi theologiára ment. Itt Simkó, Kanka, 
Wenrich és Patay voltak tanárai. Még bécsi tartózkodása 
alatt választották meg a tekintélyes nógrádmegyei, kálnói 
gyülekezet lelkészévé. De ekkor csak 22 éves volt és 
Szeberényi szuperintendens szigorúan megtartotta a szabályt, 
hogy 24 éves kora előtt senkit sem avat föl. A gyülekezet 
egy teljes évig várt, de hiába ! Szeberényi szuperintendens 



annál kevésbbé adhatta meg a korengedélyt, mert az 
idősebb papok amúgy is tele voltak irigységgel, hogy 
ilyen jó jövedelmű egyházat ilyen fiatal embernek aján-
lottak föl. Szeberényi különben Gedulyval szemben mindig 
atyai jóindulattal viseltetett. Gedulyt nemsokára Szkálnokon 
választották meg, a kishonti esperességben. Ez a hely 
már a tiszai kerülethez tartozott, itt nem vették a kort 
olyan szigorúan és ezért Joseffy szuperintendens Tiszolcon 
1838 április 30.-án fölavatta. Szkálnokon csak 8 hónapig 
működött, mert 1839 elején a gömörmegyei Ochtinára 
hívták meg. 1845 és 46-ban Dobsinára, majd az eperjesi 
német egyházhoz hívták, de egyik meghívást sem fogadta. 
Mikor azonban 1850-ben Besztercebányán választották meg, 
ezt az állást elfoglalta. Itt mindenki által tisztelve és szeretve 
7 kellemes évét töltött el, midőn 1857-ben,a pozsonyi 
egyház a Rázgha halála óta üres állásra meghívta. Ez 
év Szilveszter napján érkezett Pozsonyba és 1858 első 
vasárnapján iktatták uj hivatalábav Ha már Ochtináról is 
nehezen búcsúzott, még rosszabbul esett neki a válás 
Besztercebányától, mert nemcsak a hozzá ragaszkodó 
gyülekezetet, de nejének rokonságát is ott kellett hagynia. 
Pozsonyi működésének első évei mozgalmas időkbe estek. 
A pátens-harc éreztette minden keserűségét. A főpásztori 
állásába visszahelyezett Stromszky szuperintendens e 
zavarok alatt meghalt, miután kevéssel halála előtt ezen 
állásáról lemondott. Helyébe majdnem egyhangúlag 
Gedulyt választották meg. 1861 augusztus 22.-én iktatta 
be Székács dr. szuperintendens. Eleinte sok támadást és 
harcot állt ki. A pátens hivei nem akarták álláspontjukat 
feladni és már úgy látszott, hogy szakadásra kerül a 
dolog. Az akkori kerületi gyűlések jegyzőkönyvei újra 
meg újra e torzsalkodással foglalkoznak és a küzdelembe 
még Geduly személyét is belevonták. Ellenfelei azzal 
vádolták, hogy tagadja a szentháromságot és a reformá-



tusokkal való únióra törekszik1). De ilyen gyanúsítással 
és váddal csak néhány izgató illette, a gyülekezetek meg-
bíztak Gedulyban. Ez különösen az egyházak látogatása 
alkalmával tünt ki, ezek valóságos diadalmenetek voltak 
és fényes eredménnyel végződtek. 1865 november 30.-án 
Pozsony városa országgyűlési képviselővé választotta meg 
és ebben a minőségben az 1867 június 8.-án megtartott 
koronázáson is részt vett. Ott volt abban a bizottságban, 
mely az uralkodónak a királyi diplomát átnyújtotta. Ez-
után nemsokára a pátens-zavarok is véget értek és 
Geduly nyugodtan folytathatta áldásos működését2). Ezt 
a működést első sorban érezte a pozsonyi gyülekezet, 
mely benne egyik leglelkiismeretesebb és leghivebb lelki-
pásztorát tiszteli. Ez a fáradhatatlan tevékenység, komoly, 
méltóságos, tiszteletre méltó egyénisége a legfelsőbb helyen 
is elismerésre és becsülésre talált. 1873-ban királyi taná-
csos lett, 1883-ban, mikor működésének 25 éves jubileu-
mát ünnepelték, a bécsi egyetem tiszteletbeli theologiai 
doktori cimmel tüntette ki, ő pedig a gyülekezet által 
neki felajánlott tiszteletdíjból a „Geduly-jubileum alapít-
vány'!-t tette két szegény konfirmandus felruházására. 
1885-ben a főrendiház reformja után ennek tagja lett és 
a következő évben a Ferenc József rend lovagja. 1886-ban 
ünnepelte 25 éves püspöki jubileumát és ebből az alkalom-
ból létesült a ,,Gedulyanum" nevű ösztöndíj a pozsonyi 
theol. akadémia hallgatói számára. A király ismételten 
fogadta kihallgatáson és kegyesen kitüntette. De a kiváló 
ember ereje fogyni kezdett. 1888 szeptember 22.-én 
könnyű szélütés érte, ebből kigyógyult, de azóta egyre 
gyengült. Tisztán írásbeli munkálatokra szorítkozhatott, a 
szószékre évek óta nem léphetett. Agyrázkódás következ-

*) V. ö. az egyházkerületi közgyűlés 1862 augusztus 6.-án kelt jegyző-
könyvének 1. pontjával. 

a) Lásd az egyházkerületi közgyűlés 1868 szeptember 2.-án kelt jegyző-
könyvének III. pontját. 



tében halt meg 1890 január 29.-én Temetése nagyszerű 
gyászünnep volt. — 1840 május 26.-a óta volt nős. Neje 
besztercebányai születésü Svehla Anna. Hét gyermeke 
kivül egy fia élte túl, Gyula, jelenleg a M. Á. V. épitési 
felügyelője és négy leánya, kik közül a legidősebb Petz 
Ernőnek, a nemes gondolkozású harkai papnak neje volt. 
Hermina nevű leánya Tauscher Béla dr. pozsonyi városi 
főorvos, kir. tanácsos neje és mint a jótékony nőegylet 
elnöke Pozsony szegényügyi terén kiváló érdemeket szer-
zett. Legkisebb leánya, Izabella, Lehrs dr. ismert berlini 
művészet-történész neje. Geduly hü, odaadó működése 
úgy az egyházban, mint a kerületben, de főleg igaz lelkészi 
egyénisége megérdemli, hogy felejthetetlen legyen és az 
is marad1). 

G E Y E R J Á N O S 1813 április 20.-án 
született Pozsonyban. Szülei, Geyer 
András és anyja szül. Heim Eleonora, 
olyan szerény viszonyok között éltek, 
hogy 14-ik életévétől kezdve óra-
adással kellett magát fenntartania. 
Nagybátyja, Kettner Jónás révén a 
konviktusba került. Tanárai voltak: 

Grailích, Grosz, Martiny-Kovács, Schröer, Severlay és 
Bilnitza. 1836-ban a bécsi theol. fakultásra ment, hol 
Wenrich, Kanka, Simko és Patay voltak tanárai. 1839-től 
kezdve két évig nevelő volt Bodenhausen báró hannoveri 
követnél és Lepel báró hesseni követ házánál. Többször 
prédikált a bécsi templomokban. 1841-ben Steiler János dr. 
szuperintendens vikáriusa lett Theningben, Felső-Ausztriá-
ban, ugyancsak Steiler avatta föl ez év május 25.-én. 
1843 végén Watsching karintiai gyülekezet választotta 

1) Geduly püspöktől nyomtatásban megjelent: Oltári beszéd a templom-
avatás 100 éves ünnepén; a pozsonyi evang. templomok rövid történetével 
(a Wigandnál 1876-ban megjelent Festbüchlein" 10. és köv. 1.) Egyházi beszéd 
a reformáció ünnepén 1881-ben. Pozsony 1881 Heckenast utódjánál . 



meg. 1844 elején költözött oda és 10 boldog évet töltött 
ott. Öreg és törődött ipának, Steller dr.-nak kívánságára 
1853-ban újra Theningbe ment és itt nemsokára meg is 
választották. A pozsonyi gyülekezet 1861-ben hívta meg 
az elhalt Stromszky szuperintendens helyére. 1862 január-
jában lépett itteni hivatalába. Három évvel később esperes 
lett. 1878 április elsején halt meg és Theningben temették 
el. — Neje Steller dr. szuperintendensnek Henriette nevű 
leánya volt. Fia, János, német (egyesült) lelkész Glasgow-
ban, Skótországban. Egyik leánya egy Pozsony tartózkodó 
zsidó misszionáriosnak, Salkinson Jenő Izsáknak lett neje. 
Salkinson mint műfordító szerzett nevének becsülést; a 
német klasszikusokat és Shaksperet lefordította héber 
nyelvre és e fordítást keleten ma is sokat olvassák a 
zsidók; az uj szövetség héber fordítása tollából, a Günz-
burg-féle átdolgozásban az angol biblia társaság kiadásá-
ban jelent meg. — Geyer Felső-Ausztriában pozitivista 
befolyás alá került és a belenevelt racionalizmust ipar-
kodott leküzdeni. A régi evangéliomot akarta hirdetni 
csupán. De nem volt kiváló szónok és igy törekvése 
hatástalan maradt. Annál nagyobb eredményt ért el lelki-
pásztori működésével, a szegények, árvák és betegek 
istápolásával. Ez a működése még ma se ment feledésbe 
és ne is menjen. 

G L A T Z I S T V Á N H E N R I K régi szepesi 
papi család sarjadéka. Atyja, Glatz 
Jakab Moson megyében, Hegyes-
halmon volt lelkész és esperes. Itt 
született Henrik 1845 szeptember 
16.-án. Anyja, szül. Röck Zsuzsánna, 
pesti polgári családból származott. 
A szülői ház szelíd világa nevelte 

a gyermekben az elhatározást, hogy a papi pályára lép. 
1857 óta a pozsonyi líceumon tanult, itt végezte a theo-
logiát is és 1867-ben mint papjelölt Németországba ment. 



Egy évet töltött Jenában, egyet Heidelbergában. Hase, 
Rückert, Schenkel, Holtzmann és Fischer Kuno voltak 
tanárai. Ez időtájt volt a protestáns egyesülés árja a leg-
erősebb. Glatzot is magával ragadta, bár érezte Madách-
csal, hogy ,,a bölcselet csupán költészete azoknak, amik-
ről nincs fogalmunk." — Glatzot 1869-ben először a 
pozsonyi líceumhoz hívták meg és itt 1874-ben a lelépő 
Boleman István helyén az újszövetségi írásmagyarázat és 
a rendszeres theologia tanára lett. 1876 július 15.-én 
avatta föl Geduly szuperintendens és a liceum német 
exhortátora lett. 1878 őszén, Raabe halála után lelkésszé 
választották. Ez évben, advent negyedik vasárnapján 
mondotta beköszöntő beszédét. Ezzel leghőbb vágya telje-
sült, de balsorsa is megkezdődött. Igaz lelke megérezte, 
hogy szabadelvű theologiai álláspontja nem felel meg a 
gyülekezet kívánságának. Ez az összeütközés megtörte. 
1879 nyarán skandináviai utja csak muló nyugalmat 
hozott neki. Elhatározta, hogy visszamegy a tanári székre. 
De ezt már nem érte meg, mert a rákövetkező télen 
súlyosan megbetegedett és 1880 június 8.-án meghalt. — 
Szeretetre méltó, nemes lélek volt, tehetséges és a tudo-
mány sok ágában képzett, emellett szelid lelkületű és 
őszintén szerény. Pozsony előkelő családjai, még a katholi-
kusok is, gyakran kérték föl házi tanítónak leányok mellé 
és erre kiválóan alkalmas is volt. Nőtlenül halt meg. 
Egyházi beszédeinek kis gyűjteménye „Frühlingsblüten" 
cim alatt 1881-ban jelent meg. Nyelvi szempotból sok 
szépség és lendület van bennük, de az igazi evangéliomi 
mélység hiányzik: hű képe ez ennek a lelkésznek, kinek 
theologiai irányában volt tragikuma. 

GLEICHGROSZ GYÖRGY FERDINÁND magiszter Pozsony-
ban született, de hogy mikor, az nem bizonyos, mert az 
1662-től 1672-ig terjedő születési anyakönyv a jezsuiták 
kezén elveszett1). Valószínűleg 1668-ban született. 1687-től 

1) így mondja Danninger feljegyzéseiben. 



Jénában1), 1688 október lO.-étől Wittenbergában tanult2), 
1692 szeptember 3.-án, amint Danninger írja, 200 forint 
ösztöndíjjal újra külföldre ment, de hogy hová, nem 
tudjak. A Krumbholtz-féle zavarok alatt segédlelkész lelt 
és ezen állásában 1694 április 24.-én megerősítették. 
Első beszédét ez év augusztus 24.-én mondta. Vibeg és 
Krumbholtz pártja eleinte bizalmatlanul és ellenkezve 
fogadták, mig az 1697 március 27.-én kelt egyességgel 
adjunktusi állása megszilárdult. 1706 május 10.-én szent-
györgyi pap lelt s innen 1710 július 29.-én Segner 
helyére Pozsonyba hívták vissza. Itt működött 1721 
május 18.-án bekövetkezett haláláig. Nőtlen volt és csendes 
visszavonultságban élt leánytestvérével. A tudós férfiú 
értékes könyvtárát 1736 július 25.-én kelt határozat alap-
ján a gyülekezet 1200 forintért vette meg és ezzel vetette 
meg a líceumi könyvtár alapját. Gleichgrosz hagyatéká-
ból való a kézirattárban levő kéziratu görög evangéliom 
is, melyet ő Rayger Károly dr.-tól örökölt, kinek ezt görög 
iskolatársa, Maurokordato adta ajándékba. Gleichgrosztól 
két értekezés jelent meg nyomtatásban: „Quaestiones no-
nullae ad illustrandam históriám passionis dominicae", 
Augsburg 1687 és „De Ebraeorum re militari", Jena 1690. 

G Ö T Z A N D R Á S magiszter 1590 április másodikán 
született Schlüchternben, Kassel kerületben. Atyját János-
nak, anyját Katalinnak hívták3) Götz tanulmányainak 
menetét nem lehetett kideríteni. 1615 augusztus 4.-én 
avatták föl Regensburgban4), mint Jörger Ferdinánd kreus-
bachi, alsó ausztriai5) úr udvari papját. Később Magyar-
országra jött és Vasmegyében volt pap. De az ifjú Bat-

*) Haan, Jena hungarica pag. 33. 
2) Bartholomaeides, Johannes Ladisl., Memoriae Ungarorum etc. pag. 190. 
3) Keresztelési anyakönyv Schlüchternben. 
4) Regensburg város levéltárában. V. ö. Jahrb. d. Gesellscb.f. d."Gesch. 

des Protestant ismus in Österreich. 16. évf. 218. 1. 
5) St. Pölten mellett fekszik. — V. ö. Jahrb. d. Gesellsch. f. d. Gesch. 

des Protestantism. in Österreich. 24. évf. 132. 1. 
A Pozsonyi Evang. Egyház Története . II. 3 



thyány Ádám gróf 1634 január 9.-én rendeletet bocsátott 
ki, mely szerint birtokát minden evangélikus lelkésznek 
el kell hagynia. Götzöt is sújtotta e rendelet és Pozsony-
ban talált menedéket és alkalmazást. 1634-ben, húsvét 
másodnapján irta alá a kontubernium törvényeit1). 1642 
közepén halt meg2). — Első neje, Solletmayer Regina 
Hallból, Felső-Ausztriából származott3). Leányai közül az 
egyik, Katalin, Meurer Konrád brücki (Stollberg4) elöl-
járó neje lett, a másik, Johanna Erzsébet, Vockhell Gottfried 
gimnáziumi tanár, később zurányi lelkészhez ment nőül, 
a harmadik, Anna Benigna poäta laureatus és rektor 
Thomae Éliás neje volt5). Negyedik leányának, Magdolná-
nak, csak a nevét tudjuk. 

G R O S Z ( G R O S C H ) A N D R Á S magiszter, Teitelbach Adám 
magiszter utóda pfalzi származású volt és Neuburgban 
született. Születésének évét nem tudjuk. 1607 június 
3.-ától Tübingában tanult és ilt avatták magiszterré 1608 
február 3.-ánG). 1614 januárjában jött Pozsonyba. Eljö-
vetelét hosszabb tárgyalás előzte meg. 1613 október 
14-iki kelttel a városi feljegyzések között négy levél van, 
mely a Tettelbach halálával megüresedett hely betöltésére 
vonatkozik: egyik Fülöp Lajos pfalzi grófhoz a másik 
tanácsosához és alkancellárjához Heuchelin Gáspár dr.-hoz, 
Heuchelin Simon testvérjéhez, a harmadik és negyedik 
Heilbrunner Jakabhoz és Fülöphöz. A három utolsóban 

*) Götz itt is, mint regensburgi felavatása alkalmával igy jelöli meg 
származását : „Solitariensis, Hassus." 

2) 1(542 má jus 21.-érői még mint Schmidt Dániel lelkész leányának, 
Mária Saloménak, keresztapja van bejegyezve. 

3) Erre utal a Pozsony város feljegyzései között levő 1639 jul ius 4.-érői 
kelt bizonyítvány. 

4) A Szt. Ulrici-gyülekezet házassági anyakönyve Sangerhausenben, 
1638 j anuá r 4. 

5) Pozsonyi házassági anyakönyv 1651 április 15. — Thomae Éliás-
ról v. ö. Jöcher: Alig. Gelehrtenlexikon 4. k. 1141. 1. 

6) Tübingai egyetemi könyvtár. Az ott levő régi egyetemi anyakönyvek 
szerint Grosz Duna-Neuburgból való; mint „Neoburgensis-Palatinus" van 
bevezetve. 



Harttmann Miksa magiszter, hemaui lelkész átengedését 
kérik, akit Heuchelin Simon melegen ajánlt. Grosz külön-
ben eleinte csak föltételesen jött Pozsonyba és családját 
egyelőre szülőföldjén hagyta. 1614-ben Neuburgba utazott, 
hogy dolgait véglegesen rendezze. Weindinger Mihály polgár 
kisérte el uljában, aki egyúttal négy polgár ifjút vitt a lauingi 
gimnáziumba. Grosznak nem tett jót a pozsonyi levegő. 
E mellett azt is hitte, hogy a Pfalzban jobb állást kap. 
De előbb látni akarta, javul-e betegsége az utazás alatt 
és hogy fejedelme mit szól szándékához. Weindinger elvitte 
a tanács levelét Fülöp Lajos herceghez, Christmann György 
dr.-hoz, a pfalzi konzisztórium igazgatójához, azután Heil-
brunner Fülöphöz és Jakabhoz. Mindezen levelekben Grosz 
kiküldését sürgősen kérik.') Ez meg is történt és Grosz 
most már családjával jött Pozsonyba. Az volt egyetlen 
kívánsága, hogy ha néhány év múlva hazatérését kíván-
ják, kiséret mellett hazaeresszék. De ez nem teljesedett 
be, mert az idők megváltoztak: a hitbuzgó, protestáns 
Fülöp Lajos herceg, a pozsonyi gyülekezet nemes jólte-
vője, 1614 augusztus 12.-én hirtelen meghalt, fia, Vilmos 
Farkas pedig házassága révén katholikus hitre tért és 
tartományának virágzó egyházi életét néhány év alatt 
megsemmisítette2). Grosz tehát haláláig Pozsonyban maradt. 
Hivataltársával, Heuchelin Simonnal, szinte egyszerre halt 
meg 1621 nyarán pestisben. — Kétszer nősült. Első neje 
pfalzi származású volt és Apollóniának hivták (f 1616 
körül); a második Steudlin Pál ágostai patrícius leánya, 
Magdolna, volt3). Özvegyét Jentsch János pozsonyi lelkész 

1) Ezen 1614 május 10.-én kelt levelek, valamint Weindinger megbíza-
tása 1614 május 11-iki kelettel Pozsony város feljegyzései között vannak. 

2) V. ö. : Brock : Die evang.-luth. Kirche in der ehem. Pfalzgrafschaft 
Neuburg, Nördlingen 1874, különösen 117. és köv. 1. — Sperl: Pfalzgraf Phil. 
Ludw., sein Sohn Wolfgang Wilhelm und die Jesuiten. („Schriften des Ver-
eins für Reformationsgeschichte" 48. szám), Halle 1895 és az ott, a 86. lapon 
felsorolt irodalom. 

3) Ágostai városi levéltár és Pozsony város feljegyzései. (Grosz fiának 
keresztleveléről 1685-ben). 



vette nőül. — András nevü fia 1621 február 26.-án szü-
letett és 1638-ban Wittenbergában tanult1). 

H E U C H E L I N J Á N O S G Y Ö R G Y m a -

giszter 1615-ben2) született Duna-Neu-
burgban. Atyja Heuchelin Gáspár dr. 
(az idősebb), Heuchelin Simon lel-
kész testvére, alkancellár volt és 
az udvarnál előkelő szerepet vitt. 
Anyja Dietrich Farkas neuburgi pol-
gármester leánya, Margit, volt. Mikor 

Vilmos Farkas, a jezsuiták vakbuzgó barátja lépett trónra, 
a család elhagyta szülőföldjét. Heuchelin Gáspár dr. Heil-
bronnba költözött, 1616-ban ott szündikus és ügyvéd 
lett3). Itt nőtt fel fia, János György, aki 1635 július 
29.-én iratkozott be a strassburgi egyetemre4). Ifjabb Heu-
chelin Gáspárnak, a befolyásos városi jegyzőnek, közve-
títésére hívták meg 1639-ben Pozsonyba és mint rendes 
lelkész ez évben, szentháromság vasárnapján irta alá a 
kontubernium törvényeit. Itt nagy tiszteletben állott. Ezt 
mutatja, hogy a pozsonyi kontubernium dékánjává válasz-
tották és hogy részt vett az 1646 augusztus 13.-án, 
Bükkön tartott zsinaton, amely alkalommal Musay György 
ujan választott szuperintendenst hivatalába ő iktatta be5). 
Heuchelin 39 éves korában halt meg 1654 október 3.-án. 
Temetésén csodálatos eset történt. Midőn Csáky László 
gróf ablakából a gyászmenetet meglátta, azt mondta 
gúnyolódva környezetének: Nézzétek, milyen pompás 
pecsenyét visznek a pokolba az ördögöknek. Alig, hogy 

*) Bartholomaedis, Memoriae hungarorum, pag. 135. 
2) A neuburgi egyházi könyvek csak 1617-től, illetőleg 1635 tői kez-

dődnek. Heuchelin a strassburgi egyetemi anyakönyvben igy nevezi magát : 
„Neoburg.-Palatinus." 

s) Gramer M. E. heilbronni tanár szives közlése. A „Wissenschaftl. Bei-
lage zum Jahresbericht des kgl. Karlsgymnasiums in Heilbronn" 1903 szerint 
Heuchelinék Heilbronn legelőkelőbb pati icius családjaival voltak sógorságban. 

4) Alsó Elzász kerületi levéltára Strassburgban. 
5) Ribiny, Memorabil ia Tom. I. pag. 490. 



ezt kimondta, összeesett és meghalt. „Szemmel látható 
bizonyságot tett az Úr, hogy megfizet az ő ellensé-
geinek"1). — Heuchelin kétszer nősült. Első nejének neve 
Anna volt. Ettől János Fülöp nevü fia született (1641 
január 15.-én), ki 1663-ban Tübingában tanult, 1674-től 
Stohndorfban volt vikárius, 1674-től 1692-ig Hohengeh-
renben lelkész2). Második neje Kegel György kamarai 
tisztviselő özvegye, Ágnes, volt, kivel 1648 május 4.-én 
kelt egybe és ki Heuchelin halála után 1658 február 
20.-án Titius Dávid lelkészhez ment nőül. Második házas-
ságából egy fia és négy leánya született. Heuchelin képét 
Lang Mór metszette, rajta van jelszava is; „Uram Jézus, 
a te szived és az enyém egy legyen!" („Herr Jesu, Dein 
Herz, mein Herz seie ein Herz!")3). 

H E U C H E L I N S I M O N magiszter 1577 augusztus 28.-án 
született a pfalzi Lauingenben. Atyja Heuchelin Lénárt 
pék volt, anyját Krisztinának hivták és 1607-ben halt 
meg Lauingenben 70 éves korában. A család meglehetős 
szegény volt. Az 1574-ről szóló adókönyvben Heuchelin 
Lénártra és névrokonára olyan csekély adó van kivetve, 
hogy ebből szegénységükre lehet következtetni4). Heuche-
lin Simon Lauingenben és Tübingában tanult, itt lett 1599 
augusztus 15.-én magiszter5). Ebben az időben volt, való-
színűleg testvérével, Heuchelin Gáspár dr.-ral a pfalzi feje-
delmi sarjaknak, Ágostnak és János Frigyesnek neve-

') Pilarik Is tván: In curru Jehovae Mirabili, Wittenb. 1678. 8. 1. 
2) Hohengehreni egyházi levéltár. 

Az itt közölt kép a tulajdonomban levő eredeti olajfestmény után 
készült. Ezt az értékes képét Heigelinnek, a heilbronni tar tományi főtörvény-
szék tanácsosának köszönhetem, ki nekem nagylelkűen ajándékozta. 

4) Ezek az adatok a lauingeni városi levéltárból valók. Hogy a pfalzi 
Heuchelinek az evangélikus hitéért 1527-ben Merseborgban megégetett Heuch-
lin (Hüglin)-nel egy családból valók-e, nem lehet bizonyítani. Ez utóbbira 
vonatkozólag lásd Piper Ferd.: „Die Zeugen der Wahrhei t" . Lipcse 1874 
III. k. 596. lap. Goedeke: Grundriss zur Gesch. der d. Dichtung. 2. kiadás. 
Drezda 1884. II. k. 243. I. 

5) Tübingai egyetemi könyvtár. 



lője'). E szolgálat elismerése lehetett, hogy a két testvér, 
Gáspár és Simon, 1602 december 3.-án nemesi cimert 
kapott2). 1603-ban Heuchelin Duna-Neuburgban lett lel-
kész3). Innen fejedelmének parancsára, Renk András utód-
jául Pozsonyba jött. Nejét és gyermekeit a tanács kikül-
döttje hozta el a következő évben. Ezzel az alkalommal 
a pozsonyiak köszönő levelet adtak át a fejedelemnek, 
hogy ilyen jól képzett és alkalmas embert küldött nekik4). 
1610-ben Heuchelint Maurach Rudolffal és Rössler Már-
tonnal a zsolnai zsinatra küldték ki5) és ott a pozsonyi 
szuperintendencia német koadjutorává („inspektorává") 
választották. A pozsonyi kontubernium megalkotásában 
Heuchelin tevékeny részt vett; megszövegezte törvényeit"), 
első esperes lett és ő volt az első, ki a törvényeket alá-
irta. 1612 nyarán Maurach Rudolffal és Schrembser János-
sal Neuburgba utazott, hogy miért, azt nem tudjuk. 
Bethlen szabadságharca alatt Heuchelin a koronázási 
templomban prédikált. A pestis, mely e háború nyomán 
támadt, már 1621 nyarán elragadta. A gyülekezetnek e 
kiváló férfiú elvesztése fölött érzett fájdalma mély és jogos 
volt. Heuchelin alatt szilárdult meg tulajdonképen a gyü-
lekezet belső élete. De egyébként is részt vett korának 
egyházi mozgalmaiban, társszerzője volt a Forgách biboros 
hercegprímáshoz írt feleletnek, mert Forgách hevesen ki-
kelt a zsolnai zsinat határozatai ellen. — Heuchelin nejét 
Annának hívták (f 1624). Hat gyermekéről tudunk. Egyik 

') V. ö. Braun: Chronicum Nordgaviense. V. könyv. 3. fejezet, 139 
lap. és Sperl: Pfalzgraf Philipp Ludwig, 25. 1., ahol néhány utasilás is van 
a fejedelem részéről fiai nevelését illetőleg. 

2) A cimert leirja Sperl a „ Vierteljahrabschrift für Wappenkunde"-ban, 
a berlini „Herold" társaság kiadásában 23. évf. 3. füzet, 282. 1.: sárga mező-
ben két fekete vonás keresztben; a koronás sisakon két fekete szarv között 
sárga vonalokból kiemelkedő oroszlán; a sisakfedő fekete és sárga. 

3) Alt. birodalmi levéltár Münchenben. 
4) Pozsony város feljegyzései 1609 március 28. 
5) Ribiny, Memorabilia, Tom. I. pag. 373. 
6) Szövegük Ribinynél 389. és köv. lapokon. 



leánya, Anna Mária, Lautenschlager Gáspár landaui pap 
neje lett1). Gáspár nevű fia (Strassban szül. 1608 előtt) 
atyja halála után nagybátyjánál Heilbronnban élt, 1629 
november 29,-étől Altorfban tanult és azután mint városi 
jegyző, majd szündikus Pozsony nyilvános életében nagy 
szerepet vitt. Heuchelin Simon egyébként övéit nem 
hagyta szegénységben2). Többi között Heilbronn város 
1000 forinttal tartozott neki5). Nyomtatásban megjelent 
műve Teitelbach Ádám fölött mondott halotti beszéde és 
Kilger Dávidra írt latin gyászoló ódája, 1614-ben, Lauin-
genben. Sajnos, hogy nem maradt ránk, már Serpilius 
sem tudta megszerezni. 

H O M B E R G E R E L I Z E U S magiszt. fia volt a híres Homberger 
Jeremiás dr.-nak, ki az osztrák reformáció történetében 
nevezetes szerepet játszott1). A család eredetileg a hesszeni 
Fritzlarból származott és a nyakasságig menő hű ragasz-
kodás jellemezte tagjait. Homberger Elizeus atyjának leg-
szorgalmasabb napjai közben született Grácban, 1586 
júniusában. Az öreg Hombergernek egy éles hangú pré-
dikációja miatt, melyet 1585 őszén mondott, el kellett 
hagynia az örökös tartományokat és ekkor Regensburgban 
élt számkivetésben. Nejét és gyermekeit azonban Grácban 
hagyta. Csak augsburgi születésű neje, Baerer Zsuzsánna5) 
volt időközben nála. Talán nem volt minden szándék 
nélkül, hogy nejét Grácban hagyta lebetegedni. Ugyanis 
keresztszülőkül felkérte Stájerország egész evangélikus 

') Cramer heilbronni tanár közlése. 
2j V. ö. a Heuchelin Gáspárnak 1625 június 12. én kiadott útlevéllel 

Pozsony város feljegyzéseiben. 
3) Heilbronni városi levéltár. 
4) Lásd Jöcher: Allgem. Gelehrten Lexikon. Lipcse 1750. II. rész. 

1686. 1. — Főleg: Dr. Mayer: Jeremias Homberger „Archiv für österr. Ge-
schichte" 24. kötet 203. 1. — Úgy szintén: „Allgemeine deutsche Biographie" 
XIII. 10. 

5) Ez az öreg Homberger második felesége volt. Az elsőt egy öttingai 
feljegyzés szerint Gertrudnak hívták. Az Elizeus születésekor már férjnél levő 
nénjei tehát mostoha testvérei voltak. 



lakosságát, annak jeléül, hogy az összeköttetést velük 
nem adta föl és még mindig lelkipásztoruk. Mert a stá-
jerok ezen közben lépéseket tettek, hogy Homberger 
helyére Zimmermann Vilmos dr.-t1) hivják meg. Ezt akarta 
Homberger megakadályozni. A stájerok meg is tették kí-
vánságát és elfogadták a komaságot. A keresztelő után 
nemsokára Hombergerné gyermekeivel és kis fiának érté-
kes keresztelési ajándékaival Regensburgba ment2). A kis 
Elizeus együtt bolyongott atyjával, ki 1592-ben Bécsen 
keresztül újra Grácba ment, de csak rövid időre. Végre 
Znaimban megnyugodhatott s itt is halt meg 1595 októ-
ber 5.-én. Minthogy a stájerok a családról gondoskodtak, 
valószínű, hogy Elizeus később az ő költségükön tanult. 
Atyjának halála után sógorával, Fischer Erazmusszal Grácba 
ment és itt halt meg anyja 1596-ban. Később Murauba 
költözött. 14 éves korában újra el kellett hagynia szülő-
földjét és másik sógoránál, Soldau Jánosnál élt egy évig 
az ausztriai Trautmannsdorfban. Azután Fischer Eraz-
musszal a magyar bányavárosokba, majd Drezdába ment. 
1608 február 14.-én iratkozott be Wittenbergában és 1617 
április 8.-án lett magiszter3). Ezután Magyarországba jött, 
mert Liszti István Köpcsénybe hivta lelkésznek. Magiszteri 
promóciója előtt 1617 március 12.-én avatta föl Balduin 
dr. Wittenbergában4). Köpcsényből Modorba került és 
innen hívták 1622 március 7.-én Pozsonyba5). Itt 1635-ig 
működött. Valószínűleg betegsége miatt mondott le, mert 
még 1636-ban a város önként 100 forint segélyt ád 
neki,!). Homberger régebb idő óta betegeskedhetett, mert 

') L. Jöcher: Alig. Gel. Lex. Lipcse 1750. IV. rész. 2110. lap. 
2) A tartomány komaságára vonatkozó adatokat a gráci tartományi 

levéltár Homberger - kötetéből vettem s ezt Losertb dr. gráci tanár szívessé-
géből kaptam kézhez tanulmányozásra. 

3) A wittenbergi egyetem anyakönyve és magiszterjegyzéke. 
4) Felavatottak jegyzéke a wittenbergai városi templom levéltárában. 
s) Pozsony város feljegyzései. 
6) Docum. archivi eccles. aug. conf. poson. Tom. II. pag. 450. 



már 1631 február 28,-áról kelt egy meghatalmazás, melyet 
Homberger a szentgyörgyi Zipser János számára állíttatott 
ki, hogy ez rendezhesse rokonának, Hoppe Orbán bazini 
lelkésznek hagyatékát, mert Homberger maga egészségi 
viszonyainál fogva nem mehet. Mi történt tovább Hom-
bergerrel, nem tudjuk. Danninger megjegyzi, hogy 1640-
ben számkivetésbe kellett mennie. Mért kellett elhagynia 
az országot és hová ment, arra nézve hiányoznak az 
adatok. — Nejét Erzsébetnek hivták. Gyermekei közül 
csak kettőről tudunk, Zsuzsánna nevű leányáról (meg-
keresztelték 1621 június 29.-én) és Jeremiás nevű fiáról 
(megkeresztelték 1622 október 27.-én). 

J A R I U S V I L M O S J Ó Z S E F 1 7 7 2 

március 17.-én született Sopronban 
és ott is tanult. Jámbor szüleinek 
komoly nevelése a theologiai pályára 
vitte. 1793-ban Jenába1) ment és 
1796-ig maradt ott. Úgy a theológiá-
ban, mint egyéb tudományokban jó 
általános műveltséget szerzett. 1802-

ben avatták föl s ez évi október 31.-én lépett papi hivatalba 
Bleibergben, Felső-Karintiában. Itt élte át a francia foglalás 
viharos korszakát, de itt ismerkedett meg későbbi hit-
vesével is, Dulnigg József császári tisztviselő leányával, 
Katalinnal, kivel 1817 november 16.-án kelt egybe. A 
következő évben Pozsonyba hivták és november 8.-án 
mondta el beköszöntő beszédet2). Pozsonyban szinte 
negyedszázadig élt szent hivatalának Jarius. Csendesen 
munkálkodó ember volt, általánosan becsült férfiú és 
kiváló szónok. A kegyes életű Mária Dorottya3) kir. 

') Haan, Jena hungarica. pag. 108. 
2) Nyomtatásban e cim alatt : Was eine Gemeinde vom Amte eines 

evang. Predigers halten müsse, wenn er es mit Segen bei ihr ausrichten 
soll. - Pozsony 1818. Weber S. P. és fiánál. 

3) Lásd róla Loesche G. : Die evangelischen Fürst innen im Hause 
Habsburg. Bécs 1904, 41. és köv. 1. 



hercegnő pozsonyi tartózkodása idején szorgalmas hall-
gatója volt. Élete végén súlyos szenvedések sanyargatták, 
mig 1843 május 3.-án meg nem szabadult tőlük. Két 
nappal később ünnepiesen eltemették s két hivataltársa, 
Stromszky és Tremmel beszélt fölötte1). Az előbbi finom 
érzékkel jellemezte Jariust, kiemelte rendkivüli eredetisé-
gét, erős hitét, a társas életben derült, ötletes, barátságá-
ban megbízható, odaadó, szenvedésében türelmes és 
reménykedő voltát. Theologiai tekintetben már azért is 
figyelemre méltó, mert a racionálizmus uralma idején a 
régi evangéliomot akarta hirdetni. Szilárdan ragaszkodott 
Jézus istenségéhez, bár álláspontjáról a megigazulás 
tanát nem fogta fel teljesen. A mysterium tremendum-ot 
az urvacsorában nem értette át. Működése korában igen 
jelentékeny volt és nem is maradt áldásos utóhatás nélkül. 
Egyházi beszédei közül néhány még életében megjelent2); 
egy egész évfolyam 1859-ben Osterlammnál jelent meg 
Pesten ilyen címen: Az esztendő minden vasár- és ünnep-
napjára való prédikációk. Jarius Vilmos József hátra-
hagyott irataiból. („Predigten auf alle Sonn- und Festtage 
des Jahres. Eine Auswahl aus den hinterlassenen Hand-
schriften Wilh. Jos. v. Jarius.") Kiadója Hornyánszky 
Viktor. A kiadás költségeit egy kegyes úrinő adta. 

J E N T S C H J Á N O S magiszter a szászországi Mügelnben 
született 1585 január 2.-án. Atyja, szintén János, itt 
polgár és városi tanácsos volt. Az apa később Oschatzba 
költözött és itt is tanácsos lett. 1599 óta a fiatal Jentsch 
a grimmai iskolában tanult, innen 1604 február 24.-én 
ment a wittenbergai egyetemre, hol 1608 szeptember 
20.-án magiszterré lett. Mikor 1610-ben Wittenbergában 

') Mindakét beszéd megjelent Wigandnál Pozsonyban 1843. 
2) A fentebb említett beköszöntő beszéden kivül pl. hálaadó beszéd a 

kolera megszűnésekor, Pozsony 1831 Webernél. „Jesus Christus empfangen 
vom heil. Geist" ugyanott 1834 (Mária Dorottya kir. hercegnő kívánságára 
jelent meg) ; egyházi beszéd Márk. VILI. 1—9. alapján, ugyanott 1838. 



kitört a pestis, utazni ment és Lipcsén, Jénán, Bambergen, 
Nürnbergen, Begensburgon, Linzen, Kremsen keresztül 
Bécsbe ért, hol Kollonich Szigfriddel, ki őt Inzersdorfban 
hallotta szónokolni, közelebbi összeköttetésbe lépett és 
1611-ben ennek udvari papja lett. Wittenbergában avatták 
föl 1611 augusztus 28.-án1) s szeptember 17.-én végleg 
Ausztriába költözött. Mint Kollonich udvari papja vasár-
naponként Bécsben prédikált, utóbb elkísérte urát esküvő-
jére AYoinitzba, majd Lewenzbe, ezután Kollonich az 
alsó-ausztriai Jedenspeigen lelkészévé tette. Innen hivták 
meg Vollgnad helyére, a harmadik pap állására Pozsonyba 
1616 április 16.-án2). Még Pozsonyba költözése előtt ez év 
májusában Wittenbergában járt3). Majdnem húsz évig 
szolgálta a gyülekezetet és nagyon fájt a pozsonyiaknak, 
mikor meg kellett tőle válni. Säuberlich Pált ugyanis 
negyedik izben való rokonság miatt elválasztották feleségé 
tői és Jentsch az elválasztott asszony fölött mondott 
halotti beszédében azt hirdette, hogy az Isten megbünteti 
azokat, akik ezt cselekedték. Erre Pázmány biboros herceg-
prímás II. Ferdinánd királynál keresztül vitte, hogy 
Jentschet az országból kiutasították. Szinte egy évig 
tárgyaltak ebben az ügyben, de eredmény nélkül. Hiába 
pártolta a város, Jentschnek menni kellett4). Az 1635 
augusztus 20.-án kiállított bizonyítvány megdicséri, hogy 
tanításában és életében példás volt és különösen a pestis 
alatt a gyengék látogatásában buzgólkodott. Azt irják, 
hogy őt úgy tisztelték mint ,,animosurn et constantem 
defensorem sacrificae et orthodoxae religionis in scrip-
turis Prophetarum et Apostolorum comprehensae atque 
in Augustana Confessione inveriata Formulaque Concordiae 

') Wittenbergai felavatottak könyve. 
2) Pozsony város feljegyzései. 
3) Erről szól Pozsony város feljegyzései között egy levél a kassai 

tanácshoz 1616 augusztus 14-iki kelttel. 
4) V. ö. Pogner János : „Verzeichniss" 1. 1. és köv. 



repetitae"1). Jentsch ügye az akkor kezdődő templomépi-
tésre is rossz hatással volt: meg kellett szakítani. Jentsch 
először Boroszlóba ment, ahol Czeradin gróf házánál 
talált egy évre menedéket. 1636-ban Oschatzba, majd 
1637-ben a pestis miatt Freibergbe utazott, mig 1638 
elején Oschatzban szuperintendens lett. Sokat szenvedett 
kő-bajában, mig végre 1662 január 17.-én meghalt. Nyolc 
lelkész vitte sirjába, mely az oschatzi templomban van. 
Knauthnak a 61. zsoltár 9—15 alapján fölötte mondott 
halotti beszéde 1662-ben Lipcsében megjelent nyomtatás-
ban. Ő maga adta ki: ,,Dissertatio de veneratione sanc-
torum" Wittenberga 1610, és két beszédét („Zwo Predig-
ten") Lipcse 1636. — Jentsch háromszor nősült. Először 
Teitelbach özvegyét, Máriát vette el 1614 június 26.-án, 
másodszor Rabe Krisztina pozsonyi polgárleányt (1616 
április 22.; f 1621 május 16.); harmadszor Grosz özvegyét, 
Magdolnát 1622 január 14.-én. Gyermekei csak utolsó 
házasságából születtek és pedig Anna nevű leánya és 
Keresztély nevű fia (szül. 1622 december 10.-én Pozsony-
ban, meghalt 1666 január 13.-án mint archidiakonus 
Oschatzban), ennek keresztapja Kollonich volt. A régi 
pozsonyi egyházi könyvekben előforduló Jentsch Éliás, 
János testvére volt2). 

K É L E R ZSIGMOND, Kéler Zsigmond bártfai kereskedő-
nek és nejének, szül. Engelmayer Máriának fia, 1712 
december 4.-én született. Eleinte szülővárosa iskolájába 
járt, utóbb magyar szóra Tokajba, majd Sárospatakra 
került, végre a kézsmárki gimnáziumba, hol Buchholtz 
György tanította. 1731-ben szülői külföldre küldték és 
pedig az akkor hires thorni3) gimnáziumba. Innen 1733-ban 
Jénába ment4) és 1735-ben tért vissza hazájába. Egy 

Pozsony város feljegyzései. 
2) V. ö. Adelung : „Fortsetzung und Ergänzung zu Jöchers Gelehrten-

lexikon.1 ' Lipcse 1787 I. köt. 2265. 1. 
3) Ott működött ifj . Zahler Jakab is, ki előbb Bártfán volt lelkész. 
4) Haan, Jena Hungarica pag. 55. 



évig csupán tanulmányainak élt. Ekkor azzal bizták meg, 
hogy magyarországi evangelikus gyülekezetek számára a 
külföldön alamizsnagyüjtő útra induljon. így járta be a 
német birodalmat, Elzászt, Svájcot, Poroszországot, Dániát 
és 1741-ben érkezett haza. Nemsokára a besztercebányai 
gyülekezet hivta meg lelkésznek és március 10.-én avatta 
fot Pfannschmidt Keresztély szuperintendens Lőcsén. Hét 
év múlva elhagyta Besztercebányát, mert hivataltársai 
irigykedtek rá. Garamszeghre ment tót papnak az ottani 
artikuláris gyülekezetbe. 1749-ben Körmöcbányára hivták 
s alighogy odaérkezett, megkapta a meghivást a Bél 
halála által megüresedett helyre, Pozsonyba és e hivatalát 
július 5.-én foglalta el. Körülbelül egy évtizedig működött 
itt. 1759 március 3.-án halt meg hirtelen, de nem készü-
letlenül, mert gondolt a halálra. — Neje szül. Sonntag 
Anna Mária volt. Két fia, Zsigmond és Gottfrid, jelenté-
keny emberré lett. Kéler derült lélek volt, minden gond-
ját arra bizta, aki mindnyájunkról gondoskodik. Ezért a 
szegényeknek és betegeknek jóságos és gondos vigasz-
talója volt. 

KELLER JÁNOS BERNÁT magisz-
ter 1616 körül született és fia vagy 
unokája volt Keller György (f 1632) *). 
saarbrückeni szuperintendensnek. Va-
lószínűleg Strassburgban tanult, a 
pozsonyi gyülekezetnek 1643 április 
17.-én kelt meghivását ugyanis e 
jegyzettel külték neki ,,a strassburgi 
egyetemen"2). Itt tette le ez év 

május 4.-én Schmidt János dr. előtt vizsgáját és a követ-
kező napon felavatták. A concordia könyvet ,,corde et 
calomo" (szivével és tollával) az nap irta alá3), a pozsonyi 

1) Saarbrückenben erre nézve nincs adat. 
2) Pozsony város feljegyzései. 
-) Horning V. strassburgi lelkész közlése. 



kontubernium törvényeit 1643 július elsején é s mindkét 
helyen ,,Nassa-Saraepontanus"-nak nevezi magát. Már 
1652 november 10.-én meghalt, 36 éves korában. Özvegye, 
Éva Mária, kitől nem voltak gyermekei, 1655 január 
27.-én Bürger György Kristóf1) nyitrai lelkészhez ment 
nőül. Nyomtatásban Blendinger János Henrik szentgyörgyi 
lelkész fölött mondott búcsúztatója jelent meg Nürnberg-
ben 1649-ben. („Christi. Leichenpredigt über . . . M. Johann 
Heinrich Blendinger, gew. . . . Pfarrherrn . . . in 
St. Georgen . . .u2) 

K L E I N MIHÁLY 1712 szeptember 14 . -én született 
Merényben, Szepes megyében. Atyja, Klein Izrael, lelkész 
volt, anyja szül. Saltzer Dorottya. Szülőföldje iskolájában 
kezdte tanulmányait, az eperjesi és pozsonyi gimnázium-
ban folytatta 1733-tól unokatestvérével, Klein Bertalannal 
négy évig Jénában3) tanult. Ezután Kary, lőcsei keres-
kedő házánál volt nevelő. 1742-ben Bártfára hívták segéd-
lelkésznek és november elsején avatta föl Ambrózy György 
szuperintendens Csetneken. Gyülekezete nemsokára rendes 
lelkésszé választotta. Pozsonyba 1762-ben került és itt 
működött 1782 március 8.-án bekövetkezett haláláig. Fia, 
Klein János Sámuel, később kassai lelkész, szerzője 
annak a nevezetes adatgyűjteménynek, mely a lelkészek 
életéből sok becses emléket mentett meg a feledéstől. 
(„Nachrichten von den Lebensanständen und Schriften 
evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs 
Ungarn"). Két kötet, Lipcsében és Budán 1789. — Klein 
Mihály irodalmilag is működött, a berlini és jénai ter-
mészettudományi társulatoknak szorgalmasan kutató tagja 
volt. Megjelent tőié: „Rechnungstabellen" Pozsony 1751; 
„Katechetische Heilsordnung" Boroszló 1752; „Ein in 

*) Lásd Klein: Nachrichten I . K. 19. 1. és köv. 
a) Az itt közölt kép eredetije a cs. és kir. hitbizományi könyvtárban 

van Bécsben. 
3) Haan, Jena Hungarica pag. 56. 



den Mühseligkeiten des menschlichen Lebens gesammelter 
Liederschatz" Pozsony 17561); „Süsse Milch" Pozsony 
1763; „Neueingerichtetes ABC-Buch" Pozsony 1763; 
„Sammlung merkwürdiger Seltenheiten des Königreichs 
Ungarn", Pozsony és Lipcse 1778, ez a munka 1814-ben 
magyar forditásban is megjelent. Kéziratban egy föld-
leírást hagyott és egy német helyesírást, amellyel sokat 
foglalkozott saját rendszere alapján. 

KLESCH JÁNOS KRISTÓF magiszter, fia a hirneves Klesch Kristófnak, 
ki 1706-ban halt meg, mint lelkész Erfurtban2). 1710-től 1712-ig Klesch Mo-
dorban volt lelkész és itt bűnös életével megbotránkozást keltett. Aulber már 
1710 nyarán figyelmeztette a hiveket Klesch sötét múlt jára. Sonnentag Jere-
miás briegi nemes ugj'anis elmondta neki, hogy mikor Klesch a sziléziai 
Senitzben volt pap, egy boroszlói özvegyet akart feleségül venni, holott neki 
Erfurtban neje és gyermeke volt: tehát bigamiát akart elkövetni. Klesch azt 
állította, hogy nejét, atyja kívánságára „csalárd módon" kötötték hozzá, de 
úgy, hogy még idejében elmenekülhetett. Azt követelte, hogy az asszonyt a 
briegi konzisztórium elé állítsák. Fortélyai azonban nem használtak, nejét és 
gyermekét el kellett ismernie3). Minthogy azonban ezalatt uj „menyasszonyá"-
tól és ennek atyjától pénzt kapott kölcsön, azt mondta, hogy utazni megy és 
— megszökött. Északi Magyarországra ment és azt hitte, hogy Szepesszom-
baton, atyja egykori gyülekezetében, menedéket talál. Itt nem talált otthont, 
de Modorban megválasztották és eleinte annyira megnyerte a gyülekezetet, 
hogy Aulber komoly intései nem használtak4). Csak 1712-ben távolították el 
Modorból és PozsonybM jött. Az 1713-iki pestis alatt, Knepel halála után, a 
járvány idejére alkalmazták. Később katholikus lett). 

(KNEPEL JOAKIM magiszter 1674 ig, azután 1706-tól 1711-ig Grinádon 
volt lelkész. Mikor onnan elűzték, Pozsonyban élt mint magánzó és 1712 
november 22.-én mint özvegy ember nőül vette Stephanides Ferenc tanító 
leányát Mária Erzsébetet. Mikor 1713-ban a pestis kitört, a gyülekezet a 
járvány idejére lelkésznek hivta meg, de a pusztító vész még ez évben 
elragadta). 

') Névtelenül jelent meg. A tartalmas könyv sok ismeretlen dalt közöl 
s némelyik meglehetős hosszú. A bevezető ének „Ja Jesus nimmt die Sünder 
an", a Lehr-féle ismerős ének dallamára, 68 strófából áll! 

2) Lásd Lichner, Joh. Burii Micae pag. 157 és köv. és Klein „Nach-
richten ' I. k. 153. és köv. 1* 

3) Az erfurti esketési anyakönyvben Kleschnek Schluckelmann Do-
rottya Erzsébettel való házasságkötése 1706 január 4.-érői tényleg be van 
jegyezve. 

4) A Kleschre vonatkozó okmányok, különösen Aulber levelei, melyek 
komolyságukkal és tisztaságukkal derítik föl az ügyet a Docum. archiv. ec-
clesiae evang. poson. Tom. VI.-ban vannak. 



K R U M B H O L T Z K E R E S Z T É L Y , dr. theol., 

1662 november 11.-én született Neu-
stadtban, Drezda mellett, takács fia 
volt. Kiváló tehetséggel és vas szor-
galommal végezte tanulmányait Schul-
pfortában (1676 — 81) és Lipcsében, 
hol 1685-ben magiszter, 1688 ban a 

''theológia bakkalaureatusa lett, majd 
a Szt. Nikolai szombat esti prédikátora. Midőn Wider 
gyenge egészségi állapota miatt lemondott, a szászországi 
konzisztórium ajánlatára és miután 1690 április 13.-án 
próbaszónoklatot mondott, Pozsonyban megválasztották. 
Július 15. én lépett be és első beszédét julius 25.-én 
mondta. 1696 február 10. én Kollonich kardinális kiadta 
a rendeletet, hogy Krumbholtznak három nap alatt el 
kell hagynia a várost és az országot. Annak a helyzetnek 
jellemzése, melyből Krumbholtz száműzése következett, 
úgy az ő, mint a gyülekezet történetében olyan fontos 
korszakra törne ki, melyet kellőleg méltatni egy életrajz 
keretében nem lehet. Itt csak jelezzük, hogy Krumbholtz 
az u. n. „Kyriarchia" első áldozata volt. Eltávolitása 
ugyanis Röszler Farkas gyülekezeti felügyelő kezdeménye-
zésére történt. Röszler és patrícius tábora ugyanis meg 
akarta tiltani a szószéken a búnök kiprédikálását, Krumb-
holtz meg ebben nem akart engedni. Első összeütközése 
az „urakkal" 1693 november 19.-én volt s ettől kezdve 
a küzdelem, néhány nyugvópontot leszámítva Krumbholtz 
elűzéséig tartott. A soproni gyülekezet (1695 szept. 20) 
és Freiszleben szász udvari pap (1695 november 11) 
békeltető kisérletei sikertelenek maradtak. Ha Krumbholtz 
kemény hangot használt is és Röszlerrel szemben haj-
hatatlan volt is, eltávolitása mindig szomorú jele 
lesz annak, milyen kevés lélekkel Ítélték meg az „urak" 
körében a dolgot akkor is és milyen kevéssé becsülték a 



lelkészi állást saját egyházukban1). — Krumbholtz eleinte 
egy szász herceg pártfogása révén a drezdai Zsófia temp-
lomhoz jutott. Négy év múlva Hamburgban próbaszónok-
lat nélkül a Szt. Péter templom főpásztorává választották 
egyhangúlag és ebbe a hivatalába 1700 november 16.-án 
iktatta be Winckler esperes. Hamburgban ekkor az ortho-
doxok és pietisták között nagy volt a feszültség. Krumb-
holtz a hamburgi orthodoxok vezetőjéhez, Mayer dr.-hoz2) 
csatlakozott. Midőn ez egy év múlva eltávozott, Krumb-
holtz akarta a vezető szerepet kezébe ragadni. 1701 május 
25.-én Mayer közvetítésére, „Üdvözülhet-e valaki a mosz-
kovita vallás szerint?" („Ob jemand in der moskowiti-
schen Religion selig werden könne?") cimü értekezése 
alapján Kielben a theológia doktorává lett. Ennek fejében 
Krumbholtznak ki kellett eszközölnie, hogy Mayer vissza-
kerüljön Hamburgba, mert Greifwald nem tetszett neki. 
Ez a törekvés Krumbholtzot ellentétbe hozta hivataltár-
saival, különösen Winckler esperessel, sőt később a városi 
tanácscsal is. Mikor még prédikációiban is szót emelt 
Mayer érdekében, Feind3) Berthold ügyész hevesen meg-
támadta. Erre két védő iratot tett közzé és még a szó-
székről is követelte, hogy a röpiratban megjelölt embe-
reket megbüntessék. Mikor ez ismételt sürgetésére sem 
történt, a néptömeg, mellyel Krumbholtz a Mayer érde-
kében fellépő, nyugtalan demokratikus elemekből álló 
Stielke-sereg által összeköttetésben volt, azt akarta kierő-
szakolni, hogy Feind Bertholdot in effigie felakasszák. 
Mikor ezt sem vihették keresztül, a tömeg hét tanácsost 
letett és erre akkora lett a rendetlenség, hogy 1708 
májusában császári parancsra a birodalmi csapatok be-
vonultak. Ezek ellen is prédikált Krumbholtz és ezzel 

E küzdelem iratai megvannak a pozsonyi gyülekezet levéltárban. 
2) Mayer János Frigyes dr.-t, Reiser Antal tehetséges, mindig harcra-

kész, de hiú utódjáról a Szt. Jakab templomban v. ö. Jöcher, Alig. Gelehrten-
lexikon, III. 321. 1. 

3) V. ö. Jöcher: Alig. Gelehrtenlexikon III. rész, 544. lap. 
A l'ozsonyi Evung. iígyház Története. II. 4 



megpecsételte sorsát. Június 4.-ére virradó éjjel elfogták 
és harmad félévig húzódó tárgyalás után 1711 február 
13.-án életfogytiglan való fogságra iíélték. A hamelni 
várba vitték és bár sokfélekép enyhítettek sorsán, bör-
tönben halt meg 1725 december 5.-én. Hamburg városá-
nak ezek a zavarok majdnem szabadságába kerültek és 
minthogy a birodalmi beavatkozásért még ezen kivül te-
temes összeget kellett fizetni, könnyen érthető, hogy 
Krumbhollz nevét olt még ma sem felejtették el, de nem 
emlékeznek meg róla kegyelettel. *) Krumbholtz különben 
szép növésű, kellemes megjelenésű férfi volt; megnyerő 
arcú, kiválóan tehetséges, jó előadással biró, ötletes, 
gazdag humoru, de emellett éles, heves, küzdelmet ked-
velő ember. írásai közül megemlítendő néhány latin disz-
szertációján kivül: „Compendium homileticum"-ból, Lipcse 
1699: A régi evangelium a hamisított újban és a hiu 
pápás újság a meghamisított régiben („Das rechte evan-
gelische Alte in dem fälschlich vorgegebenen Neuen und 
das blosse eitele päpstliche Neue in dem fälschlich vor-
gegebenen Alten") Drezda és Lipcse 1699, III. kiad. 
1709 (polemikus evangéliom-postilla); A szorongatások 
közt ingadozó és megmentett keresztyén lélek („Die in 
Bangigkeit schwebende und gerettete christliche Seele") 
Drezda 1702, II. kiad. Hamb. 1711 (szintén evangéliom-
postilla); Hamburgi beköszöntő és búcsúbeszédek, Ham-
burg 17 002). 

') A hamburgi zavarokat jól irja meg Höck János Henrik „Bilder aus 
der Gesch. der Hamb. Kirche seit der Reformation" cimű könyvében. Ham-
burg 1900, IIS. és köv. 1. — A hamburgi városi könyvtárban a küzdelemnek 
minden nyomtatásban megjelent emléke megvan, úgy szintén minden Krumb-
holtzra vonatkozó röpirat, 1719-ig! Krumbholtz képét is e könyvtár szívessé-
gének köszönhetem. 

2) Krumbholtz műveinek részletes kimutatása van Schröder Jánosnál: 
Lexikon der Hamb. Schriftsteller, Hamburg 1858, IV. k. 232 1. Itt található 
életrajza is. Röszlerrel folytatott küzdelmét tárgyalja meg Ribiny, Memora-
bilia, Tom. II. pag. 123. — Röszler és társai különben a feddhetetlen élelü 
lelkésszel szemben való gonosz viselkedésük miatt kellemetlenül érezték 
magukat és különösen a szász választófejedelmi udvarral szemben mentséget 



L A D E R J Á N O S a Bécs mellett levő Inzersdorfból való 
és úgy látszik, hogy szüleivel mint száműzött kivándorló 
jött Pozsonyba. Hol tanult, nem tudjuk. 1633 január 
elsején irta alá, mint meghívott pozsonyi lelkész a kon-
tubernium törvényeit és1) február 16.-án avatta föl itt 
Martini Miklós szuperintendens2). Már 1637-ben meghalt3). 
Neje szül. Ambtmann Regina volt és három gyermekük 
maradt: Anna Mária, kit Clausewitz Lőrinc vett nőül; 
János Jakab, aki mészáros volt Pozsonyban és 1658 
augusztus 20.-án Grängel Zsuzsánnát, egy cinköntő özve-
gyét vette nőül ; Regina, akiről csak azt tudjuk, hogy 
1635 október 17.-én keresztelték4). 

M A R T H J Á N O S M Á T Y Á S Pozsonyban született 1 6 9 1 

június 21.-én. Atyja Marth Mátyás polgár és kereskedő 
volt, anyja szül. Schremser Éva Rozina. Gyenge, beteges 
gyermek volt. Négy éves koráig teste tele volt keléssel. 
Hét éves volt, mikor atyját elvesztette. Tanulmányait 
részint az iskolában, részint magánúton nyerte. 1703-ban 
Győrbe küldték a magyar nyelv megtanulására. A követ-
kező évben anyja Meidelhez, a Vörös Ökör vendéglősé-
hez ment nőül és ekkor Marth megismerte az akkori 
kocsmai élet egész durvaságát. Tanulmányai mellett a 
költészettel és zenével is foglalkozott és akkor legsziveseb-

kerestfk és i n n e n az a valószínűleg légből kapott, a drezdai konzisztórium-
hoz küldött tudósítás, hogy Kollonich azért száműzte Krumbholtzot, mert egy 
vegyes házasságból született gyermeket megkeresztelt. Hogy a hamburgi pör 
idején Krumbholtz ottani ellenségei a pozsonyi viszálkodásra is kárörömmel 
hivatkoztak, az természetes. Krumbholtz később, az itteni tapasztalatokon is 
okulva, jónak látta a fennforgó vitás kérdések dolgában a következő irat ki-
bocsátását : ,,Octo quaestiones theologico-practicae d e e l e n c h o r e a l i 
e i u s q u e i n t e r d i c t i o n e . . rationibus insimulque exemplis históriáé 
ecclesiasticae dilucidatae", Drezda 1701. 

1) Manuscr. Convent. poson. Tom. VII. pag. 221. 
Manuscr. Convent. poson. Tom. XIII. pag. 34. 

3) 1637 június 16.-án még keresztapa volt. 
4) E három gyermeken kivül, kik közül a két idősebb nem Pozsony-

ban született, volt még egy 1634 szeptember 20.-án keresztelt, Máté nevű 
fiuk, ki, valószínűleg, még Lader előtt halt meg. Lader János Jakabnak két 
adóslevele van 1663-ból a gyülekezet levéltárában. 



ben katona lett volna. Mégis Anlber tanácsára Német-
országba, a tübingai egyetemre ment 1708 július 18.-án. 
Itt Pfaff dr.-nál lakott, használta ennek gazdag könyvtárát 
és széles körű tudást szerzett. 1710-ben Altorfon keresz-
tül, hol a pozsonyi Moller tanárt látogatta meg, Jénába 
ment1). Itt a tanárok közül különösen Buddens hatott 
rá erősen, úgy hogy lelkülete itt kezdett átalakulni. Danz-
cal is élénken érintkezett. Két év múlva Lipcsébe ment 
át, itt azonban nem tetszettek neki a viszonyok. Haliéba 
akart menni Szülei azonban egy ideig ellenkeztek. Hallé-
ban Langenél lakott, de érintkezett Freylinghausen és 
Franckeval is. Ez utóbbi ajánlotta a königsbergi Frideri-
cianum kollégiumba informátornak. Marth ugyan földijé-
nek, Weiszbeck Jánosnak, kit 1713 tavaszán Halberstadt-
ban meglátogatott, tanácsára haza akart jönni, de szülei 
is azt kívánták, hogy maradjon a külföldön, mert Po-
zsonyban ekkor a pestis dühöngött. így hát Marth Königs-
bergbe ment. Itt maradt tanitva és tanulva 1718-ig. Ez 
év július elsején utazott el és szeptember elsején szeren-
csésen megérkezett Pozsonyba. Eleinte özvegyen maradt 
testvérénél, Stertznénél lakott és csak tanulmányaival 
foglalkozott. 1719 szeptember 15.-én, épen egy évre, 
hogy itt első prédikációját mondta, a liceum rektorává 
választották. Ebben a hivatalában maradt 1721-ig, mikor 
lelkésszé lett. Jénába utazott és ott Züllich dr. szuper-
intendens avatta föl, 1721 július 18.-án, mert feljebb-
valója, Krmann Dániel, a pietizmus esküdt ellensége volt 
s nem akarta, hogy ez avassa föl. Mikor hazafelé jött, 
kellemetlen kalandja volt. Prágában husszita izgatónak 
nézték és tiz napig fogságban tartották. Végre ausgusztus 
9.-én újra Pozsonyba ért és 17.-én mondotta beköszöntő 
beszédét. Testi ereje egyre gyengült, de hivatalát mégis 
nagy hűséggel látta el. 1734 június elsején mégis le 

*) Haan, Jena hungarica, pag. 41. 



kellett mondania és már augusztus 8.-án meghalt. Rab-
bacher búcsúztatta el I. Ján. IV. 16 alapján. — Marth 
1729 január 24 óta a pozsonyi Trost Rózávál élt gyer-
mektelen házasságban. Névtelenül jelent meg tőle: „Demo 
eritus Quaerens et Christianus Respondens, das ist Christi. 
Beantwortung derer 153 Fragen Democriti, welche ganz 
kurz und deutlich verfasset worden von einem, der da 
glaubet und bekennet: Gott ist die Liebe !" Frankfurt és 
Lipcse 1734. — Marth a pietista iskola jelentékeny és 
kedves tagja volt1). 

M A T E R N K R I S T Ó F M Á R T O N (de Cilano) Pozsonyban 
született 1714 november 28. án. Családja, régi olasz 
nemesi család, evangélikus hitéért üldözve Magyarországra 
menekült. Atyja, Matern János Jakab tanácsur és festő 
volt, anyja szül. Birkel Mária Erzsébet. Gimnáziumi tanul-
mányait Tomka-Szászky alatt szülővárosában végezte. 
1733 tavaszán unokatestvérével, Matern György Keresztély 
lyel"), Haliéba ment. Lelkének gondozója ott Struensee 
Ádám, a később szerencsétlen véget ért Struensee János 
Frigyes gróf dán miniszter atyja, volt. Nagy hatást tett 
Maternre tanitóskodása a Francke-féle árvaháznál, mert 
lassan, értelmesen, nyomatékkal kellett tanitani és ezáltal 
terhes beszédhibájától ő maga, a tanitó is megszabadult. 
Mikor 1737-ben rövid időre hazatért, elcsodálkoztak 
folyékony beszédén. A következő évben újra Haliéba ment, 
de ott súlyosan megbetegedett és atyja hazahozta. Haza-

*) Fontos és Marth egész egyéniségére jellemző kéziratban fennmaradt 
(Serpilius által is közölt) önéletrajza a gyülekezet kézirattárában. Elmondja, 
hogy mi volt természeténél fogva és mi lett a kegyelem által. A végén a 
következő jegyzés : 

Nota- Bene! 
Du musst sterben. Ich sterbe täglich. 

Sir. 14, 18. 1. Kor. 15, 31. 
G e s e t z . E v a n g é l i o m . 

Emlitésre méltó Marthnak diák korából való emlékkönyve a gyülekezet kéz-
irat tárában. Arcképét, melyről maga is megemlékszik, nem szerezhettem meg. 

2) V. ö. róla és a Matern családról: Klein: „Nachrichten" I. k. 223. 1. 
és köv. 193. jegyzet. 



térte után nemsokára kitört a pestis és a gyülekezet 
1739 augusztus 24.-én meghivta a járvány idejére lelkész-
nek. Szeptember 4.-én avatta föl Mohi Éliás szuperinten-
dens Modorban és megkezdte nehéz hivatalát. A járvány 
után egy ideig szülei házánál élt, mig 1741 május 12.-én 
a kőszegi gyülekezet német lelkészül a nemescsóói (Vas m.) 
artikuláris gyülekezetbe meg nem hivta. Itt három évig 
működött. Rabbacher halála után szülővárosa hivta meg 
és 1744 április 12.-én mondta beköszöntő beszédét. 1747 
február 26.-án, Reminiscere vasárnapján, mialatt a temp-
lomban a konfiteort imádkozta, rosszul lett és rá március 
6.-án meghalt. Serpilius búcsúztatta el Zsid. IV. 9, 10. 
alapján. Matern, mint békés, lelkiismeretes ember, sokáig 
élt a gyülekezet emlékezetében. 

M I R U S (MIERSCH) J Á N O S KERESZTÉLY magiszter való-
színűleg Drezdában született 1656 októberében és 1673 
óta a meiszeni Szt. Afra iskola kötelékébe tartozott. Hol 
tanult tovább, nem tudjuk. Magiszter volt már, de még 
theológiai hallgató, mikor Schroll Anna Dorottyát, a 
stauchai pap leányát, 1694 november 2.-án nőül kellett 
vennie. Ezen a napon keresztelték meg első leányát, 
Dorottya Erzsébetet1). Egy ideig vikárius volt Rebhold dr. 
szuperintendens mellett Oschatzban2), később szászországi 
tábori pap, 1697 óta kőszegi német lelkész Nemescsóón3). 
1701 tavaszán Schnaderbach helyén Pozsonyban első 
pap lett. Március 24.-én mondta beköszöntő beszédét. A 
soproni Gruber azt mondja róla, hogy kegyes, szelid, 
békeszerető, alázatos ember volt, akiben „tentationes is 
voltak"4), de még sem tudott abban megnyugodni, hogy 
Aulbert elébe helyezték. Rangviszálkodás támadt közöttük 

') Stauchai anyakönyv. 
•) így irja Gruber Ádám 1701 január 23.-iki kelttel. Docum. archivi 

eccl. evang. poson. Tom. VI. pag. 175. 
3) Ezt mondja Mirus maga is a kőszegi gyülekezeti levéltárban őrzött 

levelében 1701 február 9-iki kelttel. 
4) u. o. 



és 1709 április 4.-éről kelt leveléből, melyben elbocsátását 
kéri, kiérzik a sértett hiúság. Bizonyára érezte, hogy 
Aulber a maga tiszta cimerével, fölötte áll. Tudvalevő, 
hogy Aulber elment és igy Mirus megmaradt eredeti állá-
sában. 1719 augusztus 26.-án halt meg. Fentemlített 
neje 1707 január 30.-án hunyt el, mire 1708 május 7.-én 
a soproni származású Endresz Anna Erzsébetet vette 
nőül, ki néhány héttel előtte halt meg 1719 július 18.-án. 

M Ü L L E R G Y Ö R G Y az ausztriai Steinben született. Sop-
ronban tanult és theológus korában ajánlotta Gensel 
Kristóf medgyesi lelkész Medgyesre prédikátornak. A 
németkereszturi zsinaton avatta föl Kiss Bertalan szuper-
intendens 1620 március 20.-án. A pozsonyi gyülekezet 
1635 nyarán hivta meg1), de már a következő évtől 
fogva nem tudunk róla semmit2). Máshová ment-e, vagy 
meghalt, bizonytalan. Úgy látszik kitűnő zenész volt. Gamauf 
Gottlib a soproni gyülekezet kéziratban maradt történeté-
ben ezt irja róla : A vasárnapi istentisztelteidbe ott (t. i. 
Medgyesen) énekes részeket hozott be és ez a környék-
ről odasereglett gyülekezetnek igen tetszett3). Volt hasonló 
nevű két férfiú, az egyik 1626-ig konrektor a soproni 
iskolán, a másik petersdorfi ( = Pöttelsdorf?) lelkész; 
milyen összefüggésben vannak az itt emiitett Müller 
Györggyel, nem bizonyítható. 

(OGGER SAMUEL magiszter valószinüleg pfalzi származás. 1608-ban 
pályázott Szentgyörgyre és ott próbaprédikáción is volt, de mikor Reusz An-
drás került oda, Pozsonyba jött és itt segédkezett. Heuchelin Simon hivatalba 
lépése után 1609-ben tovább ment. Felső Magyarországon több helyen volt 

A Müllerhez intézett levél, 1635 június 23-iki kelttel Pozsony város 
feljegyzéseiben. 

2) Az 1636 j anuá r 16.-án tartott egyházi közgyűlésről ezt olvassuk: 
„Nachdem nun der neuen H. H. Prediger Präsentation geschah, wird H. M. 
Josua Wegelin denuo pro Seniore den übrigen Herren Ministris rekomman-
dieret. H. Andr. Götzius ist nach ihme sekundus in ordine, Herr G e o r g i u s 
M ü l l e r tertius, Herr Daniel Schmidt quartus und Herr Johannes Lader 
quintus." 

3) Rrunner János soproni esperes közlése. 



lelkész, 1630-ban Murányban működött. Ekkor ú j ra pályázott Szentgyörgyre. 
További életéről nem tudunk1). 

P I H R I N G E R K E R E S Z T É L Y magiszter Pozsonyban született 
1641 augusztus 19.-én. Atyja, Pihringer Lipót pék és 
kocsmáros volt, anyja Bach Zsuzsanna, valószinüleg 
ahhoz a családhoz tartozott, melyből Bach János Sebes-
tyént származtatják. Pihringer a pozsonyi gimnáziumon 
tanult és 1659 november 18.-án iratkozott be az altoríi 
egyetemre. 1661 májusában Wittenbergába2) ment, később 
Gieszenbe. Wittenbergában 1662-ben magiszter lett. Gie-
szenből hivták meg 1665-ben lelkészi adjunktusnak és 
konrektornak Pozsonyba; miután ez év június 15.-én 
Wittenbergában felavatták,3) mindakét hivatalát elfoglalta 
és nagy pontossággal töltötte be. Az 1672-iki nehéz esz-
tendő Pihringerre is veszedelmet hozott. Minthogy az 
iskolaépületben lakott, április lO.-étől (virágvasárnap) kato-
nák őrizték. Mert a gyülekezet kivánságára a nagyszom-
bati törvényszék előtt nem jelent meg, életének, javainak 
és becsületének elvesztésére ítélték. Egyébként hasonló 
sors érte, mint a két lelkészt, Reisert és Sutoriust. 
Kollonich, aki nagyon haragudott rá, akasztófával fenye-
gette és vasra verette. Pihringer gyenge szervezetű ember 
volt és olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok 
tanácsára levették láncait. Végre ütött a, szabadulás órája, 
de egyúttal a száműzetése is. Augusztus 4.-én szülő-
városát mindörökre el kellett hagynia. Családja néhány 
héttel később ment utána. Menedékhelyet először hivatal-
társaival együtt Regensburgban talált. Később Bayreuthbe 
ment és a grófság egyházi szolgálatába való felvételét 
kérte. Közben Nürnbergben prédikált, mig 1672 végén 

1) Pozsonyi szolgálatairól 1609 április 22.-én kelt bizonyítványa Klein-
nél: „Nachrichten" 1. k. 349 és köv. 1. 293. jegyzet. A szentgyörgyi gyüle-
kezethez küldött a jánló levél 1630 első feléről Pozsony város feljegyzé-
seiben. 

2) Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum, pag. 161, 
3) Wittenbergai felavatottak könyve. 



Lonerstadtban vikárius lett. 1673 február másodikán 
Hohenstadtban lett lelkész, két évvel később Nürnberg 
mellett, Laufban előbb diakónus, majd (1679) pap. Itt 
élt 1694 december 13.-án bekövetkezett haláláig. Mikor 
1682-ben a pozsonyi gyülekezet újra szervezkedhetett, 
Pihringert is hivták haza, de nem ment1). Neje Heuche-
lin Gáspár pozsonyi városi jegyző leánya, Mária Katalin 
volt. Házasságukból 10 gyermekük született, de csak két 
leánya élte túl. Négy latin disszertációt és nyolc (Német-
országban mondott) búcsúztatót adott ki nyomtatásban, 
ezen kivül: Dávid zsoltárainak magva, vagy tanulság, 
tanitás, intés, figyelmeztetés és vigasztalás Dávid zsoltárai 
alapján mondott 300 beszédben, röviden egybefoglalva és 
az együgyüek javára versben irva („Kern der Psalmen 
Davids oder Lehre, Unterricht, Vermahnung, Warnung 
und Trost in 300 über die Psalmen Davids gehaltenen 
Predigten kurz behandelt und den Einfältigen zum Besten 
in Reime verfasst"). Nürnberg 1690. Raimundus Riman-
dus (Pihringer honfitársa és barátja Moller Dániel Vilmos 
altorfi tanár) könyvének, melyben a pozsonyi templom 
és iskolák erőszakos elfoglalásának történetét mondja el, 
munkatársa volt. A XII. fejezet egészen az ő munkája. 

P R Ő H L E HENRIK 1870 január 
31.-én született Rábakövesden, Vas 
megyében. Atyja Prőhle Rudolf gaz-
datiszt, anyja szül. Steiner Mária. 
Eleinte atyja oktatta, majd. a rába-
bogyoszlói és alsószelestei iskolákba 
járt. Sopronban járta a gimnáziumot 
és a theológiai tanfolyamot, ezután 

egy évre Haliéba ment. 1893 szeptember 23.-án avatta 
föl Karsay Sándor püspök Sopronban és 1893 október 

*) Pihringernek erre vonatkozó levele: Docum. archivi ecclesiae evang. 
poson. Tom. VI. pag. 83. és köv. 



elsején Kőszegre hívták segédlelkésznek. Itt 1897 őszén 
másodlelkész, 1903 szeptemberében első lelkész lett. 1905 
június elsején, Áldozócsütörtökön a pozsonyi gyülekezet 
egyhangúlag választotta meg lelkészének és szeptem-
ber 24.-én lépett uj hivatalába. Prőhle 1900 február 19.-e 
óta nős; neje szül. Schneller Zsófia, Schneller Vilmos 
volt községi lelkész leánya. 

R A A B E K Á R O L Y J ÁGOST P o -

zsonyban született 1804 október 2.-án. 
Atyja Raabe Dániel kalapos, anyja 
szül. Kaszberger Magdolna volt. 
1818-től 1823-ig a pozsonyi liceumon 
járt, előbb azonban egy évig Győrött 
volt magyar szóra. Theologiai ta 
nulmányait 1823 - b a n Sopronban 

kezdte, 1825-ben Bécsben folytatta és 1828/29-ben 
fejezte be Jénában1), hol a többi közt Baumgarten-Crusius, 
Danz és Fries voltak tanárai. 1829-ben a később nagy 
jelentőségre emelkedett Haubner Máté káplánja lett Győ-
rött és 1830 január 20.-án avatta föl Kiss János szuper-
intendens. Még ez évben választották meg Modorba pap-
nak, ahonnan 1833-ban a vasmegyei Schlainingba hivták. 
1841-ben a német gyülekezet élére került Bazinba és 
1843-ban végre szülővárosába jutott. Július 9.-én mondta 
beköszöntő beszédét. 1861-től 1865-ig esperes volt. Ké-
sőbbi éveit betegsége, főleg hallásának gyengülése kese-
ritette meg. Ez indította arra, hogy Kercser Ede bazini 
lelkészben segítséget vegyen maga mellé. 1878 július 
26.-án halt meg Gmundenben, Felső Ausztriában, ahova 
gyógyulni ment. Holttestét Pozsonyba hozták és itt 
augusztus elsején általános részvét közt kisérték az örök 
nyugalomra. — Neje szül. Dorner Mária volt. Két fiuk 
született és két leányuk, kik közül az egyik Doleschall 

1) Haan, Jena hungarica, pag. 154. 



későbbi budapesti lelkész neje lett. Raabe prédikációi 
közül néhány1 nyomtatásban is megjelent. A fontosabbak: 
I. Ferenc emlékezetére mondott beszéd, Szombathely 
1835; az uj énekes könyv behozatalakor mondott beszéd, 
Pozsony 1845 ; József kir. herceg nádor emlékezete 
(„Unser Freuden- und unser Trauerfest" füzetben), Po-
zsony 1847;.(a pozsonyi gyülekezet 250 éves fennállása 
ünnepén mondott beszéd, Pozsony 1856; reformáció ünne-
pére, Pozsony 1862; a magyar alkotmány visszaállításá-
nak hálaünnepén u. o. 1867; a pozsonyi német templom 
100 éves évfordulóján („Erinnerung an das 100-jährige 
Jubelfest" füzetben), u. o. 1876. Raabe, amint beszédei 
bizonyítják, kiváló tehetségű szónok volt, aki ura volt a 
nyelvnek és hallgatói szivén is uralkodott. De inkább 
szónok volt, mint prédikátor, inkább művész, mint theo-
lógus. A keresztről szóló igét nem értette meg. Hallga-
tóit gyönyörködtette, elragadta, de nem épitette b i b l i a i 
(1. Pet. II. 5; Ef. II. 1 9 - 2 2 ; IV. 1 1 - 1 6 . ) értelemben. 
A magánéletben derült lelkű ember volt, jókedvű és ezért 
általánosan kedvelt ember, ötletes társalgó, olvasott, mű-
vészetért lelkesedő, szellemes ember, amilyet a bécsi tár-
saság nevelt a márciusi napok előtt. 

RABBACHER JÁNOS A N D R Á S Pozsonyban született 1686 
október 20.-án. Atyja Rabbacher András szűcsmester volt 
és 1745-ben halt meg 92 éves korában1). Anyja szül. 
Franck Zsuzsánna. Tanulmányait itt kezdte Weiszbeck 
János alatt, Merseburgban folytatta és végre a hallei 
egyetemre iratkozott be 1704 január 27.-én, ahol Schna-
derbach, egykor pozsonyi lelkész, volt szives pártfogója. 
Mikor később Alslebenben nevelő lett, sokat érintkezett 
korábbi tanítójával, Weiszbeck Jánossal, ki ekkor már 
Alslebenben élt. Schnaderbach közbenjárására Rabbacher 
előbb a berlini Frigyes-kórház katechetája lett, majd 1711-

*) E j ámbor férfiú életrajza a gyülekezet kézirattárában van. Tom. V. 



ben ilmsi, 1712 január 28.-án pozsonyi lelkész. Február 
14.-én mondta beköszöntő beszédét. 32 évig működött 
itt áldásosán és az egész gyülekezet nagyrabecsülte. Rab-
bacher hozta Bél Mátyást a liceumhoz és ezzel megala-
pította ennek az intézetnek fellendülését. 1721 óta első 
lelkész és esperes volt. 1732-ben nevezetes pörbe keve-
redett. 1731 november 26.-án Niederecker Miklós éjjeli 
őrt megszólította, hogy mért fűzi szokásos mondókájához 
önkényesen még a következőket: Asszonyok és szüzek, 
nagyok és kicsinyek, takarjátok el szorgalmasan a tüzet, 
gondozzátok Isten nevében, vessetek rá keresztet az Atyá-
nak, Fiúnak, Szent Léleknek és Szent Flóriánnak (sic !) 
nevében! — A dologból szóváltás lett, Rabbacher Isten 
káromlásának mondta e szózagyvalékot, az éjjeli őr fejét 
is megfogta és azt mondta neki: „Gonosz ember kigyel-
med!" Niederecker panaszt tett a tanácsnál és Rabba-
chert december 24.-én kihallgatták. Erre a helytartósági 
tanács 1732 január 28.-án pert indított, mely február 
20.-án kezdődött meg. Március 14.-én mondták ki a 
kemény Ítéletet. Rabbachert Szent Flórián megsértéséért 
I s t e n káromlás és az éjjeli őr bántalmazása miatt 900 
forint pénzbirságra Ítélték. Ezt az Ítéletet a helytartótanács 
1732 november 18.-án megváltoztatta és a bírságot 500 
forintra szállította le. Rabbacher lefizette az összeget, 
melyet a lazaret kibővítésére, a kórház javítására, végül 
„ad pias causas convertendas" fordítottak, azaz a katho-
likus propaganda céljaira1). Ez és a szabad vallásgyakorlat 

*) A Rabbacher-féle pör iratai Pozsony város levéltárában vannak. Az 
éjjeli őrrel való jelenet Rabbacher saját feljegyzése. A kor erkölcsére jel-
lemző az ellendi elöljáróság két bizonyitványa. 1732 március 3.-án, egy 
Fischamendben elkövetett lopásért Niederecker Miklósról rossz bizonyitványt 
állit ki a község; március 8.-án (miután valószinüleg meghallották, hogy 
Niederecker ellenfele lutheránus pap) újra pecsétes irást adnak, amelyben 
kijelentik, hogy az előbbi bizonyitványt részegen állították ki — Niederecker 
a lopást nem gonoszságból követte el, hanem a nyomor hajtotta rá. Még 
Frankh József fischamendi csizmadia, a kárvallott, is így tanúskodik. És 
ilyen rovott multu emberrel szemben Rabbachert ítélték el! 



egyéb megsértése érlelte meg Rabbacher azon elhatározá-
sát, hogy 1744-ben Pozsonyt és Magyarországot végleg 
elhagyta. Közvetlen indítéka ez volt: Seckendorf Frigyes 
Henrik birodalmi gróf, a kegyes életű, hű lutheránus 
Seckendorf Lajos1) unokaöccse, 1737-ben mint császári 
fővezér a török háborúban Magyarországra jött és meg 
ismerkedett Rabbacherrel. Mikor a császári sereg vere-
séget szenvedett, Seckendorfot nemcsak állásától fosz-
tották meg, hanem Grácban fogságban is tartották. 
Nem eresztettek hozzá papot, aki megvigasztalhatta 
volna. Rabbacher azonban odament, álruhában bejutott 
hozzá és kiszolgáltatta neki az urvacsorát. Ez úgy meg-
hatotta Seckendorfot, hogy kiszabadulása után Rabbachert 
meghívta papjának Meuselwitzbe. 1744 április 6.-án mondta 
búcsúzó beszédét Pozsonyban és 23.-án elindult két gyer-
mekével. Májusban ért Meuselwitzbe és szent háromság 
vasárnapján mondta beköszöntő beszédét. Eleinte a grófi 
kastélyban lakott, mert uj paplakot építettek számára. 
Rabbacher neje, ki legkisebb leányával Pozsonyban 
maradt, hogy a tehetős ember vagyonát pénzzé tegye2), 
1745-ben ment ura után Németországba. Rabbacher azon-
ban sokkal későbben változtatta meg állását, semhogy uj 
helyzetébe bele tudott volna szokni. Meuselwitzben mindig 
idegen maradt. 1767 őszén annyira meggyengült, hogy 
segítő társra szorult. 1768 január 18.-án meghalt. — 
Nejétől, szül. Peltz Anna Eleonórától, hat gyermeke született, 
de csak egy fia és két leánya maradt életben. Rabbacher-

E dőrék férfiúról (f 1692-ben, mint a hallei egyetem kancellárja), 
kit joggal „omnium nobilium christianissimus et omnium christianorum 
nobilissimus"-nak neveztek, 1. Jöcher: Ali. Gelehrtenlex. 4. rész, 464. 1. és 
köv. és Schreber G. D. Hist. vitae V. L. a Seckend. Lipcse 1734. — „Com-
pend. hist. eccl."-át egyháztörténeti kézikönyvül sokáig használták a főiskolá-
kon. „Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo s. de refor-
matione religionis" Lipcse 1688, vitairat Maimbourg „Histoire du Luthéra-
nisme" ellen és a tiszta lutheri vallás alapos apológiája. 

2) Rabbacher 15 ezer tallérnyi vagyont hagyott. A meuselwitzi lelkészi 
hivatal közlése. 



tői nyomtatásban megjelent egy Mohi Elias szuperintendensi 
beiktatására mondott beszéde („Inaugurations-Sermon, 
als . . . H. Elias Mohi . . . Prediger . . . in Modern zu 
einem Superintendenten . . . Anno 1737 d. 11. August . . . 
inaugurieret wurde") Pozsony 1738; „Abdankung und 
Leichenpredigt" (Seckendorf Klára Dorottya grófnő fölött 
1757 január 10.-én mondott búcsúztató) Altenburg 1757. 

R A C K W I T Z K Á R O L Y polgári szülőktől (atyja Rackwitz 
Henrik asztalosmester, anyja szül. Reszler Zsuzsánna 
Katalin) született Pozsonyban 1758 április 12.-én. Itt és 
Göttingában (1780) tanult, először Bécsben volt vikárius, 
azután Sopronban lelkész. 1785 május 4.-én vette nőül 
Kaszberger Mária Zsuzsánnát. Werner halála után Pozsony-
ba hivták meg és 1790 május 12.-én lépett hivatalába. 
Még ez évi augusztus 24.-én meghalt és igy csak egy 
negyed évig szolgálta a gyülekezetet. Crudy azt mondja 
róla, hogy hosszabb életet érdemelt volna. Két leánya 
maradt. 

R Á Z G A PÁL. Ennek a szerencsétlen 
embernek pályáját Geduly dr. püspök 
kegyeletes módon igy írja le: „Bazin-
ban született 1798 december 10. én. 
Modorban és Pozsonyban végezte gim-
náziumi tanulmányait s ezután a 
Blaskovics-féle nevelőintézet tanitója 
lett Plankenburgban, Ausztriában. 

1821 ben az ekkor megnyilt protestáns theologiai fakul-
tásra ment Bécsbe, hogy tanulmányait befejezze. 1823-ban 
avatta föl Wächter szuperintendens Trebesing (villachi 
kerület Krajnában) lelkipásztorává. 1827-ben Zlanba (ugyan-
abban a kerületben) költözött. Innen nyolc évi működés 
után 1835-ben a modoriak hivták meg. Rázga teremtette 
meg modori lelkipásztorkodása idejében a pozsonymegyei 
esperesség lelkészeinek, valamint özvegyeinek és árváinak 
nyugdíjintézetét. 1839-ben Modorból Prágába ment és ott 



a német gyülekezet lelkipásztora lett1). 1846-ban mint a 
pozsonyi gyülekezet lelkésze, visszatért hazájába. Alig 
három évi működés után itt borzasztó szerencsétlenség 
érte. A betört osztrák csapatok törvényszéke előtt izgatás-
sal vádolták, a haditörvényszék kötél általi halálra Ítélte 
és 1849 június 18.-án kivégezték'2). — Rázga neje, szül. 
Luja Johanna Mária, . aarhusi dán hajóskapitány leánya 
volt. Házasságukból öt gyermek született: Paulin, Matild3) 
Gyula, Frigyes és Henrik." — Rázga mint szónok is 
kiváló tehetség volt, de szenvedélyes és állhatatlan ember. 
Az akkor általános racionalisztikus theológiában növeke-
dett, nem tudott az Ur szava előtt teljesen és feltétlenül 
meghajolni, ezért esett kora zivatarának áldozatává. 
Nyomtatásban beköszöntő beszéde maradt meg („Die 
Aufgabe des evang. Geistlichen den Forderungen der Zeit 
gegenüber. Antrittspredigt . . . den 6. Sept. 1846 gehal-
ten") Pozsony 1846. 

R E I S E R A N T A L , dr. theol., Augs-
burgban született 1628 március 7.-én. 
Atyja, Reiser Antal, kereskedő volt, 
anyja, szül. Schmidt Anna, Schmidt 
Dániel pozsonyi lelkész leánya. 1646 
óta Strassburgban tanult, azután 
Tübingában, Gieszenben és Altorfban, 
ahol 1651 június 29.-én magiszter 

lett. 1654 ben nagybátyjának, Schmidtnek, ajánlatára a 
selmeci gyülekezet hivta meg és Regensburgban avatták 
föl. 1659-ben jött Pozsonyba és ez évi április 24.-én irta 
alá a konlubernium törvényeit. Az 1672-iki kemény ül-

*) Rázga prágai működésére vonatkozólag v. ö. Eckart : „Gesch. der 
deutschen evang. Gemeinde in Prag." Prága 1891. 66. 1. 

2) Sir ját évente kegyelettel keresi föl és koszorúzza meg az if júság. 
A fordító. — Bővebben lásd Kumlik Emil : Pozsony és a szabadságharc 
cimű könyvében. Pozsony és Budapest 1905. A magyar kiadásban az 55. és 
köv. lapokon, a német kiadásban 65. és köv. 1. 

s) Rázgának mindkét leánya a gyülekezet menedékházában él. 



dözés alatt Reisernek is el kellett hagynia Pozsonyt. 
Sutorius és Pihringerrel együtt viselte a szégyenletes fog-
ságot július 18.-ától augusztus 4.-éig és ezen a napon, 
korán reggel hagyta el Magyarországot örökre. Vagyonát 
itt kellett hagynia, csak 12 könyvet vihetett magával. 
Felesége, szül. Hereditia Mária Regina, ekkor áldott álla-
potban volt s csak később mehetett utána1). Szülőváro-
sában, Augsburgban talált menedéket és 1672-ben ott 
gimnáziumi rektor és könyvtáros lett. 1675-ben őhringeni 
(Hohenlohe), 1678-ban végre hamburgi lelkész lett. Odau-
laztában Gieszenben licenciátus, később, 1683-ban a 
theológia doktora lett. 1686 április 27.-én halt meg. 
Reiser Antal Spener iskolájának legkiválóbb tagjai közé 
tartozott. Latin és német nyelven sok munkát adott ki. 
Itt felemliljük: „Vindiciae evangelico-thomisticae" Ulm 
1669; a pozsonyi gyülekezethez irt búcsúzó levele Augs-
burg 1672; „Regenerationis proprium sacramentum bap-
tismus" Augsburg 1674; „Kurze biblische Anweisung, 
wie man sich mit der öffentl. Kirchenbusze zu verhalten 
habe" Frankfurt 1677 ; „Theatromania*, Ratzeburg 1681; 
„Religionsgespräch von seiner und andrer ev. Lehrer 
vormals erlittener Verfolgung i. d. Königr. Ungarn" (a 
magyarországi protestánsüldözésről) Hamburg 1683. Több 
munkáját kéziratban hagyta hátra, a többi között egy 
„Martyrologium Hungáriáé"2) cimüt. 

1) Első neje, kitől két gyermeke született, szül. Laube Johanna volt. Második 
nejével 1656-ban kelt egybe. Ebből a házasságból két fia és öt leánya született. 

2) V. ö. Klein: „Nachrichten" II. k. 419. 1.; Jöcher: Gelehrtenlex. 
III. rész 1998. 1 ; Ribiny: Memorabilia Tom. I. pag. 19. és köv.; Schröder 
János : Lexikon der hamb. Schriftsteller, Hamburg 1858, VI. k. 231. 1. és 
köv., ahol Reiser minden munkáját felsorolja. — Moritz Károly Fülöpnek 
1785-ben megjelent, ^Anton Reiser" cimű lélektani regényéhez a mi Rei-
serünknek semmi köze. Hogy Moritz hősét a pozsonyi lelkészre emlékezve 
nevezi el igy, azt Geiger Lajos e regény uj kiadásához irt előszavában, csat-
lakozással Denina, La Prusse littéraire III. 70-hez, valószínűnek tartja. Lásd: 
„Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts in Neudrucken" 
23. k. XV. 1. — Moritzról 1. Goedeke: Grundriss zur Gesch. d. deutschen 
Dichtung. V. k. 490. 1. 



R E U S Z 1 ) A N D R Á S volt Pozsony első lutheri lelkésze. 
A szászországi Querfurtból származott. Legelőször szülő-
városa iskolájába járt, később a salzwedeli gimnáziumba, 
azután valahol Magyarországon — nem tudjuk hol — 
rektor2) lett. Valami Raff Lénárt Steinichenbe (?) hivta 
lelkésznek és 1579 április elsején avatta föl Leyser Poli-
kárp Wittenbergában3). Kollonich Siegfried már valószí-
nűleg 1581-ben udvari papjává fogadta és ilyen minő-
ségben működött 1590 óta Récsén. Már akkor annyian 
jártak ki Pozsonyból gyónni és Reusz beszédeinek hall-
gatására, hogy a helytartó megüzente a tanácsnak, szün-
tesse be a récsei prédikációhoz való vándorlásokat1). 
Reusz is eljölt Pozsonyba titokban, hogy egyeseknek az 
urvacsorát kiszolgáltassa5). Nyilvános istentiszteletet itt, 
mint Kollonich udvari papja, a Kamper féle, majd a 
Balassi féle nemesi házban tartott. Igy eléggé megismerte 
a gyülekezet és mikor ez 1608-ban forma szerint is be-
rendezkedett, Reuszt hivta meg első rendes lelkészének. 
1606 július 26.-án kelt levélben kérték el Kollonichtól, 
ki augusztus 7.-én küldte el beleegyező feleletét0). Bekö-
szöntő beszédét Reusz 1606 október 8.-án (szenthárom-
ság után való 20. vasárnapon) mondta el, miután októ-
ber 2.-án nyilvánosan beiktatták7) és az úgynevezett 

') A wittenbergai felavatottak könyvében és a pozsonyi kontubernium 
törvényei alatt igy i r ja nevét, ez tehát a helyes irása. A „Reisz" féle alak 
abból lámadt, ahogy e nevet Ausztriában és Magyarország nyugati részében 
kiejtik. 

2) Hogy Reusznek nem volt főiskolai képzettsége, kitűnik a pozsonyi 
tanácsnak Heilbrunner Fülöphöz 1606 augusztus 2-iki kelttel irott leveléből, 
ahol az olvasható, hogy Reusz nem tanult akadémiákon („nicht in den Aka-
demiis studieret"). Ez a levél Pozsony vá ros feljegyzéseiben. 

3) Wittenbergai felavatottak könyve. L. még: D. Buchwald: Mitteilun-
gen aus den Wittenberger Ordiniertenbüchern seit 1573. A „Jahrb. d. Gesell-
schaft für die Gesch. des Protestantismu8 in Österreich" 17. évf. 40. és köv. 
lapjain 

4) Protocollum actionale, Pozsony városánál 1597 április 2. 
5) U. o 1594 december 9.-éről. 
6) Ez a fontos okmány a gyülekezet kézirattárában van. 
') Protocollum actionale, Pozs. vár. 
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Armbruster féle házat („a kék éggolyóhoz") az evangéli-
kusok istentisztelete számára berendezték. Még ez év 
decemberében Teitelbach Ádámban állandó segítő társat 
kapott. De a békés munka nem tartott sokáig. A katho-
likusok a következő évben már felségsértéssel vádolták 
Reuszt, mire a tanács, felsőbb nyomásnak engedve, 1607 
november 13.-án, megtiltotta neki a prédikálás!'). Hogy 
Reusz most a külvárosban, az úgynevezett Schnupfer féle 
házban (Széplak-utca) prédikált-e, csak gyanítható2). 
Bizonyos, hogy Illésházy István sürgetésére 1608 tavaszán 
Szentgyörgy meghívását elfogadta3). A pozsonyi kontu-
bernium létesitesével Reuszt dékánná választották és 
ebben az állásában irta alá 1612-ben a törvényeket. Szent-
györgyben maradt haláláig. 1616-ban Senensis4) Mihály 
személyében hivatal- és segítőtársat nyert. 1629 körül5) 
halt meg. Reusz egyszerű, de szilárd jellemű, hű ember 
volt. Kollonich ezt irja róla6): Reusz András egyéniségé-
ben, aki keresztyéni, tapasztalt és értelmes ember, nem 
kételkedem; tudom hogy hivatalát híven végzi el. A gyüle-
kezet dicsérettel emliti meg, hogy hosszas gyakorlás által 
szép donum concionandi-t (szónoklási képességet) szerzett7). 
Reuszé a felejthetetlen érdem, hogy Pozsonyban ő hirdette 
előszőr rendszeresen a tiszta evangéliomot az igazi lutheri 
hitvallás alapján. 

') Lásd a tárgyalásokat Pozsony ,.Protocollum actionaIe"jában. 
2) Lásd Danniger feljegyzéseit. 
а) 1608 június 25.-én tanács és gyülekezet elhatározzák, hogy az evang. 

egyháztiál a lelkészi hivatalba újra alkalmas embert kell keresni. Pozsony 
„Protocollum actionale"-ja. — Hogy különösen Illésházy kivánta Reuszt, a 
tanácsnak a szentgyörgyiekhez irt, 1630 február első felében kelt leveléből 
tűnik ki. 

4) Körmöcbányái ember; 1610 május 23.-án avatták föl Wittenbergá-
ban Selmec számára — L. Prónay és Stromp: Magyar evang. egyháztörténeti 
emlékek, 146. 1. 

5) A tanács fentebb emiitett levelében ,.megboldogultának nevezik. 
б) A fentemiitett, 1606 aug. 7-iki keltű levélben. 
7) A Heilbrunner Fülöphöz irt, fentemiitett levélben. 



R I B I N Y J Á N O S szegény, de derék 
szülőktől származott és 1722 január 
22.-én születetett a nyitramegyei 
Krencsen. Iskoláit Nemeskéren kezdte, 
Selmecen folytatta, majd Pozsonyba 
került és itt Bél Mátyásnál lakott. 
1744-ben Jénába1) ment. 1747-től a 
soproni gimnázium rektora volt és 
a keresztségről való tanitásában 

heterodoxiával vádolták. 1758-ban hagyta el Sopront és 
a lőcseiek meghivására papnak ment. 1759-ben lett po-
zsonyi lelkész. 29 évig működött itt 1788 augusztus 6.-án 
bekövetkezett haláláig. Ribiny mondta az ünnepi beszédet 
az uj pozsonyi templom felavatásakor 1776 december 
elsején. — 1759 óta volt nős, neje szül. Örtel Anna, 
soproni lelkész leánya volt. Két gyermekük született: 
János és Erzsébet. Fiuk, 1798 óta császári udvari taná-
csos (f 1820 január 16.-án), Bécs irodalmi életének 
legismertebb alakjai közé tartozott, megcsodált poli-
hisztor volt, de irodalmilag is működött, különösen a 
nagy férfiakról irt szellemes ötletei (u. n. ,,Ribiniana") 
tették hiressé2). Ribiny lelkésztől nyomtatásban megjelent: 
„Oratio de cultura linguae hungaricae", Sopron 1751; 
Ferenc német császár emlékezetére mondott beszéd 1765; 
,Dialógus de numero apocolyptico 666" (Aristobulus 
Opinianus álnév alatt) Wittenberga 1767; Krisar Jónás 
fölött mondott búcsúztató („Die Treue der Knechte Gottes 
bei dem Gebrauche dieser Welt'-) Pozsony 1775; az uj 
pozsonyi evang. templom felavatásakor mondott beszéde, 
Pozsony 1776; Mária Terézia emlékezete, Pozsony 1781; 
„Memorabilia Augustanae Confessionis in regno Hun-
gáriáé", két kötet, Frankfurt és Lipcse 1787 és 1789. 

*) Haan, Jena hungarica pag. 62. 
2) L. Wurzbach: Biogr. Lex. 26. r. 10. 1.; Gődeke : Grundr. zur Gesch. 

d. deutseben Dichtung. 7. k. 63. 1., hol irodalmi működését részletesebben 
tárgyalja. 



Ez a munka a magyar egyháztörténetem legszorgalmasabb 
és legmegbízhatóbb forrásgyűjteményei közé tartozik. Bár 
jelentékeny szónok és lelkipásztor is volt, már e művéért 
megérdemli, hogy emléke méltókép éljen a gyülekezet 
emlékezetében. Tekintélyes kézirati hagyatéka, a történelem, 
egyháztörténet, dogmatika, homiletika, logika, metafizika és 
természeti jog köréből vett tanulmányai, sajnos, elvesztek1). 

SCHMIDT DÁNIEL2) magiszter 1 6 0 4 március 11.-én 
született Augsburgban, 
hol atyja, Schmidt János 
György tekintélyes polgár 
és kereskedő volt, de 
korán elragadta a halál. 
A gimnáziumot Augs-
burgban végezte. Ehinger 
Éliás.és Meuderlin Péter, 
az ágostai iskola két 
büszkesége, kötötték le 
érdeklődését különösen. 
Tizenhét éves korában 
ment a strassburgi egye-
temre, hol Öt évig készült 
a keleti nyelvekre, böl-
cseletre és theológiára. 
Itt ismerkedett meg az 

akkor nagy hirû Dannhauserrel, a XVII. század jelen-
tékeny theologusával. Vele ment Schmidt Altorfba és Jénába. 
Lipcsében és Wittenbergában is megfordult, végre újra 
Strassburgba tért vissza, hogy az ottani fakultásnál 
a kandidatikumhoz szükséges bizonyitványt kivegye. 

*) L. de Luca: „Das gelehrte Österreich" I. k. 2. r. 52. 1.; Wurzbach 
„Biographisches Lexikon" 26. r. 9. és köv. 1. 

2) A német eredeti szöveg sorrendjét itt megváltoztattam, ugyanis a 
német szövegben betűsor szerint előbb jön. „Schmidt, Carl Eugen", mint 
„Schmidt Dániel"; itt előbb „Schmidt Dániel", azután „Schmidt Károly Jenő." 
A fordító. 



Tizenegy évi egyetemi tanulmány után Augsburgba hivták 
a Szt. Anna templomhoz második segédpapnak, két évvel 
később első lett. De a nördlingeni szerencsétlen csata 
után (1634 szeptember 7.), minthogy a visszaállító ren-
deletet Augsburgra is alkalmazták, 1635-ben el kell hagynia 
szülővárosát. A hasonló módon elűzött Wegelin Józsua 
közbenjárására Pozsonyba hivták, hová 1636-ban ment 
el. A felújított templom ünnepén, 1638-ban, Szent Tamás 
napján, ő is részt vett. 1641-ben, Wegelin halála után a 
második helyre lépett elő, 1643-ban az elsőre. Az utolsó 
nyolc évben a pozsonyi kontubernium esperese volt. 1660 
február 29.-én halt meg. — Mint egy régi könyv mondja, 
az Írásban való jártasságával, Isten félelmével, hivatalának 
hű szolgálatával és maga mérséklésével igen jó emléket 
hagyott. Titius Dávid búcsúztatta el március 4.-én Dán. 
XII. 13. alapján. Ez a beszéd Augsburgban nyomtatásban 
is megjelent. Schmidt Pozsony legjelentékenyebb papjai 
közé tartozott és megérdemli, hogy a gyülekezet még ma 
is megemlékezzék róla. Arcképét Küssel M. metszette1). 

SCHMIDT KÁROLY JENŐ. Pozsony-
ban születtem 1865 október 29.-én 
Atyám, Schmidt Károly, mint Anhalt-
Cöthenből bevándorolt nagyapám, 
zongoragyáros volt, anyám szül. 
Bakoss Ida. A szülői ház hagyo-
mányai korán felébresztették a mű-
vészet, különösen a zene iránt való 

érdeklődést, mert nagyatyám háza az egykor élénk po-
zsonyi zenei élet középpontja volt. Ami zenei nagyság 
Hummel és Liszt óta megfordult Pozsonyban, házunkat 
sem kerülte el. Gimnáziumi tanulmányaimat a pozsonyi 
líceumon végeztem és 1884-ben Bécsbe mentem a böl-

V. ö. Rein József Frigyes: „Das gesamte Augsb. evang. Ministerium 
in Bildern und Schriften," Augsburg 1749. Ebből való Schmidtnek itt közölt 
arcképe is. 



csészeti szakra. Itt leginkább Schmidt Eriket és Zimmer-
mann Róbertet hallgattam. Már 1885-ben a theológiára 
mentem át és szülővárosom theol. akadémiáján folytattam 
tanulmányaimat. 1888 áprilisében Heidelbergába mentem és 
ez év őszén Berlinbe. Itt főleg Steinmeyer tanárom volt rám 
hatással. Neki és Löhe iratainak köszönhetem a hitvallás-
hoz hü, pozitiv-lutheri theologiai irányomat. 1889 szeptem-
ber B.-án tettem szakvizsgálatot és erre segítő papja lettem 
a beteg Freytag lelkésznek; október 23.-án avatott föl 
Geduly dr. püspök. 1890 június 15.-én, miután egy előbbi 
választásnál Ebner lelkésszel szemben kisebbségben marad-
tam, a gyülekezet egyhangúlag megválasztott lelkészévé. 
— 1892 szeptember 26.-án vettem nőül Kolényi Adélt. 
— Nyomtatásban megjelent: ,,Auf dunklen Pfaden. Ein 
Liederbuch", Berlin 1885; „Unterm Kreuz", Drezda 1895; 
„Wes soll ich mich trösten" u. o. 1893; „Keresztyén 
vallástan", 2. kiad. Budapest 1898; „Die luth. Kirche 
Ungarns", Drezda 1900; „Etliche Fragestücke für luth. 
Diakonissen", Pozsony 1900; „Bilder aus dem Leben Jesu" 
Pozsony 1905; több egyházi beszéd és kisebb szónoklat. 
Fürst és Ebner lelkészekkel összeállítottam a pozsonyi 
gyülekezet énekeskönyvét (1895). Továbbá kidolgoztam a 
diakonissza-anyaintézet házi- és munkarendjét, Stuttgart 
1897; 1896 és 1897-ben kiadtam „Correspondenzblattfür ev. 
Männer- und Jünglingsvereine A. B. in Ungarn"; szerkesz-
tem 1897 óta „Der Friedensbote" cimű egyházi néplapot. 

SCHNADERBACH GYÖRGY FRIGYES 

a mecklenburgi Wismarban született 
1669 augusztus 18 -án. Születésekor 
anyja meghalt. Mint koraszülött 
gyermek gyenge volt és még hozzá 
nyomorék, mert lábai keresztben 
össze voltak nőve. Hat éves koráig 
élt ebben a sajnálatra méltó állapot-

ban, kis kocsin húzták, máskép nem mozdulhatott. Mikor 



atyja elhatározta, hogy seborvossal szétválasztatja a 
gyermek lábait, remélhető volt, hogy a különben élénk 
gyermek állni és járni is megtanul. A műtét sikerült. 
De néhány évvel később újra veszedelemben forgott 
élete. Tanitója büntetés közben egy kalapáccsal úgy ütötte 
fejbe, hogy a koponyája betört, sőt még agyveleje is 
megsérült. De ezt is kiheverte szerencsésen. Akadémiai 
tanulmányait Schnaderbach 1686-banWittenbergában kezdte 
és rövid lipcsei tartózkodás után 1690-ben Rostockban 
folytatta, hol egyúttal Baldoviusnál házitanító is volt. 
1692-ben Horn svéd követ Bécsbe hivta udvari pap-
jának. Ebben az időben a bécsi evangélikus polgárok 
csupán a követségi kápolnákban mehettek istentiszteletre. 
Schnaderbach különös gonddal kereste föl és gyűjtötte az 
evangélikus hiveket Bécsben. Ezzel magára vonta a katho-
likusok gyűlöletét, főleg pedig Kollonichét. Egyszer mái-
őröket küldtek ki, hogy abban a házban, ahol ebédelt, 
elfogják és gályára vigyék. Csodálatos módon úgy menekült 
meg, hogy rosszullét miatt aznap nem ment ebédelni. 
1693-ban modori első német lelkész lett, de itt meg az 
a szerencsétlenség érte, hogy boszuálló ellenségei rágyúj-
tották a paplakot. A pozsonyi gyülekezetnek már Modor-
ból is tett szolgálatot, amenyiben segédkezett létrehozásá-
ban annak a nevezetes, általa is aláirt egyességnek, mely 
a gonosz Krumbholtz-Gleichgrosz féle zavaroknak véget 
vetett1). Minthogy ezen egyesség szerint a pozsonyiaknak 
Vibeg mellett még két rendes lelkészt kellett alkalmazni, 
az egyik hely betöltésénél a gyülekezet választása Schnader-
bachra esett. Eleinte visszautasította a meghívást, de 1697 
április 28.-án elfogadta. A modori gyülekezet nem szívesen 
búcsúzott a hű, tudós férfiútól. Május 5.-én mondta ott 
búcsúbeszédét és e hó 7.-én érkezett Pozsonyba. Itt csak 
négy évig működött. 1701 telén Hallébe költözött, ahol 

*) Ennek, az 1697 márc. 27.-én kötött egyességnek erediteje a gyülekezet 
kézirattárában van (Acta ecclesiastica antiqu.) 



a Szt. Ulrik templom lelkésze és a gimnázium biztosa 
lett. Haliéba utaztában úgy meghűlt, hogy bal oldalát 
többé egész életében nem tudta fölmelegiteni. Néhány év 
múlva konzisztóriumi tanácsos, Lichtscheid halála után 
1707-ben első lelkész, a berlini Szent Péter templom 
prépostja, később a gimnázium felügyelője. 1716 novem-
ber 6.-án halt meg. — Neje szül. Wild Magdolna volt. 
Fia, Frigyes, dr. juris és biró Halléban, mint buzgó 
könyvgyűjtő volt nevezetes1). Schnaderbachtól nyomtatás-
ban megjelent: „Biblisches Seelenkleinod oder Erklärung 
einiger von der Seele handelnder Sprüche H. Schrift", a 
kiadás helye és éve ismeretlen; „Alphabetum Pietatis 
oder ABC der Gottseligkeit" (egyházi beszédek), Halle 1705. 
Ez utóbbi műve előtt van arcképe is, melynek kisebbitett 
másolatát itt közöljük2). 

S E G N E R Á D Á M a pozsonyi gyülekezet történetében 
nagy érdemeket szerzett patricius család sarjadéka. Maga, 
Segner Ádám, családjának nem sok becsületet szerzett. 
A különben szelid Serpilius ezt mondja róla: Felfuval-
kodott, hiu ember volt, aki sem tudományával, sem egyéb 
adományaival nem volt papnak való." Gyermekkoráról, 
tanulmányainak menetéről semmit sem tudunk. Csak 
hozzávetőlegesen lehet megállapítani, hogy 1680 körül 
született3). Azt tudjuk még róla, hogy tanulmányainak 
bevégzése végett 1705-ben Németországba ment4). 1706 
novembér 29.-én hivták meg Pozsonyba lelkésznek, de már 
1710 nyarán el kellett hagynia helyét, mert Űrnapján kemény 
beszédet mondott a római átlényegülési tan és az oltári 
szentséggel rendezett körmenet ellen. A mindenható 

J) L. Jöcher : Alig. Gelehrtenlexikon, IV. k. 309. 1., ahol Schnaderbach-
ról is szól. 

2) L. Klein : „Nachrichten" I. k. 362. és köv. 1. 
3) Kereszteléséről a gyülekezet könyveiben nincs adat. Segner Henrik 

ezredes a családjára vonatkozó széles körű kutatás alkalmával sem tudott 
ráakadni . 

4) L. útlevelét Pozsony város feljegyzéseiben 1705 szeptember 3.-áról. 



Kollonich biboros, bár a hitfelek mindent elkövettek 
érdekében, száműzte az országból1). Segner Szászországba 
ment és itt a fejedelmi ház kegyéből a torgaui diakoná-
tust kapta meg. Később a meglehetős terjedelmű Sieben-
lehn falu lelkésze lett. Itt a remonstránsok és socia-
nusok racionalisztikus, téves tanainak esett áldozatul és 
ezzel, valamint erkölcstelen életével megbotránkozást 
keltett2). À konzisztórium elé állították és mikor támlását 
nem akarta visszavonni, állásától megfosztották. Erre újra 
visszatért hazájába és előbb Sopronban élt, 1734-től kezdve 
Pozsonyban. Életével itt is botránkozást keltett és racionalisz-
tikus eszméit szorgalmasan hirdette, főleg az ifjúság körében. 
Templomba csak azért ment, hogy azután a prédikációt meg-
cáfolhassa. Tárgyilagos vitába azonban nem bocsátkozott. 
1741 március 30.-án halt meg gutaütés következtében és 
egyházi szertartás nélkül, éjjel temették el. Nőtlen maradt.3) 

S E R P I L I U S S Á M U E L V I L M O S a régi 
szepesi Quendel (latinosan Serpilius) 
családból származott, melyből néhány 
nevezetes theológus és jogász szüle-
tett1). Atyja, Serpilius Keresztély5), 
mikor Sámuel Vilmos 1707 február 
14.-én megszületett, modori pap 
volt, honnan később Sopronba köl-

x) Aulbernak és Segnernek erre vonatkozó levelei: Doc. archivi eccl. 
evang. poson. Tom. VI. 

2) Segner könyelmüségét jellemzi 1710 jún ius 10.-én kelt levelének az 
a kijelentése, melyet a hirhedt modori Kleschre vonatkozólag ejt : ,,Klesch . . . 
ugyan az én pozsonyi asszonyaimat el nem csábítja tőlem.' Ugyané levelé-
ben ismeri be, hogy beszédeinek vázlatát Mayer , ,Museum"-ából és kidolgozását 
Thürmann „Frühstunden'£-jéből veszi. Mindakettő ismert szamarak hidja 
volt abban az időben. 

3) L. Klein : „Nachrichten", I. k. 388. és köv. 1. 
4) A Serpilius család kéziratban maradt története a pozsonyi gyülekezet 

levéltárában. Fentebb emilitett Serpilius György, egyházi költő és regensburgi 
szuperintendens (f 1723 nov. 8.) a mi Serpiliusunk nagybátyja volt. L. Jöcher : 
Alig Gelehrtenlex. III. r. 522. I. 

5) L. róla Jöcher : Alig. Gelehrtenlex. IV. r. 521. 1. és Klein: „Nach-
richten" II. k. 462. és köv. 1. 



tözött. Itt nőtt föl a tehetséges gyermek, aki különben 
csakhamar megismerte az élet komolyságát, mert atyja 
1714-ben meghalt. A gimnázium elvégzése után 1726-ban 
az altorfi egyetemre ment, ahol 1730 április 5.-én kedvezően 
fogadott vitát állt. Ebben az évben még Lipcsébe és Helm-
stedtbe ment, hol a többi közt Mosheim is tanította. Tanul-
mányainak befejezése után előbb Sziléziában, majd Bécsben 
volt nevelő, Németországban utazgatott, míg végre 1734 
június 1.-én a pozsonyi gyülekezet meghivta lelkészének. 
Altorfban avatták föl és július elsején lépett hivatalába, 
melyet szinte 28 évig ritka húséggel és lelkiismeretességgel 
viselt. Serpilius igazi hangyaszorgalommal dolgozott. Minden 
szabad idejét történelmi tanulmányaira forditotta és főleg a 
gyülekezet múltjában búvárkodott. A gyülekezet kézirattárá-
ban egész sor vaskos kötet van, melyekbe összehordott min-
dent, amit csak megszerezhetett. Nagy része, például azóta 
veszendőbe ment okiratok másolatai, megbecsülhetetlen 
értékkel bir. A „Matrica verbi dei ministrorum posonien-
sium" alapját is ő vetette meg; ez volt munkám meg-
írásánál főforrásom. 1762 február 15.-én ha.lt meg. Ribiny 
búcsúztatta «el. — Kétszer nősült. Első neje nürnbergi 
papleány volt, Tresenreuter Petronella Magdolna, második 
a soproni Pilgram Zsófia Hedvig. Két házasságából három 
leány született. Nyomtatásban csak a következő kisebb 
műveket adta ki . ,,Diss. theol. qua S-eiov theologorum 
seu quod in studiis et muneribus sacris Divinum est", 
Altorf 1730 ; „Der selige Ruhm wahrer Christen, die 
sie Christo angehören/' Boroszló 1738 (búcsúztató Róm. 
XIV. 7 — 9 alapján) ; ugyancsak egy buczuztató Tób. X. 
4—7 alapján, Boroszló 1740 (szép reményekkel biztató 
iíju elhunytánál a szülők vigasztalása); Bél Mátyás fölött 
mondott halotti beszéde („Eines evangelischen Lehrers 
Plicht und Trost, wenn er an Gott und Gott an ihn 
gedenkt"), Lipcse 1749. 



S I E G E L E R N Ő F E R D I N Á N D Pozsonyban született 1 7 4 8 

március 22.-én. Atyja Siegel János Gáspár polgár és szűcs-
mester volt, anyja szül. Baur Zsófia. A gimnáziumot 
Siegel szülővárosában végezte, azután a lipcsei és göttingai 
egyetemre ment. Miután Prónay bárónál Ácsán és Gärtner 
császári udvari tanácsosnál Bécsben nevelő volt mint a 
Hellenbach bárói család udvari papja 1781-ben Selmec 
mellé, Szentkeresztre került. Innen a türelmi rendelet 
alapján újjászervezett schlainingi (Vas. m.) gyülekezet 
hivta meg. 1786-ban Freuszmuth. János Miksa helyére 
Moson megyébe, 1790-ben Dobay halála után Pozsonyba 
került. Itt békességben, általános tiszteletben működött 
haláláig. 1818 május 4.-én halt meg vizibetegségben. 
Második neje Werner lelkész özvegye volt. Kedvelt szak-
májában, a természettudományok terén, széleskörű isme-
retekkel rendelkezett. 

S T R O M S Z K Y F E R E N C S Á M U E L 

Bazinban született 1792 július 13.-án. 
Atyja, Stromszky Sámuel bazini 
polgár és mészáros volt, anyja szül. 
Staminger Teréz. Konfirmációjáig 
(1805) Bazinban tanult, ezután a 
győri gimnáziumba került magyar 
szóra. Itt súlyos ideglázba esett, de 
nemsokára szerencsésen meggyó-

gyult, úgy hogy az iskolai évet szerencsésen befejezhette. 
Csak hazatértekor mondta meg neki Richter bazini lelkész, 
milyen súlyos veszteség érte azonközben. Atyja ugyanis 
Győrbe utazott beteg fiának ápolására. Mikor azonban 
látta, hogy jobban van, hazaindult, útközben ideglázban 
megbetegedett és meghalt. Mint apátlan árva, még jobban 
ragaszkodott gondozójához és tanácsadójához, Richter 
lelkészhez. Ő gondoskodott arról, hogy iskoláit Pozsony-
ban folytathatta és kiváló tehetségével 1812-ben fényes 
eredménnyel befejezhette. Ezután néhány évig nevelő volt 



Trencsén megyében és Stájerországban, mig 1816 tavaszán 
a tübingai egyetemre mehetett. A következő év őszén 
tért haza és miután Wächter szuperintendens Bécsben 
felavatta, Brünnbe ment vikáriusnak. Egy év múlva dia-
kónusnak hivták Lembergbe és ebben a minőségében a 
meiowi uradalom német gyarmatait is szolgálnia kelett. 
1823 július 12.-én a sziléziai Hillersdorfban lett lelkész, 
ahol négy boldog, de nagy munkásságu évet töltött. Mikor 
1827-ben szülőföldjén járt, sógorát, Filitzky szentgyörgyi 
papot eskette. Az esketésnél jelenlevő pozsonyiaknak, 
Biermann lelkésznek és Habermayer Mátyásnak úgy meg-
tetszett Stromszky beszéde, hogy felszólítottak, jöjjön be 
Pozsonyba és prédikáljon itt az országgyűlés alatt. Be is 
jött és az istentiszteleten Mária Dorottya kir. hercegnő 
is részt vett. Ezután nemsokára a mosonmegyei Rajkára 
hivták meg, ahol a tűzvészben szerencsétlenül járt Lackner 
lelkész utóda lett 1827 november 4.-én. Két évre rá 
választotta meg a pozsonyi gyülekezet. 1829 október 18.-án 
mondta beköszöntő beszédét. Ebben az állásában olyan 
gyorsan megnyerte az általános bizalmat, hogy Bilnitza 
Pál halála után a dunáninneni kerület szuperintendensévé 
választották nagy szótöbbséggel. 1835 július 15.-én iktat 
ták be ünnepiesen uj hivatalába1). De csak három lustru-
mon át viselte ezt a méltóságot, mert a szabadságharc 
mozgalmaiban való részvétellel vádolva 1850 február 19.-én 
le kellett mondania. Ekkor egész erejét gyülekezetének 
gondozására forditotta, mely ezentúl is benne tisztelte elöl-
járóját és esperessé választotta. A liceum fenntartása és 
ujjáalkotásának munkájában nagy érdemeket szerzett. 
Többször utazott Németországba és közbenjárására a 
Gusztáv Adolf Egylet két theologiai tanszék költségeit 
fedezte, maga is tanitott2). Mikor 1860-ban Magyarország 

*) Ezen az ünnepen mondott beszédek külön füzetben jelentek meg : 
„Solennia inaugorationis . . . Francisci Samuelis Stromszky" Pozsony 1835. 
Belnay örököseinél. 

2) L. Markusovszky : A pozsonyi ág. h. ev. lyceum története, 488. és 
köv. 1. 



protestáns egyházai visszanyerték törvényes szabadságu-
kat, július 12. én Stromszky újra szuperintendens lett. 
Azonban betegsége a következő évben lemondásra kény-
szeritette. 1861 július 20.-án meghalt. Koporsójánál 
Hollerung modori esperes és régi hivataltársa, Raabe 
beszélt. — 1820 május 15 óta volt nős, neje atyai barát-
jának, Richter bazini lelkésznek, Erzsébet nevű leánya 
volt. Ebből a házasságból hét fiu és két leány született. 
Legidősebb fia, Adolf, a szabadságharcban esett el és 
az érzékeny lelkű apa egész életében siratta. — Stromszky 
alapjában véve kedves, szives ember volt, de ha az egy-
ház jogáról volt szó, hajthatatlanul szilárd. Ez a jellem-
vonása vezérlő szerepet biztosított neki kora küzdelmei-
ben, melyekből szóval és Írásban kivette részét. Theológiai 
irányánál fogva a racionalizmushoz tartozott, beszédeiben 
érzelmes és szónokias, de sohasem szólt az üdvtények 
e l l e n , hanem az alapigének parenetikus értékesítésére 
szorítkozott. E mérsékelt racionalizmus szellemében 
állította össze a gyülekezet 1845-iki (második racio-
nalisztikus) énekeskönyvét, mely félszáz esztendeig volt 
használatban. Nyomtatásban megjelent egyéb müveiből 
megemlítjük : Hillersdorfban mondott ünnepi beszédek 
(„Festpredigten, gehalten vor der evang. Gemeinde zu 
Hillersdorf"), Brünn 1828; Pozsonyi beköszöntő beszéde 
(„Antrittspredigt gehalten am XVIII. Trin.-Sonntag") Pozsony 
1829; Az ágostai hitvallás átadásának 300 éves ünnepén 
(„Predigt am III. Jubelfeste der Übergabe der Augsb. 
Konfession"), Pozsony 1830; Egyházi beszédek („Uns 
ist bange, aber wir verzagen nicht") Pozsony 1831; „Die 
würdige Freude über die Rettung Seiner Majestät, unsers 
teurn jüngern Königs" Pozsony 1832; A keresztyén ember 
hazaszeretetéről („Christliche Vaterlandsliebe"), Pozsony 
1834; Ferenc király emlékezetére mondott gyászbeszéd 
(„Trauer-Predigt bei der Gedächtnisfeier Sr. Höchstseliger 
Majestät des Kaisers und Königs Franz des Ersten in 



Gegenwart des Erzherzogs Reichspalatins und der Reichs-
palatins und der Reichsbarone, Magnaten und Reichs-
stände gehalten1) Pozsony 1835; A szegény házak hasz-
náról („Der Wert und Segen wohleingerichteter Armen-
Anstalten") Pozsony 1835 ; Az uj orgona és renovált 
templom felavatásakor mondott beszéde. Pozsony 1839; 
Jézus Krisztus földi tökéletességének napjaiban („Jesus 
Christus in den Tagen seiner irdischen Vollendung. Ein 
Passionsbüchlein für denkgläubige evang. Christen") 
Pozsony 1840; Az uj oltárkép felavatásakor mondott 
beszéd, Pozsony 1842; Luther Márton dr. halála három-
százados évfordulóján mondott beszéd, Pozsony 1846; A 
nádor 50 éves szolgálati jubileumán és szerencsés fel-
gyógyulásának ünnepén mondott beszéd („Unser Freuden 
und unser Trauerfest" füzetben) Pozsony 1847; az uj 
liceum alapkő-letételének ünnepén (a „Feier der Grund-
steinlegung" füzetben) Pozsony 1855. 

S T U M P F J Á N O S magiszter a hesszeni Alsfeldből szár-
mazott és valószínűleg Stumpf Henrik1) odavaló polgár-
mester fia volt. Családját általánosan becsülték. E hely-
ségnek egy szép régi házát Stumpf Jobst építette 1609-ben, 
aki ez időben polgármester volt. Stumpf János 1599 
október 22.-én iratkozott be a marburgi egyetemre. Három 
alsfeldi stipendium van itt ; hogy egyikért sem folyamodott, 
mutatja, hogy családja jómódú volt2). Mikor tanulmányait 
Marburgban befejezte, 1607-ben meghivták az akkor alapí-
tott gieszeni egyetem fizikai tanszékére3). Itt házasadott 
meg először és 1610 február 18.-án nőül vette Victor 

*) Az alsfeldi polgárok jegyzéke 1579-ből. (Legközelebb megjelenik 
Becker Ed. dr. kiadásában). 

2) L. Diehl: „Die Stipendienreform Philipps d. Groszm." 243, 247, 
277. 1. Marburg 1904. 

3) A gieszeni egyetemet V. Lajos hesszen-darmstadti gróf alapította, 
mert hesszen-kasszeli Móric Marburgot erőszakkal kalvinizálta. II. Rudolf 
császár 1607 m á j u s 19.-én erősitette meg ; október 7.-én nyitották meg a 
Marburgból elűzött lutheri tanárokkal. L. Rocholl : „Gesch. der Kirche in 
Deutschi/ ' 185. és köv. 1. 



Jeremiás dr.1) szuperintendens leányát, Erzsébetet. 1611-ben 
lemondott tanári állásáról és a morvaországi Znaimba 
ment, hol a pasewalki Seger Joakimmal2), egy gieszeni 
egyetemi hallgatóval, az ottani tekintélyes luth, gyülekezet 
vezetését vette át. 1623 július 23.-án hivta meg a 
pozsonyi tanács első lelkésznek3). E meghívásra el is 
jött és augusztus 19.-én mondta beköszöntőjét4). 1630 
október 21.-én nősült meg másodszor, nőül vévén a langen-
loisi (Ausztria) Reisinger Fülöp özvegyét, Justinát5). 1632 
őszén halt megG). Gyermekei közül négyről tudunk : 
Keresztélyről7) Anna Margitról8), Krisztináról (keresztelték 
1623 november 6.-án) és János Dánielről (keresztelték 
1626 szeptember 10.-én.) — Stumpf igen jelentékeny 
ember volt. Ezt mutatják azok a nagy fáradozások, 
melyekkel 1624-ben, mikor a marburgi egyetemet újra 
berendezték, arra akarták rávenni, hogy tanári, állást 
vállaljon, vagy a szuperintendenturát fogadja el9). A hires 
jénai ,,főtheológus", Gerhard János, is levelezett vele. 

1) Epithalamia nuptiis his a studiosis quibusdam acad. Giess. con-
scripta. Gieszen 1610. 

2) „Jahrb. der Gesellsch. f. d. Geschieh, d. Protest, in Österr.'- IX. évf. 
174. 1. 

3) L. az erre vonatkozó határozatot Pozsony város Protocollum actio-
nalejában és feljegyzéseiben. Ugyanott hasonló kelttel levél Znaim város 
bírájához, melyben a pozsonyiak költségére Stumpfnak mielőbb való elszál-
lításához segítségét és elegeiidő számú fuvaros kirendelését kérik. 

4) Danningernél. 
L. az útlevelet Pozsony város feljegyzéseiben 1631 április 7-iki 

kelttel, mely szerint Stumpf neje Langenloisból holmiját vizén szabadon 
(ingyen) hozhatja Pozsonyba. 

6) L. Pozsony város feljegyzéseiben 1632 december 2-iki kelttel Teuffen-
bach Zsigmond báróhoz levél, melyben irják, hogy Stumpf n e m r é g halt 
meg. Halálának Jöcherné! (Alig. Gelehrtenlex. IV. r. 907. 1.) közölt éve, 1640, 
tehát helytelen. 

7) 1637 május 14.-én zsoldjának maradékát kéri. L. Pozsony város 
Protocollum rationaleját. 

8) Atyjával együtt tartotta esküvőjét 1630 október '21.-én. Férje Pfandt 
Zakariás volt. 

9) Marburg 1624 —50-ig hesszen-darmstadti fennhatóság alatt állt és igy az 
egyetem egy időre lutheri jellegű lett. A gieszenit oda helyezték át s 1840—50-ig 
hesszeni közös egyetemnek nevezték a marburgit. 



Serpilius Stumpfnak Gerhardhoz irt leveleiből különösen 
kettőt emel ki: az 1625 november 26-ikit és az 1630 
január 30-ikit, melyben Thurzó Ádám gróf áttéréséről 
ir. Stumpf munkái közül ismerjük: ,,Meletema phys. de 
communibus corporis naturalis affectionibus" Gieszen 
16081) és „Disp. phys. de sensibus in genere et de 
quinque sensibus exterioribus in specie", Gieszen 1609. 

SUTORIUS BÁLINT magiszter a 
thüringiai Römhildben született 1633 
február 2.-án. Atyja Schuster János 
vaskereskedő, anyja szül. Weisheit 
Kunigunda volt. A römhildi városi 
iskolába járt, 1647-től a schleusingeni 
gimnáziumba. Akadémiai tanulmá-
nyait 1653-ban kezdte Jénában, hol 

Musäus Jánost, a mély érzésű Chemnitz Mártont és 
Gerhard J. E.-t, a „főtheológus" jelentéktelen fiát hallgatta. 
Innen Lipcsébe ment, majd 1655-ben Strassburgba. Itt 
főleg a két Schmidt és Dannhauerhoz csatlakozott. Szor-
galmas munkásságával annyira kitűnt, hogy magiszter 
létére, — amire még addig a strassburgi egyetemen nem 
volt eset, — megengedték neki a felolvasások tartását. 
Mikor a pozsonyi tanács 1659-ben a strassburgi theol. 
fakultáshoz fordult lelkészért, Sutoriust ajánlották. Dann-
hauer avatta föl Münsterben és ,,derék" bizonyítvánnyal 
eresztették útnak. Nem minden aggodalom nélkül, de erős 
hittel jött Magyarországra és Szent János napján ért ide. 
1660 február 3.-án vette nőül Friedelmeyer Borbála 
Erzsébetet, ki későbbi szenvedéseinek hú osztályosa lőn. 
Mert az 1672-iki év szomorú napjaiban ő is méltónak 
találtatott, hogy hitvallása miatt gyalázat, fogság, szám-
űzés érje. Reiser Antallal és Pihringer Keresztéllyel két 
heti fogság után augusztus 4.-én Pozsonyt mindörökre 

J) Jöcher e munka cimét nem közli helyesen. 



el kellett hagynia. Szülővárosába ment, hol 1673-ban 
Kegyes Ernő herceg szuperintendenssé nevezte ki. 1677-ben 
fejedelmi egyházi tanácsos és a herceg udvari papja lett. 
Mikor 1682-ben a pozsonyi gyülekezet újraéledt, Sutoriust 
is fölkérték és esperessé akarták választani. De a meghi-
vást nem fogadta el, mert azt hitte, hogy a protestánsok 
ügyének jobbra fordulása nem tart sokáig1). Sutorius 
1708 november 4.-én halt meg. Mindenki szerette és 
becsülte, aki csak ismerte. A römhildi városi templomban 
temették el nejével együtt. Szegény theológiai hallgatók-
nak 300 forintot hagyott ösztöndijalapra, tanitók özvegyei 
számára 50 forintot. Munkái közül nyomtatásban meg-
jelent: a römhildi szász udvari templom felavatásakor I. 
Kir. VIII. 25—58 alapján mondott beszéde („Christliche 
Einweihungspredigt1'), Gotha 1684; egyházi beszéd a 
szentháromság után VII. vasárnapra rendelt szent ige 
alapján, ugyanabban a kötetben; halotti beszéd Bölcs. VIII. 
10 alapján, 1700. Sutorius irta a römhildi énekeskönyv 
előszavát is 1688-ban, ahol a vándor esti dalát közli: 
Ez a nap is elmúlt immár. Hét versszaka van és igy 
végződik: Ha megfutottam életemet, Magadhoz végy föl 
emgemet S hogy boldogságos volt utam, Téged dicsérlek 
majd, Uram. 

T E T T E L B A C H Á D Á M magiszter az osztrák Carlsteinból 
való, hol atyja Tettelbach János, a hires flacianus Teitel-
bach János fia, 1580 körül prédikátor volt2). Mikor atyja 
1585-ben meghalt, Ádám bizonyosan nagyapjához, Pfalzba 
került és itt Fülöp Lajos herceg pártfogoltjai közé. Való-

*) A Sutorius által csak aláirt levél (1682 december 27.) Doc. arch. 
eccl. a. c. poson. Tom. VI. pag. 125. Ugyanaz sajátkezüleg irt kisérő levelé-
vel (1683 február 7.) u. o. 127. és köv. lapon. 

2) Id. Tettelbach Jánosról, ki végül pfalz-neuburgi szuperintendens volt 
Burglengenfeldben (f 1598, a müncheni köv. birodalmi levéltár adata) 1. 
Jöcher: „Alig. Gelehrtenlex." IV. r. 1071. 1.; ifj . Tettelbach Jánosról 1. Raupach: 
„Erläutertes evang. Österreich" 2. folyt, 186. és köv. 1. és Wiedemann Tivadar dr : 
„Geschichte der Reformation und Gegenreformation im L-inde unter der 
Enns." I. k. 406. 1. és II. k. 571. 1. és köv. 

A 1'ozBonyi Evang. Egyház Története. 11. 6 



szinüleg Lauingenben járta a gimnáziumot. 1604 április 
27.-étől pfalzi stipendiummal Wittenbergában tanult, hol 
1606 április 7.-én lett magiszter1). Midőn ez év nyarán 
a pozsonyi gyülekezetet szervezték, augusztus 2.-án Fülöp 
Lajos pfalz-neuburgi herceghez és Heilbrunner Fülöphöz 
fordultak segitő lelkész átengedése, illetőleg elküldéséért, 
Reusz mellé2). A fejedelem választása Teitelbach Ádámra 
esett. Az 1606 november 13.-án kelt meghivó levelet külön 
követ, Besserer János Konrád tanácsos, vitte el neki3), miután 
a ,,diakónus" díjazására vonatkozólag Heilbrunner Fülöpöt 
már értesítették4). December elején ért Teitelbach Pozsonyba. 
Alig hét évig működött itt, mert 1613 augusztus 28.-án, 
még ifjan, pestisben meghalt. A halotti beszédet fölötte 
Heuchelin Simon lelkész mondta5). Tettelbach derék, hű 
ember volt. 1610 március elsején fizetését ,,nem de 
jure . . . , hanem ex gratia" felemelték, ,,az üldözések 
között való fáradalmaiért és állhatatosságáért."6) Midőn 
elhunytáról Fülöp Lajos pfalz-neuburgi herceget értesítet-
ték, különösen kiemelték, hogy az egész gyülekezet, 
minden hive ,,panaszos szivvel és lélekkel nagyon 
gyászolja"7). Tettelbach neje, Mária, Rusch György polgár-
mester leánya, kit 1609 február 17.-én vett nőül, már 
1614 májusában Jentsch János felesége volt'. Négy gyermeke 
közül három fia, úgy látszik, még az apa előtt halt meg 
és valószínűleg csak leánya maradt életben8). 

1) Anyakönyv és magiszterek könyve Wittenbergában. 
2) Mindkét levél Kleinnél: „Nachrichten" I. k. 36. I. és köv., a jegy-

zetekben. 
3) Nyomtatásban Kleinnél: „Nachrichten" I. k. 35. 1. és köv. 
4) Az augusztus 29.-én kelt levél Pozsony város feljegyzéseiben. 
5) Klinger Dávid gyászoló ódájával a függelékben megjelent 1614-ben, 

Lauingenben. 
B) Pozsony város Protocollum actionaleja. 
7) L. a levelet 1613 október 14 iki kelttel Pozsony város feljegyzéseiben. 
8) L. Pozsony város feljegyzéseiben a tanácsnak Tettelbach János 

prausdorfi (Ausztria) lelkészhez az örökségnek szeptember 7.-én való letárgyalása 
ügyében 1614 augusztus 20.-án kelt levelét. Ez a Tettelbach János, Ádám 
testvére, valószínűleg az, akit 1603 október 5.-én avattak föl Wittenbergában. 



T I T I U S D Á V I D az utolsó esperes 
és primárius az istentiszteletnek 
1672-ben történt betiltása előtt. A 
sziléziai Striegauban született 1619 
december 14.-én. Atyja, Titius Dávid, 
kántor és tanitó volt ott. A család-
nak 1629 január 22.-én el kellett 
hagyni Striegaut és Boroszlóban 
kerestek menedéket. Az apa itt külön-

böző céhek jegyzője lett és becsülettel kereste meg kenyerét. 
Nagy eszű és tapasztalt embernek mondják. Az ifjú Titius 
Dávid Wittenbergában tanult és kitűnő bizonyitvánnyal 
tért vissza Boroszlóba. Először a liegnitzi fejedelemségben, 
Queitschbe hivták meg 1649-ben, azután 1651-ben Peters-
waldauba. Pozsonyba 1654 április 29.-én jött és május 
elsején mondta első, május 10.-én második beszédét. 
Május 12.-én irta alá törvényeit a kontuberiumnak, mely-
nek az 1667-iki bazini zsinaton esperese lett. Ebben az 
állásában az 1672. év nyomorúságát első sorban kellett 
éreznie. Idézésekkel és kihallgatásokkal zaklatták, végre 
május 26.-án a gyülekezet többi vezetőjével meg kellett 
jelennie a nagyszombati királyi tábla előtt. Június 13.-án 
elfogták és a püspöki udvarban szűk, bűzös odúba dug-
ták. Három hónapig volt fogságban és ez idő alatt több-
ször fenyegették kivégzéssel. Szeptember 12.-én hagyhatta 
el végre Nagyszombatot és az evangélikus Kollonich 
birtokán keresztül Sziléziába mehetett. Vagyonát, főleg 
könyveit, nem vihette magával. Mikor neje meg akarta 
őket venni, elutasították. Titius legelébb Boroszlóba ment 
és 1673 augusztusában wohlaui lelkész, majd a briegi 
fejedelmi konzisztórium asszeszora lett. 1679 június 16.-án 
halt meg. Úgy búcsúztatták el, mint ,,theologum doctum, 
tentatum, probalum, devotum, cordatum". Jótékony ember 
volt, a szegények barátja, meleg vendégszeretettel fogadta 
házához különösen magyarországi bujdosó testvéreit. A 

G* 



patrisztika terén elismert szakférfiú volt. — Kétszer 
nősült. 1651-ben Ropilius Évát vette el, ebből a házasságá-
ból András nevű fia született, ki túlélte atyját. 1658 
február 20.-án Heuchelin János György lelkész özvegyét, 
Ágnest vette nőül. Ebből a házasságból született 1660 
december 6.-án keresztelt Dávid nevű fia, ki 1692 május 
23.-án, mint vendég fordult meg szülővárosában. — 
Nyomtatásban Schmidt Dániel fölött mondott búcsúztató-
ján kivül megjelent: a kis Windischgrätz Ágost gróf 
hamvai fölött mondott beszéde („Untertäniges Trostschreiben 
an den Grafen Gottlieb v. Windischgrätz und dessen 
Gemahlin Maria Eleonora geb. Gräfin v. Otlingen"), Pozsony 
1670; „Miles Deo et Caesari charus et fides" (halotti 
beszéd Walther János császári liszt fölött), Pozsony 1672. 
Thomae Éliás rektor „Vademecum"-ához Tilius irta az 
előszót1). 

(TITIUS GOTTFRIED, az előbbi testvére, szintén a sziléziai Striegau-
ban született, még pedig 1625 szeptember 10.-én. Boroszlóban a Szent Erzsé-
bet gimnáziumba járt, 1645-ben Danzigba ment, 1650-ben Wittenbergába. 
Senitz Ádám Queitschbe hivta meg lelkipásztornak és Calov Ábráhám avatta 
föl Wittenbergában, 1651 szeptemberében2). 1656 január 15.-én, mint kórházi 
prédikátor került Pozsonyba és irta alá a kontubernium törvényeit. Innen 
1660-ban Selmecre hivták meg, de 1673 szeptember 20.-án, Windisch és Hof-
städter nevű hivataltársaival el kellett Selmecet hagynia. Szeptember 25.-én 
megjelent a pozsonyi törvényszék előtt és október 31.-én száműzetésbe 
ment. Eleinte Boroszlóban élt, majd a sziléziai Rankauba hivták. Élete későbbi 
folyásáról nincs adatunk.3) Azt mondják, gyenge szervezetű ember volt, aki az 
üldözések szenvedéseit nem tudta elviselni.) 

1) L. még Titiusról Klein : „Nachrichten" I. k. 423. és köv. 1. ; 
Köllner János Keresztély: „Wolaviographia oder akkurate Beschr. der Stadt 
Wohlau in Schlesien" 346. és köv. 1.; Reimundus Rimandus, „Pressb. 
Kirchen- und Schulverlust"; Liebergott naplója 61. és 94. 1.; Lichner, Jo. 
Burii Micae, pag. 108. 

2) Wittenbergai felavatoltak könyve. 
3) L. Klein: „Nachrichten" I. k. 425. és k. 1.; Lichner, Jo. Burii Micae, 

pag. 119. és köv. 



T R E M M E L J Á N O S K E R E S Z T É L Y 1 7 7 3 

július 2.-án született Sopronban, 
ahol atyja, Tremmel Mihály, gazda-
ember, anyja szül. Kánits Érzsébet 
volt. Öt éves volt, mikor atyját el-
vesztette. A soproni gimnáziumban 
tanult s közben, 1784ben Répce-
szemerére adták magyar szóra. 1796-
tól 1798-ig a. kőszegi latin-magyar 

iskola rektora, ezután Sopronban letette a papjelölt! vizsgát 
és Jénába ment1). Itt a többi közt Griesbach, Paulus, 
Schütz, Walch, Fichte és Schlegel Frigyes voltak tanárai. 
1801-ben tért vissza, órákat adott és többször prédikált 
Sopronban és Kőszegen. 1802 júniusában petőfalvai 
lelkésszé választották és Nagy István szuperintendens 
avatta föl Sárszentlőrincen. Ez évi szeptember 8.-án 
vette nőül Zichy gróf levéltárosának, Tomka Ferencnek, 
leányát, Karolint, kitől fia született, de három éves korá-
ban meghalt. 1804 július 20.-án hivták meg Tremmelt 
Pozsonyba. A rákövetkező évben és 1809-ben átélte itt 
a francia háború zavarait. Élete is veszedelemben forgott, 
16 katonát kellett naponta ellátnia. Nemcsak az osztrák 
katonáknak szolgáltatta ki az urvacsorát, hanem a szász 
csapatokkal is kilenc hétig hetenkint háromszor istentisz-
teletet tartott, annélkül, hogy e munkáért bárki kárpótolta 
volna. 1818-ban Katalin, westfáli exkirálynőnek, ki szüle-
tett württembergi hercegnő volt, Hainburgban prédikált 
és urvacsorát osztott. Az 1831 —32-iki kolerajárvány alatt 
fáradhatatlan volt a betegek vigasztalásában. Őt magát 
ekkor megkimélte a járvány, de két év múlva oly erővel 
fogta el, hogy csak csodálatosképen mentette meg életét. 
— Első nejének halála után Glatz Jakab hegyeshalmi 
pap leányát, Karolint vette nőül. Ebből a házasságból 

Haan, Jena hungarica, pag. 119 és köv. 



nem született gyermek, de Tremmel három árva lánykát 
fogadott házához. 1829 óta esperes volt. Az egészséges, 
edzett embert 1845 december 28.-án tüdőgyuladás ragadta 
el hirtelen. Özvegye csak 1882 április 11.-én halt meg. 
Nyomtatásban megjelent művei: Pozsonyi beköszöntő 
beszéde, Pozsony 1805; Halotti beszéd Crudy Dániel 
fölött, Pozsony 1816; Ferenc király uralkodásának negyven 
éves jubileumán, Pozsony 1832; Halotti beszéd Jarius 
fölött, Pozsony 1843. Tremmel sok évi, hű szolgálata, 
emberbaráti szeretete által vezérelt működése áldásos 
emlékű marad. 

TRENTSCHENSKY F E R E N C ( d e 

Paula). 1757 március 24.-én keresz-
telte meg Schefcsik Mihály jezsuita 
páter a Selmec mellett levő szélaknai 
plébánia templomban. így kivánta ezt 
akkoriban a rendelet, mely szerint, 
ha evangelikus lelkész nem volt a 
községben, róm. kath. paphoz kellett 
vinni az újszülött evang. gyermeket 

is. Trentschensky atyja, Mátyás, a selmeci liceumon 
tanitott, anyját Erzsébetnek hivták. Az ifjú kezdetben 
Selmecen, majd Pozsonyban tanult; itt a Jeszenák féle 
konviktus konszeniorja volt. 1777 januárjában fejezte be 
hazai tanulmányait és Jénába1), innen 1778 októberében 
Altorfba ment. Betegsége kényszeri tette arra, hogy 1780 
október 18.-án elhagyja az egyetemet. Selmecen valami 
Drozdik, utóbb Hellenbach György báró házánál volt 
nevelő. 1782 április 29.-én a szentgyörgyí gyülekezet 
hivta meg lelkészének. 1782 november 19.-én avatta föl 
Csernánszky János szuperintendens Selmecen. Pozsony-
ban már Ribiny halála után (1788) jelölték, de akkor 
Wernerrel szemben kisebbségben maradt. Rakwitz halála 

l) Haan , J e n a hungarica, pag. 86. 



után újra felléptette pártja s miután Roth Mátyás győri, 
Fabricius András poprádi lelkész a pozsonyiak meghívását 
nem fogadta el, 1791 február 17.-én megválasztották. 
Május 17.-én iktatták hivatalába. Első felesége, szül. 
Wancsay Mária Terézia 1803 január 25.-én halt meg, 
1804 március 16.-án vette nőül Zechmeister Ádám pat-
ricius gazdag özvegyét, szül. Mader Anna Rozinát és 
még ez évben lemondott hivataláról. A gyülekezet életé-
ben továbbra is részt vett, pl. mint a választmány alelnöke. 
1811 július 5.-én válogatott müvekből álló könyvtárát a 
gyülekezetnek ajándékozta. 1818 április 12.-én halt meg 
szélütésben. Kiváló prédikátor volt az akkor uralkodó 
theologiai irányzat szellemében. Nyomtatásban megjelent 
művei: II. Lipót király halálakor mondott beszéde, 1792; 
Szent háromság után 7-edik vasárnapra rendelt alapige 
fölött mondott beszéd 1800 július 27.-én, Pozsony 1800. 

VIBEG J Á N O S volt az újjászületett 
pozsonyi gyülekezet első lelkésze és 
primáriusa 1682-ben. Sziléziából szár-
mazott és a vasmegyei Szakony-
ban avatták föl 1655-ben avasmegyei 
Buny lelkészévé. 1659-től szinte 
1674-ig Locsmándon működött. 1673 
október 13.-án űzték el onnan s 
ez alkalommal a kalocsai érsek 

minden borát elvette1). Vibeg ezután mint magánzó élt 
Sopronban. 1682 július 23.-án hivták meg Pozsonyba, 
25.-én ért ide és 27.-én tartotta az első istentiszteletet, 
egy reggeli könyörgést. Az első prédikációt augusztus 
2.-án mondta, „bárhogy zúgott is az ellenség". Először 
augusztus 18.-án ment ki az utcára Bauerfeind és Herold 
császári emberek kíséretében, attól kellett tartania, hogy 
a csőcselék megcsúfolja. Augusztus 27.-én erősítették meg 

*) L. „Das . . . verwirrte Königreich Ungarn." 1683. 388. 1. 



állásában végleg és 100 tallér évi fizetést biztosítottak 
neki. Vibeg különben nem volt szerencsés természetű 
ember. Már Locsmándon is viszálykodott gyülekezetével ') 
és Pozsonyban sem volt békés a működése. 1689 november 
17.-én a konventnek forma szerint ki kellett egyeznie vele. 
A Krumbholtz-féle zavarokban is részt vett, de nem 
tudott határozott és döntő szerepet játszani, mert se nem 
helyeselte Röszler hatalmaskodását; se Krumbholtz oldalán 
nem lépett föl nyiltan s azért a gyülekezet többsége, mely 
K r u m b h o l t z p á r t j á n volt, azt vetette a szemére, 
hogy ebben az ügyben gyatrán járt el. Krumbholtz eltávo 
zása után Gleichgrosz miatt tovább folyt a küzdelem. 
Ezt az ,,urak" kivánlák, mig Vibeg, úgy látszik épen 
ezért nem akarta a lelkészi karba felvenni. Oda fejlődtek 
a dolgok, hogy Vibeg 1697 február 25.-én lemondott 
hivataláról, de lemondását nem fogadták el. A március 
27-iki kiegyezés végre befejezte ezeket a szomorú zava-
rokat2). Vibeg 1698 november 12.-én mégis lemondott, 
mert betegsége megtörte. 1700 április 16.-án halt meg 
67 éves korában. Bátor lelkületéről tanúskodik a Danninger 
által elbeszélt epizód, mely szerint 1685 március 20.-án 
az egyházi! kíséretében a jezsuita kollégiumba ment, hogy 
a rektornál valami Maug páter hazug állításait szóvá 
tegye. — Vibeg neje a soproni születésű Fischer Zsuzsánna 
Johanna volt. Tizenegy gyermeke közül csak egy fia és 
egy leánya élte tul. Nyomtatásban megjelent: József ldr. 
hercegnek Pozsonyban, 1687 december 9.-én történt meg-
koronázása alkalmából mondott beszéde, Pozsony 1687. 

V O L L G N A D G Á S P Á R magiszter 1577 július 28.-án 
született a szászországi Eilenburgban3), hol atyja, Vollgnad 
Gáspár, diakónus volt; anyját Annának hivták. Mint a 
választó fejedelem alumnusa és ösztöndíjasa 1591-től 

1) Lőw Fülöp locsmándi lelkész közlése. 
2) L. fentebb 70. 1. 
3) Az eilenburgi Szt. Miklós templom anyakönyve. 



1594 ig Grimmában, azután Wittenbergában tanult, ahol 
magiszterré lett. 1599 óta szász tábori pap') és igy került 
Magyarországba. Pozsonyban csak két évig volt lelkész. 
1613-tól 15-ig. Közben egyszer (1614 nyarán) Szász-
országban járt2). Jó bizonyítvánnyal3), útiköltséggel és 30 
tallér végkielégítéssel4) hagyta el 1615 áprilisében Pozsonyt. 
Először feleségének örökségi ügyében a thurgaui Frauen-
feldbe utazott5), de azután úgy látszik Ausztriába ment. 
Felesége, Margit, ugyanis Hőnig Dániel schremsi arany-
műves és cimermelsző leánya volt s valószinü, hogy 
Vollgnad nejének hazáját kereste föl. Állítólag Ausztriá-
ban lelkész is volt. A harminc éves háború kitörése után 
Szászországba, Drezdába, utazott, hol 1620-ban I. János 
György választó fejedelemhez benyújtott emlékiratára 
tekintélyes kegydijat utalványoztak neki. 1628-ban Hohen-
leinaban lett lelkész, de ezt 1631-ben, vejének, Schellen-
berg Gáspárnak behlitzi állásával elcserélte. 1632-ben 
nyugalomba vonult és 1637 augusztus 19.-én meghalt 
Eilenburgbanli). Családjáról nincsen adatunk. Nyomtatás-
ban megjelent a 103. zsoltár alapján készült négy prédi-
kációj a az 1613-iki pestis megszűnéséről, Lauingen 1614. 
Előttük és utánuk egy latin költemény7). Ezt a könyvet 
Pozsony város tanácsának ajánlotta8). 

*) L. „Jahrb. d. Gesellsch. f .d. Gesch. d. Protestantismus in Ö.u 15. 
évf. 185. 1. 

2) Az erre vonatkozó útlevél 1614 aug. 23-iki kelttel Pozsony város 
feljegyzéseiben. 

3) Az 1615 április 10.-én kiállított bizonyítvány Pozsony város fel-
jegyzéseiben. 

4) Pozsony város Protocollum actionaleja. (1615 április 14.) 
5) Az erre vonatkozó meghatalmazás 1615 április 13-iki kelttel Pozsony 

város feljegyzéseiben — Vollgnad napa, szül. Cammerer Orsolya, másod-
ízben Morickgshofer János Henrik, frauenfeldi emberhez ment nőül, azért 
kellett az örökséget itt átvenni. 

6) Eilenburgi Szent Miklós templom anyakönyve. 
7) Ezeket a költeményeket Klein egész terjedelmükben közli. L. Klein 

„Nachrichten" I!. k. 525. és köv. 1. 
8) Vollgnadról 1. még Klein mellett: Geiszier: „Chronik der Stadt Eilen-

burg und Umgebung". Delitzsch 1829, 194. 1. és Dietmann „Churs. Priester-
schaft" II. k. 876. 1. 



W E G E L I N J Ó Z S U A , dr. theol., a mennybemenetel örömei-
nek az egész lutheri egyházban ismert énekese, mint kor- és 
hivataltársa, Schmidt Dániel, ágostai születésű volt. Atyja, 
Wegelin János, fia születésekor, 1604 január 11.-én, az 
ágostai evangélikus kollégium eforusa volt. A theológiát az 
ifjú Wegelin Tübingában tanulta, ahol 1626 február 15.-én 
lett magiszterré. Első állomáshelye Budweiler volt, innen 
Augsburgba hivták negyedik diakónusnak és 1627 július 
25.-én iktatták be. De szülővárosában ez az első hivatalos-

kodása nem tartott 
sokáig, mert a vissza-
állitási rendelet szi-
gorú végrehajtása 
következtében 13 hi-
vataltársával együtt 
el kellett hagynia 
Augsburgot. Három 
évet töltött szám-
kivetésben. Csak mi-
után 1632 április 
24.-én Gusztáv Adolf 
király győztesen be-
vonult Augsburgba, 
foglalhatta el WTege-
lin újra hivatalát. 
Archidiakonus, majd 

1633-ban a Szent Lélek templom lelkésze lett. De ez a 
második hivataloskodása is rövid életű volt, mert a nörd-
lingeni csata után a visszaállitási rendeletet újra alkal-
mazták. 1635-ben hagyta el végleg Augsburgot. Egy ideig 
bolyongott, majd Pozsonyban talált méltó állást, mint 
első lelkész és a kontubernium esperese. 1635 szeptem-
ber 17.-én hivták meg ide1). Itt sem működött sokáig, 

*) L. a „Verzaichnis"-t 1640-ről a gyülekezet kézirattárában. 



mert 1640 szeptember 14.-én meghalt, miután kevéssel 
halála előtt a theológia doktorává nevezték ki. — Első 
neje Zunisch Anna Erzsébet volt, kitől 1637 augusztus 
14.-én itt Zsigmond nevú fiát keresztelték. 1640 január 
23.-án özv. Reinbergnét, szül. Pauer Erzsébetet vette 
nőül. — Wegelin nagytudományu ember volt, igazán és 
igazat hivő. Ezt bizonyitja 1638-ban mondott templom-
avató beszéde, mely az avató ünnep részletes leirásával 
együtt nyomtatásban is megjelent: ,.Sermo dedicationis" 
cimmel, Pozsony 1640 ; ezt bizonyitják déli Németország-
ban sokat használt imádságos könyvei, először Augsburg-
ban 1635, azután „Ágostai imádságos könyv" cimmel 
Nürnbergben 1648-ban és még több kiadásban;1) „Hand-, 
Land- und Standbüchlein", Nürnberg 1637. Halála után 
összegyűjtött munkái „Imádságok és énekek" („Gebete 
und Lieder") cimmel jelentek meg Nürnbergben 1660-ban. 
Ha e munkák nem is sorolhatók a gazdag aszketikus 
lutheri irodalom első rangú termékei közé, mégis arról 
tanúskodnak, hogy az orthodoxia ebben a korban is élt 
és éreztette áldásos hatását. Hü ragoszkodása a tiszta 
evangéliomi tanitáshoz megmentette az egyházat az 
ábrándos elméletek bontó hatásától; az egyházi szokások 
kegyeletes megőrzésével az egész nép életföltételévé 
tette a keresztyénséget; kenetes építő iratai voltak és még 
ma is sok lélek számára vezérlő igék a mennyek országa 
felé. így Wegelin munkái is. Különösen vallásos költ-
ményei, melyeket imádságai között adott ki, így a 
menybemenetelről irt pompás éneke, mely 1659-ben a 
hannoverai énekeskönyvben is megjelent és onnan egy-
házunk minden jó énekeskönyvében megtalálható. Ez a 
dal, melyben a jámbor lélek vigasztaló életerőt talál2), a 
a pozsonyi német énekeskönyvben 120. szám alatt talál-

*) Az első kiadás szép példánya van a líceumi könyvtár theológiai 
osztályában. 

2) L. Koch; „Geschichte des Kirchenliedes" VIII. k. 78. és köv. 1. 



ható. Van itt még Wegelinnek két dala, a 464. és 533. 
szám alatt. Wegelin a pozsonyi evanglikus gyülekezetnek 
a külföldön legismertebb lelkésze. Emléke nálunk se 
menjen feledésbe.1) 

W E I S Z B K C K J Á N O S volt az evan-
gélikus istentisztelet uj berendezése 
után a pozsonyi gyülekezet második 
lelkésze. Az ausztriai Offenhausen-
ben született 1638 április 18.-án. 
Atyja, Ádám, kereskedő, anyja szül. 
Wassermann Szabina volt. Alig volt 
10 éves, mikor szüleinek prostestáns 

hitük miatt Ausztriát el kellett hagyniok és Magyarországban 
kerestek menedéket. Szentgyörgyön telepedtek meg és itt 
rosszul ment dolguk, de értelmes gyermekük a két lel-
késznél, Prucker Dávidnál és Stephani Kristófnál jó 
oktatásban részesült. Arra azonban, hogy tanulmányait 
folytassa, nem gondolhatott, mert Weiszbeck teljesen 
vagyontalan volt. Ezért asztalos inasnak került Pozsonyba. 
Itt, szerencséjére, megismerkedett Böhm Kristóffal, kinek 
megtetszett a tehetséges fiu és magához fogadta famulusnak. 
Ez a dolog WTeiszbeck későbbi pályájára fontos kihatással 
volt. Mikor 1658-ban Böhm Lőcsére ment, famulusa is 
veletartott, 1659-ben, miután a burgerhofi leánygyüle-
kezetben a prédikálást is megkisérlette, Wittenbergába 
került. Iskoláztatásának költségeit részben Böhm, részben 
néhány jótevője viselte. Csak másfél évig maradhatott 
Wittenbergában, mert Böhm ezenközben meghalt és 
további támogatásra nem számíthatott. Vas szorgalommal 
pótolta azt ; amihez nem volt elegendő ideje. Pozsonyba 
tért vissza, itt Plankenauer János köpcsényi lelkész 

*) L. Goedeke: „Grundriss zur Gesch. d. deutschen Dichtung", 2. kiad. 
III. k. 161. és köv. 1.; Koch; „Gesch. d. Kirchenliedes", 3. kiad. III. k. 159. és 
köv. 1.; Beck: „Die relig. Volkslitteratur", Gotha 1891, III. és köv. 1.; Rein: 
„Das gesarate Augsb. evang. Ministerium in Bildern und Schriften", Augsburg 
1749; ez utóbbi műből vettem Wegelinnek itt közölt képét. 



fogadta házához nevelőnek. Ilyen minőségben működött 
Prösing Farkas bárónál 1662-től 1668-ig. Ez év no-
vemberében hivták meg a vasmegyei Királyfaluba lelkész-
nek. November 13.-án avatták föl Nemeskéren és már 
1670-ben megválasztották vasmegyei alesperesnek. Itt 
azonban nem működött sokáig. Batthyány gróf erőszakos 
parancsára 1671 szeptemberében el kellett hagynia gyüle-
kezetét. Eleinte Sopronban tartózkodott, majd 1672-ben 
a niederlausitzi Sorauban lett rektor. 1674-ben klein-
kniegnitzi udvari pap. Midőn 1682 nyarán a pozsonyi 
gyülekezet és istentiszleti élet újraébredt, Weiszbecket 
novemberben meghívták Vibeg mellé lelkésznek.1) 1683 
január 12.-én 11 és 12 óra közölt délben érkezett ide. 
A hű, békeszerető ember áldásosán működött. 1689-ben, 
a katholikus részről kel telt viszálykodásban sok kelle-
metlenséget kellett elviselnie. Ue az a „megtiszteltetés" 
is érte, hogy Spinola Rojas Kristóf püspök, aki 
Róma és a protestánsok között uniót akart létre hozni, 
lárgyalásra felszólította. Weiszbeck okos értelemmel, 
udvariasan, de hidegen fogadta Spinola ajánlatát. 
Az egész mozgalmat Spinola sportszerüleg tartotta 
felszínen eredményre való minden kilátás nélkül.2) 
Weiszbeck volt 1672 óta az első evang. prédi-
kátor, aki a városházi betegekhez járhatott (1693 
augusztus 18.). 1694 szeptember 18.-án súlyos természetű 
podagra lepte meg, amelyből már nem gyógyult föl. 1695 
március 26.-án heves lázba esett és március 31.-én el-
kezdődölt halálküzdelme. Április másodikán, Húsvét vasár-
napján, Va6 órakor este meghalt. Vibeg mondta fölötte a 
halotti beszédet. — Weiszbeck neje Attin Éva volt, kitől 

*) Weiszbeck sajátkezű levele, melyet Boroszlóból 1682 november 27-iki 
kelttel irt és amelyben a meghívást elfogadja, úgy szintén a Kleinkniegnilzböl 
1682 december 14.-én kelt Levél, a pozsonyi gyűl. kézirattárában. (Documenta 
archivi ecclesiae evang. poson., VI. k. 177. és köv. 1.) 

2J Spinolának Magyarországra vonatkozó tárgyalásait 1. Ribinynél: 
Memorabilia, 'l om. II. pag. 79. és köv. 



4 fia és 7 leánya született. Fiai közül emlitést érdemel: 
János Ferdinand, nemescsoói és modori lelkész (f 1713) 
és János Elirenreich a pozsonyi liceum konrektora, később 
halberstadti főszuperintendens (f 1746). Nyomtatásban 
csak három halotti beszéde jelent meg; az egyiket Eleonora 
schleswig-holsteini hercegnő felett mondta és Schweidnitz-
ben jelent meg 1681-ben, a másodikkal Rechenberg 
Eleonora Polyxenát búcsúztatta el, (megj. Regensburg 
1687), a harmadikat Ammon Mária Zsuzsánna hajadon 
sirjánál mondta (megj. Jéna 1690). Weiszbeck arcképét 
Weigel Kristóf metszette. 

W E R N E R J Á N O S J A K A B Szepes-
szombatról származik és 1757 május 
elsején született. Atyja, Werner 
Albrecht, a szász Aueból származik 
és az 1775-iki nagy tűzvésznél, mely 
Szepesszombatot pusztította, minden 
vagyonát elvesztette úgy, hogy a 
család ez időtől fogva nagy nyomoru-

ságban élt. Werner gimnáziumi tanulmányait Selmecen 
és Késmárkon, részben pedig Németországban végezte. 
Gazdag unokabátyja ugyanis 1776-ban Gubenbe magá-
hoz fogadta a szegény ifjút, de csakhamar levette róla a 
a kezét, mert ez a herrnhutiak sajátságos szokásaiért nem 
tudott lelkesülni. Zittauba ment tehát, ahol pártfogókra 
és Frühauf konrektorban derék tanitóra talált. Innen 
többször elment Herrnhutba és most már úgy hatott rá 
a sajátságos élet, hogy a gyülekezetbe fel akarta vétetni 
magát. De nem vették föl. Zittauban négy évet töltött s 
miután elegendő ismeretet szerzett, pártfogói segítségével 
a hallei egyetemre ment. Itt az árvaházban lakott és 
tanított. Betegség, szegénység és lelki küzdelmei annyira 
megviselték, hogy abban akarta hagyni a tanulást és 
vándor útra készült. De jóltevői intéssel, segítséggel vissza-
tartották és tovább folytatta tanulmányait 1780 tavaszá-



tói Lipcsében, bár jobb szerették volna, hogyha Halléban 
marad. Lipcsében Zollikofer hatása alá került és meg is 
maradt egész életében. Később Gartner báró birodalmi 
udvari tanácsos házához került, majd 1783-ban Wendler 
János Ferdinánd halála után a pozsonyi liceum szub-
rektora lett. Mint lelkész, alig két évig működött. 1788 
augusztusában választották meg Ribiny helyére és már 
1790 április 3.-án meghalt. Özvegyet — szül. SchÖn-
wetter Katalin Zsófiát — és négy kis korú árvát hagyott 
hátra, kikről a gyülekezet gondoskodott. — Barátja, 
Tekusch, igy jellemzi Werner irányát: „Vallási nézetei 
tiszták vottak. Jézus tanításának szellemét helyesen fogta 
föl, nem tévedt zsidóságba, sem száraz, hideg dogmatizá-
lásba. A vallásban az emberi értelem toldalékainak silány 
és Isten nélkül való eredetét kimutatta. Adta a régit, ha 
igaznak és helyesnek találta, hozta az ujat, ha jó volt, 
de feltűnés nélkül. Luther szelleme nyugodott rajta akkor 
is, ha ennek betűjétől eltávozott." Werner tehát határozat-
tan racionalista volt, ezt bizonyítja, a különben meg is 
cáfolt, Diterich féle hírhedt „Útmutatás az üdvösségre 
Jézus tanítása szerint" cimü munkának kézikönyvül '"való 
behozatala, valamint tevékeny munkássága az 1788-iki 
racionalisztikus énekes könyv szerkesztésében. De leg-
inkább rávallanak Tekusch által 1790-ben kiadott váloga-
tott egyházi beszédei, melyekből a „rationalismus vulgaris" 
ízléstelenségei hiányoznak ugyan, de annál élesebbek1). 

WTIDER ANDRÁS KRISTÓF Regensburgban született 
1661 december 1.-én és az Ausztriából származó Wider 
Fülöp regensburgi esperes és konzisztóriumi tanácsos, vala-
mint Junk Mária Zsófia gyermeke volt2). 1679 október 
10.-e óta Altorfban tanult és 1684 szeptember elején hivták 

*) L. Werner beszédei előtt Tekusch Mihály előszavát és jellemzését. 
V. és köv. 1. 

2) L. Jöcher: „Alig. Gelehrtenlex." 4. r. 1948. 1. — A Widerék család-
fája nyomtatásban is megjelent. 



meg harmadik papnak Pozsonyba1). Mintán vizsgáját Je-
tette és fölavatták, október 20.-án este Pozsonyba érkezett. 
1687 július 7.-én vette nőül Wellegrand Tóbiás özvegyét, 
szül. Schompeter Erzsébetet. — Úgy látszik Wider epi-
lepsziában szenvedett és már 1690 július 20.-án lemon-
datták. Évi 100 forint nyugdíjjal mint magánember élt 
1704-ig, mikor az Erdélyben fekvő dán segédcsapatok 
tábori papja lett. Ebben az állásában halt meg 1706 
júniusában Kolozsvárott. Neje 1720 február 17.-én halt 
meg Pozsonyban. Egyik fia, Wider András, Modorban 
volt lelkész2). 

2 . M a g y a r - t ó t p a p o k . 

ABRAHAMIDES DÁNIEL, Abrahamides Izsáknak, a 
pozsonyi kerület szuperintendensének unokája, Vágujhelyen 
született. 1646-ban hivták Pozsonyba és 1650-ben irta 
alá a kontubernium törvényeit Nejét Anna Katalinnak 
hivták. 1662-ben halt meg. Gyermekei közül két fiáról 
és öt leányáról tudunk. 

ALBY P Á L csak egy évig működött Pozsonyban, 
1645-től 46-ig. Neje, Erzsébet, kitől itt 1645 május 11.-én, 
Sámuel nevű fia született, 1648-ban Geletneky Bálint 
pozsonyi lelkész felesége lett. A kontubernium törvényeit 
Alby nem irta alá. 

ANDREADES MIHÁLYT 1614 február 22. én hivták meg 
Pozsonyba s ez évi november 14.-én irta alá a kontu-
bernium törvényeit3). 

1) Widernek 1684 szeptember 9.-én, Regensburgban kelt levelét, mely-
ben a meghivást elfogadja, 1. Docum. arch. eccl. evang. poson. Tom. VI. pag. 167. 

2) L. Klein: „Nachrichten", II. k. 523. és köv. 1. 
3) L. Marikius Miklósnak 1615 má jus elején kelt levelét Pozsony 

város feljegyzéseiben. 



B I L N I T Z A P Á L , dr.theol., agömör-
megyei Kúntaplócán született 1773 
január 23.-án. Atyját Mártonnak 
hivták, anyja szül. Kovács Erzsébet 
volt. Első iskoláit Nagyszlaboson és 
Gömörpanyiton járta. Gimnáziumi 
tanulmányait Késmárkon és Pozsony-
ban végezte. Két esztendeig nevelő 

volt Sréter János házánál Surányban (Nógrádmegye). 
Hallei tartózkodása után, hol a többi közt Nösselt, Nie-
meyer, Eberhard és Klügel előadásait hallgatta, egy évre 
újra Surányba ment. Tanítványaival került Pozsonyba és 
itt előbb háladatosságból önként és díjtalanul tanittott, mig 
1800 május 29.-én negyedik tanárrá valásztották. Egyúttal 
megígérték neki, hogy Institoris-Mossóczy után a magyar-
tót lelkészi állást is megkapja. Meg is kapta Mossóczy ha-
tározott kívánságára, mert Bilnitzát nagyrabesülte és 
fizetéséről előre is gondoskodott, mert 1800 május 24.-én 
a magyar-tót lelkész fizetésének javítására 8000 forintos 
alapítványt tett. Mikor két év múlva Mossóczy már nagyon 
elöregedett, Bilnitzát káplánnak választották s Crudy szuper-
intendens 1802 december 15.-én fölavatta. Mossóczy halála 
(1803 október 7) után rendes lelkész lett. 1810 tavaszán 
megtisztelő megbízást kapott Győrből, de a pozsonyi gyüle-
kezet fölemelte fizetését és a győriek meghívását nem 
fogadta el. Tanári és prédikátori kettős hivatalát harminc 
évnél tovább viselte. 1829-ben a dunáninneni kerület 
szuperintendensévé választották. 1830 június 25.-én a 
göttingai egyetem tbeológiai fakultása a theológia doktorává 
nevezte ki. 1834 november 24.-én szélütés oltotta ki 
életét váratlanul. — 1804-ben nősült; neje a soproni 
születésű Kayser Henriett volt.1) Két fiuk és négy 

*) L. „Epithalamium quod . . . Paullo Billnitza . . . c u m . . . Henricam 
Kayser in matr imonium duceret anno 1804 diebus mensis novembr. unversa 
stúdiósa iuventus . . . dedicavit", Pozsony 1804. 
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leányuk született. Nyomtatásban megjelent munkája: 
„Halotti rövid beszéd" (Institoris-Mossóczy fölött e füzet-
ben: ,,Justa viro dum vixit admodum reverendo domino 
Mich. Instistoris-Mossóczy fatis functo die 7. Oct. 1803 
persoluta die 9. et 16. Oct. 1803", Pozsony 1803). 

GELETNEKY BÁLINT, 1623 körül született Geletneken, 
a pozsonyi gimnázium alumnusa volt. 1647 május 22.-én 
avatta föl Dubravius Dániel szuperintendens Szenicen1), 
a nyitramegyei ivánkai gyülekezet magyar lelkészévé. 
Később szülőföldjén működött, majd Csetneken és Sza-
káloson. Innen hívták 1700 április 7.-én Pozsonyba. 1703 
november 11.-én halt meg. — 1648-ban vette nőül Alby 
lelkész özvegyét, Erzsébetet, ki 1678-ban hunyt el. Második 
nejét, Borbálát, 1681-ben vette el és ez 1701 május 9.-én 
halt meg. Első házasságából egy fia és két leánya, 
második házasságából két leánya született. 

HORECZKY ISTVÁNT 1 6 7 2 május 4.-én hivták meg 
Tétényből Pozsonyba2) és a legszomorúbb időben érkezett 
ide. Mikor a templomokat elvették, tehát már ez év 
nyarán, le kellett mondania hivataláról és nyomorúságba 
jutott.3) Mikor 1682-ben a magyar-tót lelkészi állást is be 
lehetett tölteni, eleinte Zaskalitzky Andrást akarták 
hazahozni Boroszlóból,4) de ez időközben Zay udvari papja 
lett és erre megválasztották Horeczkyt, ki ekkor hagyta 
el a komáromi gyülekezetet. 1683 nyarán lépett hivatalába. 
Egyszerű, sokat szenvedett ember volt, hivatalát csendes 
hűséggel töltötte be. Meghalt 1699 november 10.-én. Neje, 
Margit, kivel 40 évig élt házasságban, 1703 május 3.-án hűnyt 
el. Nyolc gyermeke közül három fia és két leánya élte túl. 

*) L. a felavatottak könyvét : Manuscr. conv. poson. Tom. XIII. pag. 49. 
2) Meghívása és levele: Docum. archivi eccl. evang. poson. Tom. VI. 

pag. 1B. és köv. 
3) L. támogatásért való folyamodását : Docum. archivi eccl. evang. 

poson. Tom. VI. pag. 27. 
4) A meghívást és leveleket L: Docum. archivi eccl. evang. poson. Tom. 

VI. pag. 135. és köv. — V. ö. még Lichner, Burii Micae pag. 145. 



INSTITORIS-MOSSÓCZY MIHÁLY, a pozsonyi gyülekezet 
nagylelkű jóltevője, nemes Institoris Mossóczy Tamás és 
neje, szül. Lehoczky Zsuzsárma fia, 1782 szeptember 9.-én 
született a turócmegyei Bisztricskán. Már gyermekkorában 
is érezte Isten oltalmazó kezét, mert árviz alkalmával 
kétszer majdnem vizbe fúlt és kétszer zuhant le a hegyek-
ben. 1738-ban kezdett otthon tanulni, 1741-ben került 
Ivánkafalvára, később Szulyóba, iskolába és végre 1750-
ben a pozsonyi gimnáziumba. Itt Lehoczky Dánielnél 
lakott. Egy évet (1751/52) Debrecenben töltött és itt jól 
megtanult magyarul. Ezután Pozsonyban folytatta iskoláit. 
1756-ban ment a wittenbergai egyetemre.1) Milelz lelkész 
halála ulán, a tanuló korából ismert és kedvelt Institoris-
Mossóczy t választották meg 1758 január 5.-én egyhangúlag 
a pozsonyi gyülekezet magyar-tót lelkészévé. Április 17.-én 
ért haza Wittenbergából és 19.-én avatták föl Modorban. 
Szinte 46 évig működött Pozsonyban és mindvégig nagyra-
becsülte az egész gyülekezet, 1761-ben november 19.-én 
az alumneum inspektora lett. 1769-ben Modorba hivták, 
de Pozsonyban marasztották és itt szolgált 1803 október 
7.-én bekövetkezett haláláig. Nőtlen volt és jelentékeny 
vagyonát jótékony célokra fordította. Még életében (1800 
május 24.-én) a magyar-tót lelkész javadalmazásának 
növelésére 8000 forintos alapítványt tett; ehhez járult 
még 1801 március 25.-én kelt végrendelete és az 1803 
szeptember 26.-án kelt függelék szerint: 4000 forint a 
magyar-tót egyháznak, 2000 frt. az alumneumnak, 2000 frt. 
szegény tanulók felruházására, 2000 frt. a német gyüle-
kezetnek, 1400 frt. a házi szegényeknek, 1000 frt. a fiu 
árvaházra, 1000 frt. szorgalmas tanulók megjutalmazására, 
2000 frt. a városi lazaretre, stb. A vagyon maradékából 
tartalék-alapot teremtettek. 40 ezer forintot érő gazdag 
könyvtárát a gyülekezetre hagyta 3000 forintos alapitvány-
nyal a könyvtár fönntartására és fejlesztésére. — Institoris-

*) L. Bartholomaeides, Memóriáé Ungarorum pag. 265. 



Mossóczy alaposan képzett ember volt, de emellett az 
egyházi életben jó gyakorlati érzékkel és tiszta áttekintés-
sel birt. Ez okból sokak tanácsadója volt, amint azt ki-
terjedt levelezése mutatja'). Különösen a türelmi rendelet 
idején, mikor mindenütt uj gyülekezetek támadtak és 
mozgalmas élet keletkezett Magyarország protestáns körei-
ben, sokszor fordultak tanácsért Mossóczyhoz. Sok munkája 
közül megemlitjük: „A hitnek az Űr Istennek bosszúálló 
igazságával való tusakodása" (az akkori nagy földrengés 
alkalmából), Pozsony 1763; „Szent Biblia", Lipcse 1776 
(az akkor ismert magyar bibliaforditásokról); ,,Két prédi-
káció", Pozsony 1776; ,,Az világból nyugott és bátor 
elmével kimúló fejedelemnek képe" (Mária T. halálakor), 
Pozsony 1780; „Szomorú árvaságában az ő megváltójá-
tól meglátogattatott és megörvendeztetett ekklézsiának 
képe" (a somorjai gyülekezet ujraalakulásának ünnepén), 
Pozsony 1783; tót nyelven irt felelet a csehek és morvák 
kérdéseire, Prága 1783; Arnd „Igaz keresztyénség"-e tót 
forditásban, Pozsony 1783; „A gyökeretlen fa s fő nélkül 
való sapka", Pozsony 1793, tótul is megjelent (a francia 
forradalomról, I. Ferenc király nevenapján); „Impunitas 
vagae Veneris", Pozsony 1798; „Nucleus precum et 
cantionum christianorum", Pozsony 1798. Magyar és tót 
imádságos könyvet nyomatott katonák számára saját 
költségére és ingyen osztotta szét. 

I V Á N Y I M I H Á L Y származása ismeretlen. Mint tanító 
működött rövid ideig Pozsonyban, azután Czobor Imre 
udvari papja lett, aki fel is avattatta. Czobor kíséretében 
került 1621 őszén Bécsbe és az ottani urak körében papi 
szolgálatot teljesített. Ságy, az eddigi magyar-tót lelkész 
meghalt és Zarnóczy, akit meg akartak választani, a meg-
hívást- visszautasította2), ezért Iványit akarták megnyerni. 

Hátrahagyott egyházi beszédeivel együtt a gyülekezet kézirattárában. 
L. Czobornak 1621 okt. 11.-én Pozsony városához irt, épen nem 

szives levelét a gyülekezet kézirattárában. 



Czobor Imre eleinte nem akarta Iványit elbocsátani. Csak 
hosszabb tárgyalásra és miután itt Iványi próbaprédikáción 
is volt1), 1621 őszének végén lépett itteni hivatalába'2). 
1623 nyarán Lévára ment3). 

K Y R I N I D Á N I E L a csetneki jegyzőnek, Kyrini Dániel-
nek és szül. Kardoss Zsuzsánnának fia. 1705-ben hivták 
meg Pozsonyba és ez év őszén avatták föl Lipcsében a 
gyülekezet költségén4). November 24.-én lépett hivatalába. 
1707 májusában Modorba hivták meg tót papnak és 
Pünkösd után hagyta el Pozsonyt5). — Első házasságá-
ban, 1706 febr. 3 óta, neje a bazini születésü Werner 
Zsófia volt. Második felesége, akinek nevét nem tudjuk, 
1633-ban halt meg. Ő maga már 1721-ben lemondott 
hivataláról és mint magán ember élt Modorban 63. élet-
évében bekövetkezett haláláig. 1736 február 3.-án temet-
ték el ott. Hét gyermeke volt6). 

M A R I K I U S ( M A R I K O W S K Y ) M I K L Ó S Pozsony első magyar-
tót lelkésze, Bellusban, Trencsén megyében született. 
Atyját Mihálynak, anyját Dorottyának hivták. Trencsén-
ben, Galgócon és Szempcen tanult, az utóbbi helyen öt 
évig a magyar nyelv elsajátítása végett, végül Bártfán. 
Iskoláinak bevégzése után Gálszécsen lett tanitó, két 
évvel később Priwitzben rektor, ugyanott, két év múlva, 
lelkész. Wittenbergában avatta föl 1600 augusztus 21.-én 
Hunnius Egidiusz7). Lelkész volt még a nyitramegyei 

*) L. Iványinak 1621 okt. 19.-én Pozsony városához irt levelét a gyüle-
kezet kézirattárában. 

2) Pozsony város feljegyzései. 
3) L. a Zwonarits Mihály szuperintendenshez 1623 júl ius 31.-én irt 

levelet Pozsony város feljegyzéseiben. 
4) L. Docum. arch. eccl. poson. Tom. VI. pag. 223. 
5) Az erre vonatkozó levelezést lásd Docum. arch. eccl. poson. Tom. 

VI. pag. 231. és köv. 
6) A modori német lelkészi hivatal közlése. 
') Wittenbergi felavatottak könyve, nyomta t á sban : Prónay és Stromp: 

Magyar evang. egyháztört. emlékek. 126. 1. 



Chrenowetzben és Osgyánban. Pozsonyba 1612-ben1) jött, 
de Kollonich Szigfrid már a következő év őszén Lévára 
hivta papnak"). Itt Bars, Komárom és Hont megye esperese 
lett. Ebben az állásában írta alá u t ó l a g a pozsonyi 
kontubernium törvényeit. Hányatott életét az ungmegyei 
Szobráncon fejezte be. Neje született Nánásy Zsuzsánna 
volt. Egyik fia, János, szintén lelkész lett. 

M I L E T Z ILLÉS, a nemes tarnói Miletz család sarja, 
1691 június 27.-én született Turőcszentmártonban. Első 
iskoláit szülővárosában járta, később Ivánkafalun, majd 
a lőcsei és eperjesi gimnáziumon, e két utóbbi helyen 
azért, hogy németül tanuljon. A magyar nyelv meg-
tanulása végett a nagyenyedi református kollégiumba 
ment. Egy ideig István Dániel házánál volt nevelő s 1722 
októberében ment a jénai egyetemre,3) hol Buddeus, 
Danz, Walch, Rambach és mások voltak tanárai. 1725-ben 
tért vissza és Eperjesre ment, hol órákat adott, mig 
1725-ben a nemes lelkű Calisch Erzsébet bárónő udvari 
papnak Bitsitzára (Trencsén m.) hivta. Három évvel 
később, 1730-ban választotta meg a pozsonyi gyülekezet. 
1756-ban jelentkeztek nála először vérkeringési zavarok, 
1757 november 24.-én szélütés következtében meghalt. 
Három nappal később eltemették. Serpilus mondta fölötte 
a haloti beszédett Ján. Jel. XXII. 20. alapján. — Miletz 
1732 május 6 án vette nőül a modori Vörös Zsuzsánnát. 
Nyolc gyermeke közül csak egy fia és egy leánya élte 
túl. Neje is előtte halt meg, 1747-ben. — Miletz a 

*) A magyar-tót („behemisch") lelkészi állás létesítését Pozsony város 
Protocollum actionaleja szerint 1610 április 26.-án határozták el. Mért hivták 
meg az első lelkészt, Marikiust, csak két év múlva, ar ra nincs útbaigazító 
adat . 

2) Az erre vonatkozó, 1613 november 20.-án kelt levél, mely szerint a 
város Kollonich iránt való hálájából átengedi Marikiust, Pozsony város fel-
jegyzéseiben. — 1613 november 4.-én még itt keresztelték Marikiusnak Erzsé-
bet nevű leányát. 

3) Haan, Jena hungarica, pag. 45. és köv.; itt sorolja föl Miletznek 
nyomtatásban megjelent fordításait. 



pietizmusnak leghatározottabb és legharcosabb magyar 
képviselői közé tartozott. Hivatalában rendkivül buzgó, 
szinte utolsó lehelletéig tevekény volt. Rambach, Spener 
és mások müveit fordította magyar és tót nyelvre. E 
fordítások nyomtatásban is megjelentek. 

SÁGY ISTVÁN származása ismeretlen. Mikor Marikius 
Miklóst felszólították a pozsonyiak, hogy jöjjön el megint 
papnak1) és Marikius e meghívást nem fogadta el, 1615 
június 15.-én hivták meg2) Ságy Istvánt Majtényból. 
1621 nyarán ragadta el a pestis. 

SCHIMKO EMÁNUEL VILMOS 1 7 9 1 

május 6.-án született a trencsénmegyei 
Podluzsánban. Atyja, Schimko István 
lelkész, anyja szül. Hoffmann Mária 
Krisztina volt. Atyja nemsokára Zay-
ugrócra került és itt járta Schimko 
első iskoláit. Tizenkét éves korában 
magyar szóra Győrbe küldték. Itt 

tanult három esztendeig. Azután Sopronba került, hol 
sokszor megfordult Gamauf esperes és Pethe Ferenc 
iró házánál. Mikor visszatért a szülői házhoz és az 
egytemre készült, nevelői állást ajánlottak neki Appel 
Károly házánál Ürményben. Az ajánlatot elfogadta és két 
esztendőt töltött itt. 1814-ben a jénai egyetemre ment,3) 
de már 1815-ben a morvaországi Wsetinbe hivták meg 
lelkésznek. Elhagyta tehát az egyetemet és Schmitz János 
György szuperintendens Bielitzben felavatta. Wsetinben 
négy évig működött, azután a szintén morvaországi, 
zauchteli német gyülekezetbe ment, de itt is csak néhány 
évig szolgált. Meleg szeretettel csüngött hazáján s ezért 
örömmel fogadta a trencséniek meghívását. Tizenkét évig 

1) L. a Marikius Miklóshoz 1615 m á j u s elején irt levelet Pozsony város 
feljegyzéseiben. 

2) L. a meghivó levelet Pozsony város feljegyzéseiben. 
8) Haan, Jena hungarica, pag. 133. és köv. 



működött itt. Pozsonyban 1835 elején választották meg, 
lelkész lett itt és tanár a líceumon. Szinte ötven évi 
szolgálat után 1864-ben nyugalomba vonult és 1875 
március 7.-én halt meg nyolcvanhárom éves korában. — 
Első neje a bécsi születésű Helms Karolin, a második 
szül. Gavora Johanna volt. Ettől született egyetlen fia, 
Schimkó István Vilmos, ki még ma is él. — Nyomtatás-
ban megjelent munkái: „Obet srdce vrauciho" 1828 és 
1854; „Náboznost domovni" 1828; Szent érzemények," 
1835 és 1843; ,,Kazanj o potrebe noweho kancyonale", 
1842; „Egyházi unió, azaz értekezés a magyarországi 
protestánsok vallási egyesüléséről" 1842 (ez Schimko leg-
ismertebb munkája, melyben szélső racionalisztikus állás-
pontjáról lelkesen követeli a protestáns egyházak egye-
sitését)1). „Gyakorlati hittan" 1848; „Dar pro mladez evang. 
pri konfirmacy," 1854; ,,Andachtsbuch", 1861. A racio-
nalisztikus irányú tót énekes könyvben, a „Zpevnik"-ben, 
Schimkonak is van néhány dala. Schimko Frigyes Dániel, 
a bécsi theologiai tanár, ki értékes könyv-, érem- és régiség-
gyűjteményét a liceumra hagyta, Schimko Emánuel Vilmos 
testvére volt.2) 

S T E P H A N I D E S G Y Ö R G Y Morvalieskón született, Stepha-
nides György3) prédikátor és neje, szül. Glavienka Magdolna 
fia volt. Iskolába járt szülőföldén, Pataházán, Nagyszombat-
ban, Beckón (közben egy évig a nagyszombati kollégium-
ban is), azután Zelén és Vetecen. Nagysümegen, három 
év múlva Assakürtön, majd Sopornyán lett rektor. 

*) E munkát t ámad ja az ismert Húrban, kinek „Unia cili spogenj 
Lutheranu s Kalviny w Uhrach" (1846) című műve Schimko tervét külö-
nösen a történelmi alap hiánya szempontjából cáfolja sikeresen. 

*) L. Wurzbach: „Biogr. Lexikon" 29. r. 331. és köv. 1. és „Denkmal 
der Liebe, welches dem Friedr. Dan. Schimko, Doktor der Theologie, k. k. 
Prof. a. d. prot.-theol. Fakultät in Wien von seinen zwei Brüdern und seinen 
Neffen errichtet wurde" , Pozsony 1868. 

s; Hogy ez az a Stephanides György-e, akit Bartholomaeides, Memoriae 
ungarorum pag. 116. és a felavatottak könyve a Manuscr. conv. poson. Tom. 
VIII. pag. 23. emlit, az nem bizonyos. 



Mikor a sárfői gyülekezet lelkészévé választotta, 1641 
december 13.-án felavatta Dubravius Dániel szuperintendens 
Lukas Ambrózius esperes és Nemanith János lelkész 
segédkezésével1). Meddig működött Sárfőn, nem tudjuk. 
Pozsonyba 1662 május 12.-én hivták Majtényből.2) Nem 
sokkal a templom elvétele előtt halt meg 1672 tavaszán. 
Feleségét Juditnak hivták. Egyik fia, Stephanides Ferenc, 
1684-től 1696-ig a pozsonyi liceum rektora volt. Ste-
phanides György 1669-ben Pozsonyban egy magyar kátét 
adott ki. 

SZEBERÉNYI LAJOS abból az is-
mert papi családból származott, mely 
a magyar evangélikus egyháznak 
több kiváló lelkészt, közöttük két 
püspököt adott. Atyja, Szeberényi 
András is pap volt, Maglódon, hol 
Szeberényi Lajos 1820 augusztus 
15.-én született. Anyja szül. Krizsek 

Katalin volt. Hét éves korában a rákoscsabai református 
paphoz került magyar szóra, tiz éves korában nagybátyjá-
hoz, Seberiny Jánoshoz, Selmecre; itt kilenc évig tanult 
és elvégezte a gimnáziumot. Sokat nélkülözött, mert atyja 
korán meghalt. Selmecen ismerkedett meg Petőfivel, akihez, 
később benső barátság kötötte. 1839-ben jött a pozsonyi 
liceumba s ide a theologiai tanárok közül különösen 
Boleman vonzotta. De még inkább lelkesítették az ország-
gyűlés nagy szónokai: Deák, Széchenyi, Klauzál, Beöthy 
és mások. Miután a kandidatikumot letette (1841), Platthy 
László házához került nevelőnek Vieszkára, Trencsén 
megyében és innen, tanitványával, 1844-ben Pápára, ahol 
magánúton kezdett jogi tanulmányait szorgalmasan foly-

1) Lásd a feiavatottak könyvét, u. o. 46. 1 
2) Docum arch. eccl. evang. páson. Tom. VI. pag. 6. Ugyanott 6. 1. 

Stephanidesnek 1662 aug. 8.-án kelt levele, melyben forma szerint való meg-
hívást kér. 



tatta. A következő évben Pesten táblai jegyző és 1847-ben, 
szándéka ellenére, ügyvéd lett. A szabadságharc nagy-
szerű mozgalmaiban tevékeny részt vett. Mint Kossuth 
lapjának állandó munkatársa és egy hasonló irányú, tót 
nyelvű lap kiadója, később fogságot is szenvedett. A 
szabadságharc után, 1849-ben, Hódmezővásárhelyre mene-
kült és itt a gyülekezet fogságra hurcolt papját helyettesi 
tette. 1851 novemberében a békéscsabai reáliskola tanára 
lett és 1852 május 4.-én megnősült. De nyolc nappal 
később, május 12.-én, elfogták. Fél évig ült Arad és 
Nagyvárad börtöneiben. Ősz anyjának kegyelmi kérvényére 
eresztették szabadon. 1856 januárjában a makói gyülekezet 
hivta meg, de csak 1857 májusában kapta meg a felsőség 
engedélyét, hogy állását elfoglalhatja ! 1857 augusztusában 
avatta föl Horváth Sámuel békési esperes. 1860 végén 
az akkor alakult szegedi gyülekezet vezetését vette át és 
1864 közepén jött Pozsonyba. Itt, mint elődei, kettős 
hivatalt viselt: theológiai tanár volt és magyar-tót lelkész. 
Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett és igy a halál 
megváltás volt számára. Meghalt 1875 június 4.-én. Neje, 
szül. Fekete Nina, eredetileg római katholikus volt, de 
férje kedvéért evangélikussá lett. Két fia és négy leánya 
maradt. Lajos nevű fia jelenleg fóti (Pest m.) lelkész és 
esperes. A XIX. század közepének irodalmi életében 
Szeberényi élénk részt vett, a Kisfaludy Társaság 1867-ben 
tagjai közé is választotta. Munkái közül megemlitjük: 
„Egészségtani szabályok", 1855 (jutalmazott pályamunka); 
„Néptanitók könyve," 1855—60; „Népszerű imakönyv", 
1861; „Iskolai lap", 1861; „Protestáns népkönyvtár", 1857 
(6 füzet); „Tót népdalok", 1866; „Salamon", 1871 (Jab-
lonsky után); „Königinhofi kézirat", 1873. 

SZUCHAY GÁBOR (máskép BENEDICTI G Á B O R ) szárma-
zása ismeretlen. 1624 április 15.-én hivták meg Pozsonyba1) 

*) Pozsony város feljegyzéseiben. De a Protocollum acionaleban is 
& fordul Szuchay 1625 febr. 5.-érői. 



és július 2.-án irta alá a kontubernium törvényeit. 1638 
nyarán már nem működött itt. Valószínűleg ez időtájt 
halt meg. 

TEUTONIDES JÁNOS Szuchay utódja volt és szárma-
zásáról szintén nem tudunk semmit. Körülbelül 1638 
júniusától működött Pozsonyban1), a kontubernium tör-
vényeit azonban nem irta a!á. Állását 1645-ben töltötték 
be, ebből valószínű, hogy ebben az évben halt meg. 

TRSZTYÉNSZKY FERENC nemesi 
családból született a nógrádmegyei 
Lesten 1835 október 23.-án. Atyja, 
szintén Ferenc, lelkész volt és nem-
sokára fiának születése után Káinóra 
(Nógrád m.) választották meg. Itt 
töltötte Trsztyénszky boldog gyer-
mekkorának legjavát. Első oktatásra 
a kálnói falusi iskolába járt. 1844-

ben került a losonci algimnáziumba. A latin nyelv elemeibe 
nagyatyja, Stech Sámuel, már előbb bevezette. Később a. 
rozsnyói gimnáziumba, majd 1850-ben az esperjesi kol-
légiumba került és itt főleg Vandrák András volt kitűnő 
tanára. Még gimnáziumba járt, mikor atyja 1851 március 
2.-án meghalt. Özvegyen maradt anyjának szerény anyagi 
viszonyai kezdetben arra indították, hogy nem választott 
határozott pályát; de mikor belátta, hogy igy még kevésbbé 
segíthet anyján, theológus lett. 1854-től 1857-ig a pozsonyi 
líceumon járt, 1857 június 17.-én, július 13.-án itt és 
augusztus 11.-én Miskolcon, letette a kandidatikumot és 
ősszel Jénába ment. Három szemesztert eltöltvén, haza-
jött, nevelő lett, majd 1862-ben Szarvason káplán. Itt 
avatta föl Székács dr. szeptember 7.-én. Első papi állását 
Csehbrézón nyerte el 1864 augusztus 7.-én. Itt csak 
nyolc hónapot töltött, mert 1865 május 18.-án meg-

*)%638 július 15.-én már itt keresztelték János nevű fiát. Feleségét 
Orsolyának hivták. 



választották Losoncra. Pozsonyi kettős állását, mint lelkész 
és theologiai tanár, 1876 március 2.-án foglalta el. Ez 
utóbbi hivatalát a theologiai akadémiának a liceumtól 
való különválasztása (1888) óta, tulajdonképen fizetés 
nélkül tölti be. 1877 óta a városi esperesség élén áll és 
1890-ben a dunáninneni püspök-választáskor igen tekin-
télyes pártnak volt jelöltje. — 1864 november 20.-án vette 
nőül Jánovszky Katalint. Kilenc gyermeke közül két fia és 
három leánya él. — Nyomtatásban megjelent: „Kossuth 
Lajos temetése alkalmával . . . tartott gyászbeszéd", 
Pozsony 1894 (német fordításban is). 1883-tól 96-ig 
kiadta az „Evangélikus egyház és iskola" cimü lapot. 

W O D I L A Y M Á R T O N 1664 április 25.-én született a tu-
rócmegyei Woschnitzen, nemes szülőktől. Több hazai 
iskolában és gimnáziumban tanult, 1697-ben kántor lett 
Aranyosan. Hat évig viselte ezt a hivatalát, azután Győr 
tájékára vitték rektornak. 1707-ben hivták meg Pozsonyba. 
Minthogy nem volt akadémiai képzettsége, a gyülekezet 
kiküldte Altorfba, hogy az ottani fakultáson megvizsgálják 
és fölavassák. Szép bizonyitványt hozott haza és meg-
kezdte működését. Huszonhárom évig szolgálta à gyüle-
kezetet legjobb tehetsége szerint, mig 1730-ban, testben 
és lélekben megtörve, lemondott hivataláról. Hosszas 
betegség után 1741 május 9.-én halt meg. Rabbacher 
mondta fölötte a halotti beszédet. Neje Hollnstein Mária 
Erzsébet pozsonyi polgárleány volt, akinek halála után 
(1730) három leánya ápolta és gondozta. 



F ü g g e l é k . 

BIERMANN KÁROLY SÁMUEL, 16 1. Megjelent még tőle az ev. német 
templom felavatásának 50. évfordulóján mondott beszéde, Pozsony 1826. 

(CLAVIGER HENBIK magiszter a Nordhausen mellett levő Obergebrá-
ban született 1530 és 1540 között. Először Nordhausenbe, majd Marienbergbe 
került, hol nagybátya, Claviger Ambrus 1550-től 59-ig lelkész volt, később 
a szász választó fejedelem orvosához, Naevius János dr.-hoz, Drezdába, 
1555-ben a wittenbergai egyetemre. Itt öt évig tanult és Mansfeld Kristóf 
grófnál nevelő lett (1560—67). Ezt az állását flacianizmusa miatt elvesztve, 
fél évet még Wittenbergában töltött, 1568 február 10.-én avatta föl Eber Pál 
és a választó fejedelem Pozsonyba küldte a szerencsétlen II. János Frigyes 
herceg udvari papjának. A herceget az 1666-iki Grumbach-féle zavarokban 
való részvételéért fogságra vetették. Mint fogoly kétszer volt Pozsonyban: 
1567 november 5.-étől 1569 szeptemberéig és 1569 október 15.-étől 1572 
ápriliséig. Meddig szolgált nála Claviger, nem tudjuk, valamint azt sem, hogy 
Pozsonyban másoknak is hirdette-e az evangéliomot. Minden esetre meg-
érdemli, hogy felemlítsük azok között, akik itt lelkészi hivatalt viseltek. [L. 
Buchwald: Wittenbergai felavatottak könyve, II. k. 89. és köv. 1.; II. János 
Frigyes hercegről 1. Beck : „Friedrich der Mittlere". Weimar 1858, II. k. 10. 1.]). 

CRUDY DÁNIELTŐL. (19. 1.) még nyomtatásban megjelent : „Nullitas 
animadversionum in libellum, cui titulus: Sola salvifica, ad trutinam rationis 
et revelationis expensa", 1791 és „Declaratio authoris schediasmatis de fide 
r. cath. sola salvifica ad examen eiusdem schediasmatis facta etc.", 1791. 

ECKHARDT BERTALAN 22. 1. Kristóf nevű fia n e m tanult. A Witten-
bergában 1657 február 16.-án beirt Eckhardt Kristóf a későbbi kassai pap, 
de pozsonyi születésü. 

GEDULY LAJOS GÁBOR 27. 1. munkái közül több egyes prédikáció 
jelent meg nyomtatásban magyarul, németül és tótul. Igy: az 1853-iki merény-
let alkalmával I. Ferenc József szerencsés megmenekülésekor mondott beszéd, 
(német) Besztercebánya 1853 ; halotti beszéd Seberiny szuperintendens fölött, 
(tót) Pest 1857; „Luther és Melanchton az ev. keresztyén példaképe", (német) 
Pozsony 1860; „A keresztyén hazafi képe. Beszéd gr. Széchenyi István gyász-
ünnepélyén 1860 máj. 3." Pozsony 1860 (németül is megjelent); ,,A magyar 
evang. egyház gazdag szegénysége", Pest 1861. 

GÖTZ ANDRÁS 33. 1. ötödik leánya, Éva Mária, első izben Keller 
János Bernát lelkész neje volt. Lásd lent Kellernél. 

GROSZ (GROSCH) ANDRÁS 34. I. második nejével, Steudlin Mag-
dolnával, 1617 január 31.-én esküdött meg. Magdolna bátyjával, Steudlin 
Tóbiással jött Pozsonyba s 1618-ban atyjuktól 2000 forintot örököltek, 1624-
ben nagybátyjuktól, Antorfból, 255 forintot (Augsburg város adókönyve). 
Grosz fia szász fejedelmi kolostori intéző volt Sornzigban. 



HEUCHELIN SIMON 36. 1. E l s ő felesége, Anna, nem 1624-ben halt 
meg, amint a Pozsony város feljegyzéseiben Heuchelin Anna Mária részére 
1625 június 10.-én kiadott keresztlevélből következtettük, hanem vatószinüleg 
1618-ban, mert Heuchelin Simon 1619 április 9.-én már másodszor nősült s 
Amtmann Péter leányát, Margitot vette nőül, ki később (1624 május 28.-án) 
Biner János Ozwald neje lett 

HOMBERGER ELIZEUS 39. 1. mint modori lelkész itt Pozsonyban 
vezette oltárhoz 162 ) szeptember 21.-én néhai Sonntag Sebestyén karinthiai 
tartományi titkár leányát, Erzsébetet. Ez az esküvő a koronázási templomban 
volt. 

JAR1US JÓZSEF VILMOS 41. 1. Megjelent még: „Predigt bei Gelegen-
heit der Restauration des inneren und äuszeren Rats", Pozsony 1824. 

JENTSCH JÁNOS 42. 1. Esküvőinek napjai helyesen ezek: 1614 m á j u s 
26 -án kelt egybe Tettelbach Máriával, 1618 j a n u á r 15.-én W e b e r Krisztiná-
val (tehát nem Babe vagy Reberrel, amint helytelenül irják), 1622 január 
31.-én Grosz Magdolnával. Jentsch testvérét, Eliást, ki kezdetben theológus, 
később pozsonyi kereskedő lett, III. Ferdinánd nemesi rangra emelte. 

KELLER JÁNOS 45. 1. 1643 november 23.-án esküdött meg Götz András 
lelkész leányával, Éva Máriával. 

PRŐHLE HENRIK 57. 1. nyomtalásban megjelent munkái: „A konfir-
mációi oktatás feladata", Békéscsaba 1899; „Észrevételek Strompnak a 
vallástanitás tervéről szóló értekezésére," Orosháza 1901; ,,Egy igazi nagy 
hatalom" (az anyai szeretetről, a kőszegi evang. leányiskola értesítőjében), 
Kőszeg 1905; pozsonyi beköszöntő beszéde (a „Az 1905. szept. 24-én végbe-
ment lelkésziktatás emléklapjaidban), Pozsony 1906. 

RÁZGA PÁL 62. 1. A hivatalos jelentés Rázga kivégzéséről a „Pressb. 
Zeitung" 1849 június 18.-iki, 137. számában. 

STROMSZKY FERENC SÁMUEL 75. 1. munkái közül még megjelent: 
„Predigt am Gedächtnistage der Feuersbrunst in Rackendorf", Pozsony 1828. 

TETTELBACH ÁDÁM 81. 1. Utószülött leányát Rozinánának hivták és 
1614 március 10. én keresztelték meg. 
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Bevezetés. 

A megfeszített és feltámadott Krisztusban, a meg-
dicsőült élő Megváltóban való hit, mely a világnak s így 
az egyes léleknek is kiengesztelése és megigazulása, 
ez a hit az igazi forrása a keresztyéni életnek egyénen-
kint és a gyülekezetben. A keresztyén egyház nem 
is egyéb, mint a hivők gyülekezete1). 

De senki sem mondhatja Krisztust Urnák, hacsak 
nem a Szent Lélek által. Keresztyen hit csak olt van, 
ahol Krisztus a Szent Lélek által élő Megváltóként 
kijelenti magát a lélekben. Itt lakik Krisztus hit által a 
szívben és az élet titokzatos középpontjából megszentelve 
uralkodik az e g é s z emberen2) ós ha a hitélet fejlődését 
semmi meg nem akasztja, az ember egyre hasonlatosabb 
lesz Krisztushoz és mindenben az ő útjait járja. Az uj 
embernek éltető lelke a Krisztus. A világnak és különösen az 
embernek főcélja: a valóságos egyesülés Istennel, a hitben 
hacsak szellemileg is, de elvileg és igazán végbemegy3). 

*) L. a lutheri evang. egyh. sziimbolikus könyveit (Müller J. T. kiadása), 
VII. kiadás, Gütersloh 1890,40. 1. 154. és köv. 1., 324, 456. és köv. Továbbá: 
Löhe: „Drei Bücher von der Kirche" Stuttgart, 1845; Delitzsch Ferenc: „Vier 
Bücher von der Kirche", Drezda 1847; ugyanaz: „Vom Hause Gottes oder 
von der Kirche", Drezda 1849; Rohnert: „Kirche, Kirchen und Sekten" 4. 
kiad., Lipcse 1888; Schmidt D. : „Die Figur der Kirche", Lipcse 1893; Walther: 
„Die wahre sichtbare Kirche Gottes auf Erden", St. Louis 1891; Harnack 
gyakorlati theológiája, Erlangen, 1877, I. k. 72. és köv. 1. 

3) „A sziv" bibliai jelentéséről l. Cremer: „Bibl.-theol Wörterbuch der 
ntstl. Gräcitäl", 5 kiad., Gotha 18Ö8; 479. és köv. 1. és Zezschwitz : „Profan-
gräcität und bib. Sprachgebrauch", Lipcse 1859; különösen 24. és köv. 1. 

3) E szakasznál utalok a következő müvekre : Wacker E., az üdvösség 
rendje, Gütersloh 1898, V. és VI. fejezet. A kérdés lélektani oldalához 1. 
Delitzsch Ferenc a bibliai lélektan rendszeréről irt könyvének (II. kiad.. 
Lipcse 1861) V. részében 321. és köv. lapjait; Rocholl: „Die Philosophie der 
Geschichte" II. köt. 588. és köv. 1., Göttinga 1893. 
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Ez a Lélek által keltett hit természetesen ,,nem min-
deneké", azaz nem az ember szubjektiv akaratának és elhatá-
rozásának gyümölcse. A Szent Lélek ugyanis nem az 
emberi lélek alkotása, hanem az embertől függetlenül 
létező isteni személy. Vannak az embertől független, Isten 
által rendelt eszközei, amelyeken keresztül Krisztus a 
Szent Lélek erejével az emberre hat. E z e k a k e g y e l m i 
e s z k ö z ö k , az i g e é s a s z e n t s é g e k . Rajtuk 
nyugszik és belőlük indul ki hitélete a keresztyén egyén-
nek és gyülekezetnek. A kegyelmi eszközöknek folytonos és 
rendszeres használata tarthatja fönn e g y e d ü l az egyéni 
és gyülekezeti hitéletet, sőt az Istennel való közösséget is1). 

A k e r e s z t y é n i s t e n t i s z t e l e t sem egyéb tehát, 
mint a kegyelmi eszközök rendezett, együttes használata. 
Az istentisztelet a keresztyén gyülekezeti élet középpontja, 
mert minden életjelenségének ebben van erőforrása és 
tulajdonképeni célja. Az egyház külső szervezete csak 
arra való, hogy a kegyelmi eszközöket jól kezeljék és az 
egyének lelkéhez biztosabban vezessék. És amit a keresz-
tyén gyülekezet még ezen kivül teremt és munkál a neve-
lés, tanitás, könyörületesség és anyagi javainak kezelése 
terén, végső eredményében csak eszközül szolgál az egyház 
azon főcéljának elérésére, hogy az igén és szentségeken 
nyugvó hitélet magva vetést és aratást érjen, a szentségek 
tiszta és hathatós kiszolgálása biztosittassék és fenn-
tartassák2). 

A keresztyén istentisztelet alapjában más, mint a 
keresztyénség előtt és rajta kivül keletkezett vallások isten 

l) L. Harlesz A. és Harnack T.: ,,Die kirchl.-relig. Bedeutung der 
reinen Lehre von den Gnadenmitteln", Erlangen 1869; a második értekezés 
kiegészitésül az urvacsoráról, mint a keresztyén ember üdvösségének szük-
ségletéről, Rochollnál „Altiora quaero", Lipcse 1899; 35. és köv. 1. L. még: 
Frank (Erlangen 1891), Rohnert (Lipcse 1886) és Brunn (Drezda) ide vonatkozó 
műveit. 

*) L. Harnack T. gyakorlati theológiáját, Erlangen 1877. I. k. 217. 1. A 
kultusz a gyülekezet épülésének középpontja és betetőzése. 



tisztelete1). Ez az ember szolgálata és a pogányságnak 
azon tévesztett álláspontjából indul ki, hogy az istenek 
az emberek adományaiból és imádságaiból élnek; az az 
Isten szolgálata, tapasztalása annak a működésnek, amely-
ből m i élünk. A keresztyénségen kivül álló vallások 
istentiszteletének közzéppontja az áldozás, mely a pogány-
ságban öntudatlanul2), a zsidóságban tudatosan jósolja 
meg azt az egyetlen áldozatot, mely az idők teljességében 
a Golgathán végbe ment3). A keresztyén istentisztelet e 
régen befejezett áldozat üdvös gyümölcseinek csak elfoga-
dása és belevitele az életbe. A Golgathán minden áldozat 
mély alapgondolata, a helyettesítés eszméje, fenségesen 
és hathatósan valósult meg: Isten maga lép föl teremt-
ményeiért4). Ez egyúttal kegyelmének és szeretetének leg-
nagyobb csodája, legfenségesebb kijelentése. Ezt az áldozást 
nem kell megismételni és nem is lehet. Eredményének örök 
értéke van. De köszönetül ezért az áldozatért, a keresz-
tyénségen belül mégis lehetséges kétféle áldozás, mert 
ezek ennek kiengesztelő erejéből fakadnak: az imádkozó 
ajak d i c s é r ő á l d o z a t a és a megszentelt élet h á l a -
á l d o z a t a 5 ) . Mert ezt a két áldozatot bemutathatja, 
ezért p a p minden egyes keresztyén és földi élete ennek a 
két áldozatnak folytonos bemutatása által „bölcs isten-
tisztelet".6) A szorosabb értelemben vett istentiszteletbe csak 
az imádság nyúlik bele mint külön cselekvény. Egyébként 
a keresztyén gyülekezet istentisztelete csak elfogadása 

1) Ehhez I. Rietschel liturgikáját, Berlin 1899. I. k. 23. és köv. 1. az 
egész, fényesen megirt 4. §-t. 

s) L. Lausaulx munkáját : A görögök és rómaiak áldozatainak viszonya 
az egy golgatbai áldozathoz. Wurzburg 1841. 

3) L Kliefoth liturgikai értekezéseit, Schwerin 1858. IV. k. 7. és köv. 
1., úgy szintén 175. és köv. 1. 

4) L. Delitzschnek kommentárját a „Zsidókhoz irt levél"-ben, Lipcse 
1857. 708. és köv. 1. 

5) L. Kliefoth liturgikai értekezéseit, Schwerin 1861, VII. k. 55. és köv. 1. 
6) Az egyetemes papság eszméjéről 1. Büttner (Vilmar „Pastoral-

theologische Blätter" XII. köt. 49. 1.) és Harlesz („Christi. Ethik," Gütersloh 
1893, VIII. kiad. 600. 1.) műveit. 



annak, amit a kegyelmi eszközök nyújtanak. Az imádságon 
kivül nincs is a keresztyén istentiszteletben áldozati elem, 
még kevésbbé tudható be érdemül a maga egészében. Az 
élő és élni akaró keresztyén hit természetes, de szabad 
megnyilatkozása. Ép úgy hiányzik belőle minden közvetítő 
elem is. Bár az istentiszteletnek helyes rendjében a kegyel-
mi eszközök kiszolgáltatása az Úrtól alapított lelkitanítöi 
hivatalra van bízva, de a lelkésznek semmiképen sincs 
oly'papi, közvetítő állása, mely a keresztyének általános 
papsága fölé emelné. A lelkész csak kezeli a kegyelmi 
eszközöket és s z o l g á l j a gyülekezetét, melynek papi 
fejedelme nem ő, hanem a mennyei főpap1). 

Ezen az alapon fejlődőtt a keresztyén egyházban az 
istentiszteleti élet kezdettől fogva2). Fő feladata az é p i t é s 3 ) . 
A keresztyén istentisztelet menete ebből természetesen 
következik. Két része volt mindig: az egyiknek az ige, a 
másiknak a szentség a középpontja. Az ige felolvasása és 
magyarázása (egyházi beszéd), a szentségek kiszolgáltatása, 
körülvéve az imádság hálaáldozatával, ez a keresztyén 
istentisztelet sorja4). Minden, amivel az idők folyamán 
gazdagodott, csak e szilárd fő elemek megvilágítására 
szolgál. így fogadta az istentisztelet szolgálatába a művé 
szetet. Az építészet, szobrászat és festészet az istentisztelet 
helyét célszerűvé és méltóvá tette, a költészet és zene a 
gyülekezet imádságát élénkítette. Az embernek a képek-
ben és dallamokban való természetes öröme, eszméknek 
érzéki alakban való kifejezése alapjában véve nem bűn. 

*) L. Löhe („Kirche und Amt." „Neue Aphorismen."), Erlangen 1851, 
különösen 37. és köv. 1., úgy szintén ennek aforizmáit az uj testamentomi 
hivatalokról és ezeknek a gyülekezethez való viszonyáról, Nürnberg 1849; 
Harnack gyakorlati theol. I. k. 87. és köv. 1. 

2) Harnack T.: A ker istentisztelet az apostoli és ókatholikus korban, 
Erlangen 1854. A ker. istentisztelet e g é s z fejlődéséről jó áttekintést nyújt 
Köstlin munkája, Freiburg 1887. 

3) Az épités helyes fogalmáról 1. Thomasiusnak Pál ap. kol. levelében 
irt magyarázatát. Erlangen 1869. 1. és köv. 1. 

*) L. Harnack T. gyakori, theológiáját, I. köt. 413. és köv. I. 



A szent hely szolgálatában megszentelődhetik és legszeb-
ben fejlődhetik. A művészet legfenségesebb alkotásait a 
k eresz tyénséggel, sőt egyenesen a keresztyén istentisztelettel 
kapcsolatban hozta létre s viszont ez a kapcsolat adta 
meg a keresztyén istentiszteletnek az egész embert, szel-
lemi és érzéki természete szerint egyaránt megragadó 
jellemvonását. Ha Schleiermacher nevezetes mondása sze-
rint az istentisztelet ábrázoló cselekvés, azza csak a 
művészet által lehet1). Idézem Löhe Vilmos szavait: 
Költészet! Sohasem fönségesebb, sohasem egyesiti ma-
gában a költés minden faját tisztábban és szebben, mint 
a keresztyén gyülekezet istenteletében. K ö l t é s z e t — 
l i t u r g i a — f ő i s t e n t i s z t e l e t — k o m m u n i ó : 
van-e ehhez fogható eposz, mely rím és ritmus nélkül 
a négy evangéliomból fakad és isteni egyszerűségben, 
gazdagságban, mélységben minden emberi formát fölülmúl? 
E z az i s t e n t i s z t e l e t e p o s z a . Hát a lirai költésben 
van-e az istentisztelet himnusaihoz, ódáihoz, zsoltáraihoz 
fogható? Van-e dráma, költői cselekvés, melyet összeha-
sonlíthatnál a kommunióval, melyben Isten és ember egy 
közös cél után együtt küzdenek? Itt egyesül m i n d e n 
művészet, meghajtja zászlaját és leteszi koszorúját. Ez 
a k ö l t é s z e t !" 

Amig a művészet a maga szümbolumaival csak 
segítő eszköz, az ige tiszta hirdetése és a szentségeknek 
rendelés szerint való kiosztása fődolog marad, a művésze-
teknek az istentiszteletben való alkalmazása ellen nem 
lehet szót emelni. Különben, ha történeti szempontból 
nézzük, az istentisztelet hanyatlása a középkorban nem 
a művészei széles körű alkalmazásából, hanem a keresz-
tyén eszme elferditéséből támadt. Mikor Krisztus áldozatá-
nak erejét már nem ismerték föl, cselekedetekkel keresték 

1) L. Kahnis (Lipcse 1865), Harnack, Rietschel idevágó liturgikai mun-
káit, főleg Müllernek a keresztyén művészetről és a szümbolikáról irt cikkét 
Vilmar „Pastoral-Theologische Blâtter-jében" X. köt. 8 - 2 1 . 1. 



a megigazulást és ehhez külön papi rendre volt szükség: 
e k k o r jött a miseáldozat minden kinövésével, e k k o r 
lett az istentisztelet 'papos látványosság, opus operatum, 
a benne való részvétel érdem és a szümbolika ájtatos-
sági gyakorlat in majorem Dei glóriám. Szinte lesülyedtek 
a keresztyénség előtt való időkbe, legalább a laikusok, 
kik a papság működéséhez csak keretül szolgáltak, de 
maguk nem vettek részt az istentiszteletben és nem kap-
tak semmit, már az okból sem, hogy az istentisztelet 
idegen nyelven, latinul folyt le1). 

A Lutherről elnevezett igazi reformáció elvitathatat-
lan érdeme, hogy a keresztyén felfogás alapeszméjét tisztán 
kimutatta és ennek megfelelően az istentisztelet megtiszti-
tását lehetővé tette. Luther ezen a téren úgy elméletileg, 
mint gyakorlatilag úttörő és alapvető volt, főleg három 
munkájával: Az i s t e n t i s z t e l e t r e n d j é r ő l a g y ü l e -
k e z e t b e n (1523), F o r m u l a m i s s a e e t c o m m u -
n i o n i s p ro e c c l e s i a W i t t e n b e r g e n s i (1523); 
N é m e t m i s e é s az i s t e n t i s z t e l e t r e n d j e (1526). 
Tisztán és józanul jelöli meg az utat: nem kell alapjában 
ujat teremteni, hanem a meglevőt, a történelmileg kiala-
kult istentiszteletből a jó formákat kell megszabadítani 
a túlhajtott szümbilizmus vadhajtásaitól és meg kell tölteni 
tiszta evangéliomi tartalommal2). E z e n az uton haladt a 

L. Harnack gyakorlati theológiáját I. k. 573. 1.; Rietschel liturgiká-
ját I. k. 337. és köv. 1., főleg azonban Kliefoth liturgikai értekezéseit, Schwerin 
1859, V. köt. 

2) Lutherről á l t a l á b a n I. Kolde: Luther M., Gotha, 1884 és 1893, 2 
kötet ; továbbá Vilmarnak Luthert igazán átértő munkája: Luther, Melanchton 
és Zwingli, Frankfurt 1869; Harnack: Luther theológiája, Erlangen 1862 és 
1886, két kötet; Luther liturgikai munkásságáról 1. Harnack gyakorlati theo-
logiáját I. köt. 576. és köv. 1.: Kliefoth liturg. értekezéseit VII. k. 12. és köv. 
1., Schwerin 1861 ; Rietschel : A liturgika kézikönyve I. k. 396. és köv. 1. — 
Részlettanulmány: Lyra J. K.: Luther német miseje, Gütersloh 1904, 33. és 
köv. 1. — A lutheri egyház szellemét még ma is legjobban jellemzi Rudel-
bach A. G.: Reformáció, lutheri egyház és unió, Lipcse 1839, ennek korunk-
ban is nagy jelentősége van. L. még Harnack : A lutheri egyház a történe-
lem világánál, Lipcse 1855. 



lutheri egyház és Isten megengedte, hogy a keresztyén 
felekezetek között ebben is megtalálja az egészséges 
középutat. Az igazán jámbor lelkületet a lutheri isten-
tisztelet ragadja meg legerősebben. Itt jut teljes jelentő-
ségre a keresztyén istentisztelet magasztos szépsége és 
mély értelme. Van benne megkötöttség, merevség nélkül; 
van szabadság, de nincs önkény. Mindenekelőtt az isten-
tiszteletet szerves egésznek tekintik, melynek egyes részei 
természetszerűleg kapcsolódnak egymásba. Ez okból, bár 
a keresztülvitelben nagy volt a sokféleség — már a XVI. 
század első felében 130 lutheri egyházi rendtartás és agenda1) 
volt — nem hiányzott belőlük az elvi egység. Csak a 
svájci befolyás alatt álló délnémet területeken tértek el 
némileg. Ha ezektől eltekintünk, szinte az egész lutheri 
egyház istentiszteletéről a következő vázlatot készíthetjük, 
mely helyenkint legfeljebb sorrendjében különbözött: 

a) I n t r o i t u s vagy bekezdő ének, vagy felelgető 
zsoltár, vagy állandó bekezdő ének; 

b) K y r i e e l e i s o n , az ősrégi, közönséges keresztyén 
bűnvallás, mely vagy a gyónást követte, vagy ennek kere-
tében fordult elő; 

c) G l o r i a e t i n t e r r a , ( = Dicsőség a magasban 
Istennek stb.), sokszor hozzáfűzött „Laudamus-"szal részint 
mint gregoriánus felelgető ének, részint mint állandó ének; 

d) az ü d v ö z l é s ( = „Az Ur legyen veletek" . . . stb ) 
a lelkész és gyülekezet között levő papi egység kifejezésére; 

e) a k ö l l e k ta ( = összefoglalás, a. m. röviden 
összefoglalt imádság) rákövetkező ,,amen"-nel; 

f) a s z e n t l e c k e és pedig vagy az epistola és 
evangéliom, vagy csak egy részlet felolvasása, az első 
esetben közbeszúrt énnekkel (graduál); 

g) a k r é d ó ( = hiszem, t. i. a hitvallást) a gyüle-
kezet felelete az Isten igéjére és pedig vagy az apostoli 

4) Az „agenda" szó használatáról 1. Rietschel liturgikai kézikönyvét 
I. k. 422. 1. 



(v. niceai) hitvallás elmondásával, vagy „Mi mindnyájan 
egy Istenben" énekkel. 

h) a p r é d i k á c i ó ; 
i) á l t a l á n o s i m á d s á g ; 
j) az o f f e r t ó r i u m ( = áldozás) énekkel, átmenetül a 
k) p r e f á c i ó r a ( = bevezető beszéd) és s z a n k -

t u s z r a (== háromszor szent), mint az ajkak dicsérő 
áldozatára; 

1) i n t é s az Ú r v a c s o r a e l ő t t 
m) e l ő k é s z i t ő i m á d s á g a Mi A t y á n k - k a i ; 
n) a r e n d e l é s i i g é k ; 
o) a g n u s Dei (== Krisztus, Istennek báránya . . .) 
p) az Ú r v a c s o r a o s z t á s előtt vagy alatt; 
q) h á l a a d ó i m á d s á g ; 
r) á l d á s . 
Ebből látható, hogy a lutheri teljes istentisztelet 

m i n d k é t kegyelmi eszköznek, tehát az igének é s a 
szentségnek közlése. Ez az általános keresztyén hitélet 
kivánságának meg is felel: Krisztus jelenlétét lelkileg és 
testileg kell átérezni. Szépen mondja Löhe : „A főisten-
tisztelet liturgiájának gondolatmenetét két csúccsal kiemel-
kedő hegységhez hasonlíthatom, az egyik, mint a Horeb-
nél és Sínainál, alacsonyabb mint a másik. Az egyik 
csúcs a prédikáció, a másik a szentség az oltárnál, amely 
nélkül teljes istentiszteletet e földön nem képzelhetek. A 
főistentisztelet alatt egyre emelkedik az ember, míg végre 
az Ur asztalához ér, ahol már nincs magasabb pont, 
csak a mennyek országa"1). 

A mellékistentisztelet (a hétköznapi) a reggeli és 
esti istentisztelet hagyományos, de enyhén egyszerűsített 
formái között mozog. Itt van helye a f o l y t a t ó l a g o s 
í r á s m a g y a r á z a t n a k és a k a t e k i z á l ó t a n í t á s -
n a k , mi g a főistentisztelet prédikációja az egyházi év 

') L. Löhe : Agenda luth, hitvallású ker. gyülekezetek számára, II. 
kiad. Nördlingen 1853, I. r. XIV. 1. 



által megállapított és helyes tapintattal megtartott ó-keresz-
tyén perikopákkal, főleg evangéliomokkal foglalkozik. 

A külön gyónás az ágostai hitvallás értelme szerint 
csak m a g á n g y ó n á s volt1). 

A keresztelés, felavatás, esketés, gyermekágyas asszo-
nyok megáldása, beteglátogatás és temetés régi formái meg-
maradtak, de mágikus elemeiktől megszabadultak. A fel-
avatás és esketés elvesztette szentségi jellegét, a temetés-
nél a holtakért való imádság és a beszentelés elmaradt2). 

A k o n f i r m á c i ó r a vonatkozólag egyelőre nem 
volt egységes megállapodás. Egyes vidékeken a bérmálás 
római „szentségiével együtt elvetették3). 

A m ű v é s z e t , az istentisztelet ábrázó cselekvésének 
kifejezésére, teljesen megmaradt. Megtartották a templomok-
ban a képeket és szobrokat, az oltárokat diszitésükkel, 
keresztekkel és gyertyákkal, a papi ruhát, orgonát, haran-
got és egyes helyeken még a tömjént is4). Főleg azonban 
a legcsodálatosabb művészetet, a zenét, művelték. Azáltal 
és hogy behozták és alkalmazták az egyházi dalt, a val-
lásos népdalt (ma helytelenül „korál"), az istentisztelet 
olyan művészi elemmel lett gazdagabb, mely ez idők 
folyamán hatalmas keresztyén műfajjá alakult ki. Az a 
mese, hogy a protestantizmus ellensége a művészetnek, 
abban leli legerősebb cáfolatát, hogy a protestantizmus 

*) L, Kliefoth liturg. értekezéseit, Schwerin 1856, II. köt. 254. és köv. 
1. és Hardeland : A lelkipásztorkodás története, Berlin 1898, 311. és köv. 1. 

a) L. Rohnert : A holtak beszentelése a XIX. század ujitása, Lipcse 1887. 
3) L. Caspari V. : Az evang. konfirmáció, különösen a luth, egyház-

ban, Erlangen 1890. Továbbá tájékoztatásul az egész fejezethez 1. ugyancsak 
az ő munkáját ,,A jelenlegi evang. egyházi élet törtenelmi alapjáról", Erlangen 
1894; a liturgiáról Kliefoth liturgikai értekezéseinek megfelelő köteteit. Az 
állapotokat legjobban Sehling E. világítja meg : Az evang. istentisztelet rendje 
a XVI. században. Eddig csak az első kötet első fele jelent meg, Lipcse 1902; 
itt a 211. lapon van a wittenbergai reformációnak józan kijelentése a kon-
firmációról, 1545-ben. 

4) L. Hasse H. G. : A jelbeszéd az evang. luth, egyházban. Lipcse 1877. 



teremtett meg egy értékes műfajt, a z e g y h á z i d a l t 1 ) . 
De mellette megmaradt a régi, méltóságos gregoriánus 
ének, a zene e fönséges alkotása is : sőt a zsoltárokban 
lutheri talajon olyan átdolgozáson ment keresztül, amelyet 
még a róm. kath. egyházban is figyelemre méltattak. 
Lossius Lukács pompás művére gondolunk ,,Psalmodia 
hoc est cantica sacra veteris ecclesiae selecta", Wittenberga 
1569, melyhez Melanchton irt előszót2). Mindez megfelel 
Luther szellemének, ki határozattan mondja : „Nem az 
a véleményem, hogy az evangéliom minden művészetet 
megöljön, amint azt némely álkegyeskedő gondolja, hanem 
azt szeretném, ha minden művészet, főleg a zene, annak 
szolgálatába állana, aki adta és teremtette"3). 

A tiszta ige és meg nem hamisitott szentségeknek 
kedves szépségükben a lélekkel való közlése: ez a lutheri 
istentisztelet célja. Ha századokon át, ellenséges hatások 
akadályán keresztül, változott is, veszitett is néha, ahol 
eredeti elvei szerint fogják föl, még mindig hú képe a 
luth, egyház ökumenikus szellemének, hatásában egy 
kis mennyország annak, aki érezni és látni akarja, milyen 
k e g y e l m e s az Ur. 

Aki a luth, istentiszteleti élet gazdag tartalmáról 
szemléletes képet akar, olvassa el Heroldnak a régi Nürn-
bergről és istentiszteleteiről irt könyvét (Gütersloh 1890). 

*) L. Koch: Az egyházi dal és a ker., főlpg a német evang. egyház 
templomi énekeinek története, Stuttgart 1866. III, kiad. a III. kötettől kezdve. 
Vagy a rövidebb : Fischer Á. Fr. W. : Az egyházi költés, Gótha 1892. Meg-
említendő még: Schletterer : Az egyházi költészet és zene történetének át-
tekintése. Nördlingen, 1866. 

*) L. Anthes: A zene az evang. kultuszban, Wiesbaden 1846; Lyra : 
A luth, főistentisztelet liturgiái oltári énekei, Göttinga 1873 ; Bachmann : Az 
ev. egyházi zene alapjai és alapkérdései, Gütersloh 1899. 

3) Előszó az egyházi énekes könyvhöz, Wittenberga 1524 ; 1. Luther 
müveinek erlangeni kiadásában, 56. köt. 297. 1. 



Az istentisztelet a pozsonyi evangélikus egyházban. 

E l s ő k o r s z a k . 

Az evangélikus istentisztelet berendezésétől a templomok elvé-
teléig. 1606 -1672 . 

Az általános háttér megrajzolása után a helyi isten-
tiszteleti élet jellemzése következik. 

Amint a hitvallás dolgában Németországhoz csatla-
koztak a magyar lutheri egyházak, úgy istentisztelet 
tekintetében is. Csakhogy a gyülekezetek nálunk nem 
szervezkedhettek egységes nemzeti egyházzá, mert nem 
a fejedelem állott a reformáció élén, hanem a rendek, 
földbirtokosok és szabad városok. Ezeknek sokféle össze-
köttetése volt Németországgal és különböző hatások alatt 
különbözőképen alakult ki az egyházi élet és az isten-
tisztelet. Ehhez járultak még a faji és nyelvi különbségek; 
ezeknek is megvolt a maguk elkülönítő hatása. 

Bár a kultusz egységének vagy egyformaságának 
hiánya az ágostai hitvallás szerint (art. VII.) nem lényeges 
hiány, de mégis sajnálatos dolog, főleg a népnevelés szem-
pontjából. A megszentelt közös formák szorosabban kötik 
egymáshoz az ország gyülekezeteit, mint a legegységesebb 
egyházi alkotmány és kormányzás. 

Mikor Pozsonyban az evangélikus istentiszteletet 
berendezték, itt sem tekintettek más hazai gyülekezet 
rendjére, hanem tisztán egyházi összeköttetéseik hatása 
alatt állottak. 

Az első lelkészt, Reusz Andrást, Wittenbergában 
avatták föl és már mint Kollonich papja a wittenbergai 



agenda szerint működött, bizonyosan így járt el Pozsony-
ban is. A megbízás mutatja, mellyel a zsolnai zsinatra 
küldött pozsonyi követeket ellátták. Azt kívánták tőlük, 
hogy a wittenbergai agenda általános alkalmazását követel-
jék1). Ez egyrészt arról tanúskodik, hogy volt érzék a 
kultusz egységessé tétele iránt, másrészt, hogy ezt az 
agendát itt használták. A wittenbergi egyházi rend 1559-iki 
formáját kell itt érteni, mely ép úgy mint a legtöbb 
lutheri liturgia Luthernek ,,Német misé"-jén alapul és 
nem egyéb mint a „Wittenbergai reformáció" (1545) 
megismétlése, melynek másutt is döntő hatása volt, igy 
pl. Mecklenburgban (1552) és Liegnitzben (1594) is. 

Hogy a pozsonyi lelkészek már az első évtizedek-
ben is használtak a wittenbergai agenda mellett más 
liturgiái könyveket, az kétségtelen. Az ifjú Pfalzcal való 
érintkezés az 1577-iki pfalzneuburgi, az Ausztriával való 
összeköttetések az 1571-iki osztrák agenda útját egyen-
gették. Dietrich Vida agendáját (1542 és később többször) 
és Henrik herceg szász hercegségi agendáját (1539) is 
ismerték, talán naponként használták is. Hiszen a pozsonyi 
német lelkészek Pihringer Keresztélyig mind külföldről 
kerültek ide, még pedig déli és északi Németország külön-
böző vidékeiről. Mindegyik magával hozta a maga szoká-
sait és arra törekedett, hogy elfogadják. Igy magyarázható, 
hogy egyik külföldi agendához sem csatlakoztak kizárólag, 
lassankint egy irott agenda keletkezett, melyben mindent 
összegyűjtöttek, amit célszerűnek véltek. Csak arra töre 
kedtek, hogy semmi a tiszta tannal ellentétben ne legyen2). 

') L. Ribiny, Memorabilia, Tom. I., pag. 375. 
2) A pfalz-neuburgi összeköttetés jótékony hatással volt a pozsonyi 

gyülekezetre. Az egyházi élet ott egészséges alapon nyugodott. A lutheri hit-
vallás hű megtartására n a g y o n ü g y e l t e k , de fegyelem és rend, vala-
mint jól szervezett lelkipásztorkodás által valódi keresztyén élet ápolására is 
törekedtek. Pfalz-Neuburg, a nemes Fülöp Lajos herceg idejében, valóban 
lutheri mintaállam volt és nagy megtisztelés a pozsonyi gyülekezetre, hogy 
e kiváló Wittelsbach támogatása segitette megalakulásában. L. Brock : A 
luth. egyh. a régi pfalzi grófságban. Neuburg. 73. és köv. 1. 



1606-tól 1638-ig, tehát egy emberöltőről, nincsen az 
istentiszteletre vonatkozó megbízható adatunk. Az első 
fontos tudósítás 1638-ból való, ekkor irja le Wegelin 
Józsua a Tamás napi tehiptomavatást1). Ez a közlés 
fentebb kifejtett föltevésünket erősiti meg, de egyúttal 
arról is tanúskodik, hogy az istentiszteletnek már vég-
l e g e s e n megállapított rendje van. Ha a templomavatás 
rendjéből az alkalmi részeket elvesszük, körülbelül ugyan-
azt kapjuk, amit Danninger vagy 50 évvel később közöl, 
tehát az istentisztelet rendje akkor már véglegesen kiala-
kult. Danninger határozottan megmondja, hogy közlését 
„az istentisztelet régi rendjéből" irta le. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy Wegelin és Danninger az istentisztelet 1620-
tól 1672-ig fennálló rendjének hü képét adják. 

A vasár- és ünnepnapi fő istentisztelet jellemzésével 
kezdjük. 

Bekezdte a préambulum2) az orgonán, néha zenével 
(Wegelin), erre a gyülekezet „a jövel Szent Lélek Ur 
Isten . . kezdetű régi egyházi dalt énekelte mindig 
mint bevezető éneket. Ezután az egyházi év szakai szerint 
változó ének következett. A g y ü l e k e z e t o r g o n á k i -
s é r e t n é l k ü l é n e k e l t . 3 ) Ezután az úgynevezett missa 
brevis-t, vagyis a kyrie-t és glóriát énekelték choraliter 
és instrumentante^ vagyis több hangú műéneket zene-
kisérettel a kórusról. Ezt egyszerűen „muzsiká"-nak, vagy 
muzsikálásnak nevezték. Ekkor lépett csak, albával, a 

*) E nagy jelentőségű irat teljes cime : Domus Domini renovata, SSae, 
Trinitali dedicata et evangelicorum more inaugurata Posonii Hungarorum ! 
A pozsonyi evangélikus német egyház és gyülekezet temploma . . . alapjá-
ból újraépült, a Szent Háromság nevet kapta, Isten nevében, az evangélikusok 
módjára felavattatott, szent karácsony ünnepe előtt, mikoron irtak az első 
karácsony után ezer hatszáz harmincnyolcat. Megj. 1640. 

2) A különbséget a préambulum és préludium között lásd Liliencron-
nál, Az evang. istentisztelet zenés liturgiájának történetében (1523—1700) 
Schleswig 1893, 111. 1. 

3) L. Rietschel : Az orgona az istentiszteletben a XVIII. századig. Lipcse 
1892; főleg 29. és köv. 1. 



lelkész az oltár elé és énekelte: Az Úr legyen veletek . . . 
(Der Herr sei mit euch), erre a kar válaszolt: És a te lel-
keddel (Und mit deinem Geist). Erre elkezdte a konfiteort a 
wittenbergai agendából vett bevezetéssel: Szeretteim az 
Urban, tárjátok fel sziveteket stb. A bűnvallást nem vették 
külföldi agendából, eredeti pozsonyi szöveg volt, ezért itt 
közlöm: „Szent, igazságos és kegyelmes Istenünk. Nekem 
szegény, bűnös embernek nincs más oltalmam bűneimért 
Ítéleteddel szemben, mint szerelmes Fiad, kit magad ren-
deltél közbenjárónak. Általa járulok eléd és könyörgök, 
tekints rá, érettem keresztnek halálával halt meg és mint 
az áldozati bárány megkínoztatott és kiszenvedett. Éret-
tem volt engedelmes mindhalálig, a keresztnek haláláig. 
A te Fiadra forditsd tekintetedet és ne az én nagy 
bűneimre és rossz cselekedeteimre, Fiad vére, szenvedése, 
halála legyen áldozat bűneimért és kegyelmezz meg nekem, 
szegény bűnösnek. Óh Istenem, mennyei Atyám, fordulj 
felém isteni kegyelmeddel, hogy Fiad által meghaljak a 
bűnnek, eltávozzam a rossz útról, ezentúl életemet szent 
akaratod vezesse, neked szolgáljak szentségben és igaz-
ságban és végezetül szent Fiaddal bemehessek az üdvös-
ség országába. Ő vele, aki veled és a Szent Lélekkel él 
és uralkodik, igazságos Isten, most és mindörökké. Amen." 
— A bűnbocsánat hirdetése ilyen volt: „A mindenható, 
kegyelmes Isten, a mi urunk Jézus Krisztusnak atyja, 
megkönyörült rajtunk és fiát adta érettünk. Jézus Krisz-
tus, az igaz Isten és ember, szent érdeme által igazság 
nekünk és üdvösség. A Szent Lélek közli ezt velünk az 
igében és a szentségekben, megbocsát minden igazán 
megtérő, igaz hittel egyedül Jézusban reménykedő bűnös-
nek. Es én, mint a Jézus Krisztusnak hivatalos szolgája, 
hirdetem ezt nektek az Atyának, Fiúnak és Szent Lélek 
Istennek nevében. Amen.u Erre következett a szent lecke, 
epistola és evangéliom, az orgonapréambulum és zene 
(motett), azután a krédót énekelte a gyülekezet egy lutheri 



dalban (Wir glauben all an Einen Gott). A k o 11 e k t a 
t e h á t e l m a r a d t . Következett a beszéd, az ige felolva-
sása előtt közbeszúrt állandó énekkel (Herr Jesu Christ, Dich 
zu uns wend1) és a Mi Atyánk. A prédikáció után előszőr 
hirdetések: a rendkivüli istentiszteletek, temetések, háza-
sulandókról stb., azután imádság a jegyesekért, betegekért, 
áldott állapotban levő asszonyokért, utasokért, az Ur 
vacsorájához járulókért, háború idején a hadseregért. Erre 
az egész lutheri egyházban elterjedt általános imádság 
következett: Mindenható, kegyelmes, örök Isten, Urunk 
Jézus Krisztus atyja, stb., Mi Atyánk és ároni áldás. 
Ének, vagy ismét „muzsika" tartama alatt meggyújtották 
az oltáron a gyertyákat és megkezdődött a z e g é s z 
g y ü l e k e z e t j e l e n l é t é b e n az úrvacsora és pedig Volp-
recht féle urvacsorai intés felolvasásával, mely a bevezető 
beszédet pótolta, Rövid imádság után alelkész e l é n e k e l t e 
a Mi Atyánkat és a rendelési igéket. Ének után (Wir 
glauben alle und bekennen frei . . .) a hivők az Ur aszta-
lához járultak és térdelve fogadták a szentséget. A kiosztás 
alatt vagy a gyülekezet énekelt megfelelő éneket, vagy 
„muzsikáltak". Arra az antifonára Danket dem Herrn, 
denn er ist freundlich, Halleluja — Und seine Güte 
währet ewiglich, Halleluja ! a lelkész a lutheri hálaadó 
kollektát imádkozta, a kar ámennel felelt, úgy szintén az 
ároni áldásra is, befejezésül Isten irgalmasságáról énekel-
tek (Gott sei uns gnädig und barmherzig). 

Ami itt legelébb feltűnik, az a gyülekezetnek szinte 
föltétlen hallgatása. A dalokon kivül se nem szól, se nem 
énekel a gyülekezet. Minden felelet a kórusnak van kiosztva, 
mely az eszményi gyülekezetet képviseli és lutheri felfogáshoz 
képest túlságos nagy tért foglal el. Mért Ítélték a gyülekezetet 
ilyen tétlenségre? Egyik oka az lehet, hogy ezt még a 
római katholikus istentisztelet idejéből megszokták, másik oka 

*) A templomavatásnál „Allein Gott in der Höh sei Ehr . . dalt 
énekelték. L. Wegelin 4. 1. 



a pozsonyi istentiszteletre egybegyűlő közönség sokfélesége 
és változó elemei. Vasár- és ünnepnapon közelből távolból 
ezerszámra özönlött ide a nép.1) Ilyen változó gyüleke-
zetnek valóban nem lehetett nagyobb szerepet adni, mert 
ezzel könnyen megbomlott volna a rendes menet. — 
Másodszor feltűnő, hogy a konfiteor a glória után követ-
kezik és a kollekta hiányzik. Ehhez nem tudunk kellő 
magyarázatot ; jóformán csak véletlennek mondható. — 
Egyébként a pozsonyiak eljárásában megvan a lutheri 
kommuniónak minden lényeges része és evangéliomi 
egyszerűségével bizonyosan számtalan léleknek szolgált 
épülésére.. 

A vasár- és ünnepnapi fő istentisztelet előtt és után 
volt a r e g g e l i és a d é l u t á n i p r é d i k á c i ó . Az első 
tavasztól őszig (György naptól Mihály napig) fél hatkor, 
ősztől tavaszig hat órakor kezdődött, a második mindig 
délután egy órakor. Az első rendje ez volt: Reggeli ének, 
második (időszaki) ének, prédikáció, bűnbánás és abszo-
lució, Mi Atyánk, áldás, befejező ének. A második rendje: 
Préambulum (Nun bitten wir den Heiligen Geist . . .), 
második (időszaki) ének, prédikáció, Mi Atyánk, kegyelem 
és békesség . . . stb., zene, mely alatt a lelkész az ol-
tárhoz ment, vérzikulus és kollekta (mindkettő időszaki 
és é n e k e l v e ) , áldás és zene. 

A hétköznapi istentiszteleteknél a r e g g e l i , d é l u t á n i 
és e s t i istentisztelet sorrendje a következő volt: 

A reggeli istentisztelet: reggeli ének, második (az 
időszakonként változó) ének, votum, Luther reggeli áldása, 
ó-szövetségi rész (folytatólagos) olvasása, összefoglalása és 
magyarázataCramer2) szerint, jelentések, könyörgés, hálaadás, 
imádság, péntekenlitáni a melyet azonban csak a lelkész 

') Reimundus Rimandus, 22. 1. 
2) Cramer Dániel: „Summarien und biblische Auslegung", Tübingen 

1627, ebben a korban sokat használt könyv. A második kiadás 1681-ben, 
Wolfenbüttelben, Biszmarczk Gáspár Jánosnál jelent meg. — Cramerről 1. 
Jöcher : „Gelehrtenlexikon" I, r. 2166. és köv. 1. 



imádkozott, imádság az elöljárókért, Mi Atyánk, ének, 
az oltártól: egy kis ének és kollekta (énekelve), áldás, 
befejező vers. 

A délutáni istentisztelet mindennap 2 órakor: P. 
Deus in adjutorium meum intende: Ch. Domine, ad ad-
juvandum me festine. Gloria patri etc. Erre latin zsoltár 
vagy Mária éneke, két kar váltakozó éneke1). Rövid 
német ének után a szószékről uj szövetségi rész (folyta-
tólagos) olvasása, magyarázat nélkül. Erre hosszabb állandó 
imádság következett, amelyhez a Mi Atyánk járult. Mig 
a lelkész az oltárhoz ment, „muzsikáltak", azután e kisének 
után: Urunk, ne bánj velünk bününk szerint — Ne tetteink 
szerint fizess nekünk . . . kollekta és áldás, végül zene. 

Az esti istentisztelet zsoltárral vagy más énekkel 
kezdődött, erre Luther esteli áldása következett, majd egy 
zsoltár felolvasása, magyarázat nélkül, esti imádság (há-
borús időben helyette az u. n. török imádság), apostoli 
hitvallás, könyörgés, Mi Atyánk, áldás, végül esti ének. 

Amint látjuk, ezekben az istentiszteletekben nem volt 
diszes liturgia; csak a délutáni istentiszteletben fordultak 
elő a régi vecsernyéből vett részletek. 

G y e r m e k i s t e n t i s z t e l e t e k e t a hétköznapokra 
eső kisebb ünnepeken tartottak délután 1 órakor. Ezeket 
a kisebb ünnepeket ugyanis ekkor még a lutheri egy-
házban is megtartották. A sorrend ez volt: Ének, rövid 
felszólítás az imádságra, Mi Atyánk, a katekizálásra szol-
gáló szöveg felolvasása, magyarázat nélkül. „Erre" irja 
Danninger „két iskolás fiu néhány kérdést mondott föl és 
egy főrészt a katekizmusból Luther magyarázataval együtt. 
Ezután a lelkészek a gyermekek közé mentek, kérdez-
gették őket a felolvasott szent leckéből és abból, hogy 

*) Ahol latin iskolák voltak, a latin zsoltárokat még sokáig használták. 
Luther maga is meg akarta tartani a latin misét a német m e l l e t t az if jú-
ságra való tekintettel. L. „Deutsche Messe", Luther müveinek erlangeni kia-
dásában, 22. k. 229. 1. 

A Pozsonyi Evang. Egyház Története. 11. 9 



mit tudnak a katekizmusból és a szentírásból." Ezután 
Amsdorf Miklósnak a gyermekek számára írt (1546) szép 
katekizációi imádsága következett, majd Mi Atyánk, áldás 
és befejező ének. 

A többi funkcióra vonatkozólag megjegyezhetjük, hogy 
a k e r e s z t e l é s t a pfalzneuburgi szertartás szerint végez-
ték. Az ördögűzés nem volt szokásban, de az abrenunciáció, 
vagy ellenmondás. — A gyermekágyból felkelt asszonyok 
megáldása, a mi általános szokás volt, négy forma alapján 
történt. Ezek a formák, különböző viszonyokhoz alkalmazva 
itt-ott sajátságos részleteteket tartalmaznak. Hajadon anyák 
számára külön formula volt1). — Az e s k e t é s , mint a 
legtöbb lutheri gyülekezet agendájában, itt is Luther eskető 
könyve2) alapján történt, de Pozsonyban a pfalzneuburgi 
és osztrák agenda mellett Dietrich Vida könyvét is föl-
használták. Menete ez volt : figyelmeztetés Isten igéjével, 
a kérdések, a házasulandók hűségi esküje, megáldás, (a 
gyürük váltása), imádság (Luther szerint), Mi Atyánk, 
áldás. — Ha a párok esküvő előtt vétkeztek, esketésükre 
más formula szólt. — Az u. n. templomkelést nem ismer-
ték. A jegyesek vizsgálatát sem gyakorolták. — A t e m e 
t é s vagy „muzsiká"-val, vagy egyszerű énekkel kezdődött 
(aszerint amint a templomban, vagy a sirnál ment végbe), 
erre következett a halotti beszéd, az elhunyt életének 
méltatása, búcsúztató, (a templomban még „muzsika" 
vagy ének s ezután mentek a temetőbe), egy kis vers, 
kollekta, Mi Atyánk, áldás, végül ének: Jer temessük el 
a testet. A kollektákat legtöbbnyire az osztrák agendából 
vették. 

A g y ó n á s r a vonatkozólag nincsen adatunk. Az 
agendákban nincs nyoma. Abból, hogy a templomavatás-
kor Wegelin által felavatott Bavarus Jeromos gyónt, arra 

1) Az anyák csak teljes hat hét után jöhettek templomba, hacsak a 
lelkész meg nem engedte, hogy korábban jöhetnek. 

2) L. Luther müveinek erlangeni kiad. 33. k. 207. és köv. I, 



lehet következtetni, hogy a magános gyónás, úgy mint 
másutt, Pozsonyban is szokásos volt. A gyónókat az 
egyházfi pontosan felirta. Rendesen vecsernyéken gyóntak. 
De vasár- és ünnepnapokon is lehetett gyónni az oltári 
liturgia után. 

A gyónás rendjével szoros összefüggésben volt a 
szigorú e g y h á z i f e g y e l e m . Erről is kell szólnunk. 
Évenkint háromszor olvasták föl a szószéken az egyházi 
szabályzatot, mely öt pontban arról szólt, hogyan visel-
kedjenek a hivők egybekeléseknél, komaság elvállalásánál 
és az urvacsorához való járulásnál1). Isten igéjének ócsár-
lói, nyilvános megrögzött bűnösök, de egymással harag-
ban levő házastársak, szomszédok, rokonok stb. sem lehet-
tek keresztszülők, sem az urvacsorához nem bocsáttattak. 
Aki bűnbánat nélkül halt meg, attól megtagadták a végső 
tisztességet2). A fegyelemben egyrészt a gyülekezet védel-
mét látták a bűnnel szemben, másrészt az irgalmasság 
cselekedetét a bűnös öntudatra ébresztésével3). 

Az emiitett f ö l a v a t á s teljesen a szász választó-
fejedelemség 1580-ban4) kiadott agendája szerint ment 
végbe, csupán az ott előirt Tedeum helyett mondott 
Wegelin egy tisztán erre az alkalomra készült imádságot. 

E most közölt adatokból látszik, hogy az istentisztelet 
megállapított formák szerint ment végbe. Csak a p r é d i -
k á c i ó b a n lehetett a lelkész egyéni, de itt az irás és 
hitvallás alapján kellett állnia. Ez a szigorú orthodoxia 

1) Az egyházi fegyelmi szabályzat Danninger feljegyzéseiben. 
2) Krafft András üveges ilyen esetében (1670) nagy izgalom támadta 

gyülekezetben is, ezért ez évi április 10.-én a reggeli istentisztelettel kap-
csolatban részletes igazolást olvastak föl. Ebből látszik, hogy már akkor is 
sokan voltak, akik az egyházi fegyelmet nem szerették. L. Doc. arch. eccl. 
evang. poson. Tom. V. pag. 17. 

8) A büntetésről, mint a keresztyén irgalmasság cselekedetéről 1. Löhe' 
nek az irgalmasságról irt munkáját, 2. kiad. Nördlingen 1877, 66. és köv. 1. 
és ennek felhivását a lutheri keresztyéneknek apostoli életben való egyesí-
tésére ; Stuttgart 1857, 37. és köv. 1. 

4) L. Sehling, Die evang. KOO. des XVI. Jahrh. 359. 1. 



kora volt. A tanban Isten adományát látták, változatlanul 
akarták ezt megtartani és a hivekkel közölni. A gyülekeze-
teket nem elégitette ki a római egyház mindenféle „újítása", 
tudták mit akarnak, mi kell nekik : a régi, meg nem 
hamisitott evangéliom. A tiszta evangéliomi tanitásnak a 
hitvalláshoz hü magyarázatában kerestek szükséges és jó 
védelmet a prédikátornak minden egyéni önkénye ellen. 
A pozsonyi gyülekezet is tisztában volt ezzel kezdettől 
fogva. Minden lelkészét azzal a határozott kijelentéssel 
hivta meg, hogy „mindent hiven a szent prófétai és 
apostoli irások, a régi elfogadott szümbolumok, a tiszta 
ágostai hitvallás, Formula Concordiae szerint cselekszik, 
minden hamis tanítással szemben, akármilyen neve legyen 
is, híveit szorgalmasan intse és ezeket maga is kerülje" *). 
Tartalmát tekintve a prédikáció ebben a korban csak 
igazhitű, azaz tisztán és igazán evangéliomi lehetett. 
Formailag persze kora Ízlését követte az iskolás alapos-
ságban és terjengősségben, képet képre halmozó dagályban 
és leleményes szócsavarásban2). Csak kiváló tehetségű prédi 
kátorok tudtak ettől az Ízléstelenségtől szabadulni és fele-
emelkedni a közvetlenségig és üdeségig, ami Luthert 
páratlanul és utolérhetetlenül jellemzi. Például Nicolai 
Fülöp, Arndt János, Herberger Valerius, Müller Henrik, 
Seriver Keresztély és mindenek előtt Schuppius Baltazár, 
a hatalmas hamburgi népszónok. 

A pozsonyi prédikátorok is koruk ízlését szolgálták. 
Kimerítő jellemzést azonban nem adhatunk, mert az a 
kevés emlék, ami ránk maradt, nem nyújt elegendő anyagot. 

*) Így Stumpf János meghivó levelében, 1623 július 26.-áról, Pozsony 
város feljegyzéseiben. 

3) L. e fejezethez Zezschwitz szűk szavú, de szellemes munkáját a 
p r é d i k á c i ó t ö r t é n e t é r ő l Zöckler theol. kézikönyvében. 3. kiad. 
München 1890, 4. köt. 230. és köv. 1. főleg 320. és köv. 1. Jellemző szemel-
vényeket ád Beste : A legjobb egyházi szónokok a régi lutheri egyházban 
Luthertől Spenerig. 3. kötet, Lipcse 1856. és köv. években, különösen figye-
lemre méltó a II. kötet. 



Leginkább halotti beszédek maradtak. A tulajdonképeni 
prédikációkból keveset ismerünk. Ennek a fajtának legfon-
tosabb emléke W e g e l i n t e m p l o m a v a t ó b e s z é d e . 
A bensőséges imádkozó és énekes itt mint korának pré-
dikátora áll előttünk. Jellemző a terjedelme: több mint 
54 oldal negyedrétben! Csupa tudomány: tele van egyházi és 
profán Írókból vett latin idézetekkel és mindenütt meg-
jelöli pontosan a helyet, ahonnan vette. A prédikáció 
alapigéje az ároni áldás, 4. Móz. VI. 22—27 és szerke-
zete a következő: fohászkodás, általános bevezetés, közé-
nek, Mi Atyánk, az alapige felolvasása, dispozició, a szöveg 
magyarázata, tárgyalás. Ez a dispozició szerint két részre 
oszlik. Az első „az Isten tiszteletére ajánlott ház átvétele és 
e l f o g l a l á s a e z újra öt állító és öt tagadó alrészre oszlik. 
A második rész az Istennek ajánlott ház megszenteleséről 
szól és három alrészre oszlik, az utolsó rész egyúttal a 
befejezés. Mindenesetre arra való gyülekezet is kell, hogy 
egy ilyen prédikációt végighallgasson és figyeljen, még hozzá 
ünnepiesen f e l o l v a s o t t prédikációt, — mert akkor 
o l v a s n i k e l l e t t —. Mutatóba álljon itt az első főrész 
befejezése: 

„Megújított templomunkat Isten tiszteletének avattuk, 
a szent és dicsőséges Háromságnak. Testünk templomá-
ban se legyen más Isten, mint az egy, élő Isten, aki 
kijelentette magát egységes valójában és hármas személy-
ben, az Atyában, Fiúban, Szent Lélekben és igy szólt: 
Én vagyok a te Urad, Istenned. Ne legyenek te neked 
én előttem idegen itseneid . . . 

„Ha a templomba jövünk, meglátjuk benne a k e r e s z -
t e l ő m e d e n c é t és eszünkbe jut a szent keresztség, a 
Sacramentum initiationis, amint a régiek nevezték, a 
bejövetel szentsége. Általa látjuk meg Isten országát, általa 
mehetünk oda Krisztus tanitása szerint, Ján. 3. A keresz-
telő medence köve emeljen bennünk lelki emlékkövet, 
hogy szilárdan higyjük, hogy a szent keresztség a jó 



lelkiismeret szövetsége Istennel, amint Péter apostol mondja 
első levelében, III. rész, 21. vers. 

„Itt látjuk a templomban a keresztelő medence után 
az o l t á r t , ezen tartják az Ur vacsoráját, melyet a régiek 
Sacramentum confirmationis-nak neveztek, a megerősítés 
és megvigasztalás szentségének, mert ez erősít meg min-
ket a hitben és a Krisztus által való kegyelemben Krisztus 
teste és vére által biztosit. A mi testünk templomában is 
fel kell állítani a láthatatlan oltárt, a Jézus Krisztus asz-
talát, hogy semmi nélkül se szüköldjünk, ha az Istennek 
Fia betölti majd igéretét, melyben mondja: íme az ajtó 
előtt állok és zörgetek; valaki hallja az én szómat és 
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és ő vele vacsorálok 
és ő is én velem. Ján. Jel. III. 20. 

„Az oltárnál, ha felemeljük szemünket, látjuk a s z ó -
s z é k e t , ahol a gyülekezetnek a szentírást olvassák és 
magyarázzák. Legyen szivünkben is ily lelki szószék, hogy 
a belénk ültetett ige jámbor gyakorlás által naponta újra-
éledjen, hogy minden mag meghozza gyümölcsét, hogy 
necsak a bűnből térjen meg az ember a Krisztus által, 
hanem Istenben is megujuljon igéje által, vagy amint Pál 
a második korinthusi levél V. fejezetének 17. versében 
mondja, uj teremtmény legyen Jézus által jó cselekede-
tekre, hogy benne éljünk; Efezus. lev. III. 10. 

„A szószék mellett, elül és hátul van a z e n é s z e k 
h e l y e , ők vezetik az egyházi éneket, mindenik a maga 
rendje és módja szerint. Testünk templomában erről sem 
szabad megfeledkeznünk, megemlékezvén Pál apostolról, 
aki a kolosszébeliekhez irt levele III. fejezetének 16. ver-
sében ezt mondja: A Krisztusnak beszéde lakozzék tiben-
netek bősségel minden bölcseséggel: tanítván és intvén 
egymást ti magatok között pszálmusokkal, dicséretekkel 
és lelki énekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szivetekben 
az Urnák. 

„A szószék körül vannak a s e s s i o n e s és ü l é s e k 



rendben elosztva, hogy minden ékesen és jó renddel 
menjen a templomban, Pál apostol rendelése szerint, első 
Kor. lev. XIV. rész. Testünk templomából se hiányozzék, 
hanem kívánságainkat jó rendben tartsuk, hogy Isten 
akaratának engedelmeskedjenek, a testet gonosz kívánsá-
gaival és vágyaival elnyomjuk, de a Lélek adományát 
mindenképen ápoljuk, utat nyissunk ezzel az Ur Jézusnak, 
sessio-t és helyet készítvén számára." 

Sokkal rövidebb és áttekinthetőbb Wegelin avató 
beszéde, melyet szintén a templomszentelés alkalmával 
mondott. Ezzel bebizonyította, hogy tömörebben is tudtak 
szólni. Erről tanúskodnak e korszak végén Sutorius Bálint 
prédikációi melegségükkel és egyszerűségükkel1). 

Terjedelmes, de egyszerűségében megható K e l l e r 
János Bernátnak Blendinger János szentgyörgyi pap fölött 
mondott beszéde 1648-ból (nov. 9.). A Filippibeliekhez irt 
levél I. r. 21. v. alapján a halál után következő hármas 
vigasztalásról szól. Az első: a lelki halálból, a bűn halá-
lából való feltámadás, a második: a jó lelkiismeret jutal-
ma, a harmadik: az üdvözítő halál kedvessége. Minden rész 
egy „Applicatio ad Dn. Defunctum"-mal, azaz az elhunytra 
való alkalmazással végződik. Ha van is benne dicsérő 
szónokiasság, mégis a szent igazságosság benyomását kelti, 
mely nagyon is távol áll a modern halotti beszédek ára-
dozásaitól. 

Minden különösségük mellett e kor prédikációinak 
lelkipásztori jellege volt. Mindenesetre a gyülekezet kíván-
ságát szolgálták és azt találták bennük, amit kerestek. 
Tan dolgában egészséges, bibliai, józan táplálék volt, amit 
a hallgatóknak nyújtottak. A bűn és a kegyelem, az evan-
géliumi igazság e két sarkpontja, mindig az előtérben 
állott és a bűnök tárgyalásánál a dolgokat, gyakran még 

*) L. a römhildi (Glücksburg) szász udvari templom felavatásakor kiadott 
füzetben közölt két beszédét, Gotha 1684, melyek bár nem Pozsonyban készül-
tek, de Írásmódját megmutatják. 



az embereket is, nevükön nevezték. Ennek nyomai a város 
„Protocollum action aie "-jái g hatolnak. így például 1630 
szept. 4.-én, egy anya és fia között történt vérfertőzés 
tárgyalásánál, tanú vallja, hogy az esetről Homberger 
Elizeus nyilvános prédikációban is megemlékezett. H a t a -
l o m lett ezáltal a prédikáció, a népnevelés szempontjából 
nagy jelentőségű hatalom. Nem vártak „szép" beszédeket, 
hanem azt, amit különben nem hallottak: az i g a z s á g o t , 
még saját magukról is. Azért e kor prédikációja minden 
terjengőssége és unalmassága mellett is sokkal gyakorla-
tibb és hatásosabb volt, mint modern utódja és ezért 
nem lett unalmas, tolongtak hallgatására, úgy vették, mint 
valami üditő orvosságot. 

Nevezetes, fontos szerepe volta pozsonyi gyülekezet 
istentiszteletében a z e n é n e k . Az istentiszteletnek fentebb 
közölt vázlata mutatja, hogy minden főistentiszteleten volt 
„muzsika" és hogy még némelyik mellékistentiszteletből, 
igy pl. a vecsernyéből sem hiányzott. Nem valószinütlen, 
hogy Müller György lelkész, mint zeneértő ember, nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a zene ilyen állandó szere-
pet kapott1). 

„Muzsiká in itt a művészi karéneket kell érteni zene-
kisérettel, vagy anélkül. A gyülekezet kézirattárában, az 
egyházi zenedarabokról, az 1651. és 1657. évből fenn-
maradt két leltár nagy számú rövid miséről, motettről, 
templomi hangversenyről, zsoltárról stb. szól. Szerzői: 
Rosenmüller, Schütz, Schmidt, Schein, Haszier H. L., 
Gumpeltzhaimer, Prätorius Mih., Donati, Bernhardi és 
mások2). 1657-ben a következő hangszereket használták: 
1 nagy fuvola, 1 kürt, 1 mély harsona, 1 fagott, 4 mély 

») L. fentebb, 55. 1. 
2) A korszak egyházi zenéjéről és a felsorolt zeneszerzőkről 1. Schlet-

terer: Az egyházi költés és zene áttekintése és története, 141. és köv. 1., 220 
és köv. 1. Úgyszintén Koch.: Az egyházi dalköltés története, III. k. 260. és köv. 1. 
De főleg Liliencron: Liturg.-zene. Az ev. istentisztelet története 1523 —1700-ig. 
36. és köv. 1. 



hegedű (viola di Gamba), 2 nagybőgő, 1 brácsa, 3 fuvola, 
1 gitár, 1 cimbalon, 1 kis fuvola, 1 alt-harsona, 1 kvart-
fagott, 1 kis bőgő, 2 rézdob. Ezeket a hangszereket 
csak a főistentiszteleten használták; rendesen orgona kisérte 
a többhangu műéneket. A gyülekezet gyorsritmusu éne-
két1) nem kisérte zene, csak a kántor vezette és a kórus, 
mely főleg a gimnázium tanulóiból állt. Milyen énekes-
könyvet használtak kezdetben, nem lehet megállapítani. 
A korszak vége felé volt már külön „Pozsonyi köny-
vecske", mely 1669-ben jelent meg először, valószínűleg 
Titius Dávid szerkesztésében. Ezt az első kiadást, sajnos, 
csak névszerint ismerjük, példány belőle sem Magyar-
országon, sem a külföldön, nem volt kapható. 

E könyv második kiadása 1683-ban jelent meg és 
igy már tulaj donképen a következő korszakhoz tartozik. 
Ebből is csak egyetlen példányt ismerünk2). Bár egyes 
részeiben bővült, mégis elég világot vet a pozsonyi gyü-
lekezet legrégibb kézikönyvére. Cime: „Az evangélikus 
istentisztelet, vagy imádság órái és a gyermekek tanításá-
nak rendje; amint az alsó magyarországi pozsonyi evan-
gélikus templomban szokták; különféle, mindennemű időre 
és alkalomra való imádsággal, valamint különösen kivá-
lasztott énekekkel." Az elősző, a „a könyv áhítatos ked-
velőjének," kibocsátásának két okát magyarázza: „Azoknak, 
akik elitélik az evangélikus istentiszteletet, megmutatjuk, 
hogy azonegy Istenben és szent igében van közös biro-
dalmunk; jámbor híveinknek pedig utmutatást adunk 
arra, hogy vehetnek és vegyenek részt a nyilvános isten-
tiszteleten nagyobb haszonnal és több áhítattal." Finom 
érzékkel és találóan mondják az evangélikus istentiszte-

*) Az evang egyházi dal sajátos, u. n. vegyes ritmikájáról 1. Post: A 
prot. gyülekezeti ének reformja Németországban, a ,.Musik" cimű folyóirat-
ban, III. évf. 7. és 8. füzet. 

2) Ez a szép, jó állapotban levő könyv az odenwaldi Fürstenau (Hes-
sen) önálló evang. luth, gyülekezetének könyvtárában van. Schäffer Dávid 
pozsonyi könyvnyomlató műhelyében készült. 



létről: „nyilvános istentiszteleteinken eljön hozzánk az Ur 
a prédikált igében és az igéhez kötött szentségekben; mi 
pedig közeledünk az Úrhoz bűnbánó szivvel, imádság-
gal és hittel és nem is tudunk másról hallani, mint a 
megfeszitett Jézus Krisztusról." Az előszó hangja, az egyházi 
atyákból vett gyakori idézetek Titius Dávidra vallanak. 
A könyv első részében csak i m á d s á g o k vannak és pedig 
először az istentiszteletnél a szószéken mondott imádságok 
és kollekták, egészen úgy, mint Danninger közli. Azután 
következnek a gyermekistentiszteleteknél szokásos kérdé-
sek, a gyónás formulája teljesen, egy imádság a gyónás 
előtt és egy utána. Emellett vannak részletek a magán 
épülés számára is. Szokatlan dolog, hogy az agendák 
imádságait a gyülekezet kezébe adták. így tehát a Pozsony-
ban ma is szokásos és az idegennek önkénytelenül feltűnő 
eljárás, hogy a lelkész az imádságnak még lapszámát is 
megmondj a es a gyülekezet vele olvas, a legrégibb idők-
ből származik. A könyv második része az é n e k e s k ö n y v 
e külön cimmel: Válogatott egyházi énekek. A hirschbergi 
énekeskönyvvel sok tekintetben rokon. A kis gyűjtemény 
énekeit nem számozták meg, de az akkor szokásos cso-
portokba osztották: Ünnepek, a káté hat fő része, kereszt 
és kísértés, megigazulás, az ige hirdetése, panasz és vi-
gasztalás, keresztyén élet, dicséret és hálaadás, a nap 
szakai, halál és temetés, pokol és mennyország; befeje-
zésül a litánia. A szöveg természetesen végig tiszta és 
hamisítatlan. Mária magyar királynő éneke és Wegelin 
mennybemeneteli éneke nem hiányzik. Gerhardt Pálnak 
csak reggeli és esti dalát közlik. Luther dalait azonban 
szinte valamennyit adják. Csak az „Igédnél tarts meg, óh 
Urunk . . . " kezdetű hiányzik, bizonyosan a második vers-
sor »gyilkos p á p a és török« kifejezése miatt, mely ellen a 
királyi hivatalok tiltakozhattak1). Az »Erős vár«-nak, mint 

') Ebben a korban olyan tisztelettel bántak a régi énekszövegekkel, hogy 
inkább kihagyták az egész éneket, semhogy benne egy szót változtassanak. 



u. n. zsoltáréneknek, még ötödik versszaka is van, ami 
nem egyéb, mint a »Gloria patri« átirása:1) 

Dicséret, tisztesség neked, 
Atyánk, kegyelmes Isten. 
Fiadat küldted, Szeretet, 
Váltságul bűneinkben. 
Bűnben a vigasz, 
Te Szent Lelked az. 
Mennyet igér nekünk 
És hiven jár velünk. 
Maradjon is meg. Amen. 

Az itt működött kántorok közül emlitést érdemelnek: 
L u d w i g Jakab Szebaldus (1638 októberében hivták meg 
Altorfból; működött 1651 márciusáig), C a p r i c o r n u s 
Sámuel (valószínűleg Kassáról jött 1651 őszén és 1657 
tavaszán Németországba ment) és K u s s e r János (1657 
március 20.-án hivták meg Sopronból), a zenetörténetben 
nevezetes Kusser János Zsigmond atyja2). E kiváló em-
berek működése mutatja, hogy jó egyházi zenére sokat 
adtak. 

Az I s t e n h á z á n a k m é l t ó f e l d í s z í t é s é r e is 
gondoltak. Különösen mióta valódi templom állt rendel-
kezésre3), melynek egyszerű, de minden izében nemes 
formái már magukban is méltó keretül szolgáltak az isten-

*) Ha a zsoltárt énekelték, a „Gloria patri" nem hiányozhatott. A zsol-
tárok mintájára készült énekeket a zsoltárokkal egy rangba sorolták. 

3) L. Ludwig meghivó levelét 1638 okt. 25.-éről és működési bizonyít-
ványát meleg ajánlattal 1651 március 27.-éről; Capricornus 1657 ápr. 6.-án 
kelt bizonyitványát, mely szerint hat évig vezette az egyházi éneket „kiváló 
haszonnal és dicsó'séggel állt az élén. olyan szorgalommal, hogy szolgálatát 
még továbbra is szívesen vettük volna." Meghalt 1661-ben. — A fiatal Kusser 
1660. február 13,-án született Pozsonyban, kiváló tehetségű karmester és opera 
költő, a német opera virágzásának megteremtője Hamburgban, mint az irlandi 
alkirály karmestere halt meg 1727-ben, Dublinben. L. Goedeke : A német köl-
tészet története, III. kiadás. 332. és köv. 1. és az ott felsorolt irodalom. 

3) 1638 óta. Eddig teremben, a templom építése alatt a „széles udvar"-on 
(Weiter Hof) tartották az istentiszteletet. A Szent Mártonról elnevezett dóm-
templomot csak rövid ideig, 1619-től 1621-ig használták. E rövid evangélikus 
idő alatt S a 1 v a t o r-templom volt a neve. 



tisztelethez. 1657-ben, tehát alig húsz év múlva, a temp-
lomot újra,»szépen felékesítették« (mint Danninger mondja), 
az emporiumokat és az orgonát szép alakokkal diszitették 
és kifestették. Ebben az évben állítottak föl uj oltárt is. 
A z o l t á r d í s z í t é s é r e már előbb is sokat tettek. 1637 
augusztus 3.-áról maradt templomi leltári jegyzék szerint 
sok oltárkendő, antependium, takaró, vela, stb. volt. E 
jegyzék bővítése 1651-ig tart és az egyházi kincs, főleg 
a szentedények gyarapodásáról tanúskodik. Örömmel lát-
ták tehát a diszes teritőkkel borított, tartókkal és fényes 
urvacsorai edényekkel díszített oltárt, melyről még az 
ezüst virágtartók sem hiányoztak. 70 darabja volt az 
egyházi kincsnek, ebből 30 kehely, együtt mintegy 24 ezer 
forint értékben. Az ezüst keresztelő medence magában 
300 arany forintot ért. — A prédikátorok számára hat 
rend egyházi ruha volt, ezekre öltötték föl az albát1). 

A rendet szigorúan megtartották. E korszak utolsó 
éveiből maradt egy az egyházfi számára kiadott rendelet, 
mely utasitja, hogyan végezzen mindent rendben és pon-
tosan. Az oltár díszítésénél külön megjegyzik: »Amilyen 
az ünnep, olyan a díszítés«, — tehát a liturgiái szinek 
változására, az egyházi évvel kapcsolatban szigorúan 
ügyeltek. 

így tehát a gyülekezet méltóképen feldíszített temp-
lomában szigorú, kedves rend szerint folyt az istentisz-
teleti élet; melyben gazdagon nyilt alkalom a kegyelmi 
eszközöknek, az igének és szentségeknek befogadására. 
És a gyülekezet t u d t a , milyen drága kincse neki szép 
istentisztelete : odatolult a szószék, gyóntató és oltár köré. 
Másutt lakó atyafiak is, különösen a szomszédos Ausz-
triából, Pozsonyban tudták lelki hazájukat. A templom-
látogatás mértéke a perselypénz: 1671-ben 1766 tallérra 
rúgott. 

1) L. az egyházi ruha színeinek szellemes magyarázatát Delitzschnél, 
Iris, Lipcse 1888, 21. és köv. lap. 



Hány lélek emlékszik meg hálával az örökkévalóság-
ban arról, amit itt kapott és moncl köszönetet az itt osztott 
vigasztalásért. 

És mindez egy csapásra megszűnt 1672 július 18.-án. 
Az utolsó istentisztelet július 16.-án, reggel volt és 1, 
Makk. IV. 1—26. olvasták föl. Ettől a naptól kezdve tiz 
esztendőre némaságra volt kárhoztatva Isten igéje. Meg-
szűnt a templom, a prédikáció, az evangeliom hirdetése. 
Kimondhatatlan szomorúság feküdt az üdvösség után 
sóvárgó lelkekre és úgy látszott, mintha az Ur rendelése 
volna, hogy Pozsonyban ne legyen megszentelt hely az 
igaz istentisztelet számára. 

M á s o d i k k o r s z a k . 

Az istentisztelet újraéledésétől az első racionalista énekeskönyv 
behozataláig. 1682 -1788 . 

Mikor a halálos dermedtség kimondhatatlanul nehéz 
szomorú évtizedére 1682 nyarán a pozsonyi evangélikus 
gyülekezel újra föléledhetett, az volt az élet első jele, 
hogy a lelkészi hivatalt és a kegyelmi eszközök rendszeres 
használatát, tehát az istentiszteletet megint fölállították. 

Ez természetesen kezdetben egészen megváltozott 
külső viszonyok között történt. Isten nevében teljesen ujat 
kellett építeni. 

A város oltalmazó patronátusa megszűnt, tehát a 
gyülekezetnek mindent a magáéból kellett előteremtenie. 
Bár a hívek száma szinte ezerrel fogyott, a vállalkozás 
mégis sikerült, mert mélyen gyökerezett a szivekben az 
evangéliom. Erős volt a hitük s ezért minden szegény-
ségük mellett is gazdagok voltak. És az az öröm, hogy 
megint hallhatják az evangéliomot, besugározta a külső 
szegénységet, amit az uj alkotás egyelőre mutatott. 



Meg kellett elégedni, szinte az egész időszakon át, 
az egyszerű fa-templommal, mig a mostani, u. n. nagy 
templomot megépíthették. De bár a külső körülmények 
meg is változtak, gondos figyelemmel állították vissza a 
belső rendet. így az istentisztelet régi rendjét is. Egy 
emberöltőn keresztül — körülbelül 1715-ig — minden 
a régiben maradt, amint ezt Danninger Kristóf egyházfi 
pontos följegyzései mutatják, ki 1685 január 23.-átóI töl 
tötte be ezt a hivatalt. Az agenda anyagát újra pontosan 
összeírták, az 1669-iki régi imádságos és énekeskönyvet 
újra kiadták (1683), később Thomae Illés „Vademecum"-át 
AS (1698), mert mint régi, megszokott könyvet, nem nél-
külözhették. 

Az imádságos és énekes könyvre vonatkozólag itt is 
meg kell jegyezni, hogy nem volt az első kiadás változat-
lan lenyomata. Az imádságos könyvben vannak a kor 
viszonyaival összefüggő bővítések, pl. : „A gyülekezet két-
féle sóhajtása és panasza bibliai idézetekkel, a békesség-
ben gyakorolt istentisztelet megvonásáról", „Bujdosó lel-
készek imádsága, akik a szent evangéliomért mindent 
elhagytak és elvesztettek", „Hálaadás a tiszta, nyilvános 
istentisztelet kegyelmes visszaállításáért és megadásáért", 
„Még egy imádság a Szent Lélek Istenhez"1), „Imádság 
az evangéliomi igazság állandóságáért". Az énekeskönyv 
is gazdagabb; kettős „Függelék lelki énekekkel", néhány 
nevezetes darabot hoz, igy pl. Dillherr János Mihály 
ritkán előforduló Jézus-dalát : Hallgasd lelkem, az Ur 
szólit2). A szépen nyomott tizenhatodrét könyvet Lang 
Mór rézmetszete disziti. 

*) Ez az imádság igy kezdődik : „Szent Lélek Isten, békességes, szelid 
galamb, szállj a római császári felség, a mi szeretett, felkent királyunk 
szivébe, add neki a békesség gondolatát, fordítsd el tőle azokat, akik a mi 
nyomorgatott szegény hazánk kárára és pusztulására tanácsolnak. Óh Urunk, 
adj nekünk örvendező szivet és adj békességet Izraelnek a mi napjainkban 
és légy velünk kegyelmeddel, szabadits meg minket halálunk órájáig" . . . stb. 

2) Ezt a dalt Brentano Kelemen „A vándorló diák krónikájá"-ban 
stílszerűen átdolgozta. 



Az első istentisztelet 1682 július 27.-én volt, reggel 
és ez alkalommal az imádság előtt énekelték : Hálát adok 
neked, Uram és békességet adj nekem, utána : Áldjad, 
én lelkem, az Urat . . . Az Írásmagyarázat 1. Mózes 
I. 1.-vel kezdődött. Az első prédikációt augusztus másodi-
kán mondták és aznap délután „régi szokás szerint" — 
Szent Háromság után 10. vasárnap volt — Jeruzsálem 
pusztulásának történetét olvasták föl. Augusztus 4.-én 
volt az első keresztelő, egy főrévi kis gyermeket kereszteltek, 
II . -én az első esküvő, az első gyónás augusztus 30.-án 
fa-oltár előtt, kézi orgona kisérete mellett. 

Ezek az első istentiszteletek a Iíögel-féle, ma Scha-
riczer-féle házban folytak le, a Lőrinckapu - utcában. 
Szeptember 28.-ától kezdve a Mihálytorony előtt levő uj 
temetőben, tehát a külvárosban kellett az istentiszteletet 
tartani, mig végre november 9.-én a még nem kész 
templomban jöttek össze. Ennek az igazi pusztai sátor-
nak felavatása november 30.-án volt. A „Tündöklő haj-
nali csillag . . három utolsó versét énekelték és Istent 
arra kérték ,,segitsen a fatemplomból kőtemplomba és a 
mennyei templomba." Délután a vecsernyét régi szokás 
szerint az oltár előtt kezdték. Orgonát csak 1683 január 
elsejétől fogva használtak, a lelkészek csak március 7.-én 
vették föl először az albát. így állott helyre lassan a 
régi rend. 1683 március 20.-án volt az első gyermek-
istentisztelet. 1685 február 20.-án volt megint az első 
nyilvános nász-menet, élén a papokkal. Ez év július 
elsején olvasták föl újra a régi ,,discipliná"-t és decem-
ber 2.-án volt az első eklézsiakövetés azok számára, 
akik a hatodik parancsolat ellen vétettek. 1693 június 
13.-án a vecsernyei gyónás alkalmával Weiszbeck ujra 
elrekesztett gyóntató széket használt. Ebből látszik, hogy 
a magán gyónást újra meghonosították. 

A régi rend kegyeletes ápolása azonban nem tartott 
sokáig. A p i e t i z m u s terjedni kezdett, e korszak leg-



nagyobb részére rányomta bélyegét, a régi, kipróbált, 
hagyományos intézmények iránt lanyhult az érdeklődés, 
sőt még a határozott formákat, a rendet sem kívánták meg. 

A pietizmus bizonyos fokig jogos ellenhatás volt az 
objektíve adotthoz megcsontosodottan ragaszkodás vesze-
delmével szemben, vezető szándékában az egyéni, a 
személyes kegyességet — ,,pietas"-t — tekintette a 
keresztyénség legfontosabb alkotó elemének. Ami benne 
jó volt, az sohasem hiányzott a lutheri egyházból1). 
Nem is a kegyességre való buzdítást támadta benne 
az orthodoxia, hanem a kegyelmi eszközök rovására 
e g y o l d a l ú a n hangsúlyozott ,,megtérés"-t, az ,,élet"-et, 
mely a tiszta tant háttérbe tolta és az egész irányzatot, 
mely idegen forrásból, reformált világnézetből vette ere-
detét. A pietizmus orthodox ellenfelei kiváló éles te-
kintettel látták, hogy a pietizmus legjobb esetben könnyel-
műen elhomályosítja a nehéz küzdelmekben szerzett hitval-
lási igazságokat, legrosszabb esetben pedig az evangélikus 
keresztyénséget teljesen kiforgathatja valójából. A fejlemé-
nyek nekik adtak igazat. Rocholl nagyon helyesen jellemzi e 
küzdelmeket : „Wir sehen wilde Rauferein. Der aber hat 
nicht selbst gelesen, wer nicht sieht, das hinter diesem 
laut und zuerst uns Entgegentretenden mit wenig Aus-
nahmen tiefe Frömmigkeit und die heilige Furcht ruht, 
den Schatz ererbten evangelischen Glaubens zu verlieren. 
Und der hat gelesen, aber nicht recht gelesen, wer mit 
den Vätern nicht fühlen und diese ihre Furcht nicht 
verstehen kann"2). A tiszta tan megőrzése és megtes-
tesitése a jámbor életben, két egyenlő értékű egyházi 
irányzat, bár nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy 
az igazi, egészséges élet csak a tiszta tanból eredhet. Az 
üdvösség nagy tényei, mindenekelőtt a váltság a Golga-

1) L. Rocholl : Az evang. egyház története Németországban. Lipcse 
1897, 273. 1. 

2) u. az, u. olt 287. 1. Nem ismerek más müvet, mely egyházunk tör-
ténetét oly tárgyilagosan és mély értelemmel tárgyalná, mint Rochollé. 



thán, melynek hittel való megragadása vezet egyedül ez 
,,élet"-hez, csak a tan tételes formájában ültethetők to-
vább és valihatók. De csak addig lesznek üdvös tanitás 
és üdvözitő igazság, amig az Íráshoz és hitvalláshoz 
hiven hirdetik. Ebben van a tiszta tan nagy fontossága. 
A pietizmusban is csak addig volt „élet", amig a tiszta 
tan tőkéjéből táplálkozhatott, melyet a sokat gyalázott 
orthodoxia hűsége tartott fönn számára. Mikor ezt a 
tőkét fölemésztette és az u. n. felvilágosodás szállt harcba 
ellene, lehanyatlott erőtlenül. 

A pietizmus az istentiszteletben is éreztette hatását. 
Természetének megfelel, hogy minden tárgyilagos, adott 
formát és rendet gépies és közömbös dolognak tartott. 
Nem ismer e g y h á z i , gyülekezeti ájtatosságot, csak 
egyénit. Igy a közös ájtatosság hagyományos formáit nem 
használhatta. Mindent az egyéni tetszésre biz és a kegyelmi 
eszközök éltető erejéhez (ez is bizonyítja református 
eredetét) hiányzik benne az érzék. Az istentisztelet szerinte 
nem a kegyelmi eszközök átélése, hanem alkalom az 
egyéni érzelmek felköltésére. Az érzelem felébredése nél-
kül nincs ,,áldás". Ami nem hat meg, vagy egyénileg 
nem érzelmes, az „hidegen" hágy, „áldás" nélkül való 
— h a l o t t . Igy indul meg a pietizmussal az istentisz-
teleti életnek az a bomlása, mely száz esztendőnél tovább 
tart és az egyház kimondhatatlan kárára a szilárd isten-
tiszteleti formák iránt való érzéket kiölte, pedig az egyesek 
jámborságának ezekben a keretekben kellett volna élnie. 

Az egyház gyóntató intézménye egészen megszűnt. 
Schade pietista a gyóntató széket a sátán székének 
nevezte. Megelégedtek az u. n. általános gyónással, mely 
tehát nem reformátori, hanem pietista eredetű. A káté-
magyarázás formájában tartott régi gyermekistentisztelet 
helyébe a szabad katekizálás lép ; meghonosodik a 
k o n f i r m á c i ó , mely ez időtől fogva általános szokássá 
lett. Az istentisztelet művészi elemei elsatnyultak. Csak 
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az éneket ápolták buzgón, de nem mint gyülekezeti, 
hanem mint egyéni épitő éneket, melyből már hiány-
zott Luther plasztikája, de volt benne elég édeskedés 
és Ízléstelenség. Még olyan nagy tehetségű énekes, mint 
Arnold Gottfrid1) is beleesett ebbe a hibába2). 

A szellemi és egyházi mozgalmak nem állnak meg 
a vámsorompónál. A pietizmus elég korán jött Magyar-
országra is. A pozsonyi gyülekezetnek már az előbbi kor-
szakban is volt lelkésze, aki Spener köréhez közel állott, 
t. i. Reiser Antal. Működése azonban mélyebb hatás nél-
kül maradt. De a második korszak legjelentékenyebb 
emberei, Rabbacher, Bél, Beer és Miletz diadalra juttat-
ták a pietizmust, úgy hogy Pozsonyt joggal nevezték kis 
Haliénak3). 

Megvolt ennek a hatása az istentiszteletre is. Egye-
lőre ugyan megtartották a külső formákat, de egyéni 
»életet« hoztak beléjük. A legfontosabb lépés ebben az 
irányban a z u j p i e t i s t a é n e k e s k ö n y v behoza-
tala volt 1716-ban és ezzel együtt meglehetős gazdag 
imádságos könyv is jelent meg. Mindakét könyvet, úgy 
látszik, jórészt Rabbacher állította össze. Az énekes könyv-
nek ez a hosszú cime van : .»Újonnan bővített pozsonyi énekes 
könyv a nyilvános istentiszteleten és minden magános ájta-
tosságon való használatra a keresztyén gyülekezet számára. « 
»Az Urban örvendező, kedves olvasó «hoz intézett előszó 
elmondja, hogy a régi énekes könyv 56 énekét kihagyták 

') L. a pietista iskola e l e g j e l e n t é k e n y e b b alakjáról Ehmann: 
Arnold G. összes egyházi énekei; életrajzzal. Stuttgart 1856. 

2) L. Rietschl rövid találó jellemzését liturgiái kézikönyvében I. k. 
445. 1. A pietizmus irányáról 1. Kahnis: A német protestantizmus belső törté-
nete. I. r. 165. és köv. 1., továbbá : Rudelbach : Keresztyén biografia, I. k. 
(csak az jelent meg), Lipcse 1850, 443—455. 1., főleg azonban: Kliefoth: Litur-
giái értekezések, 8. k. 207. és köv. 1., ahol a kultuszra való hatást is részle-
tesen tárgyalja. 

3) Közöttük Bél volt a legismertebb, Miletz a legharciasabb. A pietisták 
magyarországi dolgairól lásd, Jever : A pietisták cselszövéseiről és rendbon-
tásáról Litvániában, Németország sok városában, Magyarországon és Ameri-
kában. 1729. Főleg a 124. és köv. 1. 



és helyettük 210 ujat vettek föl, »melyek méltók arra, 
hogy ismeretesek legyenek, mert épületesség és tiszta vers 
van bennük.« A beosztás és osztályozás iskolás, oktató; 
»mert minden hitbéli igazságot és a szükséges kötelessé-
geket összefoglalva megmutatja.« Az énekes könyvben 
420 ének volt, jóformán mind változatlan szöveggel. Évek 
folyamán a gyűjteményhez k é t f ü g g e l é k került, vala-
mint egy kis gyűjtemény: »Zenés áhítatosság a rendes 
vasár- és ünnepnapi evangéliumokhoz, függelékül nagyheti 
ájtatosságok.« Az imádságos könyv is a régi »Pozsonyi 
könyvecske« teljes átdolgozását és kibővítését mulatja. — 
E két, legfontosabb egyházi kézikönyv mellett ez időszak 
folyamán még több hasonló tartalmú könyv jelent meg, 
de bizonyosan vagy magán természetű munkák, vagy üz-
leti vállalkozások voltak. így pl. »Néhány különös épülésre 
gyűjtött kesergő és vigasztaló ének, melyek minden baj-
ban és körülmények között, főleg pedig betegségben, ha-
lálozásnál és keresztyén temetésnél használatosak. A füg-
gelékben épületes búcsúztató igék és közönséges temetési 
kollekták.« A könyv 1764-ben jelent meg Geiszier C. F. 
könyvkötőnél és 241 szokatlanúl részletezett halotti éneke 
közt van pl. ének a szüret alatt bekövetkezett haláleset 
alkalmára. A kollekták egy kivételével már mások, mint 
a Danninger által közöltek. A könyvet Zeller Sebestyén 
részmetszete disziti. — Megjelent továbbá nyomtatásban 
Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és föltámadásá-
nak története, Jeruzsálem pusztulásának históriája és az 
egyházi fegyelem, az utóbbi teljesen a régi szöveg szerint. 
Jézus szenvedésének története előtt a zeneileg feldolgozott 
passiók szövege áll és ebből látható, hogy a passió ének-
lése, melyet Bach Sebestyén e nemű két monumentális 
alkotásában gyönyörű virágzásra hozott, Pozsonyban is 
szokásos volt. »Az Ur vacsorájához járulók számára irt 
kérdések, melyekben megvan az egész káté magyarázata« 
szintén 1764-ben jelent meg. E könyv szerkezete még 
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egészen a XVII. századra emlékeztet, sőt részben a régi 
»Pozsonyi könyvecske« gyermek-katekizáló kérdéseinek 
némi bővítése csupán. 

Az i s t e n t i s z t e l e t k ü l s ő m e n e t é n , amint emii-
tettem, e g y e l ő r e nem sokat változtattak. Legnevezete-
sebb ujitás volt az u. n. retenciónak a feloldozási formu-
lába való illesztése a bünbánás után, a vasár- és ünnep-
napi istentisztelet elején1). Uj a nagy ünnepekre való elő-
készítő imádság is és, amint látszik, az a szokás, hogy 
Szent Háromság vasárnapján az athanáziusi hitvallást ol-
vasták föl az e p i s t ó l a h e l y e t t . Egyébként csak óva-
tosan és feltűnés nélkül változtatták meg a formulák és 
imádságok szövegét. Az imádságokat különben alkalom 
szerint ujabb agendákból vették, igy pl. a szász »Vollstän-
diges Kirchenbuch«-ból (1731) és a hasonló cimmel 1743-
ban megjelent kóburgi agendából. Hogy e korszak vége 
felé milyen volt az istentisztelet lefolyása, annak bemuta-
tására álljon itt az 1776 december elseji templomavatás 
rendje. Előttevaló nap az utolsó reggeli istentiszteletet 
még a templomban tartotta Dobay lelkész, mely a külön 
e célra készült hálaadó imádságot kivéve, szokott módon 
folyt le és a dallal : Istennek hála, elvégeztetett . . . véget 
ért. A vecsernye már az uj templomban volt. A régi ve-
csernye bekezdéssel kezdődött és Ribiny 1. Kir. VIII. 
felett elmélkedett. Az áldás után »muzsikás« kantátét 
adtak elő és az istentiszteletet ádventi énekkel (Jöjj el 
hozzánk, drága váltság . . .) végződött. Az ünnepi főisten-
tisztelet reggel fél 8-kor kezdődött: Jövel Szent Lélek, 
Ur, Isten . . . és Dicsérd, én lelkem, az Urat . . . énekek-
kel, erre zenés »Missa brevis« következett. Az oltári szol-
gálat a már leirt módon folyt le, Dobay végezte és erre 
az alkalomra készült kantáté következett. Az egyházi be-

*) Retenciónak a bűn megtartását nevezték, vagyis annak kijelentését, 
hogy akik nem bánják bűnüket, nem számithatnak bocsánatra. A formula, 
mely egész bünlajstromot tartalmaz, Góthából származik. 



szédet a 93. zsoltár 8. verse alapján Ribiny mondta. Té-
mája ez volt: Az istennek szentelt ház igazi ékessége: 
mi ez az ékesség, mit ébreszt föl bennünk és mire indít. 
A prédikációt Ribiny alkalmi imádsága követte. Végül 
Jösz, pogányok világossága. . . ének1). 

Nagyon megváltozott a „muzsika." A „Missa brevis" 
megmaradt ugyan, de a motett lasankint a k a n t á i é n a k 
adott helyet, mely a hagyományos operai menetben — 
recitativ, ária, kar — végre az egyházi zene teljes elvilá-
giasodását eredményezte. Még a mély Bach Sebestyén is 
többször áldozatul esett ennek a veszedelemnek. Hogy 
kantatéi közül egyik-másik a pozsonyi kórusra tévedt-e, 
azt nem lehet megállapítani. A kantáte helye az oltári 
ige után, a hitvallás előtt, tehát a motett helyén volt. 
Tartalmilag a prédikáció alapigéjéhez csatlakozott és előre-
bocsátott prédikációnak is tekinthető2). A zenedarabok 
között 1718-ban még voltak régi partitúrák, közöttük 
Kusser és Capricornus kompozíciói. A zenekar akkor már 
jobbára csak vonós hangszérekből állt, de volt két rézdob 
és egy spinett (a zongora őse3). Később (1742) a zenedara-
bok néhány vecsernyére és 19 Kopp-féle áriára olvadtak 
le, de megvoltak a fontosabb fuvóhangszerek. Az igazi, 
stílszerű egyházi zene iránt való érzék hanyatlóban 
volt. A g y ü l e k e z e t é n e k e bizonytalan lett és a már ál-
landó orgona kiséret mellett haladt4). Erre már a sok 
uj melódia miatt is szükség volt, amelyeket a pietizmus 
teremtett. Ezek a lágy, édeskés, az akkor modern operai 
zenéhez simuló egyszerűen „Hallei melódiákénak ne-

*) Az ünnepi beszéd az alkalmi imádságokkal, az előtte való nap és 
az ünnepnapon előadott kantátákkal Patzko F. A.-nál jelent meg nyomtatás-
ban. Az imádság a közeledő felvilágosodás nyomait mutatja, ellenben az egy-
házi beszéd biblikus és erővel teljes. 

2) V. ö. Liliencron: A liturgiái zene története, főleg 166. és köv. 1., úgy 
szintén Koch: Az egyházi dal története, V. k. 634. és köv. 1. 

3) L. a templomi leltárt 1718-ból. 
4) L. az 1724 ápr. 27.-én kelt konventi határozatot. 



vezett dallamok nem is mehettek át egyszerre a gyülekezet 
tudatába1). Ez időtől kezdve az orgona uralkodik az éneken. 

A nagy héten el nem maradható passiót eddig 
Pozsonyban is drámai formában e l é n e k e l t é k ' 2 ) , de 
1763 óta a prédikátor egyszerűen f e l o l v a s t a 3 ) . — E 
korszak kántorai közül főleg F r a n c i s ci J á n o s emel-
kedik ki, akit Bél hozott Pozsonyba, de aki minden tehet-
sége és rátermettsége mellett sem tudta az egyházi zene 
hanyatlását feltartóztatni. 1733 októberében jött Pozsonyba 
és már 1735 március elsején elbocsátását kérte. Nehez-
telésének „pontjai" mutatják, hogy sem őt, sem a jó 
egyházi zenét nem tudták megbecsülni4). Ezen a kisebb 
rendszabályok sem segítettek, mint pl. hogy 1760-ban az 
egyházi zenekar hasznavehetetlen vonós hangszereit ujakkal 
pótolták5). A régi dicsőség elhomályosult. Már nem is állt 
elég ember rendelkezésükre. A városi zenészeket kellett 
segítségül hivni6) és miattuk még az istentiszteletet is 
korábban kezdték! 

Hivatalos egyházi cselekményeken is egyelőre keveset 
változtattak. Leginkább változott az esketés, melyben az 
eddig szokásos „oktatás"-t Ribiny mással pótolta. Már 
nem közli az irás szavait, hanem csak megemlíti, hogy 
mit mond az irás. A fogadalom és imádság is más. A 

*) A pietista melódiákról 1. Koch : Az egyházi dal története, V. k. 570. 
és köv. 1.; a gyülekezeti ének orgonakiséretéről 1. Rietschel : Az orgona hiva-
tása az istentiszteletben. 62. és köv. 1. — Figyelemre méltó H e r d e r n e k 
a pietista dallamokról mondott Ítélete : „Egy ismerős jámbor iskola erőtlenné 
tette, megrontotta a német egyházi éneket. Kamaraénekké változtatta kedves, 
lágy melódiáival, gyengéd érzéseivel és enyelgésével, úgy hogy a sziveken 
uralkodó fenségét elvesztette; satnya játékszer lett . . . nem is következhetett 
utána más, mint bölcselkedő hidegség és mérsékelt költészet." 

2) A passió éneklése általános lutheri szokás volt. Bach az istentiszte-
leti élet ez ágának a Máté-passióban adott művészi tökéletességű kifejezést. 
B a c h n e m a h a n g v e r s e n y t e r e m , h a n e m az i s t e n t i s z t e l e t 
s z á m á r a a l k o t o t t . 

3) L. az 1762 november 25.-én kelt konventi határozatot. 
4) L. Ambros A. V. Két füzet zenei hagyaték, 95. és köv. 1. 
5) L. az 1760 március 19.-én kelt konventi határozatot. 
e) L. az 1771 december 28.-án kelt konventi határozatot. 



jegyespárt már nem tegezi a pap és a jegyesek sem 
tegezik egymást. 

Kiemelendők, mint nagy jelentőséggel biró teljes újí-
tások : a konfirmáció behozatala (1746), az általános gyónás 
(1763), a Péter Pál-napi bűnbánat (1763) és a minden 
vasárnap megtartott gyermekistentiszteletek (1746). 

A modern konfirmációt, mint a keresztelési fogadalom 
megújítását, a pietizmus adta az egyháznak. Jó ideig tar-
tott, amíg mindenütt behozták1). Úgy látszik, hogy Pozsony-
ban is sokáig haboztak. Csak 1746 május harmadikán 
határozták el, hogy „a gyermekeket, mikor először járul-
nak a z ü r asztalához és megelőzőleg oktatásban részesültek, 
bemutatják a gyülekezetnek." Az első konfirmációt Ser-
pilius tartotta 1747 március 27.-én, virágvasárnap után 
való hétfőn, a másodikat Bél, ez évi szeptember 21.-én. 
1750-től kezdve évenkint csak egyszer volt konfirmáció, 
még pedig virágvasárnap után való hétfőn. A konfirman-
dusokat, kiknek száma ritkán haladta meg a százat, külön 
könyvben irták föl. A használt formula következő eljárást 
mutat: ének, általános tájékoztató tanítás a konfirmációról 
és jogosultságáról, Mi Atyánk, beszéd a gyermekekhez, 
vizsgálat a kátéból, a keresztelési fogadalom megújítása 
feleletül több kérdésre, melyek az apostoli hitvallásban és e 
hithez való hűség fogadásban végződtek, kézadás, áldás kéz-
rátevéssel a kegynyujtást magában foglaló formula mellett, 
ének, befejező imádság, Mi Atyánk, áldás. 1755-ben királyi 
rendeletre2) beszüntették a nyilvános konfirmációt a temp-
lomban és a gyermekeket a sekrestyében vizsgálták és 

*) L. Bachmann J. Fr.: A konfirmáció behozatalának története, Berlin 
1852, 128. és köv. 1. 

2) Ez a rendelet 1755 január 17.-én érkezett és eredete Klein Mihály 
későbbi pozsonyi lelkész (akkor még Körmöcbányán) konfirmációi kérdéseiben 
keresendő. Ezekben nemcsak ujitást láttak, hanem azért, mert a konfirmandus 
esküt tesz az evangélikus hitvallásra, a k a t h o l i k u s h i t r e t é r i t é s 
a k a d á l y á n a k t e k i n t e t t é k . Lásd e rendeletet a konfirmandusok köny-
vében, 28. és köv. 1. 



áldották meg. így volt ez 1812-ig, csakhogy 1770 óta 
a fiukat és leányokat külön tanították és konfirmálták, a 
fiukat a nagy hét hétfőjén és a leányokat Pünkösd után. 

A z á l t a l á n o s g y ó n á s behozatalát 1763 
március 19.-én határozták el és pedig eleinte párhuzamo-
san a magángyónás m e l l e t t , ez utóbbi csakhamar ma-
gától megszűnt. 

Ez évi július ötödikén állandó bűnbánati nap tartá-
sát határozták el. Külső inditéka az a nagy földrengés 
volt, mely Komárom városát 1763 június 28.-án elpusz-
tította. így szól a határozat: indíttatva érzik magukat, 
„hogy a felséges Istent irgalomra kérjék, általános bűnbá-
nati és böjti napot rendelnek el és ez évben Mária Mag-
dolna napján (július 22.), a jövendőben pedig minden 
esztendőben Péter-Pálkor, e nap reggelén 5 és 6 óra 
között érzett földrengés szomorú emlékezetére . . . ezen 
a napon az evangélikus templomban h á r o m s z o r legyen 
nyilvános istentisztelet. Adja Isten a bűnbánat felébresz-
téséhez éltető kegyelmét." 

A m i n d e n v a s á r n a p m e g t a r t a n d ó g y e r -
m e k i s t e n t i s z t e l e t e t 1746 május harmadikán hatá-
rozták el. Mindig a rendes, vagyis a főistentisztelet előtt 
folytak le és — amennyiben a papok másoldolú elfog-
laltságuk miatt nem vezethették, — a rektor, vagy valamelyik 
kollégája, vagy kandidátus theológus tartotta. — Bél 
készitett ilyen katekizációhoz vázlatokat1) és ezek mutat-
ják, milyen volt a gyakorlat. Rendesen a szent irás egy 
rövid mondatával foglalkoztak és kitértek az üdvösség 
legfontosabb igazságaira. 

E korszak e g y h á z i b e s z é d e még az orthodoxia 
oktató irányához csatlakozik. Weiszbeck, Krumbholtz, 
Aulber még hü követője. Krumbloltz csak úgy duzzad a 
tudománytól. Nagy polemikus evangéliom-posztillája (1. 

1) A gyülekezet kézirattárában, 



életrajzát), mely Heilbrunner Jakab „Unkatholisches Papst-
tum"-jára (1614) emlékezetet és amelyet . Pozsonyból 
való távozása után nemsokára kiadott, a Rómáról és 
Róma ellen szóló idézetek egész arzenálja. A prédikációk 
után közölt forrásjegyzékek fogalmat nyújtanak arról, mi-
lyen lelkiismeretesen dolgozták ki akkor az egyházi beszé-
deket. A séma, melyet Krumbholtz az egész esztendőn 
át alkalmaz: ó - apostoli - katholikus hit — élet — halál. 
Polemikája gyakran lesújtó, de persze gyakran erőltetett. 
Weiszbeck hasonlíthatatlanul népszerűbb. De sokszor ké-
pekkel való játszadozásba téved. Két évig ,,szavak"-ról 
prédikált, t. i. egy, a szentirási szövegből kiragadott szóról, 
pl. nagycsütörtökön 1693-ban e szóról: s o h a t ö b b é , Pün-
kösdkor erről: t e l v e . Utolsó prédikációja 1694 szeptember 
7.-én az i m á d s á g r ó l szólt; kihez, miért, hogyan, kiért 
imádkozunk.1) Formailag, t. i. technikai és nyelvi tekintet-
ben a pietizmus is a régi mesgyén haladt. Csak tartalmilag 
akart mást, „épületesebbet" adni. De ennél nem szabad mo-
dern ébresztő beszédek megigéző módjára gondolni. Spener 
beszédei pl. hiresek voltak unalmasságukról. A pozsonyi 
pietisták sem voltak szerencsésebbek. Rabbacher tudákosan 
terjengős és még maga Bél, kitől egy egész kötet irott beszéd 
maradt,2) sem tud a szárazságtól szabadulni, úgy szintén 
Serpilius sem, bár mindakettő arra törekszik, hogy az 
üdvösséget adó igazságot lehetőleg szemléletesen mutassa 
be. It t-ott már némi moralizálásba is tévednek. A racio-
nalizmusra való átmenetet Ribiny beszédei mutatják, 
melyekben minden komolyságuk és tartalmasságuk mellett 
is enged a kor Ízlésének, sőt néha szónokiaskodásba csap 
át. Mégis e kor egyházi beszédei a szó hagyományos 
értelmében vett prédikációk voltak és nem szószéki elő-
adások. Még bent voltak az evangéliomban és lelki 
táplálékot akartak nyújtani. 

*) Danninger följegyzései. -
s) Az egyház kézirattárában. 



Egyházi készletekben az istentisztelet eleinte meglehetős 
szegény volt. Újra kellett mindent szerezni, amit elvettek. 
Ez lassan bár, de a gyülekezet áldozatkészsége mellett 
mégis megtörtént. Elől járt példájával Burgstaller János 
Kristóf, de az osztrák nemesség sem vonta meg segitségét. *) 

Különösen sok oltárteritő érkezett, csakhogy a szinek 
Összeállításából látszik, hogy a régi jó izlés és egyházi 
érzék hiányzott.2) Rabbacher 1718 június B.-án össze-
állította a leltárt és eszerint volt: 15 ezüst kehely (közötte 
egy kis szőllőfürt alakú, egy szegény asszony ajándéka), 
9 oltári kanna, 8 cibórium, 5 ostyatartó, 1 keresztelő 
medence kannával, 2 virágtartó, 2 nagy és 2 kicsiny gyertya-
tartó, 2 csengős persely, a ,,Röszler-féle ezüst" gyertya-
tartók készítésére, 2 kereszt. Oltárteritő 60 darab volt, 
közöttük 9 antependium. A cink, réz és fa edényeket nem 
emiitjük föl, de a két koporsó boritót és a 10 temetési 
diszletet. Kép 14 volt, közöttük a cinkre festett utolsó 
vacsora, a bécsi kereskedő szolgák ajándéka, mely ma 
is meg van még a sekrestyében és akkor is ott lógott. 
A többi kép a templomot díszítette.3) E kor későbbi 
leltárai, igy Dobayé 1777 május 15.-éről, nem mutatnak 
szaporulatot. Sőt az oltárteritők száma megfogyott. De 
a szent edények száma sem gyarapodott. Jele, hogy 
az Isten házának feldíszítése iránt való érzék meg-
gyengült. Az utolsó, jobb darabok közé tartozik egy ezüst 
szószéki gyertyatartó, a pozsonyi műipar remeke, Graf 
Mátyás Ernő és nejének, szül. Ramhofer Mária Zsófiának 

J) L. a templomi felszerelés jegyzéket Danningernél, ki a szaporodást 
1717-ig irta föl. 

2) L. Danninger feljegyzéseit. 
3) L. Docum. archivi eccl. evang. poson. Tom. V. pag. 229. és köv. 

Mennyire elvesztették az elnyomatás tíz éve alatt az egyházi dolgok iránt való 
érzéket, mutatja Vibeg, Weiszbeck és Wider lelkészeknek 1685 június 13-iki 
előterjesztése, melyben a temető gyalázatos állapotáról panaszkodnak: „a 
temetőt szemét, sár, dögleletes piszok és megnevezhetetlen dolgok, melyek a 
szemétgödörbe valók, töltik meg." A temetők rendezéséről tudományos érte-
kezést mellékeltek Írásukhoz. — 91. és 93. 1. 



ajándéka az nj templom számára1). Az áldozatkészség a 
templomépítésnél általában nagy volt. 

A templomlátogatás e korban, különösen az első év-
tizedekben, nagyon sűrű volt. 1703-ban 15.239-en járultak 
az Ur asztalához. Voltak ugyan közöttük más vidékről 
való atyafiak is nagy számmal (sok előkelő, sőt fejedelmi 
személy), mégis a templomlátogatók nagy törzsét a hely-
beli hivek alkották. Legritkábban jöttek már akkor is az 
,,urak" a templomba. Röszlerről, a harcias egyházi fel-
ügyelőről, ezt irja Danninger meglehetős szolgai módon: 
Húsvét első ünnepén, 1690-ben „olyan boldogok voltunk(!), 
hogy a felügyelő ur asszonyaival megint eljött Weiszbeck 
ur prédikációjára, holott ez már jó ideje nem esett meg." 
Az istentiszteletnél különben 2500 hivő volt jelen. Minél 
közelebb jött a racionalista kor, annál gyérebb lett a 
templomlátogatás. Főindíték hova tovább csak a meg-
szokás. A lelki szükségérzet lassankint egészen kivész. 

Ez a korszak szomorú vége, annál szomorúbb, mert 
nem külső erőszak sújtott le, hanem belső elsekélyesedés 
sorvasztott, mely teljes erejét persze a következő kor-
szakban fejtette ki. 

H a r m a d i k k o r s z a k . 

1788-tól, az első racionalista énekes könyv behozatalától, 
napjainkig. 

A harmadik korszak a pozsonyi gyülekezet történetében 
nagyrészt a r a c i o n a l i z m u s hatása alatt áll. Az ébredés, 
mely 1814 óta a nyugati államokat bejárta és legtöbbnyire 
egészséges, erős egyházi restaurációhoz vezetett,2) Magyar-

*) Az adakozó nő, a szerző egyik őse, volt az első, aki fölött az uj 
templomban a halotti beszédet mondták. (1777 okt. Í4.) 

2) Szük körű, de annál szemléletesebb képet nyújt erről a szellemi 
tavaszról Thomasius: A bajor luth, egyház evang. életének ujraébredése, 
cimű könyvében, Erlangen 1867. L. még Rocholl: A németországi evang. 
egyház története, 482. és köv. 1. Az istentisztelet restaurációjáról 1. Rietschel 
liturgiái kézikönyvét, í. k. 447. és köv. 1. 



országra, sajnos, nem hatott. így a racionalizmus itt uralmon 
maradt száz esztendőnél tovább, részben már a „Protestáns 
egylet" liberalizmusának formájában. Olyan férfiak, mint 
a felsőlövői Wimmer, elszigetelten állanak. 

A racionalizmusról csak néhány szót. 
Levonta a pietizmusből a végső következtetést.1) 
A szellemi mozgalmaknak is megvan a maguk belső 

logikája. 
Mikor a pietizmus a keresztyénségben az „élet"-et 

tekintette fődolognak és a tant mellékesnek, e kettő 
s z ü k s é g s z e r ű összefüggését — sorrendben: e l ő s z ö r 
a tan, a z u t á n az élet — nem vette észre és oda kellett 
jutnia, hogy a tant, mint fölöslegest, e g é s z e n mellőzte. 
Ha a „megtérés" emberi oldalára fektetik a fősúlyt, midőn 
a kegyelmi eszközök ható erejét tagadják, természetes 
fejelemény lesz, ha a lelki „élet"-et, tisztán e világi, 
tisztán emberi dolognak tekintik. Ha végre ezen az „é le f -en 
csak a külső viselkedést értik, szintén természetes, hogy 
a keresztyénségből csak a ,,morál" marad meg. Ezt a 
három eredményt levonta a racionalizmus, még pedig 
kérlelhetetlenül és egyoldalúan, mert ez erkölcsi felfogás 
alapjául nem a bibliai keresztyén álláspontot, hanem az 
u. n. f e l v i l á g o s o d á s t vette, melynek legfőbb itélő 
birája az emberi értelem — ratio — lett. 

A felvilágosodás a XVIII. század folyamán Angliából 
és Franciaországból egész Közép-Európában elterjedt. 
Győzelme a világtörténelem nagy titkai közé tartozik. 
Isten büntetésének kell tekinteni, azért, hogy Európa keresz-
tyén népei a reformációban nekik nyújtott áldást részben 
egyáltalában nem, részben csak külsőleg fogadták. Akinek 
nincsen, attól még az is elvétetetik, amije van. A felvilá-
gosodás elvette a kijelentés kincsének utolsó maradékát. 

*) E szakaszhoz lásd Kahnis szellemes könyvének idevágó részleteit: 
A német protestantizmus belső története, — a racionalizmus előzményeihez I. 
rész, 255. és köv. 1., fejlődéséről II. r. 50. és köv. 1., főleg 101. és köv. 1. 



Igy lett az ember és az emberi értelem minden dolog 
mértéke. Csak azt tekintették valóságnak, ami ésszerű volt. 
Csak az ésszerűnek volt létjoga, csak ez volt természetes. 
Minden létező, adott és hagyományos dolgot ezzel a mértékkel 
mértek. És minthogy az élet mélyebb forrásokból fakadó 
gazdagságát nem lehetett az értelem szűk kategóriáiba 
szoritani, maguk körül mindent „természetellenes"-nek, 
visszásnak és megjavitandónak véltek. I g y t á m a d t a 
forradalom, előbb mint hangulat és elmélet, utóbb mint 
tett rázkódtatta meg egész Európát és az élet minden 
terén pusztulás járt nyomában, melynek egész terjedelmét 
még ma sem lehet áttekinteni.1) 

r 
A felvilágosodás, mint általános kulturális áramlat, 

az e g y h á z a t is érintette. Alapeszméjének a keresztyén-
ségre alkalmazásával ennek pusztulását okozta. A keresz-
tyénség, mint a mennyből eredő intézmény, különös mérték-
ben ésszerűtlennek és kijavitandónak látszott. „Természetes 
vallás"-sá akarták átalakitani. Az általános keresztyén 
igazságok elhalaványodtak, mindenek előtt a lelki élet két 
sarkpontját, bűnt és kegyelmet magában foglaló helyettes 
elégtétel gondolata. Nem győzték eléggé gúnyolni és 
támadni, elnevezték keleti miszticizmusnak, a vér theo-
lógiájának, stb. Csak a racionálista „Szent Háromság" 
maradt: Isten, erény és halhatatlanság. De Istenen nem 
az írás élő Istenét értették, hanem a deisták isteni tulaj-
donságokkal felruházott semmijét; erényen nem az Isten 

') Hogy a forradalom a felvilágosodásból született, nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, mert római katholikus részről még mindig Luthert és a refor-
mációt teszik érte félelőssé. Aki Luthert és a róla elnevezett i g a z i refor-
máció szellemét ismeri, tudja, hogy a reformáció és a forradalom a legéle-
sebb ellentétek. Luther iránya egyházi és politikai téren teljesen konzervatív. 
Sehol sem ismerik el a fejedelmi és törvényes felsőség isteni jogát oly fel-
tétlenül és minden melléktékintet nélkül, sehol sem vitték ezt úgy keresztül, 
mint a lutheri egyházban. A z i g a z i l u t h e r á n u s o k s o h a s e m 
c s i n á l t a k f o r r a d a l m a t . L. Walther V. : Lutherért Róma ellen, Halle 1906, 
257. és köv. 1., 367. és köv. 1.; Kahnis : A német protestantizmus belső törté-
nete I. r. 319. és köv. 1.; Harlesz: Ethika, 553. és köv. 1.; Vilmar: A legújabb 
művelődés története Németországban. Frankfurt 1858. I. k. 250. és köv. 1. 



gyermekei kegyelmi állapotának szabad megnyilvánulását, 
hanem az élet kellemessé tételetére alkalmas szabályok 
törvényszerű, eudémonisztikus megtartását értették1); hal-
hatatalanságon nem az örök elválást v a g y a szellemi 
testben való örök egységet Istennel, hanem az elpusztítha-
tatlannak vélt „értelem"-nek saját fényében való tisztán 
spiritualisztikus örök kéjelgését. Hogy ezt mind nem lehet 
keresztyénségnek nevezni, e l t i t k o l t á k maguk előtt, hogy 
a hagyományos egyházi szervezetet hatalmi eszközül hasz-
nálhassák; hogy a keresztyénség előtt való időbe sülyedtek 
vissza, azt v a l ó b a n nem tudták2). 

A racionalizmus, az ó Ádám vallása, gyorsan terjedt. 
Legelőször a theólogusok között, de azután a gyülekeze-
tekben is. Csakhamar megkezdték az egyházi életnek, 
legelébb pedig az istentiszteletnek, ebben az irányban 
való „reformálását"3). Herold találóan mondja: ,,A régi 
keresztyén liturgiát, mely a bibliai keresztyén hitet határo-
zottan, hiven és szépen fejezte ki, gyűlölték a racionalis-
ták, valamint a kultusz minden részletét, kijelentését és 
alakját, melyhez magasabb emelkedés ideális lendülete 
vagy épen az esztetikai szép finomabb vonása szükséges. 

*) Találóan mondja Goethe : „Az erkölcsi felfogás a mult század végén 
elernyedt és szolgai lett, midőn a puszta boldogság-elmélet ingadozó mér-
téke alá akarták vetni." Goethe beszélgetése Müller kancellárral, 23. 1. 

A racionalizmus az ó görög szofistákhoz tért vissza, pl. Protagorasz-
hoz, ki azt tanította, hogy az ember egyénenkint a dolgok mértéke. Igaz az, 
ami n e k e m igaz, jó az, ami n e k e m jó. L. Erdmann J. E. A bölcselet 
története. Berlin 1878. III. kiadás, 61. 1. — Ez a visszaesés a régi tévedésekbe 
természetes. Szellemi téren csak e g y haladás van és ez a k i j e l e n t é s . 
Nélküle nem ismerhetjük meg a legfelsőbb dolgokat. Ha elvetjük a kijelen-
tést, az emberi vélemények szük körében tengődünk és újra visszakerülünk 
a régihez. Érdekesen ismétlődik itt ugyanaz, amit a gyakorlati életből isme-
rünk. Aki sötétben tévelyeg, önkénytelenül is visszatér ugyanarra a helyre. 
Ez a körben való bolyongás. Ilyen a gondolkozás a kijelentés nélkül, nem 
előmenetel , hanem visszaesés. 

3) Jellemző, hogy az egyik „úttörő" munka szerzője nem szakember, 
hanem Spazier (f 1805 Dessauban) hirlapíró. 1788-ban adta ki „Szabad 
gondolatok a protestánsok istentiszteletéről" irt munkáját , mely természetesen 
általános érdeklődést keltett. 



Ez az aprólékosságig érvényre jutott. Az egyházi zenét, 
szöveget és dailamot ennek megfelelően alakitották át 
és rontották meg. A mély értelmű szokások . . . elma-
radtak. Diadalmasan cserélték be az értékes üveg fest-
ményeket az értelem fehér tábláival, hiszen több világos-
ságot adtak; és eleven szinü falfestmények bemázolásával, 
nemes műremekek széttördelésével, szobrok, képek, esz-
közök, szőnyegek, keresztek, oltárfalak, sírkövek, feliratok, 
sarokdiszitések és mások elharácsolásával növekedett e 
könnyekre méltó korszak mérhetetlen bűnlajstroma ; mű-
vészetben és kultuszban, hittudományban és egyéb tudo-
mányokbanolyan volt, mint valami pusztító elemi csapás"1). 
És következményeiben semmi sem tartóztathatta föl. Nem 
segített, hogy a felvilágosodás sekélyes népszerűségéből 
Kant által a bölcseleti világnézet magaslatára emelkedett; 
az sem használt, hogy felülről (pl. Poroszországban Wöllner, 
a derék miniszter, jó szándékú vallási rendeletével) a 
régi hitet meg akarták védeni. Az sem használt, hogy 
az u. n. szupranaturalisták, a bibliai keresztyénség becsü-
letes barátai, racionalista módszer segítségével meg akarták 
az evangéliomot menteni. Csak mély gondolkozók, mint 
Ötinger, Hamann, vagy Claudius, akik a biblia alapján állot-
tak, tudtak a racionalizmustól szabadulni. Különben álta-
lánosan uralkodott. Hatása még ma is érezhető. „Még ma is", 
irja Herold2), „sok ferde, visszás nézetben, a kultuszról 
és istentiszteletről alkotott szegényes fogalomban és egy-
oldalú megszokásban érzékenyen szenvedünk a racionaliz-
mus utóhatása alatt. Gyakran vallják protestantizmusnak 
azt, ami racionalizmus és az egészséges, hivő, igazi protes-
tantizmustól nagyon is távol áll. Szívesen vádolják a 

') Herold: A régi Nürnberg istentisztelete, 312. 1. L. még Kliefoth 
liturgiái értekezéseit VIII. k. 248—276. 1. A racionalizmusnak a kultuszra 
vonatkozó elveit 1. röviden és világosan Rietschel. liturgiái kézikönyvében, 
I. k. 446. 1. 

2) Herold : A régi Nürnberg istentisztelete, 312. és köv. 1. 



protestantizmust azzal a pusztítással, melyet a mult század-
ban a lélek nélkül való hitetlenség vitt végbe". 

Magyarországra a racionalizmus a XVIII. század 
hetvénes éveiben jött. Nagyon sajnálatos tény, hogy 
nálunk a lutheri egyház külső ujraébredése (II. József 
türelmi rendelete folytán) belső hanyatlásával összeesik. 
Pozsonyban Werner, az akkori lelkész, határozottan a 
racionalizmus hirdetője volt. Ő volt az, aki Diterich 
sekélyes tákolmányát: „Útmutatás az üdvösségre Jézus 
tanítása szerint", Berlin 1772, a hitoktatáshoz kéziköny-
vül behozta. Barátja, Tekusch Mihály, még latinra is 
forditottá. De mégis tiltakoztak ellene. A gyülekezet 
hivő része a kerülethez fellebbezett és igy Szilvay kerü-
leti felügyelő és Torkoss szuperintendens Modorban leirtak 
a konventhez. A leiratot 178& október 26.-án olvasták 
föl és feleltek is rá. Arra a szemrehányásra, hogy a 
pozsonyi iskolákban a szocinianizmus (racionalizmus) el-
terjedt és azt szinte nyilvánosan tanitják, mert egy 
bizonyos berlini könyvet behoztak és ennek következtében 
a szimbolikus könyveket eltörölték — erre azzal a merész 
kérdéssel válaszolnak, hogy micsoda megbotránkoztató taní-
tás van abban a könyvben és mért ne tarthatnák meg, 
holott Sopronban, Lőcsén, s ő t m é g M o d o r b a n i s 
(a szuperintendens székhelyén) használják1). Ebből látszik, 
hogy már Torkoss szuperintendens gyülekezetében is ott 
volt a racionalizmus és csak a pozsonyi régi hitű hivek-
nek engedve irt forma szerint a gyülekezetnek. De a 
dolog nem maradt annyiban. 1790 május 8.-án arra 
kérik Rackwitz lelkészt, hogy mivel mindkét nemű ifjúság-
nak az alsóbb osztályokban a természetrajz a főtárgya, 
hasson oda, hogy a gyermekeknek Jézus tiszta tanitását 
magyarázzák, tanitsák a kátét, evangéliomokat és zsoltá-
rokat. Még 1799 augusztus 16.-án is ünnepiesen bizony-

1) Konventi jegyzőkönyv. ' 1 



ságot tesznek a lelkészek, hogy a berlini könyvben nincs 
semmi megbotránkoztató és ezért az iskolákban használni 
lehet. Ez jellemző: a hívő laikusok küzdenek a régi, 
hamisítatlan e v a n g é l i o m é r t , a lelkészek, mint ennek 
h i v a t o t t őrei, elferditésén — nem botránkoznak meg. 

. Ez a vita azonban, úgy látszik, nem hagyott mélyebb 
nyomot, gyenge kísérlet volt a régi hit megmentésére. 
Nem küzdötték a harcot tudatosan. Ezért megtűrték az 
istentisztelet terén egymásután behozott újításokat. 

Mint másutt mindenütt, Pozsonyban sem tetszett 
már az istentisztelet régi szép módja. Nem tudtak bánni 
vele. Ezért arra törekedtek, hogy megszabaduljanak tőle. 
Az uj, „értelmes" istentiszteleti formák után való tapoga-
tódzás itt is megkezdődött. Torkoss Mihály szuperinten-
dens leiratára 1783 március 22.-én megbízták az első lelkészt, 
Ribinyt, hogy a II. József által behozatalra ajánlott Seiler-
féle1) liturgiát tanulmányozza és tegye meg rá észrevéte-
leit. November 21.-én adta be véleményét; nem mondött 
se igent, se nemet, várakozó álláspontra helyezkezdett: 
minthogy a liturgiát szabályozni nem egy kerületnek, 
hanem az egész országnak kell és ez nemzeti zsinat 
tartását teszi szükségessé, kérjék ki erre vonatkozó-
lag a többi kerület véleményét is. A zsinat helyéül 
Zólyomot, idejéül jövő évi szeptembert ajánlja. A zsinat 
tárgya volna : 1) a liturgia ügye, 2) konzisztóriumok 
felállítása, 3) az egyházjog kidolgozása. 

A zsinatból tudvalevőleg semmi sem lett2). A Seiler-
féle liturgia behozatala is elmaradt. Az örökös tartományok 
megkapták a maguk racionalista agendáját, az u. n. 

*) Seiler: Keresztyén evangélikus liturgia tervezete, Erlangen 1782, 
racionalista standard work e téren, meglehetősen mérsékelt és ezért sokkal 
jobb, mint pl. Köhler beható munkája. Seilertől még egy „Kis válogatott 
liturgiái könyvtár" is megjelent 6 kötetben. (1793.) 

2) Az 1791-ben megtartott pesti zsinat sem határozott a liturgia ügyé-
ben. Különben is „kánonjai" számára n e m kapta meg a királyi szentesítést. 

A Pozsonyi Evang. Egyház Története II. J J 



bécsi agendát1), melyet, sajnos, Pozsonyban is sokat 
használtak. A gyülekezet kézirattárában levő liturgiái 
tartalmú tervek és dolgozatok nem valósultak meg, de 
azt bizonyitják hogy széles körű „reform-munkára" itt is 
megvolt a hajlandóság. 1788 november 13.-án határozatilag 
kijelentik, hogy egyelőre a régi ritusnál maradnak. 

Ennek fejében megindult a rombolás munkája, még 
pedig e r e d m é n n y e l , ott, ahol legkönnyebben ment, az 
e g y h á z i é n e k terén. A z u j é n e k e s k ö n y v b e h o z a -
t a l á v a l a r a c i o n a l i z m u s h i v a t a l o s a n és v i s s z a -
v o n h a t a t l a n u l b e v o n u l t a p o z s o n y i e g y h á z 
i s t e n t i s z t e l e t é b e . 1787 április 10.-én volt az emléke-
zetes konvent, mely nem csak a reggeli istentiszteleteken 
felolvasott irásmagyarázatokat (mert „sok dőreséget tar-
talmaznak és a jelenvaló időbe nem illenek") törölte 
el, hanem egyúttal megbizta a lelkészeket, hogy „illendőb 
és kenetesebb (!) énekeket és imádságokat" gyűjtsenek egy 
uj énekeskönyv számára. Július 10.-én nagyobb bizott-
ságot küldtek ki, hogy rendelkezésre álló énekeskönyvek-
ből 500 éneket válogassanak és a konventnek ajánljanak. 
A munka, melyet főleg Crudy és Werner vezetett, néhány 
hónap alatt elkészült és 1788-ban behozták a könyvet. 
Nem rosszabb és nem jobb, mint a többi racionalista 
énekeskönyv. Ezeket a munkákat, tudvalevőleg, két dolog 
jellemzi: 1. a régi, jó énekeknek kegyelet nélkül való, 
néha egészen megokolatlan megváltoztatása (némelykor 
csak az első sor maradt változatlan); 2. a felvilágosodás 
szellemében készült uj, értéktelen és Ízléstelen versek 

*) Először 1788-ban jelent meg, azután Gtatz Jakab cs. k. konzisztóriumi 
tanácsos átdolgozásában másodszor 1829-ben. Figyelemre méltó az első 
kiadás előszava, melyben a szerzők munkájuk alapelveiről adnak számot. 
Ezt i r ják: „Arra törekedtek, hogy misztikus, érthetetlen, keleti (!) szólás -
módokat és képeket, melyek bármennyire megszentelte is őket a hagyomány, 
az igazi épülést inkább gátolják, mint elősegitik, gondosan kerüljék . . ." 
vagyis minden pozitiv-evangéliomi, konkrét bibliai vonást tudatosan töröl-
tek. — Glatz Jakabról (f 1831 szeptember 25.-én Pozsonyban) 1. Gödeke: A 
német költészet története. VIT. k. 84—92. 1. 



betoldása. így keletkeztek az énekeskönyvek, melyekből 
minden magvas, plasztikus, mély és bensőséges tartalom 
hiányzott, de volt bennük helyette érzelgős, mesterkélt, 
lapos munka elég1). A gyülekezetünk részére megjelent 
, . É n e k e s és i m á d s á g o s k ö n y v a p o z s o n y i e v a n -
g é l i k u s g y ü l e k e z e t e k i s t e n t i s z t e l e t e n v a l ó 
h a s z n á l a t á r a", fő szerkesztője után röviden a Cr u d y-
f é l e é n e k e s k ö n y v nevet viseli és ugyanezen nyomon 
halad. A könyv értékének jellemzésére elég, ha elmond-
juk, hogy még Luther éneke, az „Erős vár . ." sincs 
benne ! A függelékül közölt imádságok sem értékesebbek, 
mint az énekek. Amit közölnek, azok már nem imád-
ságok, hanem hosszadalmas előadások, melyektől az 
igazi áhitat tűze hamvába hal. 

Az énekszövegek megrontásával együtt járt a dalla-
mok elrontása is. Itt is tovább mentek a pietizmus által 
megnyitott uton. Az igazi áhitatot ,,ünnepiesség"-gel, azaz 
lassúsággal akarták pótolni. A rithmikus ének teljesen 
megszűnt és az u. n. k i e g y e n l í t e t t é n e k jött helyébe 
ciírázatokkal és közjátékkal. Ezért még ma is azt hiszik, 
hogy a templomban rithmus nélkül és lassan k e l l 
énekelni2). 

így az evangélikus gyülekezeti ének, egyházunk e 
kincse, szövegben és dallamban fáradt és szegényes lett. 

Ebben az állapotában egyelőre meg is maradt. A 
Crudy-féle énekes könyvhöz később, 1828-ban, csatolt 
függelék is kizárólag lapos rimeléseket tartalmaz, mint a 
könyv maga. Még az a sok alkalmi ének, melyeket 

*) Goethe mondja : „Ki nem állhatom a javitott dalokat. Jó lehet 
azoknak, akik sokat adnak az értelemre, de keveset a szivre. Nem törődöm 
azzal, miről szól a dal, csak a lelkemet emelje föl, hogy arra szárnyaljon, 
amerre a költő lelke járt. De közönyös marad az ember azoknál a daloknál, 
melyeket hideg kritikával, fáradságosan faragtak az Íróasztal mellett". — 
L. Hirzel S.: Der junge Goethe, Lipcse 1887, II. k. 228. 1. — V. ö.: Stier R. : 
Die Gesangbuchsnot, Lipcse 1838. Ez a könyv alaposan jellemzi a raciona-
lizmus tákolmányait. 

2) L. Koch: Az egyházi ének története. VI. k. 454. és köv. 1. 



főleg ünnepeken adtak ki, ezek is erőtlen, ízetlen alkotá-
sok voltak. Mindig „ujat" kívántak, olyat, ami gondolatai-
val, vonatkozásaival az alkalomhoz illett. V. Ferdinánd 
nevenapján 1831-ben Glatz Jakab „himnusz"-át énekelték 
az osztrák néphimnusz dallamára1). 

Jobbat akart nyújtani a m á s o d i k r a c i o n a l i s t a 
é n e k e s k ö n y v , melyet Stromszky szuperintendens állított 
össze. 1845-ben jelent meg e cimmel: „ U j és t e l j e s 
p o z s o n y i é n e k e s és i m á d s á g o s k ö n y v n y i l v á -
n o s i s t e n t i s z t e l e t e k e n va ló h a s z n á l a t r a " és 
épen félszázadig volt használatban. Megvolt benne 
Gellert, Cramer, Diterich, Niemeyer, de nem hiányzott a 
mesterkélt Thiesz, Dolz, Pfranger, Overbeck, Heeren és 
Pratje sem. Az ujabb költők közül Krummacher F. A., 
Knapp és Novalis munkáit közölték. Luther, Heermann és 
Gerhardt régi jó dalait legtöbbnyire szörnyen megváltoztatták. 
A könyv alapvonása az érzelgősség. E g y h á z i a s n a k 
épen nem mondható2). Ugyanez áll a függelékül közölt 
imádságokról, melyek között sok van átvéve württembergi 
liturgiából, de ott találhatók Stromszky munkái, sőt még 
Köstertől is valami. 

Helyes útra tértek a gyülekezeti énekben, mikor 
1896-ban a mostani énekes könyvet hozták be. Fürst, 
Ebner és Schmidt lelkészek állították össze és ha nem 
is felel meg m i n d e n kívánalomnak, amit jó egyházi 
énekes könyvtől várunk, azáltal, hogy a régi énekeket 
elegendő számban és mindenek előtt h a m i s í t a t l a n u l 
adja, a gyülekezet épülésének újra igazi segitő eszköze 

1) L. Pressburger Aehrenlese, V. évf. 43. sz., ahol a költemény nyom-
tatásban is megjelent. 

') Jellemző Stromszky kijelentése az előszóban: A Crudy-féle énekes 
könyv azért nem felel meg, mert olyan időben keletkezett, „mikor a németek 
között a java költés még csak keletkezőben volt." Az kikerülte Stromszky 
figyelmét, hogy a német egyházi költés virágzása igen sokkal m e g e l ő z t e 
a világi költészetét. Az előszó különben nem egyéb, mint Raabenak az u j 
énekeskönyvről szóló jelentése 1843 decemberéből (Gyülekezeti kézirattár). 



lett. A függelékül közölt imádságokban még sok a racio-
nalizmus, különösen a hétköznapokra szóló imádságokban. 

Az istentisztelet rendje legelőször is annyiban válto-
zott, hogy a „Missa brevis"-t egészen elhagyták és beve-
zető imádságot tettek helyébe, ami által a bünvallás 
második helyre került. A „hitvallás" után mindjárt — ez 
is ujitás — a második ének, az u. n. főének1) követ-
kezett, mely rendesen a prédikáció tartalmát jelezte. 
Különben megtartották a régi rendet, csakhogy raciona-
lisztikus formulákat és imádságokat mondtak. Főleg az 
1783-iki pfalzi luth, agendából2) merítettek, ez megint 
sokat vett Seiler liturgiájából. Zollikofert és Köstert is 
használták. Messze vinne, ha minden részletet megemlíte-
nénk, elég ha általában megjegyezzük, hogy az isten-
tisztelet e „reformok" által olyan üres és sivár lett, 
amilyen csak lehetett, csakhogy épen el nem temették3). 
Nemsokára a „hitvallás"-! is elhagyták és ezután az 
istentisztelet rendje olyan lett, amilyen még ma is: beve-
zető ének, üdvözlés, oltári imádság, bűnvallás feloldozás-
sal, főének, prédikáció (a körülményekhez képest néha 
szószéki ének), imádság, Mi Atyánk, áldás, befejező 
ének. Csak az ujabb időben (1896) hoztak be legalább 
a főünnepek számára valamivel gazdagabb és megfelelőbb 
liturgiát4). A vasárnap délutáni istentisztelet, valamint a 
mellék istentiszteletek lényegükben nem változtak. Csak 
az utóbbiak száma fogyott meg. A mindennapos reggeli 
istentiszteleteket az uj szövetség folytatólagos magyarázatá-
val 1892 óta csak Adventtől március elejéig tartják, az 

1) A főének, mint a prédikációhoz alkalmazkodó ének, először a bay-
reuthi kórus-szabályzatban fordul elő 1755-ben. 

2) „A pfalzi evang. luth, gyülekezetek nyilvános istentiszteleteinek 
rendje, imádságai és cselekvényei." Heidelberg 1783. 

3) A liturgiái megkötöttség iránt való érzék végre annyira megszűnt 
hogy az orgona felavatásánál (1839 okt. 13.-án) Küffner Lajos dr. orvosnak 
jó indulatu, de nagyon gyönge versezetét mondták el avató imádság 
gyanánt. 

4) L. a mostani énekes könyvhöz függelékül adott imádságokat. 



esti istentiszteleteket az ó szövetség folytatólagos magyará-
zatával, régebben naponta 4 órakor, most hetenkint két-
szer, szerdán és szombaton 5 órakor, november elsejétől 
Húsvétig. A hétköznapi prédikációt csütörtökön 8 órakor, 
a böjtben a passió-prédikációt, mely után 1772 óta ur-
vacsorát is osztottak, résztvevők hiánya miatt 1892-ben 
beszüntették, úgyszintén a gyóntató vecsernyéket is 
1865-ben. De 1902 óta nagy pénteken kétszer, a fő 
istentisztelet előtt és után is van gyónás és urvacsora-
osztás. 

A katekizációt 1859 óta csak a népiskolai tanulók-
kal tartották, még pedig május, június és szeptember 
hónapokban. 1892 óta az egész iskolai évben tartják. 

Ujabban (1905 őszétől kezdve) kisérlet történt a régi 
keresztyén vecsernyéhez hasonló liturgiái istentiszteletnek 
vasárnap estére való behozatalára. A kisérlet meglepő 
tetszéssel találkozott. 

1860-ban behozták a halottak emlékezetének szentelt 
ünnepet1). Eddig a polgári év utolsó vasárnapján tartot-
ták, 1898-ban Szent Háromság után való utolsó vasár-
napra tették és az eddig e napon tartott aratási hála-
ünnepet megelőző vasárnapra. 

T e m p l o m i c s e l e k m é n y e k b e n ez az utolsó kor-
szak szinte hihetetlen tarkaságot mutat. Teljesen a pap 
egyéni belátására bizták, milyen formulát használjon. így 
évtizedek folyamán a már emiitett pfalzi agenda mellett 
használták a bécsit, később a württembergit és másokat. 
Az esküvőnél az Isten igéjéből vett oktatás elmaradt és 
a szabad esketési beszéd lépett helyébe. A temetéseknél 
is elhagyták a liturgia utolsó maradványait (a rövid 
éneket és a kollektát). Ennek fejében az épen nem 

4) Ez a hitvallással teljesen ellenkező ünnep Poroszországból szárma-
zik. 1816-ban hozták be ott a szabadságharcban elhullt katonák emlékezetére 
és mert az érzelgősség a racionalista kornak nagyon tetszett, másutt is 
utánozták. 



evangélikus ,,beszentelés" lett szokásos. A halotti bészéd 
elmaradhatatlanná lett. Amint ebben a korban semmiféle 
egyházi cselekmény sincs szónoklat nélkül1). 

Az egyházi zenét mindig jobban elhanyagolták. Már 
az előbbi korban is bizonytalan és nehézkes lett a régi 
egyházi zenei stilus. Most pedig a jobb múlttal teljesen 
elvesztették az összeköttetést. A régi egyházi hangnemet 
elfelejtették. A modern profán zene diatonikájában és 
kromatikájában dolgoztak. Ezáltal a kor szellemében 
amúgy is dúsan tenyésző érzelgősség előtt tártak kaput. 
Az oltári ének mindinkább elhallgatott, mig végre nem 
énekeltek mást, mint az üdvözlést a vasárnapi főisten-
tisztelet elején. A Mi Atyánkot és rendelési igéket, ha 
egyáltalában énekelték, Hiller teljesen egyháziatlan, érzelgős 
dallamára mondták. Általában nem adtak a zenére semmit. 
Csak az 1839-ben felállított uj orgonáról kell megemlé-
keznünk. Építője a korában hires Deutschmann Jakab 
orgonakészitő Bécsben. Eredetileg 27 regiszter terje-
delme volt és mindkét manuálison 4Va oktávát ért, 
a pedálon 2 oktávát. 1891-ben a salzburgi Mauracher 
javította át. 1818-ban még sok hangszer volt, de egymás-
után a lomtárba került valamennyi. Nem volt már szük-
ség reájuk! A rendes zenei részletek a ,,Missa brevis" 
elhagyása után megszűntek. Csak különös, ünnepi alka-
lommal mutattak be kantátékat. így például a reformáció 
háromszázéves fordulóján (1817 nov. 2.), az orgona ava-
tásakor (1839 okt. 13.), Luther ünnepén (1883 nov. 11-én), 
különben csak A capella-kórust énekeltek, de ezeket is 
csupán nagy ünnepeken. Hovatovább idegen segítségre 
szorultak. A kantátékat az orgonaavatáskor és a Luther-
ünnepen (Bach „Reformációi kantáté"-ját) a Szent Már-
tonról elnevezett róm. kath. zeneegylet adta elő. Az elsőt 
Erba-Odescalchi markéza közreműködésével Kumlik József, 

») L. Uhlhorn Frigyes: „Die Kasualrede", Hannover 1896, főleg 23—29.1. 



a székesegyház karmestere vezette, a másodikat Thiard-
Laforest József1), szintén székesegyházi karmester. Egyéb-
ként rendesen a „Dalegylet" közreműködését kérték ki. 
— Ujabban a derék zenei képzettségű F r ü h w i r t h 
S á m u e l igazgató e g y h á z i v e g y e s k a r t szervezett és 
nagy ünnepeken ez gazdagítja az istentiszteletet pontosan 
betanult énekével. 

E korszak kántorai közül különösen N a u m a n n 
K á r o l y t és S c h u r i g V o l k m á r t kell megemlíteni. 
Az első drezdai születés volt (f 1855 június 3.-án, élete 
55. évében), derék zenész, ki érdemeket szerzett a város 
egész zenei életében, de a hanyatlásnak indult egyházi 
éneket nem tudta megmenteni. Különben úgy látszik, 
hogy a szűkebb értelemben vett egyházi zene sajátságait 
nem ismerte. Sokkal jelentékenyebb volt Schurig Volkmár, 
de a kicsinyes súrlódások elűzték innen és csak öt évig, 
Í856—1861-ig működött Pozsonyban2). Nemcsak az ének-
tanítást, hanem az egyházi ének javítását is komolyan vette. 
Ő alatta rövid időre még az egyház százéves baja3), a silány 
temetési ének is, jobb volt és épületes. Ezen a nyomorú-
ságon végleg csak 1905-ben segítettek. Schurig jó volt 
mint orgonista is. Melódia-füzete „86 kéthangú korál 
evangélikus polgári és népiskolák használatára", Pozsony 
1857, sokáig igen kedvelt könyv volt. Későbbi munkás-
sága és működése a zene történetébe tartozik4). 

*) Ez a tehetséges, u j német irányú zenész az evang. egyházi énekkar 
számára két vegyeskart irt orgonakisérettel, ezek közül egyik, mely az „Erős 
vár" motivumán épül fel, különösen figyelemre méltó. 

2) L. Schurig jelentését 1860-ról és beadványát 1861 március elsejéről. 
Mindkettő az egyházi levéltárban. 

3) L, a konvent határozatát 1810 szept. 18.-áról, a számtalan „javaslat"-ot 
pí. 1813, 1822, 1827, 1843, 1869-ből. 

4) Schurig Volkmár Gyula Vilmos 1822 március 24.-én született a 
szászországi Aueban. Atyja kántor volt. Mikor 1861 őszén Pozsonyból távo-
zott, Drezdába ment és ott kezdetben mint zenetanitó élt. 1871-ben a vakok 
országos intézetén énektanár lett, 1873-ban az Anna-templom kántora. Erről 
a hivataláról húsz évi áldásos, derék tevékenység után 1893 december 31.-én 
mondott le és ez alkalommal a szász királyi zene-igazgató cimet kapta. 



A jelenleg használatban levő koráikönyvet Frühwirth 
Sámuel és Lajos tanítók állították össze. A dallamokat 
lehetőleg eredeti, de persze még mindig kiegyenlített 
formájukban adja. 

E korszak e g y h á z i b e s z é d e teljesen a racionaliz-
mus hatása alatt áll. Nincs meg tehát benne az evangé-
liomi mélység és tisztán szónoki hatásra törekszik. Olyan 
kor volt, amelyben, mint Vilmar találóan mondja1), 
„nemcsak hogy az uralkodott megdönthetetlen elv gya-
nánt, hogy a prédikáció az istentisztelet egyetlen tartalma, 
hanem az esztetika törvényei szerint való előadás és 
ezzel a szűkebb értelemben vett retorika adta a homile-
tika és a prédikáció számára a főszabályokat kizárólagosan. 
Az egyházi beszéd tulajdonképení tárgyától távol álltak, 
csak külsőleg használták föl és nem érezték maguk előtt a 
gyülekezetet, hanem csak közönségnek beszéltek és e »hall-
gató közönség «-re való »hatással« csak annyibán törődtek, 
hogy azon vitalkoztak: »az értelmen keresztül kell-e hatni 
az érzelemre, vagy az érzelmen keresztül az értelemre« . . . 
Az eredmény az lett, hogy nem kapott belőle se a »szív,« 
se a »fej«, hanem a szivek mellett és a fejek fölött ment 
a szó, néha a zsebkendők számára, de bizonyos ered-
ménye volt mindenkor, hogy a » publikum «-ot a prédi-
kációval elzavarták a templomból". A racionalizmus 
vulgaris legmegdöbbentőbb ürességei ugyan n e m kerül-
tek a pozsonyi szószékre. Az istállón tartás hasznáról 
és egyéb „értelmes" dolgokról itt nem prédikáltak. Még 
Werner J. J., vagy Trentschensky F. d. P. is legalább 
félig meddig vallásos bár halavány, száraz gondolatkör-
ben mozgott. A jobb fajta „minták"-at követték itt. Az 
első időben főleg Herdert és Zollikofert. Később Rőhrt 

Schurig tulajdonosa volt még a szász királyi Albrecht rend középkeresztjének 
is. 1899 január 30.-án halt meg. Mint egyházi zeneszerző Schurig szakkörök-
ben megérdemelt becsülésben áll. 

*) L. Vilmar „Theologie der Tatsáchen" 4. kiad. 98. 1. 



használták erősen. Különben az önállóság és eredetiség 
hiánya ennek a korszaknak fő jellemvonása. Még a 
szónoki tehetséggel megáldott Jarius sem átallotta az 
utánzást és az ismerős Thiesz után dolgozott, pedig 
öntudatosan keresett más utat, a Krisztus istenségét 
valló szupranaturalizmus útját. Mikor a XIX. század 
derekán a racionalizmus a protestánsegylet liberalizmu-
sában uj életre támadt, e hatás természetesen itt is meg-
látszott. Glatz és Freytag ezen az ösvényen haladtak. 
Mestereik Lang Henrik és a góthai halotthamvasztó, Schwarz 
Károly voltak. Többnyire önállóan dolgoztak Geduly és 
Raabe. Az előbbi szelid igazhitűséggel. az utóbbi a 
művészi szépet kereső felvilágosodás szellemében. A 
pozitiv irányú egyházi szónoklat, ha a legújabb idők 
szerény kísérleteitől eltekintünk, alig jutott szóhoz. For-
mailag teljesen a szüntetikus modorhoz csatlakoztak. 
Emellett lehető rövidségre törekedtek. A XVII. és részben 
a XVIII. század széles terjengőssége a racionalisztikus 
prédikáció fogyatékos tartalma és gondolatokban való 
szegénysége mellett nem is volt lehetséges. Az alapigéhez 
sem igen ragaszkodtak. Gyakran alig volt ez egyéb, mint 
alkalomadó és mottó. Nagy súlyt fektettek az előadásra. 
A p r é d i k á c i ó f e l o l v a s á s a megszűnt. Werner szinte 
az utolsó, aki olvas. A szabad, szónokias, persze gyakran 
szónokiaskodó előadást feltétlenül megkivánják. A „jó" 
prédikátorok kora ez, kik között, tisztán a szónoki hatást 
tekintve, kétségtelenül Raabe áll az első helyen. 

Olyan volt a kor szelleme, hogy a templom diszi-
tésével és a szent eszközökkel keveset törődtek. A 
templom belsejét ebben az egész korszakban csak egyszer 
ujitották meg alaposan. Ez az új orgona felállításakor 
történt 1839-ben. Ekkor szerezték be a most is haszná-
latos függő gyertyatartókat. Az emauszi jelenetet ábrázoló 
értékes oltárkép, melyet Oeser Ádám Frigyes1) ajándékozott 

*) O e s e r Á d á m F r i g y e s , Donner Rafael tanítványa, Winckelmann 



szülőegyházának, Lieder Frigyes 1839-iki restaurálása 
után, 1842-ben a templomból félre, a sekrestyébe került, 
pedig ebben a korban ez volt az egyháznak legértékesebb 
kincse. Helyébe nagyon is derült szinü mesterkélt munka 
került a Lieder ecsetje alól, a képet a Habermayer M. 
által ajándékozott rézlapra festette, amely bizvást felér 
a kép művészi értékével. Krisztus menybemenetelét 
mutatja be, de tárgyának titkát nem értette meg1). Ez a 
kép az egész korszakra jellemző. Az istentisztelet helyének 
igazán stilszerű berendezése a gyülekezet u t o l s ó gondja. 
Még amit örököltek, azt sem becsülték, azt sem őrizték meg. 
Már 1787 december 8.-án elhatározták: „A nem haszná-
latos szószék- és oltárteritőket el kell adni, hogy el ne 
romoljanak." Pedig 1783-ben ajándékoztak el teritőket Raj-
kára, Zurányra és Kassára. A „protestáns egyszerűség"-gel 
nem tudtak betelni. Ennek estek áldozatul 1843-ban az 
albák és karingek is. Az első stilszerű oltárteritő készletet 
1902-ben himezték és ajándékozták a konfirmációhoz ké-
szülő leányok a herrenhuti Beck E. M. rajzai után. A szent 
edényeket alig szaporitották. Értékesek és igazán szépek 
azok a tárgyak, melyek a Habermayer Rudolf (f 1887) 
érem- és ékszerhagyatékábó! készültek: a gótikus ciborium, 
ezüst keresztelő tál kannával házi keresztelések számára, 
továbbá az ezüst oltári feszület. Mind a három bécsi 
munka. 

A templom látogatása ebben a korban észrevehetőleg 
apad. A régebbi évek gyónóinak számát el nem érik. Legtöbb 
volt a kolera évében, 1831-ben: 5655. Utána ez a szám 

barátja és Goethe tanitója, 1717 febr. 17.-én született Pozsonyban. Mint 
szobrász és rézmetsző, de különösen mint festő lett híres. A eopfstilus hatá-
rozott ellenfele volt és ezáltal a képző művészetek fejlődésére mély és jóté-
kony hatást gyakorolt. 1799 márc. 18.-án halt meg Lipcsében, hol a művé-
szeti akadémia igazgatója volt és igen áldásosán működött. Oeser a pozsonyi 
gyülekezet legkiválóbb szülöttei közé tartozik és ezért megérdemli, hogy 
emléke itt fennmaradjon. 

*) L. Stromszky: Beszédek az ú j oltárkép felavatásakor. (1842 szept. 11.) 
Pozsony 1842. 



némi ingadozással egyre fogy (1848-ban már csak 3051 
volt), mig 1887-ben elérték a legcsekélyebb számot: 
2243-at. Ettől kezdve emelkedés tapasztalható s 1903-ban 
3559-re rúg. A kegyelmi eszközöknek elvi alapon való 
kicsinylése, ahogy azt a racionalizmus tette, három 
emberöltőn keresztül, meghozta gyümölcseit. Összefügg 
ezzel az egyházi dolgok iránt való közönyösség, mely 
főleg a vegyes házasságok számának emelkedésében 
látszik. 1817-ben 14 vegyes házasságot kötöttek és ez a 
szám 1901-ben 71-re emelkedett. Ez pedig 73 95 percent-
nek felel meg! Ebben pedig az egyházra nézve olyan 
veszedelem rejlik, amit eléggé mérlegelni nem is lehet. 

* 

Felvirágzik-e még egyszer az egészséges istentiszteleti 
élet egyházunkban? Ezt csak az tudja, aki mindent ke-
zében tart, egyházának feje és üdvözítője. Egy dolog 
azonban bizonyos és végezetül komolyan kell hang-
súlyoznom : 

H a a t ö r t é n e l e m az é l ő é s t ö r e k v ő e m b e -
r e k t a n í t ó j a , a k k o r a p o z s o n y i g y ü l e k e z e t n e k 
i s a s z e r i n t k e l l j ö v ő j é t m e g a l k o t n i a , a m i t 
b u z d í t v a é s i n t v e s a j á t t ö r t é n e t e t á r f ö l 
e l ő t t e . 

Mindenekelőtt hálás emlékezetül a csodálatos veze-
tésért, megmentésért és megtartásért híven meg kell 
maradnia a hitvallás alapján, melytől nevét vette1) és e 
hitvallás értelmében, mely a tiszta evangélioméval azonos, 
arra kell törekednie, hogy igazán az legyen, aminek 
nevezik: v a l ó b a n á g o s t a i h i t v a l l á s ú e v a n g é -
l i k u s g y ü l e k e z e t, azaz olyan lelkek serege, akik 

*) Mit jelent a lutheri hitvallás a mi korunkban, azt mély értelemmel, 
szépen magyarázzaFrommel Miksa: „Kirche der Zukunft oder Zukunft der 
Kirche." Hannover 1869; ez az értékes kis könyv megérdemli, hogy sokan 
olvassák és megszívleljék. 



életükben és halálukban üdvösségüket egyedül az Isten 
szabad kegyelmétől remélik a Jézus Krisztus által, amint 
ezt nekik az igében és a szentségekben nyújtják. Hogy 
pedig ez igy legyen, tegye a gyülekezet a kegyelmi esz-
közök használatát mindig hathatósabbá, vagy ami ugyan-
az, az istentiszteleti életet mindig gazdagabbá és termé-
kenyebbé. Ott kell felvennie a fonalat, ahol az utolsó 
század megtévelyedése elejtette. Ne vegyen elő válogatás 
és gondolat nélkül mindent a régiből, de állítsa vissza 
teljes jogába a lutheri egyház istentiszteletének egészséges 
alapelveit. Magasztos cél, de nagy munkásságot kívánó 
feladat! Ha helyesen Ítélünk, ez a tennivaló: az egész 
templom stílszerű felújítása, melyet az óhajtva várt 
toronyépítéssel (1920-ra tervezve) együtt lehetne keresztül-
vinni, továbbá az oltár fölé helytelenül emelkedő szószék 
eltávolítása, továbbá az oltárnak az egyházi év szakai 
szerint való feldíszítése, a ritmikus gyülekezeti ének be-
hozatala és a pap, gyülekezet és kórus között felosztott 
állandó liturgia. Mindezt mintegy a középpontban tartsa 
össze az irásszerü prédikáció. De ne legyen ebben 
semmi, ami csak a fülnek tetszik, hanem vigye köze-
lebb a lelket a megfeszített és feltámadott Krisztushoz, 
vigye a dacos és csüggedő szívekbe az örökkévalóság 
lehelletét. Egy szóval, ami megvolt az atyáknál az ő 
módjukra, azt bírja ez a nemzedék is a maga módja 
szerint1). Remélhetjük-e, hogy úgy lesz? Bár úgy lenne. 
És hogyha máskép lenne, ha napjainknak nem is jutna 
osztályrészül az evangelikus istentisztelet a maga igazi 

*) Az egészséges istentiszteleti életről tanulságos képet nyú j tanak : 
Löhe W.: „Haus - Schul - und Kirchenbuch", Gütersloh 1903, II. k., főleg 
a pompás bevezetés; továbbá: Általános imádságos könyv luth, keresztyének 
számára, Lipcse 1896, V. kiad., 422. és köv. 1.; Rocholl R.: A lelkész vasárnapja, 
Hannover 1896, II. kiad.; magyarul is megjelent az „Evang. Egyh. Szemle" I. 
évfolyamának 7. és 8. számában. Mehl 0 . J. : Die schönen Gottesdienste, Hamburg 
1902. — Az istentisztelet zenei részének gazdagítására vonatkozólag Liliencron 
derék művére: A kórusok rendje az evangélikus egyházi év vasár- és ünnep-
napjain, 4 részben, Gütersloh és Berlin 1900—1906. 



szépségeben, az arany alma ezüst foglalatban nem is 
lenne meg (Péld. XXV. 11.), csak legyen meg az alma 
maga, csak az örökké való régi és örökké új ige maradjon 
meg közöttünk t i s z t á n és h a m i s í t a t l a n u l , csak 
minél több üdvösség után sóvárgó lélek töltse meg a 
régi kedves templom csarnokát és legyenek közöttük, akik 
szeretetben és tiszta szent életben járnak s így bizonyit-
ják, hogy nemcsak hallgatói, hanem megtartói az igének 
és ezzel hoznak tisztességet egyházukra! Erre törekedhetik 
mindenki, még a keresztyénellenes mozgalmak borzalmai 
között is. És igy az a mondás, amit a mostani templom 
felavatásakor tiszteletre méltó ajak ejtett ki, legyen buzdító 
szózat az egész ünneplő gyülekezethez, buzdítás hú 
kitartásra és élénk munkásságra: 

A te igéd igaz tudomány: 

Szentség a te házad ékessége mindörökké. 

* 
* * 



A magyar és tót istentiszteletre vonatkozólag ezt 
jegyezhetjük meg. 

Korán berendezték (1612) az istentiszteletet e két 
nyelven is és ez fényesen igazolja, milyen szabadelvüen 
jártak el ebben általánosan, különösen pedig a pozsonyi 
gyülekezetben. A nemzetiségi kérdést akkor még nem is-
merték. Minden nyelvnek megadták a megillető jogot. A 
pozsonyi polgárok, bár szinte kivétel nélkül a német 
nyelvet beszélték, kötelességüknek tartották és nem is 
kíméltek áldozatot, hogy az ideérkező magyar és tót atya-
fiak az igét és a szentségeket anyanyelvükön vehessék. 
Az 1610-ben alapított magyar-tót lelkészi állás 1612 óta 
— az 1672 —1682-iki szomorú tíz esztendőt leszámítva 
— mindig be volt töltve, még pedig legtöbbnyire kiváló 
emberekkel. 

Kezdetben a magyar és tót istentiszteletet ugyanott 
tartották, ahol a németet, tehát 1638 óta a szép új tem-
plomban. Később a tót istentiszteletet egy városi pajtában 
tartották. 1658 óta a gyülekezetnek külön magyar-tót tem-
ploma volt, toronnyal, harangokkal. Mikor 1672-ben ezt 
a templomot elvesztettük, a gyülekezet újraalkotásakor 
1682-ben a magyar-tót istentiszteletről is gondoskodni 
kellett. Részben a mai lelkészlak helyén jelöltek ki neki 
helyet s itt maradt 1777-ig, amikor a mostani kis temp-
lomot felavatták. 

Az első magyar-tót templom oltárteritőkben és szent 
edényekben i g e n g a z d a g volt1). Később meg kellett 

1) L. a részletes leltárat 1667-ből a gyülekezet levéltárában. 



elégedni azzal, amire feltétlenül szükség volt. Az 1735-ből 
való jegyzék csak kevés teritőről tud. Utóbb, mikor a 
racionalizmus ilyen dolgok iránt a kedvet elölte, még 
szegényebbek lettek1). A magyar-tőt templomnak m a is 
csak a legszükségesebb szent edényei vannak meg. 

A m a g y a r i s t e n t i s z t e l e t menete kezdetben ez 
volt: Invitatorium, beveztető ének, kis ének, kollekta, epis-
tola, ének, prédikáció, imádság „Mi Atyánké-kai, kis ének, 
kollekta, áldás. A z . o l t á r e l ő t t m i n d e n t é n e k e l t e k . 
— Virágvasárnapján és,nagypénteken a passiót drámailag 
énekelték, de a XVIII. század második felében ezzel fel-
hagytak. A passió történetét a pap o l v a s t a , a gyüle-
kezet közben énekelt2). Ez a gazdag liturgiái elem a XIX. 
század folyamán, sajnos, teljesen eltűnt. Az istentisztelet-
nek szinte református jellege lett: bevezető ének, imádság, 
irásolvasás, ének, prédikáció, imádság Mi Atyánkkal, be-
fejező ének.. — A gyónást és úrvacsorát mindig egymás-
sal kapcsolatban tartották. Csak az általános gyónást is-
merték, még a legrégibb időkben is. A feloldozást csak 
általánosan, tehát nem kézrátevéssel mondották. A rende-
lési igéket nem énekelték. — A liturgiában eleinte a régi 
dunántúli agendát3) használták, mellette azonban kézirati 
anyagot is. Később az új, racionalista dunántúli agenda 
1831 iki kiadása (az u. n. Kiss-féle agenda) lett haszná-
latos és részben még ma is használják. Az énekesköny-
vekből csak kettőt ismerünk: Torkos Andrásét (1709) és 
az u. n. győri énekes könyvet 1811-ből. Az utóbbit még 
ma is használják. 

A t ó t i s t e n t i s z t e l e t keveset változott, a tót tem-
plomlátogatók állandó konzervativizmusa minden önkényes-
kedő ujitást visszautasított. Az istentisztelet menetében, 

L. az 1805-iki .egyházlátogatásról szóló jegyzőkönyvet a levéltárban. 
> 2) L. „A mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének s halálának histó-

riája". Pozsony 1773. 
3) Először Kereszturon 1612-ben, azután Csepregben 1630-ban, utoljára 

Somorján 1650-ben. L. Ribiny, Memorabilia, Tom. II. pag. 360 és köv. 1. 



melynek fő mozzanatai: Kyrie, glória, üdvözlet, kollekta, 
irás olvasása, meglehetős szorosan csatlakoztak a régi 
német istentisztelethez. Az oltári ének, általában a liturgia, 
meglehetősen gazdag volt. A passiót, ép úgy, mint a magyar 
istentiszteletben, eleinte drámai módon énekelték, később 
olvasták. A XIX. századig kéziratos agendát használtak. 
A Kerman-féle agendát, 1734-ből Pozsonyban nem hasz-
nálták. Énekes könyvül a pompás, régi Tranoscius kan-
cionalét használták s csak Schimko lelkész idejében vál-
totta föl a vizenyős „Zpewnik" (Pest, 1856). 

A magyar és tót istentisztelet, mint ezelőtt, most is 
váltakozik. Kezdetben a tót istentiszteletek száma teteme-
sen meghaladta a magyarét. Az első korszak évtizedében 
évenkint tíz magyar istentisztelet volt1). A második és 
harmadik korszakban (1865-ig) vasárnaponként váltakoztak, 
délelőtt és délután, még pedig úgy, hogy minden vasár-
nap mind a két nyelven prédikáltak. Szeberényi lelkész 
változtatta meg ezt 1866-ban úgy, hogy a délutáni isten-
tisztelet, uj esztendő, Húsvét, Pünkösdvasárnap és Kará-
csony első ünnepe kivételével mindig tót lett. De még 
ezt a négy délutáni istentiszteletet is olyan kevesen keres-
ték föl, hogy már 1866-ban valamenyi délutáni istentisz-
teletet tót nyelvre hirdették'2). Ez a rend áll fenn ma is. 
A magyar istentiszteletek száma ujabban úgy növekedett, 
hogy nagy ünnepeken (Karácsonykor, Húsvétkor, Pünkösd-
kor) délelőtt és azonkívül délután 5 órakor prédikációs 
istentiszteleteket tartanak. 

Ezeknek az istentiszteleteknek látogatottsága termé-
szetesen gyengébb volt, mint a németé. De a tót isten-
tiszteleten a r á n y l a g mindig többen voltak, mint a ma-
gyaron. Egy 1663 febr. 13.-án hozott gyülekezeti hatá-
rozat szerint „ m i n t h o g y n e m v o l t a k m a g y a r hi-

*) L. a régi egyházi számadásokat, pl. 1626 ból a gyülekezet levél-
tárában. 

2) L. a gyülekezet nyomtatott évi értesítőit. 
A Pozsonyi Evang. Egyház Története . II. 1 2 



v e k " , magyarul tudó német polgárokat szólítottak fel az 
istentiszteletek látogatására1). 

Legyen a magyar és tót atyafiak istentiszteleti élete 
élénk és szeretettel teljes — az anyanyelv jogainak csor-
bítása nélkül — és járuljanak hozzá, hogy a három-féle 
anyanyelvű hivek a gyülekezet ölében jól érezzék magukat 
és átérezzék azt a magasabb, erősebb egységet, mely a 
népek választó falai fölé, ahhoz emel, aki m i n d e n em-
bernek egyetlen vigasztalása és egész egyházának erős 
bástyája: a J é z u s K r i s z t u s ! 

Dicsőség neki most és mindörökké. Amen. 

*) L. a régi jegyzőkönyveket a gyülekezet levéltárában. 



Függelék. 

i. 

D a n n i n g e r K r i s t ó f . 

A gyülekezet hű krónikása, akinek szorgalmas följegyzései 
alapján mélyebben pillanthatunk a XVII. és XVIII. század egyházi 
életébe, megérdemli, hogy emlékezetének itt külön lapot szen-
teljünk. 

D a n n i n g e r K r i s t ó f 1646 december 19.-én született 
éjfél után két órakor. Atyja, Danninger Ananias, posztós volt, a 
morva Iglauból származott és evangélikus vallása miatt jött Po-
zsonyba. Anyját Dunckel Annának hívták. Danninger eleinte egy 
külsővárosi iskolába járt, utóbb a gimnáziumba, de csak tíz 
éves koráig. Azután atyjához került inasnak a posztós mester-
séghez. 1666 szeptemberében elindult vándorolni. A rossz hírek 
a kezdődő üldözésekró'l, haza hozták 1672-ben, úgy hogy a szo-
morú év eseményeinek szemtanuja volt. Ez év szeptemberében 
újra külföldre ment. 1674 nyarán újra Pozsonyba jött, hogy övéit 
magával vigye, mert azt hitte, hogy a pozsonyi evangelikus 
gyülekezeti élet újraéledését már remélni sem lehet. De azt ta-
pasztalta, hogy a hívek nem mondtak le a reményró'l és azért 
maga is Pozsonyban maradt. A szabadulás napja ugyan még 
sokáig ném jött. Ezen közben Danninger 1680 január 18.-án pol-
gár és mester lett és e hó 30.-án nőül vette Moll Szabinát, ki 
egész életére hű társa lett. Elképzelhető' hogy örült e jámbor, 
egyházi dolgokért lelkesedő' férfiú, mikor 1682 nyarán sok remény 
és várakozás után a gyülekezet újraéledhetett. Örömmel segitett 
Danninger az elsó' istentiszteletek berendezésénél és 1682-ben a 
templomépitésnél az épitkezés jegyzője lett. 1683 február 9.-e óta 
az írás mesterségében gyenge Laurer Ferdinand egyházfinak segí-
tett. Egy év múlva, 1684 január 10.-én a gyülekezet 20 forint 
fizetéssel m á s o d i k , újra egy év múlva, 1685 január 23.-án, 

12* 



Laurer lemondása után, e l s ő egyházfinak választotta. Ebben az 
állásában 42 évig szolgálta az egyházat 1727 március 3.-án be-
következett haláláig. Nagy tisztességgel, a fél iskolával, temették. 
Bél mondott fölötte beszédet. 

Danninger jókora kötetre terjedő feljegyzései gyülekezetünk 
kézirattárának igen értékes, fontos darabjai. Bámulatra méltó, mi 
minden iránt érdeklődött ez az egyszerű ember. De nem kevésbbé 
csodálatra méltó az az ügyesség is, amellyel leirta azt, amit fon-
tosnak tartott. A művelődéstörténet szempontjából Danninger 
feljegyzései a pozsonyi evangelikus polgárság műveltségére igen 
kedvező világot vetnek. Mindenek előtt azonban azt bizonyítják, 
hogy irójuk egyházának öntudatos, hű, kegyes fia volt. 

Amint a címlapon mondja, munkáját 1687 március 15.-én 
kezdte el. „Adja Isten," — ezt írja — „hogy ez mindaz ő dicső-
ségére legyen, nekem és enyéimnek emlékezetül, hogyan menté 
meg Isten emberi értelem, segítség és bölcseség nélkül testi és 
lelki veszedelemből azokat, akik benne bíznak, még ha maga az 
ördög és az egész világ volna is ellenük. 

Gondold meg, hogy mulandó minden az ég alatt. 
S a csüggedés le nem ver, a gőg el nem ragad." 
A címlap másik oldalán levő tartalomjegyzék nagyjában 

megjelöli könyve gazdag anyagát: 
1. szám alatt van, hogyan kezdődött az evangélikus istentisztelet 

Pozsonyban, hogyan vetettek gátat neki, de Isten kegyelme 
által mégis megélt; ezen kivül egyéb emlékezetre méltó 
dolgokról. 

2. szám. Jegyzéke a mostani templom számára vett és ajándé-
kozott dolgoknak, ehhez bibliai részek minden napra. 

3. szám. Amiről prédikáltak, olvastak és énekeltek különös ünne-
peken, vagy az egész esztendőben. 

4. szám. Azokról, akik prédikáltak, gyóntattak és hányan járul-
tak az Úrnak asztalához. Ezen kivül mi emlékezetre méltó 
történt az 1700-ik esztendőben. 

5. szám. A kiadott bizonyitványokról, azonkívül milyen különös 
könyörgések és hálaadások voltak. 

6. szám. Itt van az életem folyása megírva és hogy Isten ke-
gyelme hogyan segített meg mindenkoron. 

7. szám. Egynehány svéd királyról, Mahomed jöveteléről és zsar-
nokságáról, valamint a magyarok jöveteléről, sorsáról és 
nagy háborúiról, ehhez rövid leirása a magyar koronának, 
koronázásnak és az artikulusoknak. 



8. szám. Pozsonyi templomi agenda, amelyet azelőtt a mi evan-
gélikus templomainkban, utóbb imaházunkban használtak. 

9. szám. A mi urunk Jézus Krisztusnak kínszenvedéseiről és 
haláláról való história a négy evangelista nyomán. Bibliai 
részek beosztása az esztendő minden napjára. Az Úr aszta-
lához járult helybeliek és idegenek jegyzéke. 

10. szám. A négy evangéliumból összeállított harmónia, amint 
azt régi szokás szerint a nagy héten a reggeli istentisztele-
ten szerdán, csütörtökön és pénteken olvassák." 
Ezután a Danninger és fia birtokában levő könyvek jegy-

zéke következik, továbbá gazdasági jegyzékek, recipék stb. 
Áldott legyen a kéz, mely nekünk ezt a gazdag anyagot 

összehordta, hogy belőle e mozgalmas években gyülekezetünk 
"életének eleven képét megrajzolhatjuk. 

II. 

K ü l ö n b ö z ő a d a t o k a z i s t e n t i s z t e l e t i é l e t h e z . 

1. A S z e n t M á r t o n r ó l e l n e v e z e t t s z é k e s e g y -
h á z b a n 1619 december 7.-étől 1621 májusáig tartottak evan-
gélikus istentiszteletet. Ez idő alatt Salvator^-templomnak hivták 
a székesegyházat és az evangélikus gyülekezet sajátjából sokat 
rendbe hozott rajta kivül és belül. így egészen uj padsort ké-
szíttettek a nők számára, alamizsna szekrényt és egy szárnyas 
ajtót, többrendbeli bádogos és lakatos munkát végeztettek, új 
harangköteleket vettek, az orgonát és órát kijavíttatták, a főoltárt 
megtisztogatták és rendbe hozták, az oltár elé két új bőr tér-
deplő vánkost vettek és Heuchelin Simon lelkész számára, ki 
ülve szokott prédikálni, bőrből való tábori széket. 

A kántor e templomban Vischer Lajos2) volt. 
A lelkészeknek a káptalan-utcában három házat adtak és 

ezekben is sok volt a javítani való. 
2. A e g y h á z i z e n é r e vonatkozólag megjegyezhetjük, 

hogy 1621 júniusa óta négy fizetett karénekes volt, név szerint: 
Cramphelius János, Ödenstrasser Izsák, Hildebrandt Lőrinc és 
Kainer Mátyás. Ebben az időben Stürtzer Mátyás volt a kántor. 

3. 1622 tavaszán megfestette a gyülekezet a sekrestye 

*) Talán gúny és megtorlás volt az római részről, mikor az 1672-ben 
elvett evangélikus templomot Salvator-templomnak nevezték el. 

2) L. a régi egyházi számadásokat a gyülekezet levéltárában. 



számára H e u c h e l i n S i m o n mag. lelkész képét. A kép, 
sajnos, nyomtalanul eltűnt. 

4. A templomot 1657-ben Zedeler Illés festő festette ki. 
Az empóriumokat feketére festették arannyal, a bekerített me-
zőkbe bibliai jeleneteket festettek. Ez a munka 254 forintba 
került. Ezeket a képeket természetesen már régen bemázolták. 

5. Az istentiszteleteket és a nyilvános szertartásokat c s u -
p á n a rendes lelkészek végezték. Az egy időre alkalmazott 
járvány- és kórházi prédikátorok működési köre határozottan 
körül volt irva. Nem is hivták meg, csak „megfogadták" őket, 
azaz csekély díjért fogadták őket szolgálatba. A XVII. században 
nagyon sok vándor-prédikátor volt, akik szivesen vállalkoztak 
ilyen szolgálatra. Legtöbbnyire pályatévesztett emberek voltak 
ezek. Gondoljunk csak a pozsonyi járványprédikátorra, Klesch 
magiszterre 1713-ban (1. fentebb 47. 1.). Ezeket a segitő erőket 
is a gyülekezet pénztárából fizették az első időszakban. Csak 
e g y n e k , Titius Gottfried kórházi prédikátornak (1656—1660, 
1. fentebb 84. 1.) volt rendes az állása, vagyis őt a város fizette. 
E korszak járvány- és kórházi prédikátorai közül megemlítendő: 
Vittus János járvány prédikátor (1621), Wildner János, hasonlókép 
(1621 december 26 óta), Dürrenbart Tóbiás, kórházi prédikátor 
(1633 január másodikától augusztus 21.-éig), Lang János, ugyanaz 
(1655, még ez évben meghalt Pozsonyban), Neubauer János mag., 
egy adjunktussal, ugyanaz (1655), Wenzel András ugyanaz (1664). 

A lelkészi adjunktusnak meghívott Pihringer Keresztély 
mag. (1. fentebb 56. 1.) egy rangban volt a rendes lelkészekkel, 
fizetését a városi pénztárból kapta és az istentiszteleteket és 
nyilvános szertartásokat is el kellett látnia. 

6. A vasárnapi és ünnepi főistentiszteletnél az ároni áldás-
hoz csatolt szavak: „Menjetek békességgel, segítsétek a szegé-
nyeket és betegeket legjobb tehetségtek szerint, adakozzatok 
készséggel az egyház és iskola felsegélésére ; a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak kegyelme, az Atya szeretete és a Szent Lélek közös-
sége legyen velünk mindnyájunkkal. Amen!" — a második korszak-
ban keletkeztek, mikor a város patronátusa megszűnt és az egyház-
község maga teremtette elő m i n d e n szükségletét. Csakhogy akkor 
valamivel jobb volt és igy szólt : „Menjetek el békességgel, gon-
doljatok a ti imádságtokban és alamizsnátokban hiven és szor-
galmasan a betegekre és szegényekre, a templomra és az isko-
lára ; a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme pedig legyen és 
maradjon mivelünk most és mindörökké. Amen!" 



7. A t e m e t é s e k n é l nagyobb pompa kifejtése korán 
kezdődött. Egyházi számadásokban 1621 július 23.-áról hat címer 
és hét lámpa beszerzéséről van szó. Ezt Ságy István magyar-
tót pap temetésére vették, aki e szerint nemes származású volt. 
Később a túlzott temetési pompa ellen felléptek. 1730 június 
13.-áról kelt konventi határozat kimondj cl „3L temetéseknél a 
koronák, viasz és virágdiszitések megszűnjenek. A templom 
számára azonban két kis koporsófedő beszereztessék, hogy a 
kisebb halottak is megkapják az őket megillető ékességet." — 
Amig nem voltak üzletszerű temetkezési intézetek, tehát 1871-ig, 
minden temetést maga az egyház rendezett. Bár később is 
voltak u. n. gyülekezeti temetések. 1900 óta a gyülekezetnek 
saját temetkezési intézete van. 

Utolsó függelék. 

Csak utólag, e szakasz teljes elkészülte után került 
kezünkbe az elkallódott l e l k é s z i k r ó n i k a . Ezért, sajnos, 
magának a munkának megirásánál már nem használhattuk fel. 
De fontosabb adatait legalább e helyen hadd foglaljuk össze 
röviden. 

A krónikát Serpilius Sámuel Vilmos lelkész, (1. fentebb 
73. L), a történeti nevezetességeknek ez a hangyaszorgalmú, 
lelkiismeretes gyűjtője kezdette meg, majd Ribiny és Crudy 
folytatta. Az 1800. évvel megszakad. 

Az 1736. esztendővel kezdődő tulajdonképeni krónikaszerű 
följegyzéseken kivül találhatók e vaskos kötetben kivonatok 
Danningerből, a gyülekezet keletkezésére vonatkozó okiratoknak, 
a Pogner-féle „jegyzékének másolatai, Liebergott naplói, a 
Krumbholtz-féle viszály leirása s egyéb efélék. Különösen érde-
kesek az 1705., 1712. és 1721. évből való imádságok, melyeket 
lelkészek távozása és meghivása alkalmával mondottak, továbbá 
a pesti bizottmány (v. ö. I. rész, 365. sk. 1.) ülései alkalmával 
1721. és 1722.-ben mondott könyörgés és hálaadás, valamint a 
vasárnapi katechizációkra vonatkozó részletes hirdetés 1721 
április 15-én és 20-án, amiből arra lehet következtetni, hogy ez 
időben a keresztyén szellem némi hanyatlása mutatkozhatott. 
Hasonlóképen nagyon érdekes a vegyes házasságok jegyzéke az 
684- 1689. évekből (hat év alatt csak n y o l c vegyesházasság!), 



valamint az e v a n g e l i k u s gyülekezetben keresztelt törökök 
száma; 1683. október 14-től 1702. január 27-ig nem kevesebb 
mint n e g y v e n h a t ilyen eset fordult elő1). 

Abból az odavetett megjegyzésből, hogy 1715. augusztus 
19-én az „uj" imádságos- és énekeskönyv kinyomatására gyűj-
tést rendeztek, azt sejthetjük, hogy ezen uj istentiszteleti segéd-
eszköz (V. ö. fentebb a 146. 1.) behozatalánál a szegényekre való 
tekintetből igen kiméletesen jártak el. 

1723. szeptember 6-tól fogva a hétköznapi istentiszteletek-
nél a württembergi irásmagyarázatokat (Württemberger Summa-
rien) használták. Tehát az 1787-ben használaton kivül helyezett 
irásmagyarázatok alatt (v. ö. fent. 162. 1.) e z e k e t kell érteni 
s távolról sem többé a Cramer-féle magyarázatokat. Köztudomás 
szerint a Heinlein Jakab, Rebstock Jeremiás és Zeller János 
Konrád- irta württembergi irásmagyarázatok a legkiválóbb 
épületes irásmagyarázatok kőzé tartoznak, s ezért a 19. század-
ban uj kiadásban jelentek meg. (Gütersloh 1878. sk). 

S e r p i l i u s saját feljegyzéseiben különböző sajátos alkal-
makra való könyörgések és hirdetések szövegei, rendkivüli egy-
házi cselekvényekről, ünnepi istentiszteletekről szóló tudósitások 
s ezekhez hasonlók találhatók. A könyörgések legnagyobbrészt 
az uralkodó családban előforduló eseményekre és külső viszo-
nyokra vonatkoznak; a nagy gonddal és lelkipásztori lelkülettel 
kidolgozott hirdetések a gyülekezetnek nagy áldozatkészségéről 
tesznek bizonyságot, minthogy többnyire tűzvész vagy egyéb 
csapások által sújtott helyek számára való adakozásról van ben-
nük szó. Az 1755., 1761., 1768. és 1778. években még a palesz-
tinai ferencrendi barátoknak is gazdag adományokat juttattak a 
Szentföld szenthelyeinek fenntartására, 

A rendkivüli egyházi cselekvények és ünnepi istentiszteletek 
szintén föbbnyire az uralkodóházban előforduló örvendetes és 

1) Mellesleg megemlítjük, hogy krónikánkban található „egynehány 
előkelő embernek jegyzéke, akik Pozsonyban az uj temetőben vannak elte-
metve" 1683—1732-ig. E jegyzék némi figyelmet érdemel, minthogy az ada-
tok a halotti anyakönyvből vannak véve, az 1682-től 1702-ig terjedő halotti 
anyakönyv pedig már nincs meg. A megemlitett személyiségek között talál-
ható két Scheuerl-testvér is (kiket 1686. július 13., illetőleg július 20-án 
temettek), annak a hires nürnbergi patríciuscsaládnak a tagjai, amelyből az 
ismert nevű jogász és a lutheri hitvallás férfias bajnoka, báró Scheuerl 
Kristóf Gottl. Adolf, 1881-ig az erlangeni egyetem tanára, a 19. század egyik 
legnemesebb keresztyén jelleme származott. V. ö. v. Stählin, A., Zur Erin-
nerung an Frh. v. Scheuerl, Leipzig 1893. 



gyászos eseményekre és az állami életben mélyebbre ható ese-
tekre vonatkoztak. Az alapige, a beszéd thémája és a szónok 
mindig föl vannak emlitve. Legrészletesebben a III. Károly 
emlékére tartott gyászistentisztelet van leirva, mely nagy pom-
pával 1740. december 6-án ment végbe. A második sziléziai 
hadjárat kezdetén 1744. augusztus 30-ától fogva egy álló hétig 
mindennap bűnbánati istentiszteletet tartottak. Az elsó't Serpi-
lius végezte 2. Móz. 23, 22- alapján mondott bűnbánati beszédé-
vel. A többi napokon Jónás prófétát olvasták folytatólag, azon-
kivül reggel és este külön bűnbánati imádságot mondottak. 
Egyúttal elhatározták, hogy egész esztendó'n át a heti prédiká-
ciók csak bűnbánati szövegekről szóljanak. A kiválóan összeállí-
tott szövegjegyzéket kinyomatták s a hivek között kiosztották. 
Az u. n. hétéves háború kitörése alkalmával (1756.) szintén tar-
tottak bűnbánati istentiszteletet és a hadjárat egyes mozzanatai-
ról is külön megemlékeztek. Serpilius bűnbánati imádságát több 
mint 1200 példányban nyomatták és osztották ki. Az 1788-iki 
török háború alkalmával a lelkészek és az akkori felügyelő', 
Stettner József között némi egyenetlenség fordult eló'. Ez ugyanis 
az ez alkalomra irt imádságát azzal az utasitással küldötte meg 
a lelkészeknek, hogy e z t imádkozzák. Természetes, hogy a lel-
készek erre nem voltak hajlandók. Heves szóváltásra került a 
sor, míg végre mindkét fél megegyezett Ribinynek rövidebb 
imádságában. 

Az 1755. június 28-iki emlékezetes egyházlátogatásról rész-
letes tudósítás található. Még az is megvan említve, hogy néhány 
napra rá a visitatort, Szentillonay, generálvikáriust és a pozsonyi 
városi plébánost ajándékokkal tisztelték meg, s az előbbinek 
lyí

4 mázsa kávét és 1/2 mázsa cukrot, az utóbbinak 1/8 mázsa 
kávé és Y4 mázsa cukrot küldtek. Persze annak megemlítése 
sem maradhat el, „hogy az idevaló parochus — épen az egy-
házlátogatás következtében — sürgeti a jogát és szokásba 
hozta, hogy a kir. vár telkén lakó evangélikusok kénytelenek 
neki stólát fizetni", amely követeléssel már 1737-ben előállott. 

Az 1746 ban meghonosított v a s á r n a p r e g g e l i g y e r -
m e k t a n i t á s o k ez év május 15-én kezdődtek, és pedig 
m i n d a k é t imaházban. E mellett még az 1731 óta szokásban 
levő délutáni gyermektanitásokat is megtartották a vasárnap 
délutáni prédikáció után. Az 1753. évi Quasimodogeniti vasár-
napjától fogva vasárnap délutánonként káté-prédikáció volt, 
amit nyomban a megfelelő rész felett való katekizálás követett. 



Ez minden harmadik évben ismétlődött, felváltva az evangéliu-
mok és az epistolák hasonló módon való tárgyalását. Ugylátszik, 
ebből fejlődött az a ma is követett szokás, hogy minden 
harmadik évben u. n. szabad textusok képezik a prédikáció 
tárgyát. 

A k o n f i r m á c i ó i c s e l e k v é n y lefolyásának egész ter-
jedelemben való közlésénél azokat a forrásokat is megemlíti Ser-
pilius, a melyekből merített. Első helyen D. Pfaff K. M. könyvét: 
„Kürzere Anweisung wie ein Prediger den äusserlichen Gottes-
dienst, absonderlich die jüngsteingeführte Konfirmation der Kate-
chumenen zur Aufplantzung und Aufbauung des innerlichen 
Herzensdienstes gebrauchen solle", Tübingen 1723. A megszólítás 
a brandenburgi és Altorf-féle Kirchenordnung-ból (egyházi rend-
tartás) van véve, a kérdésekből és feleletekből álló examináló 
rész, amely a gyermekek számára külön lenyomatban is megvolt, 
egy nürnbergi konfirmációi vezérfonalból való, a befejező imádság 
pedig Bucernek és Melanchtonnak 1543-ban megjelent „Cölnische 
Reformation" című munkájából1). 

Az i s t e n t i s z t e l e t e n t ö r t é n t v á l t o z t a t á s o k r a 
vonatkozólag a következő nevezetesebb adatokat említjük: 

1. 1765 december 2.-án a hétköznapi istentiszteleteknél, 
egyelőre csak hétfőre és szombatra, uj imádságokat hoztak be. 

2. Az a szokás, hogy a nagy ünnepek előestéjén tartott 
istentiszteleteknél külön előkészítő imádságot mondottak, 1751 
december 24-én kezdődött. 

3. A „muzsiká"-nak, &Z31Z 3) Missa brevisnek eltörlését már 
1766 nov. 25.-én javasolták, de csak 1786-ban hajtották végre. 
Nemsokára a kantate is eltűnt, úgyszintén a régi vecsernyei in-
tonátio az u. n. invitatorium (Deum in adjutorium meum intende 
etc.) A 162. lapon említett 1788. nov. 13-iki határozat tehát, mely 
a szertartások terén változtatásról tudni nem akar, már a missa 
brevisszel megrövidült istentiszteletre vonatkozik. 

4. Az egyházfegyelmet 1781-től fogva csak egyszer, Szent-
háromság utáni 10. vasárnapon olvasták fel. 

5. A rationalista énekeskönyvet 1788-ban advent 1. vasár-
napján használták először. Egy bizonyos Gräven, altábornagy saját 
költségén 1000 darabot készíttetett a szegények számára, miáltal 
az uj énekeskönyv bevezetése tetemesen könnyebbé vált. Külö-
nösen érint bennünket az uj énekes könyv alkalmazására vonat-

j) V. ö. Bachmann, J. Fr., Die Gesch. d Einf. der Konf., Berlin 1852, 
102. s köv. 1. 



kőző hirdetés végén az a megjegyzés, hogy „házi áhitatossága 
alkalmával mindenki szabadon használhatja eddigi énekes köny-
vét." Mire való ez a magától értetődő megnyugtatás? Talán ratio-
nalista heveskedők a régi énekes könyv elkobozását javasolták ? 
Az u. n. felvilágosodottsággal járó türelmetlenségtől ez is kitel-
hetett. Az énekeskönyv bevezetése különben, Crndy panaszos 
megjegyzése szerint nem mehetett végbe anélkül, hogy „egyesek 
akik a nyilvános istentiszteletnek mindennemű javítását szükség-
telennek és megbotránkoztatónak tartják, ne zúgolódtak volna." 
Tehát mégis voltak hű lelkek, akik azt a „más lelket" észre-
vették e könyvben és — remegtek. 

6. A gyülekezet istentiszteleti életére messze kiható konvent 
folyt le 1788 november 13.-án. Ekkor állapították meg az uj 
énekes könyv használatba vételének napjául ádvent 1. vasárnap-
ját, s ekkor engedték meg a lelkészi karnak, hogy „a keresztelési-, 
esketési- és egyházkelési formulákat jobbakkal (t. i. rationaliszti-
kusokkal) helyettesíthetik, salvis tamen essentialibus (azaz a lénye-
ges alkotórészek érintése nélkül)." Tehát abban a nézetben voltak, 
hogy a kedvenc újításokat megtehetik, de azért az evangéliumi 
tartalmat is megőrizhetik. Hogy ez csak veszedelmes önámítás 
volt, ma már minden hozzáértő tisztán látja. Crudy önérzetesen 
jegyzi meg: „A régi és uj liturgia összehasonlítása bizonyság rá, 
hogy a lelkészi kar e szabadság felhasználásáról nem feledkezett 
meg", és sajnálkozva teszi hozzá : „Plura mutare non licuit," azaz 
többet nem lehetett változtatni. Azért nem, mert mégis féltek a 
hitvalláshoz ragaszkodó egyháztagok ellenállásától. Amugyis meg-
hiúsult az a törekvés, mely az albának és a palástnak továbbá 
a kollekták- és az úrvacsorai szerzési igék éneklésének eltörlését 
célozta. Még azt is, aminek megváltoztatása meg volt engedve, 
csak alattomban merték végrehajtani, mint Crudy mondj cll J)3JZ 
uj kollektákat, keresztelési-, esketési- és egyházkelési formulákat 
csak csöndben lassanként vezettük be, ex lege prudentiae". Tehát 
nem volt egészen nyugodt a lelkiismeretük e szánalomra méltó 
ténykedésüknél, mely aláásta a gyülekezet hitvallási alapját. 
Hiszen idegen tüzet vittek az oltárra, amely csak addig szent, 
a meddig a kegyelemnek helye. 

Magától érthető, hogy a lelkészi krónika különféle kortörténeti 
adatokat is foglal magában. Hiszen a türelmi parancs kora és a 
18. század utolsó évtizede gazdag oly eseményben, a melyek-
nek egyházi és egyházpolitikai jelentősége volt. Sajnos, le kell 
mondanunk ennek az anyagnak ismertetéséről. 





A Z ISKOLA. 
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A) A Liceum. 

1. 

Az iskola megalakulása. 

bécsi béke jegyében életre kelt evang. egyházzal 
egy időben megalakult az egyház veteményes kertje 
az iskola is. A városi tanács, mely az uj egyház 
ügyeit intézte, már 1606. évi augusztus hó 2.-án 

egy megbizottat küldött a bajorpfalzi L a u i n g e n b e , 
H e i l b r u n n e r Fü löphez , Lauingen városa lelkipásztorá-
hoz és a lauingeni gymnasium professorához azon értesí-
téssel, hogy Pozsony városa polgársága az országos békében 
helyezett reményében protestáns egyházgyülekezetet alakí-
tott, melyet ápolni, fejleszteni és virágzóvá tenni szent 
kötelességének tartja. Mivel azonban ezen országban, hol 
az igazság oly sokáig el volt nyomva, a tiszta hit és az 
igaz tudományok terjesztésére alkalmas egyének nincse-
nek : ezért arra kérik az istenfélő férfiút, hogy nekik egy 
tudós férfiút ajánljon, ki az alakítandó iskolát vezesse és 
igazgassa és egy másikat, ki Reusz András lelkészüknek 
társa és az egyház diakónusa legyen. Egyúttal esedező 
iratot küldtek F ü l ö p L a j o s h o z , a neuburgi őrgrófhoz, 
az evangélikus hit buzgó féríiához, melyben alázattal 
kérik, hogy a herceg pártfogoltjai közül azon tudós fér-
fiakat, kiket Heilbrunner ajánlani fog, a pozsonyi hívek-
nek átengedni kegyeskedjék. 

j\lár augusztus hó 26-án a város küldöttje mindkét 
helyről kedvező válaszszal tért vissza. Heilbrunner vála-



szában azt irja, hogy ő a pozsonyiak érdekében közben-
járt a hercegnél és kieszközölte, hogy ez a pozsonyiak 
kérelmét meghallgatta. Csak azt az egyet kérdezi a her-
ceg, vájjon a bécsi békének a vallásügyre vonatkozó 
pontjait megerősítette-e már a király és nem kell-e attól 
tartani, hogy a jövendőben majd támadások intéztetnek 
ezen béke ellen, mely esetben a Pozsonyba küldött tudós 
férfiak nagy veszélyben forognának. Továbbá azt irja 
Heilbrunner, hogy az iskola rendezésére és vezetésére 
K i l g e r D á v i d magister, a lauingeni iskola professora 
vállalkozik, azonban úgy kötelességeinek mint javadal-
mazásának közelebbi megjelölését kéri. A pozsonyiak erre 
még ugyanezen hó 29. napján válaszolnak. Előadják, 
hogy biztos tudomásuk van ugyan arról, hogy a római 
klérus a békekötés feltételeiben a vallásügyre vonatkozó 
határozatokat minden módon felforgatni és meghiúsítani 
akarja, de a királyi felség fenn akarja azokat tartani és 
ugyanarra törekszenek az országos rendek is. 

Ami az iskola rectorának teendőit illeti, kötelessége 
lesz a legfőbb osztályt, a p r i m a c l a s s i s t minden tan-
tárgyban oktatni, a többi osztályokban, hol más kollegák 
fognak tanítani, az oktatást vezetni, mely célból mindig 
az ő tanácsa lesz meghallgatandó. Egy kántor, ki mindig 
a legalsó osztályt fogja vezetni, már hivatalba van állítva. 
Az iskola megnyitása iránt a szomszéd városokban min-
denütt nagy a várakozás. A rector javadalmazása lesz : 
évenkint 200 rhénes forint készpénzben, 16 akó jó bor, 
szabad lakás és fűtés; a tanulóktól fizetett tandíjnak egy 
bizonyos része, mely szintén tekintélyes összeg, mert a 
vidéki tanulók a tandíj kétszeresét fizetik. Azonkívül a 
temetésekből fog kapni egy bizonyos részt. 

Végül tudatják a pozsonyiak, hogy szándékuk egy 
p a r t i c u l a r i s iskolát felállítani, mely, a mennyire 
csak lehetséges, a l a u i n g e n i gymnasium mintájára 
lenne berendezve. Ez okból a megválasztandó rector az 



őrgrófság hires iskoláibari az oktatást és fegyelmet fi-
gyelje meg behatóan, hogy tapasztalatait majdan itt ér-
vényesíthesse. 

Heilbrunner 1606. szeptember hó 19-ikén értesítette 
a pozsonyiakat, hogy K i l g e r D á v i d mester hajlandó 
a megszabott feltételek mellett a pozsonyi iskola rector-
ságát elfogadni. Erre a pozsonyiak ugyanazon év október 
17-én válaszukban Heilbrunner tudósítását köszönettel 
veszik és reménylik, hogy majd akadni fog oly férfiú 
is, ki a diakónus tisztét elvállalja. Szeretnék, ha mind-
kettő, még mielőtt a Duna vize beállana, Pozsonyban 
lenne. 

Időközben a pozsonyi hívek, mivel az alatt a béke-
alkudozások végére értek és a béke megköttetett, iskolá-
jukat az alsó osztályokban megnyitották, oda alkalmas 
oktatókat állítottak és egy tantervet is készítettek, mig 
az iskola rectora megérkezik, kinek a tanítás minden 
ágában való intézkedési és eldöntési jogot tartottak fenn. 

A szükséges előintézkedések megtétele után 1606. 
október 13-án B e s s e r e r K o n r á d J á n o s városi 
tanácsos Lauingenbe indult, hogy Kilger Dávid mesternek, 
mint rectornak és az időközben diakónusul ajánlkozott 
T e i t e l b a c h Á d á m mesternek a meghívó levelet meg-
vigye és mindkettőt minél előbb Pozsonyba elhozza. 
Egyúttal megbízást kapott, hogy úgy a pfalzi őrgrófnak, 
mint Heilbrunnernek a pozsonyi hívek iránt tanúsított 
jóindulatukért és szíves készségükért hálát mondjon. A 
meghívó levéllel együtt megküldték Kilgernek az instruk-
tiót is, melyet a rectornak tiszte teljesítésében szem előtt 
kell tartania. 

Az egyházgyülekezetnek Heilbrunnerrel váltott levelei 
fényesen dokumentálják hitbeli elődeink mély vallásos-
ságát, Istenbe vetett bizodalmát és azon erős akaratát, 
hogy megalakulóban lévő egyházuk mindenkor Isten 
dicsőségére, iskolájuk pedig az ifjú nemzedéknek az Űr 
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félelmében való nevelésére szolgáljon. Ennek bizonyságául 
hadd álljon még itt az egyházgyülekezetnek Kilger Dávid-
hoz, az iskola első rectorához intézett meghivó levele: 

»Achtbarer und wohlgelahrter 
Insonders günstiger Herr Magister! 

Dem Herrn wünschen wir von dem allmächtigen Gott 
alle seelige Wohlfahrt; neben freundlichen Gruss zuvor. 

Was massen wir neben dem heiligen ministerio bey 
dieser Stadt eine Particular-Schule mit Gottes Hilfe und 
Beystand aufzurichten entschlossen und Ihro fürstlichen 
Gnaden Herrn Philipp Ludwig, Pfalzgrafen, und auch 
Herrn D. Philipp Heilbrunnern kurz verwichener Zeit 
schriftlich ersuchet und gebeten, uns eine taugliche Per-
son zu einem rectore zu benennen, wird der Herr von 
Ihme Herrn Heilbrunner günstlich vernommen, beynebens 
auch die zugeschickte Instrukion und Bestallung des 
rectors zweifelsohne überlesen und verstanden haben. 
Obwohlen aber von Ihro fürstlichen Gnaden uns kein 
Schreiben zukommen, jedoch seynd wir durch Herrn 
Heilbrunner berichtet worden, dass allbereit Ihro fürst-
lichen Gnaden den Herrn zum rector der Schule, aber 
M. Adam Tettelbach zu einem Diakono benennet, und 
uns herabzufolgen gnädiglich bewilliget haben, und es 
nunmehro an deme erwinden, dass wir beede Herrn 
ordentlich beruffen und von dannen abholen sollen. 
Hierauf haben wir mit ordentlicher Instruktion, Zeigern 
dies unsern Rathsmitverwandten, Hanns Konrad Besserer, 
mil einhelligem Beschluss abgefertiget, solchem Beruf 
dem Herrn mündlich und schriftlich auf- und anzutragen. 
Wie wir den in Kraft dieses unsers Schreibens, im Namen 
der heiligen und untheilbaren Dreyeinigkeit zu unserm 
evangelischen Schulenrector beruffen, ganz freundlich 
bittend, er wolle solche ordentliche Vocation nicht ab-
schlagen, sondern neben diesem unsern Abgesandten und 



Herrn M. Adam Teitelbach willig herab sich begeben, 
und die christliche Jugend allhier, nach Inhalt oben an-
gedeuteter Instruktion und Bestallung, in der Furcht 
Gottes, Zucht und Ehrbarkeit, neben den freien Künsten 
und Sprachen mit gebührlichen Fleiss unterrichten, damit 
dem Sohne Gottes auch an diesem Orte junge Pflänzlein 
erwachsen, die künftig im geistlichen und weltlichen 
Regiment nützlich gebraucht können werden, und das 
Himmelreich erfüllen. Solches wollen wir nach aller Mög-
lichkeit gegen den Herrn dankbarlich zu beschulden 
gefliessen seyn. Gott aber, dessen Ehre wir hiedurch 
suchen, wird der harten Schularbeit reicher Belohner 
seyn : inmassen denn alle Lehrer der Jugend des herr-
lichen Spruchs Daniels sich zu getrösten haben: Docti 
fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad justitiam 
erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates. 
Fuhr und nothwendige Zehrung wird nach bester Gelegen-
heit dieser unser Abgesandter bestellen. Der getreue Gott 
wolle die Herren aliesammt mit Frieden und in guter 
Gesundheit zu uns verhelfen; dessen Schutz wir den 
Herrn neben uns allen empfehlen. — Pressburg den 
13. November im Jahr Christi 1606.« 

A meghívó levéllel együtt megküldte az egyház-
gyülekezet a rectornak szóló i n s t r u c t i ó t is, melyben 
nézeteit adja elő, hogy miképen kivánja iskoláját szervezni. 
Ezen instructióból azt látjuk, hogy a pozsonyi evang. 
egyházgyülekezet iskoláját az akkori idők legjobb szer-
vezetű németországi iskolák mintájára kivánta rendezni. 
Az érdekes okmány, mely megérdemli, hogy egész ter-
jedelmében megismerjük, következőleg hangzik: 

»Demnach wir N. N. Richter, Burgermeister und 
Rath bey dieser königlichen freyen Stadt Pressburg eine 
Particularschule, auf vorhergehenden der Römisch Kaiser-
lichen Majestät unsers allergnädigsten Königs und Herrn, 
mit den ungarischen Obern und Niedern Ständen Friedens-

13* 



schluss, aufzurichten gesonnen, in welcher man künftig 
die reine und heilsame Lehre des göttlichen Wortes, wie 
dasselbe in den prophetischen und apostolischen Schriften 
A. und N. T. begriffen, und in den alten symbolis, 
apostolico, nicaeno und athanasiano kürzlich zusammen-
gezogen, neulich aber in der Augspurgischen Konfession 
im 1530 Jahr der Römisch Kaiserlichen Majestät Karl 
dem V. in versammeltem Reichstag praesentiret, wieder 
holet worden, lehren und profetiren soll, neben den ge-
wöhnlichen freyen Künsten in solchen Particular-Schulen, 
als Grammatica, Dialectica, Rhetorica, Arithmetica et 
Musica, und denen gebräuchlichen Sprachen, Griechisch 
und Latein in soluta et ligata oratione, sammt guter 
Unterweisung zur Zucht, Ehrbarkeit und guten Tugenden. 
Als haben wir eine kurze Delineation des künftigen Herrn 
rectoris Verrichtung und Unterhaltung hiemit schriftlich 
verfassen wollen, mit Vorbehalt, künftig alles mit des 
Herrn rectoris, da es vonnöthen seyn würde, neben vor-
gesetztem Fundamento der reinen Lehr, im übrigen zu 
vermehren, zu bessern und die Schulenordnung aufzu-
stellen, am besten es der Jugend gedienet seyn wird. 
Was nun des Herrn rectoris Verrichtung belangen thut, 
wird er zweifelsohne wissen, was bey solchen Schulen 
ohngefähr sein Amt seyn soll, dass er fürs erste als 
ein rector auf die ganze Schul Achtung habe, sowohl die 
collegas als die discipulos regiere und was einem jeden 
suo loco zu thun oder zu lassen gebühret, ernstlich für halte 
und also das directorium der Schulen gänzlich habe. Und 
da diesfalls etwas schweres fürfallen sollte, seinen recursum 
zu uns, als seiner Obrigkeit und Schutzherrn suchen 
solle, und soll mit seinem Rath allen Beschwernissen, 
so viel möglich, abgeholfen und gute Ordnung durch 
uns befördert werden. Nochmalen und fürs andere ist 
man gesonnen, wie eben vermeldet, eine Partikular-Schule 
der Zeit anzuordnen, ohngefähr wie die Classes der 



hochlöblichen Schule zu Lauingen jetziger Zeit bestellet 
seynd, dabev der Herr rector die primam classem ver-
sehen soll und die lectiones, entweder wie sie bey 
gemeldter fürstlichen Schule geordnet, oder wie es künftig 
Ihme nach dieser Orten Gewohnheit am besten zu seyn 
bedünken wird, verrichten, doch dass er, neben den andern 
lectionibus, auch eine theologicam lectionem verrichte. 
Für allen Dingen aber alle Zeit zur halben Jahreszeit ein 
examen halte, und sonst andere exercitationes anordne, 
wie es am besten seyn kann. Zu den andern classibus 
werden andere taugliche Kollegen mit des rectoris Rath 
verordnet werden, wie dann allbereit ein Cantor in der 
Bestallung gehalten wird, der eine classem ex inferoribus 
versehen kann, und wird die Ordnung bei den classibus 
könftig mit des Herrn rectoris Rath bestellet werden, 
weil jetzt im Anfang nicht alles auf einmal kann bestellet 
werden und wohl zu hoffen ist, dass eine ziemliche 
frequentia sich hier einfinden werde. Anlangend fürs dritte 
die Besoldung des rectoris, sind ihm deputirt jährlich 
200 fl., 16 Eimer guten Weins, freye Wohnung, und 
dieser Orten gebräuchlichen Beholzung. Daneben werden 
alle discipuli ausser den armen Alumnis alle Quatember 
ein didactum zu zahlen schuldig seyn. Davon hat der 
rector seine portion, und das übrige wird den collegis 
ausgetheilt, welches auch ein ziemliches eintragen thut. 
Und so soll ihm auch von den funeribus ein députât 
gemacht werden. Allerlei andere accidentia, die künftig 
erfolgen möchten, sonderlich weil man entschlossen und 
bedacht ist, mit Gottes tröstlicher Hilfe die Aufrichtung des 
ministerii und der Schulen, am besten wo es seyn kann, 
zu befördern und zu erheben.« — A többi rész hiiányzik1). 

Kilger Dávid meghívó levelének és a rectori instructio-
nak vétele után a diakónusnak ajánlkozott Tettelbach Adám 

1) Ribiny Memorabitia I. k. 351—354. Klein: Nachrichten I. 41—4M 
(németül). 



mesterrel együtt Besserer Konrád János senátor kíséreté-
ben 1606-ik évi december hó 9-én Pozsonyba érkezett 
és hivatalát legott elfoglalta. Az iskola 1607. évi január 
hó 14-én ünnepélyesen megnyittatott. 

A pozsonyi evang. egyházgyülekezet — mint a kö-
zölt két okmányból láttuk — iskoláját a lauingeni iskola 
mintájára kívánta szervezni. A lauingeni iskola megalko-
tója és szervezője volt S t u r m J á n o s »a humanisták 
által felállított paedagogiai elveknek rendszerezője, jelen-
tékeny továbbvivője és a humanista oktatás legnagyobb 
szervezője.« Paedagogiai elveit az általa szervezett strass-
burgi és lauingeni iskolák rendszerében testesítette meg. 
Mindkét tanintézet majdnem háromszáz éven át minta-
képül szolgált a jól berendezett iskolának, melyeknek 
példájára szervezkedett a legtöbb iskola Németországon 
és hazánkban is a protestáns iskolák jelentékeny része. 
A pozsonyi evangelikus iskola is ennek szellemében szer-
veztetett és fejlesztetett. 



2. 

Az iskola szervezete. 

inő volt iskolánknak ez időszakbeli belső szervezete 
erre nézve már utaltunk Kilger meghívó levelében 
és a számára készült instructioban, melyek sze-
rint a pozsonyi evangelikus hívek a lauingeni 

iskola mintájára tervezett iskolát akartak felállítani. Űgy 
látszik azonban, hogy a Kilger után következett rectorok és 
tanítók, kik közül legtöbben Strassburgból kerültek ide, 
iskolánkat a strassburgi iskola felé kezdték fejleszteni. Csak 
így érthető az, hogy iskolánk ez időszakban az eredeti 
tervezet ellenére folyvást nyolc külön osztályból állott, 
holott a lauingeni iskola öt osztályú volt. Az osztályok 
számítása felülről kezdődött, úgy, hogy a legfelső osztály 
volt az első (classis prima), — a nyolcadik osztály 
(classis octava) pedig a legalsó. 

De szokásban volt az egyes osztályokat nemcsak 
sorrendjük száma szerint, hanem az egyes osztályokban 
tanított főtantárgy után is elnevezni. Igy előfordúlnak ilyen 
elnevezések is : classis logica, classis rhetorica, classis 
poetica, classis syntactica, classis grammatica s így tovább. 
A legfelső osztályban theologiai és bölcsészeti tudomá-
nyokat, héber és görög nyelvet adtak elő és a tanulók 
disputatiókat tartottak. Azon tanulók, kik ezen osztályt 
elvégezték, egyetemen a „magister" sőt a „baccalaureatus" 
címet nyerhették el. A 2—6 osztályban a középkorban 
úgy nevezett „szabad művészetek" taníttattak : dialectika, 
rhetorika, poetica, grammatica, arithmetica, musica, a 
római irodalom és a történelem. A legalsó osztályban, a 
7. és 8. osztályban, mely a mai népiskolát helyettesítette, 



olvasás, betüzés, a betűk megismerése, irás és vallás 
taníttatott. De csakhamar szükségesnek látszott ezen osz-
tályt tananyagának nagy halmaza miatt megosztani, ille-
tőleg belőle több csoportot alakítani. Ilyen csoportot 
hármat találunk következő elnevezéssel : l e g e n t e s , sy l -
l a b a s c o l l i g e n t e s és a l f a b e t a e . 

Mindenik osztályban nagy gond fordíttatott az Isten 
igéjének és az évangéliumi hitnek tanítására. A tanulók 
kötelesek voltak vasárnap délelőtt és délután templomba 
menni, a szent beszédet áhítattal meghallgatni és tartalmát 
másnap az iskolában a ,,conciones" akalmával elmondani. 
A nyári időszakban hétköznap is jártak a tanulók a 
templomba reggel a tanítás megkezdése előtt. Űrvacsorával 
évenként háromszor éltek: András napján, Nagy csütörtökön 
és Jakab napján. Megelőzőleg egy héten át mindenkor 
kellőleg előkészíttettek arra, hogy ezen szentségek méltó 
vendégei lehessenek. 

A tanítás nyelve a legalsó két osztály kivételével, 
hol a tanítás német nyelvben folyt, a latin volt. Párhuza-
mosan a két alsó osztálylyal magyar iskola is volt a magyar 
gyermekek számára, kik szintén nagy számmal voltak. 
Ezen magyar iskola fennállására egyrészt abból lehet 
következtetni, hogy ezen időszak tanítószemélyzete között 
gyakran előfordul ,,a magyar iskola rektora"-féle elne-
vezés (rector scholae Hungaricae), másfelől e mellett szól 
az ezen időszakbeli iskolai törvények egy külön cikkelye, 
mely így hangzik : ,,In classem Hungaricam nemini pateat 
ingressus, sine praescitu rectoris." A magyar osztály 
1672-ig állott fenn és bérelt helyiségben volt elhelyezve. 

Az elméleti tudományok művelésén és a Krisztus 
igaz tanainak hirdetésén kivűl nagy gond fordíttatott az 
élő szóval való előadás ügyességének megszerzésére is. 
E célra szolgáltak a conciones, disputationes, actus 
oratorii et scenici. A szini előadások megtarthatása végett 
skolánk állandó épületében egy színjátszó terem rendez-



tetett be. Berendezésének fényéről bizonyságot tesznek 
az e korból fennmaradt feljegyzések, melyek szerint a 
szinpadot hétszer lehetett átváltoztatni (in diesem gymna-
sio befindet sich ein staatlicher Comoedisaal, der ab-
sonderlich wegen des künsti. Theatri sehr wohl zu sehen 
sey, indem selbiges 7-mal könne verändert werden. 
(Reinmundo Rimando id. műve p. 21) ; továbbá egy, 
1663-ról keltezétt leltár, mely S e g n e r A n d r á s in-
spector rendeletére készült egyenként felsorolja mindazon 
szinpadi öltözeteket és egyébb kellékeket, melyek Thomae 
Illés conrectornak gondozás végett átadattak. A meg-
tartott színi előadásokról csak gyér adataink vannak, 
így az iskola épületének felavató ünnepén S e g n e r 
A n d r á s inspector adatott elő egy comoediát, melyet 
R e h l in J . collega scholae irt. Ugyancsak Rehlin nem-
sokára egy másik comoediát is irt. I. Leopold dicsőíté-
sére, mely közmegelégedéssel és csodálattal adatott elő. 

A tanintézet élén a rector állott, ki a felső osztály-
ban majdnem minden tantárgyat tanított, ezenkívül a 
többi osztályokban is felügyelt a tanítás menetére; álta-
lában ő igazgatta az egész intézetet a városi tanácstól 
kiadott iskolai rendtartás szerint. Állása életfogytiglan 
tartó volt. Helyettesítője volt a conrector, ki a második 
osztályt (secunda) oktatta. Az ő kötelessége volt még az 
alumnusokra is felügyelni, és a számukra begyült adomá-
nyokat kiosztani. Ugyanő rendezte a szónoki és színi 
előadásokat is. A többi osztályok tanítói a docentes vagy 
praeceptores voltak. 

A tanintézet anyagi szükségleteiről, fentartásáról a 
városi tanács gondoskodott, ez választotta a rectort és a 
többi tanítókat, ez határozta meg a rector előterjesztésére 
a tanítás módját, ez szabályozta a fegyelmet és vette párt-
fogása alá a szegény tanulókat, az úgynevezett alumnis-
tákat. A szegény, de tehetséges tanulók gyámolítása az 
egyházgyülekezetnek mindenkor egyik kiváló gondja volt. 



A jótéteményekért az egyház az alumnusoktól bi-
zonyos viszontszolgálatot Is kért, nevezetesen kötelesek 
voltak temetkezésekre járni, istentiszteletek alkalmával az 
egyházi zenét ellátni és a „recordátiókra" eljárni. E szol-
gálmányok teljesítése céljából bizonyos mértékben a kán-
tornak is alá voltak rendelve. A kiváló tehetségű alum-
nisták házi tanítókul (paedagogi) alkalmaztattak és mint 
ilyenek a rector felügyelete alatt állottak. 

Az iskola fellendülése csak lassanként indult meg. 
A tanulók száma kezdetben jelentéktelen volt; de a sza-
zad harmadik évtizedében már szembeötlő a gyarapodás 
főleg az alsó osztályokban, ellenben a felsőbb osztályok-
ban még mindig gyérebben gyülekeznek a tanulók. Nagy 
számmal sereglettek ide a tanulók az ország legtávolabb 
eső vidékéről Erdélyből, továbbá az örökös tartomá-
nyokból. És a pozsonyi egyház oly atyáskodó indulattal 
gondoskodott róluk, mint saját gyermekeiről. Más vallá-
súak is lehettek közöttük. Ezt gyanittatja legalább Páz-
mány Péter egyik körlevele, melyben egyházi átokkal 
sújtja azon róm. kath. szülőket, kik gyermekeiket pro-
testáns iskolába járatják. 

Könyvtára is volt az iskolának, mely D a n n i n g e r 
K r i s t ó f feljegyzései szerint megbecsülhetetlen és pótol-
hatatlan volt. A könyvek legnagyobb része és legjava 
még 1721-ben a jezsuiták birtokában volt, egy másik 
részét az iskola elvételekor eladták vagy a csőcselék közt 
kiosztották. 

Iskolánknak imént vázolt tanterve azonban nem fe-
lelt meg minden tekintetben a hozzá kötött várakozá-
soknak: az oktatás sok tekintetben hézagos és hiányos 
volt. Erről tanúskodik egy 1660. évi május hó 19-ikéről 
keltezett emlékirat, melyet az akkori rector S e y f r i e d 
J á n o s terjesztett az egyházi convent elé. Az érdekes 
irat „Documenta Archivi Ecclesiae Ev. Posoniensis" cz. 
kéziratgyűjtemény VII. kötelének 19—21. lapjain található 



következő cimmel: „Kurzes Bedenken über hiesiges Evan-
gelisches Schul-Wesen." Ezen sok szakavatottsággal szer-
kesztett irat az oktatás sikeres eredményének egyik leg-
főbb hátrányául azt tartja, hogy az alsó osztályokban a 
német és latin olvasással felette sokáig tartóztatják a ta-
nulókat. A serényebb elméjüeknek is 3—4 év kell, míg 
valamennyire betűzni és olvasni megtanulnak, holott ezt 
az utcai és zúgiskolákban egy év alatt is megtanulják. 
Ez indítja aztán a szülőket arra, hogy az iskoláról rosz-
szat beszélnek és gyermekeiket máshová, még a jezsui-
tákhoz is elviszik taníttatni. Az e r e d m é n y t e l e n s é g 
o k a a t a n u l ó k n a g y s z á m á b a n r e j l i k , m e l y 
70 — 80-ra r ú g . E nagyszámú tanulókat három csoportra, 
ú. m. az ábécések, syllabysták és legisták csoportjára 
osztva egy tanító oktatja, kiket naponként egyszer-kétszer 
kikérdezni alig lehetséges. Ezért múlhatatlanúl szükséges-
nek mutatkozik ezen osztályban még egy német coliabo-
ratornak az alkalmazása. 

Egy másik oka az oktatás eredménytelenségének az, 
hogy a rector annyi iskolai órával és egyéb tenni valóval 
van elhalmozva, hogy ezeknek kellően megfelelni nem 
képes, k ü l ö n ö s e n p e d i g az a l s ó b b o s z t á l y o k -
b a n v a l ó f e l ü g y e l e t r e é s a t a n í t á s m e g f i g y e -
l é s é r e a l i g f o r d í t h a t h e t e n k é n t 1—2 ó r á t , 
h o l o t t e n n e k n a p ó n k é n t k e l l e n e m e g t ö r t é n n i e . 

E miatt egyik-másik visszásság csúszott be az isko-
lába, nevezetesen, hogy a tanítók a tanórákat nem tart-
ják be pontosan, a kiszabott tanrend mellett nem marad-
nak meg, azt a kellő mértékben és módon nem végezik 
el, vagy e kijelölt határt átlépik. 

E bajon az említett irat úgy vél segíthetni, hogy a 
rector dolgán némiképpen könnyíteni kell. E könnyítés 
abban állana, hogy a két felső osztály, a prima és 
secunda, melyben a tanulók száma igen csekély (ez idő 
szerint csak 6) a németországi gymnasiumok szokása 



szerint összevonatnék, a jelenlegi harmadik osztály pedig, 
melynek 8 tanulója van, secunda classissá tétetnék, 
hasonlót kellene tenni a többi osztályokkal is. Egyúttal a 
leckék a felső osztályokban nem osztályok, hanem szakok 
szerint osztatnának be; mindenik oktató azt adná elő, miben 
legerősebbnek érzi magát. A felsőbb osztályok tanulói a 
rectortól hallgatnának philosophiát, theologiát, héber és gö-
rög nyelvet, ugyanő vezetné a disputatiókat is; a conrectortól 
rhetorikát, poësist és stitus-gyakorlatokat, a mostani har-
madik osztály tanitójától pedig históriát tanúinának, mely 
tantárgyakat, valamennyit eddigelé egy ember adta elő. 

Ez újítás folytán a rector terhei nagy részétől meg-
szabadúlván több gondot fordítana a tanítás megfigyelésére 
és a felügyelésre. E mellett betegség vagy más akadály esetén 
a mulasztani kénytelen tanítót könnyebben lehetne helyette-
síteni, mint most, midőn a tanitó saját osztályában volt 
kénytelen mulasztani, hogy egy másik collegáját helyettesítse. 

Ezután az emlékirat még néhány specialis pontot 
említ fel, melyek gyors elintézést kívánnak. Ezek között 
a nevezetesebb az, hogy mivel eddigelé megesett, hogy 
némely tanító a r e c t o r e l ő l e g e s t u d t a é s meg e l ő z ő 
v i z s g á l a t n é l k ü l tanulókat vett fel a maga osztályába, 
kiket vagy ismeretségnél vagy más hajlamnál fogva ő 
hozzá vittek, sőt ilyen tanulókat saját belátása szerint 
felsőbb osztályba is helyezett át, a hová hiányos ismereteik 
miatt valók nem voltak: e visszás állapot megszüntetése 
végett ezentúl egyedül a rector joga legyen a tanulókat fel-
venni, őket megvizsgálni és magasabb osztályba áthelyezni, 
továbbá, hogy a tanulókról egy főnévkönyv (Catalogus-
generalis) vezettessék, hogy a rector mindig tudhassa az 
egyes osztályok növekedését és apadását, kik helyeztettek 
felsőbb osztályba és kik maradtak vissza. 

Az egyházi convent, mert ez időszakban már ez 
volt az iskola felettes hatósága, e javaslatok nagy részét 
magáévá tette. 



3. 

Iskolai törvények. Fegyelem. Rendtartás. 
f, 

skolánknak ez időszakbeli beléletéről, a benne 
uralkodó fegyelemről, rendről felvilágosítást nyúj-
tanak az e korból ránk maradt iskolai törvények, 
melyek»Leges S c h o l a s ti c a e p r o G y m n a s i o 

P o s o n i e n s i « c. alatt következő szakaszokból állanak: 
1. Általános iskolai törvények. 2. Alumnistákra vonatkozó 
törvények. 3. A paedagogusokra vonatkozó törvények. 
4. A gymnasiumban tanitó valamennyi oktatóra vonatkozó 
törvények. 5. A rector kötelességei. 6. A kántor köteles-
ségei. 7. A conrector kötelességei. 8. A tanítók köteles-
ségei. 9. A szünidők. 10. A szónoklási gyakorlatok. 11. A 
közvizsgálatok. 

Az általános törvények a tanintézet valamennyi tanuló-
ját kötelező intézkedéseket foglalnak magukba és 35 sza-
kaszból állanak. Az 1 — 6. szakasz a tanuló ifjúság hit és 
erkölcsbeli kötelmeit szabja meg; a 7. szakasz a tanórákra 
való pontos eljárást, — a 8-ik a quartától felfelé a latin 
beszélgetés kényszerűségét követeli meg. A 9. szakasz 
nyáron a folyóban való fürdést, télen a jégen való csúsz-
kálást tiltja meg. A 10. szakasz a tanulóktól tisztességes 
és feltűnést nem keltő ruházatot követel. A 11. szakasz 
az ok nélkül való iskolamulasztást tiltja meg. A 12 — 17. 
szakaszok a temetéseken való viselkedést, — a 18 — 19. sza-



kaszok a tanulóknak egymás irányában való viselkedését 
határozzák meg. A 22. szakasz megkivánja, hogy a tanulók, 
midőn az iskolából eltávoznak, tanítóiknak köszönjenek. 
A 23. szakasz csak a legszegényebbeket menti fel a tan-
díj fizetése alól. Figyelemre méltó a 24. szakasz. Ez meg-
tiltja a tanulóknak, — legyenek bár nemesek vagy nem 
nemesek, — bárhol és bármi címen akár a városon belül, 
akár azon kívül a fegyverhordást, mert a tanulók egyedüli 
fegyverei a könyvek és az írószerek. A 25. szakasz inti az 
ifjúságot, hogy a rossz és veszedelmes társaságot ke-
rülje. A 26 — 32. szakaszok az iskolában és a tanítás 
alkalmával követendő magatartást határozzák meg. A 
32—35. szakaszok az oktatók iránt való tiszteletet köve-
telik meg. Végül az éjjeli kószálások az utcán kizára-
tással büntettetnek. 

2. Az alumnistáknak szóló törvények 15 szakaszból 
állanak. Az 1—6. szakasz arról intézkedik, hogy az 
alumnisták a gymnasium épületében a számukra kijelölt 
lakóhelyet tisztán tartsák, a bútorokat meg ne sértsék és 
meg ne rongálják, és a gymnasiumon kívül egy alumnista 
se töltse az éjet. A 7.—10. szakaszok arra intenek, hogy 
a jótevők lakomáin, mulatságain, ha ünnepnapokon oda 
meghívatnak, mértékletességet tanúsítsanak, és hogy a can-
tatiók alkalmával beszerzett pénzadománynyal pontosan 
beszámoljanak. A 11 — 15. szakaszok a praeceptorok iránt 
alázatos viselkedést követelnek. 

3. A paedagogusoktól a törvények megkövetelik, 
hogy tanítványaikat igaz kegyességre szoktassák és őket 
a tudományokban megerősítsék; házigazdáikat tiszteljék, 
becsüljék, az éjet a házon kivül ne töltsék, és hely őket 
csak a rector tudtával hagyhatják el. 

4. A gymnasiumban valamennyi oktatót kötelező tör-
vények megkövetelik, hogy az oktatók a rájuk bizott 
ifjúságot a legnagyobb buzgalommal neveljék, a korcsmákat, 
gyanús helyek látogatását, a kártyázást és más illetlen 



dolgokat a botrány elkerülése végett kerüljék; a senior 
vagy az inspector tudta nélkül a városból, el ne távozzanak, 
felebbvalóik iránt tiszteletet tanúsítsanak. A 4—8. osz-
tály tanítói ünnepnapokon a templomi catecbisatiokon 
jelen legyenek osztályaik tanítványaival. A latin nyelven 
való beszélgetést szorgalmatosan sürgessék. 

5. Iskolai szünidő minden vásáros nap egészen, vala-
mint a megelőző és a következő nap délutánja. A kánikulá-
ban (jul. 27.—aug. 27.) a délutáni napokon szintén szü-
netel a tanítás; szüretkor két héten át délután szintén 
nincs tanítás. 

6. Szónoklati előadásokat évenként négy ízben tarta-
nak a conrector és a felsőbb osztályok tanítói fel-
váltva^ ugy mint : 1. a három király ünnepét követő 
héten; 2. a tavaszi vizsgálat után; 3. a kanikulában; 
4. az őszi vizsgálat után. Továbbá kötelessége a conrector-
nak gondoskodni, hogy a serdültebb tanulók deklamáljanak. 
A három főünnep előestéjén egy kollega alkalmi beszédet 
tartozik mondani. 

7. Nyilvános vizsgálat évenként kétszer van u. m. 
quasimodo geniti vasárnapja után való héten és szent 
Mihály napja hetében. 



4. 

Az iskola helyisége és ennek elvétele 1672-ben. 

ozsony városa főterén, ott hol ma a jezsuiták temp-
loma van, a XVII. század elején egy nagykiterjedésű, 
ódon épület állott, mely B é h m B a l á z s polgár 
tulajdona volt és mellet a nép »Zur blauen Himmels-

kugel«-nek hívott. Ezt az épületet 1616-ban A r m b r u s t e r 
(Armpruszter) pozsonyi patrícius vette meg, de nemsokára 
a várossal egy másik fekvőségért elcserélte; így a ház a 
városé lett. Ezt a házat Pozsony városa, mint védő úr a 
pozsonyi evangelikus híveknek ajándékozta oda, kiket az 
1608. évi 1. és 3. törvénycikk a római katholikusokkal egyen-
joguaknak ismert el. Az evangélikus hívek nagy buzgó-
sággal és tetemes költséggel láttak hozzá e ház kitatarozásá-
hoz és átalakításához. Az épületnek a főtérre néző részét 
isteni tiszteletre szánt helyiségnek rendezték be, hátulsó 
udvari részét az iskola céljaira alakitották át, mely eddigelé 
magánházakban volt elhelyezve. 1638-ban az épületnek 
a főtérre néző részén felépítették a hívek első templomu-
kat, majd 1656-ben a viszonyok kedvező hatása alatt és 
a hívek páratlan áldozatkézségéből a lelkes S e g n e r 
A n d r á s az Armbruster telek hátsó részén szorosan a 
templomhoz az iskolának emelt diszes épületet, mely 
nyolc tágas tantermet, egy iskolai színházi helyiséget és 
számos mellék és lakóhelyiséget foglalt magába a tanítók 
számára. Az épület 1656. évi november hó 30-án avat-
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tátott fel. A felavatás emlékére S e g n e r A n d r á s érmet 
is veretett, melynek averse a t r ó j a i f a l o v a t á b r á -
z o l t a , a m i n t a g ö r ö g h ö s ö k b e l ő l e k i s z á l l n a k ; 
reversén pedig ezen felirat állott: IN A VG. GYMN. POSON. 
EV. F. FEST. ANDR. MDCLVI. (Rajzát lásd I. kötet 185 1.) 
E felavatás évfordulóját még ma is megünnepli a lyceum 
ifjúsága a jóltévők emlékére rendeztetni szokott hála-
ünneppel. 

Azonban az épület a nagy számmal befogadásra jelent-
kező tanuló ifjúság miatt csakhamar szűknek bizonyult 
és toldásáról kellett gondoskodni. E toldaléképitkezés az 
1665. és 1666. években foganatosíttatott oly módon, hogy 
még egy emeletet építettek reá és az udvari helyiséget 
is kiépítették; a már teljesen kész épület bejáratába 
következő vörös márványra vésett felirat illesztetett, mely 
még ma is látható: 

Anno Christi MDCVIL XIV. Januarii 
Schola haec ab inclito ac prudentiss. 
liberae regiaeque hui civitatis senatu. 
In honorem divini nominis. In frugalem 
iuventutis institutionem et educationem 
tum patriae commodum constituta, 
introducta et Jesu Christo salvatori 
nostro dicata consecrata est. 
Post vero anno Christi MDCLXV et XVI 
curiis eius partim mutatis partim 
amplicatis tum conclavibus 
adiacentibus superne coaedificatis ex 
collectione contributioneque ecclesiae 
evangelicae germán, nationis restaurata 
et firmata est Nobili et praestantiss. 
viro Rudolpho Maurach senatore 
fabricae praefecto. 

1672-ben julius 18.-án Kollonich Lipót katonai kar-
hatalommal a két templommal együtt az iskolát is elvette 
az evang. hívektől, a lelkészeket, tanítókat bebörtönözte, 
majd Pozsonyból kiűzte és az evang. egyháznak egy időre 
véget vetett (1. I. kötet X. szakasz). 



5. 

4- Az iskola újból való megnyitása. 

időn a magyar protestáns egyház »gyászévtizede« 
után 1681-ben a soproni országgyűlés megen-
gedte, hogy a protestánsok a szabad királyi 
városokban a k i r á l y i b i z t o s o k á l t a l ki-

j e l ö l t h e l y e k e n templomokat és iskolákat építhetnek, 
lelkészeket és tanítókat hívhatnak, a pozsonyi evangelikus 
hívek is, bár az embertelen üldözések és lelketlen zakla-
tások miatt szerfelett megfogytak, újból tömörülni, szer-
vezkedni kezdtek. Első gondjuk volt az iskola újból való 
megnyitása. Már 1682-ben július hó 7-ikén megnyílt az iskola 
a mai Hummel utcában egy bérházban, mely T i m p f l 
J á n o s tulajdona volt, az istentisztelet helyéül K h ö g l 
G á s p á r n a k a Lőrinckapu mellett fekvő házát bérelték ki. 

Azonban a kath. klérus szolgálatában álló hatalom 
nem nézte nyugodtan e rendezkedést és minden kigon-
dolható [eszközzel zaklatta, ijezgette a tántoríthatlan protes-
tánsokat. Még ugyanez évben szeptember hó 20-án megér-
kezett Pozsony városába az a bizottság, mely a soproni 
országgyűlés 26, törvénycikke értelmében hivatva volt 
helyet jelölni ki a protestánsoknak templom és iskola 
építésére. E bizottság trakostyáni D r a s k o v i c s M i k l ó s 
g r ó f b ó l , a kir. kúria elnökéből és Z i c h y I s t v á n gróf-
ból, továbbá S z e n t h e B á l i n t , helyettes nádorból és 
S z a p á r y P é t e r , a kir. kúria helyettes elnökéből állott. 
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E bizottság az evangélikusoknak egy kir. parancsot olvasott 
fel, mely megtiltja nekik a belvárosban vallásuk gyakor-
lását és a soproni országgyűlés határozata értelmében a 
bizottság feladatává teszi, hogy számukra helyet jelöljön 
ki a külvárosban, hol templomot és iskolát épithetnek. 
Az evangélikusok megdöbbenve hallották a soproni ország-
gyűlés határozatainak a kijátszását és kénytelen-kelletlenül 
adták meg magukat sorsuknak, mert védelmet sehonnan 
sem várhattak. 

A királyi bizottság a külvárosban jelölt ki helyet a 
templom és az iskola számára. E hely az evangelikus 
híveknek *Szt. Mihály«-ról elnevezett temetőjük szélén 
volt, ott hol ma is egyházunk templomai és iskolái van-
nak. A hívek legott hozzá láttak a rendezkedéshez. Az 
iskola az E i b e s w a l d - S t a h r e n b e r g K a t a l i n S a l o m e 
grófnő tulajdonát képező házban helyezkedett el, mely a 
mai Convent-utca azon helyén állott, hol most az ev. 
leányiskola és a líceumi könyvtár helyiségeül szolgáló 
emeletes ház áll. 

A grófnő e házat a kerttel együtt 1682-ben december 
hó 1-én az evangelikus gyülekezetnek adta bérbe évi 50 
forintért iskolai célokra. 1689-ben november hó 12-én ez 
épület az evangélikus egyház tulajdonába ment át, amennyi-
ben az akkori tulajdonostól E g k Z s u z s a n n a , D o r o t t y a 
szül. E i b e s w a l d bárónőtől 236 aranyon megvette. E 
szerény épület, mely később többször átalakíttatott és 
megnagyobbíttatott, az iskola hajlékául szolgált 1783-ig. 

Az iskola rectorául L a n g J á n o s K r i s t ó f o t con-
rectoráül pedig W e i s b e c k J á n o s lelkészt választották 
meg, ki egyúttal V i b e g i u s mellett a második lelkészi 
állást is betöltötte. 



6. 

Az iskola állapota, szervezete és gyors hanyatlása. 

A i Z z egyházgyülekezet újból való megalakulása után 
G^ISlí iskolánk is csakhamar megkezd le működését. De IMlV 

hjA - könnyű elgondolni — működése kezdetben csak 
az elemi oktatásra, olvasás, írás és a latin nyelv 

elemeinek tanítására szorítkozhatott. A szükséges költségek 
hiányában egyelőre remény sem látszott arra, hogy az intézet 
magasabb fokra annál kevésbbé, hogy egykori virágzó álla-
potára emelkedjék. Azonban 

az a mustármagnyi hit, mely 
hegyeket mozdít ki helyéből, itt is megmutatta csodás erejét. 
Rövid idő alatt az erős hit, a vasakarat, a szívós kitartás, 
a csüggedetlen bizalom hihetlen erőt öntött a hívekbe, kik 
páratlan áldozatkészségükkel iskolájukat igen rövid idó alatt 
az előbbi korszakban állott magas színvonalra emelte. Isko-
lánk szervezetére vonatkozó adataink ez időszakból ugyan 
csupán csak egy tantervre szorítkoznak, mely 1694-ből való. 
Ezen tanterv, mely egyszersmind iskolánk legrégibb 
részletes tanterve, az iskolának oly szervezetét tűnteti 
fel, minővel ez az előző korszakban bírhatott. Ézen latin 
nyelven írott tanterv az 1694. év husvétjétől ugyanezen 
év Szt. Mihály napjáig terjedő semesternek tananyagát 
foglalja magában. E tananyag osztályonként van elősorolva. 
Belőle azt látjuk, hogy a jelzett évben az iskola ismét 
kilenc nsztályból állott, akár csak úgy, mint T h o m a e 



idejében. A tantárgyak beosztásából azt kell következtet-
nünk, hogy berendezése, szervezése már évek óta ilyen 
lehetett, és hogy valószinüleg már a nyolcvanas évek 
elején nyerte ezen alakulását. E feltevést bizonyltja egy 
1733-ból keltezett okirat, melyben A r m b r u s t e r András 
igazolja, hogy miután ő az 1683 — 86. években a pozso-
nyi evangélikus iskolát látogatta, az iskola rectoraitól és 
a többi tanitóktól mindazon tudományokban oktattatott, 
melyek akkor az ismeret, műveltség megszerzésére és az 
értelem kiművelésére szükségesek voltak, ú. m. latin 
nyelv, logika, ethika, történelem, földrajz, theologia: to-
vábbá hogy az iskola nagyobb növendékei a meghivott 
patrónusok és a polgárok jelenlétében disputatiókat tar-
tottak. 

Azonban iskolánk nem sokáig folytathatta áldásos 
működését: szomorú idők megakasztották fejlődésében és 
majdnem az enyészet szélére juttatták. 1713-ban Pozsony 
városában borzasztó pestis járvány dühöngött, melynek közel 
négyezer ember esett áldozatúl. A járvány nem kiméi te a 
tanuló ifjúságot sem, behatott a benlakó tanulók közé és 
két Győrből való tanulót elragadott. A hatóság ennek 
következtében bezáratta az iskolát, sőt a templomot is 
és úgy az iskolában mint a paplakban lakókat szigorú 
vesztegzár alá helyezte. E szörnyű járvány következtében 
Pozsony városában a közélet teljesen pangott. Az állami 
és ndvarl hivatalok elhagyták Pozsonyt és a közeli vidéki 
városokban telepedtek le. így történt, hogy midőn az 
iskola újra megnyílt 1714-ben, mindössze csak 40 tanít-
vány jelentkezett. Kétségtelen, hogy e megdöbbenő apa-
dást első sorban a járvány okozta, mely miatt a vidéki 
szülék gyermekeiket nem merték Pozsonyba küldeni, de 
nem tagadható az sem, hogy az iskola ekkori vezetői 
nem viselték eléggé szívükön ennek ügyét, minél fogva 
jó híre mindinkább alászállt. A pozsonyi evangélikus hívek 
midőn a járvány megszűnése után újra fellélegzettek, 



vérző szívvel látták egykori híres iskolájuk hanyatlását és 
az enyészet szélére való jutását. De a gondviselés nem 
akarta, hogy az annyi protestáns hitbuzgalomból előállí-
tott és még igen sokra hivatott intézet végkép elpusztúljon. 
Adott a pozsonyiaknak egy férfiút, ki arra volt hivatva, 
hogy ezen iskolának új szervezője és megteremtője legyen. 
E férfiú B é l M á t y á s volt. 



7. 

Bél Mátyás. 

él M á t y á s a XVIII. század magyar tudósainak 
egyik legkimagaslóbb alakja, kinek hírneve a 
haza határain túl is messze földön elterjedt és 
ismeretes vala, Ocsován, Zólyom megyében szü-

letett 1684. március hó 24.-én. Atyja ocsovai polgár és 
mészáros volt, anyját családi néven Cseszneky Erzsébet-
nek hivták, ki magyar származású nő volt és kitől 
B é l M á t y á s már gyermekkorában megtanulta a magyar 
nyelvet, úgy, hogy ő maga később egyik művében úgy 
nyilatkozik, hogy neki a magyar anyanyelve. Első tanul-
mányait részint otthon a szülei házban, részint vidéken 
magániskolákban végezte. 1695-ben Beszterczebányára ke 
rült, hol az evangélikusok iskolájában a syntaxisták osztályá-
ba vették fel. Itt Pilarik János volt az oktatója, ki nyájas 
bánásmódjával, mellyel az akkori iskolamesterektől tel-
jesen elütött, Bél Mátyással annyira megkedveltette a 
tudományokat, hogy ő tekinthető annak, ki Bél tudomá-
nyos műveltségének megvetette az alapját. Másfél évet 
töltött itt Bél. Ekkor a humaniórák tanulása végett fel-
kereste a pozsonyi iskolát. Itt azonban nem találta meg 
vágyai kielégítését, mert a pozsonyi iskola ez időtájban 
a vezetők gondatlansága miatt nagyon alászállott volt. 
Azonban, amit az iskola nem adhatott meg, azt meg-
adta a magán szorgalom és a személyes érülkezés. A 



pozsonyi iskola ekkori conrectora Weiszbeck János, Ehren-
reich, ki csakhamar felismerte az ifjú Bél szép tehetségeit, 
pártfogásába vette őt, gyakran magához hivatta, vele 
társalgott és könyvtárából jeles könyvekkel látta el, melyek-
ből magát művelhette és tudományos ismereteit gyara-
pithatta. Három évi itteni való tartózkodása után a Dunán-
túlra ment, hol Veszprémben és Pápán tartózkodott a 
magyar nyelv tökéletes elsajátítása végett. 1702-ben 
visszatért Beszterczebányára, hol tanulmányait Burius és 
Pilarik útmutatása mellett tovább folytatta. Végül a 
beszterczebányai és a rozsnyói evangélikus egyházak segít-
ségével és támogatásával 1704-ben a hallei egyetemet 
kereste fel. 

Halle ez időben nevezetes szellemi és egyházi moz-
galmaknak a középpontja volt, itt volt főfészke a pietis-
musnak, mely az akkori protestáns theologasokat két nagy 
ellenséges táborra osztotta. 

Élén állottak a mozgalomnak T h o m a s i u s K e r e s z -
t é l y és F r a n c k e Á g o s t H e r m a n n hallei egyetemi 
tanárok, kiknek működését, alkotásaikat csak hálával 
emiitheti az utókor. 

Azon élénk szellemig érülkezésnél fogva, melyben 
hazánk evangelikus hívei Németországgal mindenha állottak, 
a pietismus csakhamar eljutott hazánkba is. Az ortho-
doxia itt is mindenképen útját állotta terjedésének. Az 1707. 
évi rózsahegyi zsinat a pietismust elítélte és a külföldön, 
főleg Halléban tanuló magyar ifjakat arra kötelezte, hogy 
ha a hazában lelkészi állást kívánnak kapni, a zsinati 
tagok jelenlétében a Concordia könyvére esküt kell nekik 
tenniök, hogy a pietismustól távol tartják magukat. 

Ilyen elkeseredett vallásos mozgalmak között érkezett 
B é l M á t y á s Haliéba. Breithaupt, Thomasius, Anton, 
Michaelis, Cellarius és Francke voltak itt tanárai. Különö-
sen kedvelt embere lett Franckenak, ki az általa alapított 
intézetben tanárul alkalmazta és saját fia nevelését is reá 



bízta. Befolyása Bélre igen nagy volt. Francke intézetében 
lett Bél kiváló paedagogussá; itt szerzett paedagogiai is-
mereteit és tapasztalatait a pozsonyi iskola szervezésénél 
érvényesítette a leggyümölcsözőbben, itt lett Bél Mátyás 
geographussá is és itt tanulta azt a módszert, melyet 
később müveiben alkalmazott is, hogy t. i. a földrajzot a 
történelemmel kötötte össze. Négy évet töltött itt Bél, mely 
idő alatt Németországban elterjedt tudományos hírneve. 
1707-ben Magdeburg mellett Bergenben iskolaigazgatóvá lett, 
honnan őt a besztercebányai ev. egyház hivta meg isko 
Iájához conrectorul. Bél a meghivást elfogadta és 1708-
ban hazaérkezett. Besztercebányán Pilarik János oldala 
mellett a conrectorságot viselte és az Erzsébet nevű'egy-
házban a lelkészi teendőket végezte. 

Mint a hallei egyetemből került egyén nem kerülhette 
ki a magyarországi orthodoxok támadását, gyanúsításait. 
Pietismussal vádolták, országszerte veszedelmes embernek 
kiáltották ki és sokféle hazudozásokkal, rágalmakkal, 
gyanússá, gyűlöletessé tették. Sőt egyenesen életére is törtek. 
Bevádolták a hirhedt osztrák generálisnak, Heisternek, 
hogy Bél a lázadókkal tart, mi a mindenható generálist 
annyira dühbe hozta, hogy Bélt ki akarta végeztetni. 
Csak nagy nehezen lehetett az indulatos hadvezért meg-
győzni a vád alaptalanságáról és Bél iránt kiengesztelni. 

Bél Mátyás Besztercebányán egyedül az iskolának 
szentelte minden idejét. Az iskolai fegyelmet megjavította 
és jobb rendet vitt be abba. A felső osztályokba eddig 
ismeretlen tudományokat, mint philológiát, bölcseletet, 
történelmet, földrajzot, theologiát honosított meg és ezen 
tudományokat nagyrészt maga tanította, az akkori iskolai 
rendszer szerint nyilvános szónoklatokat, disputatiókat 
tartott. Működése Besztercebányán 1714-ig tartott. 

Ez időre esik a pozsonyi iskola hanyatló és majd-
nem végenyészetét jelentő kora. A pozsonyi ev. egyház 
ez időbeli elöljáróinak nagy bölcsességére és éles belátá-



sára vall az a gondolat, hogy roskadozó iskolájuknak új 
alapra való támasztását a már akkor országos hírnévnek 
örvendő Bél Mátyás éles eszétől és nagy tudományától 
reméllették és várták. Ügy látszik Rabacher András János, 
akkori pozsonyi ev. lelkész, figyelmeztethette először a 
pozsonyi híveket Bél Mátyásra. Rabacher Bél Mátyással 
körülbelül egykorú volt, és valószínűleg Bélnek iskolatársa 
lehetett úgy itt Pozsonyban, mint később Halléban. 
Rabacher tudakozódott először Bélnél, hogy nem volna-e 
hajlandó a pozsonyi iskola rectorságát elvállalni. Bélt 
váratlanul érte a felszólítás és 1714. március hó 26-árol 
kelt és Rabacherhez intézett válaszában nem ad egyenes 
feleletet a felszólításra, de nem is utasítja vissza az 
ajánlatot, hanem időt kér, hogy magába szállva Istenhez 
erőért és segítségért fohászkodjék, hogy ily válságos 
pillanatban magát elhatározhassa. Bél Mátyás kétkedéseit 
Rabacher egy újabb válaszában eloszlatni igyekszik, egy-
úttal megküldi neki az egyház inspectora által kiállított 
híványt, mely szerint a pozsonyi ev. egyház meghívja 
Bél Mátyást az iskola rectorául, javadalmazásul kap éven-
ként 200 rhénes forintot, újévi cantatiókból 15 rhénes 
forintot, minden egyes tanulótól évnegyedenként egy 
garast, szabad lakást és egyébb járulékokat.. 

Bél április hó 12-én válaszolt a pozsonyiaknak. 
Meghívásában Isten intését látja, melynek engedelmes-
kednie kell. Mély köszönetet mond a beléje helyezett 
bizalomért és reményli, hogy a három egyistenség segedel-
mével a. hozzá fűzött várokozásnak meg fog telelhetni és 
a reá bízott ifjúságot az Úr meghamisítatlan igéje és az 
azon alapuló formula inaug. Aug. Confessionis és egyébb 
symbolikus könyvek útmutatása szerint valódi istenfélésre 
és alapos tudásra fogja vezethetni. 

Bél Mátyás május hó elején érkezett meg Pozsonyba, 
hol a városi tanács evangélikus tagjai és az ev. egyház 
küldöttsége ünnepélyesen fogadták. Május hó 7-én beter-



jesztette véleményét az iskola javításáról a szűkebb 
conventnek, mely az iskola ügyeiben intézkedett. E testü-
let Bél javaslatát elfogadta és elfogadásra ajánlotta a 
teljes conventnek is. A teljes convent május hó 8-án 
Bélt beiktatta hivatalába, ki tanszékét »de ludo bene ac 
prudenter instruendo aperiundoque« cimű ünnepélyes 
beszéddel foglalta el. 

Bél Mátyás a pozsonyi liceum történetében a »rector 
et instaurator scholarum Posoniensium« dísznevet viseli, 
amely megtisztelő cimre rá is szolgált teljesen. Oly idő-
ben, midőn sem államkormany, sem egyházi hatóság még 
nem intézte a tanügyet, sem felsőbb hatóságok által 
megállapított tantervek nem szolgáltak vezérfonalul a 
tanítás vezetésében, egy-egy iskolának a fellendülése 
mindég az élén álló igazgató képzettségétől függött. Az 
új rector elöljáróságának bemutatta tantervét, mely szerint 
e tanulást vezetni akarja. Ha azt az elöljáróság jóváhagyta 
a tanterv az illető iskolára kötelező volt. Igaz, hogy 
ilyen eljárás mellett egy-egy iskola vezetőjének egyéni-
sége jobban kidomborodott, rátermettsége jobban kivilág-
lott, de egyöntetű tanítás nem volt még olyan sem, mely 
csak kis körben is több iskolát a tanításban öszszébb 
hozott volna. 

Bél tanterve Francke hallei tanintézetének tantervei 
nyomán készült. Francke tanintézetében fejlődött ki az 
ú. n. paedagogai realismus. E nevelési irányt az élet 
természetes hatása tette szükségessé. Francke taninté-
zetei a pietismust szolgálták, mely a neveléssel is az 
élet gyakorlati szükségleteit akarta első sorban kielégíteni. 
Azonban az élet gyakorlati irányát célzó nevelés már 
nem zárkózhatott el azon nagy vívmányoktól, melyek 
főleg a természettudomáuyok terén történtek. A természet 
nagy törvényeinek felfedezései és azoknak gyakorlati 
alkalmazásai, a találmányok, melyek a mindennapi élet 
kényelmére irányultak, szükségessé tették, hogy az okta-



tás, szakítva az eddigi merev és egyoldalú ó-classicis-
mussal, a gyakorlati élet szükségleteivel is számot vessen. 
Igy fejlődött ki a Francke-féle tanintézetekben a paeda-
gogiai realismus. Francke paedagogiumában, midőn Bél 
Mátyás ott tartózkodott, tanították az igazi keresztyénségre 
vezető nevelés mellett, az ú. n. szükséges tudományokat, 
latin, görög, héber és a francia nyelvet, a nemzeti nyel-
vet, a jó fogalmazást, és a szépírást, továbbá a szám-
tant, geometriát, növénytant stb. 

Bél Mátyás tanterve, melyet a pozsonyi ev. egyház-
nak elfogadásra ajánlt, általánosságban a hallei iskolák 
tantervének a másolata, melyben azonban Bél a saját 
tapasztalatait is érvényesítette. Tanterve, melyet a pozsonyi 
ev. lyceum kézirattára őriz, három részből áll. Az első 
tárgyalja az tskola szervezését és a tantervet, a második 
utasításokat ad a követendő módszerre nézve, a harmadik 
pedig az iskolai fegyelemről szól. 

Minden jól szervezett iskolának vagy gymnasiumnak 
— mondja a tanterv első része —- hat jól elrendezett 
osztállyal kell bírnia, melyek felülről lemenő fokozatban 
következőképen vannak elnevezve: prima, secunda, tertia, 
quarta, quinta, sexta (classis), Mindenik osztálynak derék 
tanítóval kell bírnia, ki osztályát helyesen és buzgalom-
mal tudja vezetni. A prima osztályt a rector, a secundát 
a conrector, a tertiát a subrector, a többi classisokat a 
docentes tanítják, kik valamennyien istenfélő, tanult, hiva-
tásuk teljesítésére alkalmas és odaadó férfiak legyenek. 

Mindenik osztályban, úgy a keresztyén hit alapigaz-
ságaira, mint a többi tudományokra megállapított tanköny-
vek legyenek, melyek mellett aztán állhatatosan meg is 
kell maradni; e tankönyvek mindig csak egyféle kiadás-
ban forogjanak közkézen. A tananyagot mindég megálla-
pított módszer szerint kell tárgyalni. A tanításnál kézi 
könyvre azért van szükség, mert a nélkül a tanítók rend-
szerint olyanba kezdenek, mi a maguk és nem a tanulók 



könnyebbségére van. E mellett mégis előfordul, hogy a 
tanitók a »qua levitate aliquid elegerint, eadem levitate id 
ipsum et reiiciant«. E kapkodásnak aztán rendesen a ta-
nuló ifjúság adja meg az árát. 

Az egyes osztályokban tanitandó tudományok a kö-
vetkezők : 

1. A keresztyén hit alapigazságai. E tantárgy tanítá-
sánál az a cél, hogy a tanuló ifjúság Timotheus példája 
szerint, már zsenge gyermekkorától kezdve a szép, oktató, 
intő, vigasztaló bibliai mondásoknak egész készletét elsa-
játítsa. Tárgy a szentírás gyakori olvasása latin, német és 
az új szövetség görög nyelven. Káté. A két felső osztály 
ban a tételes és vitázó hittan. 

2. Latin nyelv. E tantárgy szintén minden osztály-
ban tanitandó, de amennyiben a latin nyelv egyszersmind 
tanítási nyelv is, melyet csak a két alsó osztályban helyet-
tesit a német vagy esetleg tót nyelv, a gyakorlati szem-
pont az irányadó. Bél a classikus nyelvek ismeretével 
nem kiván a classicus hajdankor szellemi életébe hatolni 
és a görög és római auctorok eszmevilágában tévelyegni, 
hanem célja a tanulókkal a latin nyelven való beszélni 
tudást elsajátítatni és latinul csinosan, szabatosan és bizo-
nyos előkelőséggel beszélő ifjakat nevelni. Ezért tantervébe 
csak Cornelius Nepost és Cicerót egy-két művével vette 
fel. Az auctor tárgyalásánál inkább az előadás külső dí-
szére, mint a lényegére ügyelt, a tanulónak arra kellett 
törekednie, hogy az auctort stílusában, phraseologiájában, 
gondolataiban utánozni tudja. E célból már a tanítás alsó 
fokán a tanulók hetenkint 30 — 40phrázistés mintegy 70 - 8 0 
válogatott latin szót tanultak, mintegy 200 a közönséges 
latin beszédben előforduló szó mellett. 

A secundában a poetica és rhetorica elsajátítására 
szolgált a latin oktatás. Úgy a secundában, mint a prímá-
ban hetankint disputatiókat tartottak. 

A görög nyelvet Bél a secundában és prímában ta-



nitotta. Bár a tudományos képzés nélkülözhetetlen kellé-
kének mondja, tantervében mégis csak az új-szövetségnek 
eredeti nyelven való olvasása miatt szerepel. Egyébb 
görög auctorokat nem olvastat. Mint facultativ tantárgy 
szerepel a héber nyelv a secundában és primában azok 
számára; kik theologiára készülnek. 

A bölcsészetböl a tanterv a logika vulgáriat és Budda-
eus utmutatása nyomán a philosophia instrumentalist, a 
philosophia theoricát és practicát kivánta tanittatni. 

Tantárgy még az alsó két osztályban a számtan és 
szépírás, a három felsőben a földrajz, történelem (egye-
temes és hazai) és a primábán az ó- és újkori irodalom-
történet. 

Űj tantárgy Bél Mátyás tantervében a földrajz, melyet 
akkor még semmiféle más hazai tanintézetben nem taní-
tottak. Eleintén Bél iskolájában is e tantárgy csak facul-
tative volt kötelező. Mikor ugyanis a nyári hőség beállott 
és a vagyonosabb szülők gyermekeiket a nyárra haza-
vitték, az itt maradt szegény alumnistákat, kik sehová 
sem mehettek nyaralni, Bél úgy foglalkoztatta, hogy föld-
rajzot tanitott nekik. E földrajzi cursus rendesen július 
elejétől augusztus hó 20-ig tartott, amikor a többi tanulók 
a nyaralásból már vissza kezdtek térni és a rendes taní-
tás ismét kezdetét vehette. Ez intézkedés azonban kizárta 
a jobb módú szülők gyermekeit a földrajz tanulásának 
módjából, ezért maguk a szülők követelték, hogy a föld-
rajz tanítása rendes időben történjék, mely kívánságnak 
elég is lett téve, de csak később. 

A tanverv tananyaga 6 osztály számára volt kiszabva, 
melyeket a tanuló rendesen 10—12 év alatt járt ki, mi-
vel egy-egy osztályban rendszerint 2 évig kellett maradnia. 

Bél Mátyás tantervéhez kimerítő módszertani utasí-
tásokat adott, még az órarendet is megállapította, amennyi-
ben meghatározta, hogy melyik napnak melyik óráján 
egy-egy osztályban minő tantárgy tanitassék. Tanítási mód-



szerében rendkívül sok fontos és érdekes megjegyzést és 
utasítást találhatunk, melyeken ma is épülhetünk. Említ-
sük csak fel a többek között azt, hogy Bél megkívánja, 
hogy egy-egy tanintézetben egységes methódus szerint 
történjék a tanítás, hogy a tanítónak tanításában a gyer-
mekek felfogásához kell alkalmazkodnia, hogy tanítása 
élénk lekötő legyen, h o g y n e e g y e s e k k e l f o g l a l -
k o z z é k , h a n e m t a n í t á s a m i n d i g az e g é s z o s z -
t á l y n a k s z ó l j o n é s h o g y a c é l e l é r é s é r e , m i l y 
f o n t o s e s z k ö z a z i s k o l á b a n a t á b l a . A tanítónak 
mindazt, mit meg akar tanítani, a táblára kell felírni és 
innen megmagyaráznia, ez által a tanulók már az isko-
lában tanulják meg a szükséges tudnivalókat. Az idegen 
nyelvek tanítását az anyanyelvből kiindulva kívánja tanít-
tatni, azért oly grammatikai kézikönyveket akar a tanuló 
kezébe adni, melyekben a szabályok a tanuló anyanyelvén 
irvák. Az általános utasítások után részletes és tüzetes 
utasítást ad az egyes tantárgyak tanítására, valamint ki-
szabja az évenként elvégzendő anyagot, de ennek betar-
tását nem kívánja meg okvetlenül. Végül azt kívánja, 
hogy a mit minden collega ezen methodus szerint Isten 
segedelmével hetenként az iskolában elvégez, azt kiki, 
még a rector is, utólag egy külön könyvbe irja, hogy 
kinek-kinek az ügybuzgósága kitűnjék, főleg azonban azért, 
hogy megítélhető legyen vájjon a tanítás nem halad-e 
nagyon gyorsan vagy kissé lassan. E könyv évnegyeden-
ként az egyházi conventnek megtekintés végett benyúj-
tandó. 

Egy másik üdvös intézkedésével Bél meghonosította 
hazánkban a módszeres tanácskozásokat, a mennyiben 
életbe léptette a tanári értekezleteket. Collegaitól meg-
kívánta, hogy minden szombat napon vele a tanügyben 
és az ifjúság jólétét célzó dolgokban komolyan tanács-
kozzanak. Bél Mátyás e két rendbeli, az iskolai oktatásra 
oly fontos és célszerű intézkedésével majdnem másfél 



évszázaddal előzte meg korát. Manapság e két didaktikai 
intézkedést modern vivmánynak tartják és azt hiszik, hogy 
a tanügyi bürokratismus szüleménye, holott Bél Mátyás 
magasabb paedagogiai látóköre ezeket már 1714-ben a 
nyilvános oktatás egyik nélkülözhetetlen tényezőjének 
tekintette. 

Az elvégzett heti tananyag bejegyzése, valamint a 
heti tanácskozások rövid feljegyzése 1718-tól egészen 
1754-ig hat negyedrét, alakú vaskos könyvben van lice-
umunk kézirattárában őrizet alatt. Cime a kéziratnak: 
»Rationarium Lectionum Scholasticarnm Scholae Posoni-
ensis Evangelicae« vagy »Ephemerides Scholasticae« vagy 
»Hebdomadarium«. Mtndenik kötet két részből áll: az 
első és terjedelmesebb rész magába foglalja a hetenként 
elvégzett tananyag feljegyzését, a második részben »Con-
sultationes« cim alatt a tanári értekezletek tárgyalásai és 
határozatai vannak röviden feljegyezve. 

A tanári érlekezletek, rendesen szombat napon tar-
tattak és a tárgyuk az iskola rendtartási, fegyelmi, kü-
lönösen pedig didaktikai ügyeiből állott. A tanitók mindenek 
előtt benyújtották a rectornak a lefolyt héten elvégzett 
tananyagot, mit a rector az ephemeridesbe bejegyeztetett. 
Majd előadta a lefolyt héten hospitálása alatt szerzett 
tapasztalatait, ezekből folyólag figyelmeztette aztán az 
illető tanitókat, hogy az észlelt hibákat miként hozzák 
helyre. Különös tárgya volt még a conferentiának a tanu-
lóknak az iskolán kivül való magaviseletének, a tapasztalt 
visszaélések orvoslásának és meggátolásának a megbeszé-
lése. Ez értekezleteken állapították meg az iskolai rend-
tartást a fegyelmi szabályokat és egyébb az oktatás körébe 
vágó dolgokat1). 

*) M u t a t v á n y ú l az E p h e m e r i d e s b ő l az 1718. év első heté-
ben, illetőleg január hó 3-ától 8-ig terjedő időben elvégzett tananyagot ik-
tatjuk ide : 

R e c t o r (a prima osztály tanítója). 
A l'ozsonyi Evang. Egyház Története. 11. 1 5 



Bél Mátyás az iskola növendékeiről rendes anya-
könyvet is kezdett vezetni. Gime: Matricula scholae 
rectore Belio. Ez anyakönyv kezdődik 1714-ben. Legelő-
ször a rector tanítványainak a névsora van bejegyezve. 
Ezek, mint a legfelső osztály tanulói „subscribáltak" 

1. In Theologicis die Mercurii pergere nequivit ob delatam sibi 
concionem. 

die Saturnii perexit in explanatione Articuli de Trinitate. 
2. In Philosophicis ad ductum celeberrimi Buddei incboavit die 4 

januarii Physicam et occupabatur in Cap. I. 
3. In Humanioribus laborem oratorium de Nativitate J. Christi emendavit. 
4. In História Ecclesiastica in posterum perget a prandiis diebus Die 

Lunae et Jovis. 
C o n r e c t o r (a secunda osztály tanítója). 
1. In Graecis continuavit lectionem et declinationes repetiit cum Novitiis. 
2. Ad institutum cl. Rectoris Syntaxim cursorie lectionibus Stylo et 

Poösi destinatis repetiit, labores correxit. 
3. In Sacris Articulum de Evangelio exposuit. 
S u b r e c t o r vei T e r t i u s (a tertia osztály tanítója). 
1. In Dieterico Symbolum Apostolicum explicare- coepit et Doctrinam 

de Fide inculcavit. 
2. Psalmum V et Vr. 
3. Ex Cornelio Cap. XV et XVI Attici. 
4. Ex eodem phrases 16. 
5. Ex Syntaxi Regulas Ablativi repetiit. 
6. Exercitium pro domo exhibuit. 
7. Ex libro Memoriali vocabula 40 recitari iussit. 
Q u a r t u s (a quarta osztály tanítója). 
1 Ex Catechismo de Angelis. 
2. Ex libro Memoriali vocabula 20. 
3. Exercitium correxit aliud pro domo exhibuit. 
4. In Grammatica variationes per declinationes tractavit. 
Q u i n t u s (a quinta osztály tanítója). 
1 Ex Vademecum 3 quaestiones et ex Catech. IV Cap. cum quaest. 
2. Dicta 6 Psal. et Evang. recitari iussit. 
3. In Novo Testamento 20 et 21 cap. Johannis. 
4. In Grammatica Indicat. Coniunctiv. tertiae conjugationis. Minores 

de Pronomine et ex Colloqu. p. 24 legerunt. 
5. Vocabula 30 recitata et totidem repetita. 
6. Paradigmata 3 compos. et quinta declinatio. 
S e x t u s (a sexta osztály tanítója). 
1. In Novo Testamento legi curavit cap. 23. Mathaei. 
2. Maiores duo Evangelia et 2 dicta. Minores ex utroque partem 

dixerunt. 
3 Minimis duo dicta ex Evang. inculcavit. 
4. Scripturam nonnullos et Arithmeticam docet. 



vagyis nevük sajátkezű aláirásával fogadták meg az iskola 
törvényeinek a megtartását. A subscribált tanuló neve 
után Bél feljegyezte az illető tanuló jellemére, tehetségeire 
vonatkozó megjegyzéseit, valamint azt is, hogy hová 
távozott innen és mi lett belőle, A subscribált tanulók 
között Magyarország legelőkelőbb prot. családok fiait 
találjuk, mint Prónay, Podmaniczky, Sréter, Justh, Rad-
ványi, Radvánszky, Jeszenák, Káldi, Szirmay, Pulszky, 
Gosztonyi, Zmeskáll, Rádai, Szemere, Torkos, Schedius, 
Dessewffy, Zerdahelyi, Pfannschmidt stb. neveket. 

Bél Mátyás paedagogiai elvével nemcsak az értelmet, 
de az érzelmet is akarta fejleszteni. Igazi vallásos érzü-
letet követelt a tanulóktól. Ezért a vallás tanításánál is 
mellőzte a dogmaticai fejtegetéseket és az ifjú kedély-
világához közelebb fekvő bibliát olvastatta és magyaráz-
tatta. A tanítást mindig könyörgéssel kezdte és végezte, 
a templombajárást, az úrvacsorával való élést szigorúan 
megkövetelte. 

A tanulók fegyelmezésében humánusán járt el. 
Szigorú volt, de nem lelketlen. A botbüntetést szigorúan 
tiltotta. Az oktatókat folyvást arra serkentette, hogy 
türelmesek legyenek a gyermekek gyámoltalanságával, 
szeretettel bánjanak velük és mentül alaposabban tanul-
mányozzák egyéniségüket, jellemüket. Az ismétlő és házi 
tanítást rendezettebbé tette, a mennyiben nagyobb tanuló-
kat kisebbek mellé házi tanítókul alkalmazott, de ezek-
nek kötelességükké tette, hogy hetenkint neki jelentést 
tegyenek növendékeikről. A mely tanulók ilyen házi-
tanítók, paedagogusok akartak lenni, azok kötelesek vol-
tak előbb a rectortól néhány héten át előkészítő cursust 
hallgatni, melyben arra lettek oktatva, hogy növendekeik-
kel mikép bánjanak. A szegény tanulók megélhetését 
ezzel jelentékenyen előmozdította, valamint az általa 
újonnan szervezett alumneummal is. 

Az egész iskolai szervezetnek éltető lelke, szelleme 
15* 



maga Bél Mátyás volt, ki mély belátást, finom tapintatot 
nagy eréllyel és fáradhatlansággal egyesitett. Ő maga a 
legfelső osztályban a primában tanitott minden tantárgyat, 
ezen kivül collégái óráira is eljárt hospitálni és ily alkal-
makkor szerzett tapasztalatait leplezetlenül szokta volt a 
tantestület tudomására hozni s volt gondja reá, hogy 
tapasztalatai érvényesüljenek is. 

Minden évben húsvétot követő héten nyilvános vizs-
gálatokat tartott. E vizsgálatok célja első sorban az volt, 
hogy az elért eredmény bemutatásával a közönség érdek-
lődését az iskola felé terelje. E nyilvános vizsgálatokon 
kívül az egyházi és iskolai felügyelő és a lelkészek is 
tartottak évenkint háromszor úgynevezett lustrumokat, 
midőn nemcsak a bevégzett tananyagról, tanmenetről, 
módszerről és a tanulók valláserkölcsi állapotáról szerez-
tek közvetlen tudomást, hanem az intézet vezetésére is 
kiterjesztették figyelmüket. 

Bél iskolai szervezete fényesen megállotta a próbát, 
a roskadozó pozsonyi iskolát úgy felvirágoztatta, hogy 
már a XVIII. század végén a magyarországi ev. iskolák 
anyaiskolájává lőn. Paedagogiai eszméi nem hatottak el 
nagyobb körben, benne mindig csak a nagy tudóst látták, 
de a paedagogust nem, pedig ő, mint iskolaszervező is 
igen figyelemre méltó egyéniség, ki az oktatás terén sok 
oly tennivalóra rámutatott, miknek jogosultságát és életre-
valóságát más művelt nemzetek csak igen későn ismertek 
föl. De oly időben, midőn a közoktatásnak nem volt 
középpontja, működése csak igen kis körre szorítkozhatott 
és eléggé nem hathatott. 

Bél öt évig állott a pozsonyi ev. iskola élén. 1719-ben 
a pozsonyi ev. egyház egyik lelkészévé választotta meg. 
Ezzel elvált ugyan az iskolától, de befolyása ezután sem 
szűnt meg, mert bőséges tapasztalataival, alapos tudá-
sával, kitűnő paedagogiai képzésével, mint lelkész is 
közreműködött az iskola felvirágoztatásán. 



Lelkészkedése idejére esik irodalmi munkássága, 
mely igen bő és sokoldalú volt. Irt történelmi, földrajzi, 
nyelvészeti, irodalom-történeti, orvosi, theologiai műveket 
és tankönyveket. Sűrű levelezésben állott a hazai és kül-
földi tudósokkal, úgy, hogy az ezekkel váltott levelek 
maguk is nagy halmazt tesznek. Művei megirásánál a 
pedanteriáig pontos volt, egyik-másik kéziratát kétszer-
háromszor is lemásolta és javitgatta, mig sajtó alá adta. 
Legtöbb munkáját latin nyelven irta, de irt magyar, 
német és tót nyelven is munkákat. 

Művei megirására gyakran a kényszerűség vitte. 
Tanár korában rendkivül bosszantotta az, hogy a tanulók 
a szükséges kézikönyvek hiánya miatt stúdiumaikat 
dictando irják. Hogy ezen paedagogiaellenes eljárást meg-
szüntesse, tankönyvek Írásához fogott. 

Irt vallástani könyveket, grammatikákat, melyek 
között legelterjedtebb ,,Der ungarische Sprachmeister oder 
kurze Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache" c. 
műve, mely 13. kiadást ért, az utolsó kiadása 1829-ben 
Pozsonyban jelent meg. Figyelemreméltó e munka beve-
zető szava. Ebben elmondja Bél Mátyás, hogy ezen 
munkájával célja a magyar nyelvet, mely neki anyanyelve, 
idegen nemzetekkel is megismertetni, úgy ahogy más 
európai nemzetek, angolok, franciák, németek, megismer-
tetik más népekkel a maguk nyelvét. Óhajtaná, hogy a 
magyar nyelvet legalább a szomszéd német nemzet tanulná 
meg és lenne náluk annyira elterjedt, mint Magyarországon 
a német. Szükséges volna ez a két szomszéd nép ipara 
és kereskedelme érdekében, mely őket egymásra utalja. 

Bél nevét azonban ama művek teszik halhatatlanná, 
melyekben Magyarország történetét és földrajzát tárgyalja. 

E nembeli művei következők: I. Hungáriáé antiquae 
et novae prodromus cum specimine, quo modo in singulis 
operis partibus elaborandis versari constituent. Norin-
bergae 1723 fol. II. Adparatus ad históriám Hungáriáé 



sive eollectio miscellanea monumentorum ineditorum 
partim, partim editorum, sed fugientium. Posonii 1735. 
fol. III. Notifia Hungáriáé novae historico geographica, 
divisa in partes quatuor. Tom I—IV. Viennae Austriae 
1735—42. fol. cum mappis geographicis. Tom. V. Com-
mitatus Mosoniensis 1891. (kiadta Zichy Jenő gróf saját 
költségén.) 

Magyarország történetének és földrajzának megirására 
Bél már pozsonyi rector korában gondolt. Sajnálattal 
tapasztalta ugyanis, hogy a magyar tanulóifjúság mennyire 
járatlan Magyarország történetében és földrajzában. Sőt 
maguk a tanárok is többecskét tudnak a világtörténet 
eseményeiből is, Afrika vagy Ázsiáról, mint saját hazájuk-
ról. Nagy hibának tartotta, hogy az eddig követett tan-
rendszer e két fontos tudományt teljesen mellőzte. A 
magyar történelmet és a földrajzot tehát a felső osztály-
ban kötelező tantárggyá tette. És hogy tanítványainak e 
két tantárgyban való előhaladását elősegítse és biztosítsa, 
maga készitett számukra egy compendiumot. De azzal 
maga sem volt megelédve, mert nagyon érezte a hiányos-
ságát. Hogy tökéletesítse, következő módhoz folyamodott. 
Tanítványait megbízta, hogy Írjanak haza hozzátartozóik-
hoz, hogy írják meg ezek lakóhelyüknek és megyéjüknek 
földrajzát és nevezetesebb történelmi eseményeit. Külö-
nösen, midőn a tanítványok a nyári szünidő alkalmával 
övéikhez haza távoztak, egy ivet adott a kezükbe, melyekre 
különböző kérdőpontok voltak feljegyezve, melyek szülő-
helyeik, természetrajzi, földrajzi, néprajzi és történelmi 
viszonyaira vonatkoztak. E kérdésekre terjedelmes feleletet 
tartoztak irni; ha maguktól nem tudtak, egy más ottan 
lévő értelmes embert, a papot vagy tanítót kellett meg-
kérdezniük és a feleleteket a tanulási idő újból való meg-
kezdése alkalmával beszolgáltatniok. A tanítványok e meg-
bízatásuknak hűségesen eleget tettek, rövid idő alatt ter-
jedelmes anyag állott Bél rendelkezésére, melyet alapul 



használva és újabb meg újabb adatokat hozzászerezve, 
nagy műve a » N o t i t i a « megirásához fogott. 

Bél ezzel oly munka megírásába kezdett, mely a 
magyar irodalomban nemcsak hézagpótló, hanem régóta 
érzett hiány és szükség volt. Ő előtte alig kisérlette meg 
valaki is Magyarország természetrajzi néprajzi, politikai, 
phisikai és művelődéstörténeti viszonyait megírni és meg-
ismertetni. Az a néhány iró ki e nemben eddigelé kísér-
letet tett, felületes és hibákkal teljes munkát végzett ; 
helyszíni tapasztalatokat és megfigyeléseket sohasem tettek, 
sőt némelyik Magyarországot nem is látta. Bél tehát 
nehéz feladatra vállalkozott. Munkája megírásánál kútfőkre 
nem támaszkodhatott, hanem neki magának kellett sze-
mélyes ismeretséget kötni egyik-másik vidék intellegenciá-
jával, hogy őket vállalatának segítőiül megnyerje. Ezen-
kívül az előkelő családok féltékenyen őrzött levéltárai 
állhattak még rendelkezésére, melyekhez azonban hozzá-
férni igen nehéz, legtöbbször pedig alig volt lehetséges. 
Bél célja érdekében személyesen akarta bejárni az országot 
és mindenütt helyszíni tapasztalatokat tenni. E végből már 
rector korában, de még inkább lelkész korában hosszabb 
szabadságot vett magának és Magyarország nagy részét 
bejárta. így 1716-ban bejárta az országot keleti irányban 
Pozsonytól Erdélyig. 1723-ban augusztus 6-tól szeptember 
14-ig, 1725-ben január 9-től február 21-ig, 1727-ben ok-
tóber 12-től december 5-ig, volt távol. Körútjai alkalmával 
mindenütt helyszíni megfigyeléseket tett, mindenütt isme-
retséget kötött olyanokkal, kiknek terve céljából hasznukat 
vehette. Ugyanekkor levéltári kutatásokat is tett. Tekintve 
az akkori idők primitív közlekedési eszközeit, Bél már e 
fáradalmas utazásokért is, melyeket egy nemes hazafias 
cél megvalósításáért tett, bámulatot és elismerést érdemel. 

Hazatérve nagy buzgalommal fogott tapasztalatai fel-
dolgozásához, midőn egyszerre egy nem remélt és nem 
várt akadály gördült útjába. Ugyanis ellenségei és rosz-



akarói azzal kezdték vádolni, hogy nem tudományos cél 
érdekében, hanem egy külföldi ellenséges hatalom zsold-
jában állva utazta be az országot, hogy pontos feljegyzé-
seket téve az ország földrajzi fekvéséről és a megerősített 
helyekről kimeritő leírásokat eszközölvén, ezeket eme 
hatalomnak beszolgáltassa, hogy ez betörés esetén ezekből 
magát kellően tájékozhassa. E hamis vád folytán a maga-
sabb körök is figyelmesekké lettek Bél működése felől. 
Csakhamar maga elé idézte Pálffy Miklós nádor és fel-
szólította, hogy az őt terhelő gyanú okok ellen védekezzék. 
Bél átadta a nádornak kéziratait, melyekből nem sok fá-
radságába került az emelkedett lelkű férfiúnak meggyőződnie, 
hogy Bél szándékai tiszták; sőt a vele folytatott társalgás 
folytán meggyőződve Bél kiváló szellemi tulajdonairól, őt 
és munkáját pártfogásába vette és megnyitotta előtte az 
utat a királyi kegy felé. III. Károly király, ki maga is 
érdeklődött a tudományok iránt, kegyesen fogadta kihallga-
táson az igénytelen protestáns papot, sokáig elbeszélgetett 
vele és megengedte neki, hogy kiadandó munkáját neki 
ajánlhassa. Ily kedvező auspiciumok mellett Bél 1723-ban 
kiadta »Prodromusát« III. Károly királynak ajánlva. Ezen 
munkában Bél a magyar föld és néprajzra vonatkozólag, 
eddig tett munkálatainak főbb tartalmát állítja össze, 
egyúttal tervezetét mutatja be, mely szerint nagy föld-
rajzi művét megírni óhajtja. E tervezet szerint a megírandó 
nagy mű két főrészből fog állani: Az elsőnek címe lesz: 
Hungaria antiqua. Ez négy részből fog állani. Liber I. 
Scythicus, Liber II. Hunniacus, Liber III. Abaricus, Liber 
IV. Hungaricus. 

Tárgyalni fogja e négy szakasz a skythák, hunnok, 
avarok és magyarok viselt dolgait. Függelékét fogja képezni 
az emiitett népek műveltségi állapotának megismertetése 
u. m. a hun-scytha írás, a magyar nyelv származása a 
héber, chaldeai, siriai és arabus nyelvekből és ennek ro-
konsága az európai három főnyelvvel (linguae cardinales) 
u. m. latin, német és szláv nyelvekkel. 



A második fórésznek cime lesz: Hungaria nova és ez 
Magyarország Bél Mátyás korabeli állapotát fogja ismer-
tetni. Mutatványul erre nézve közli a mû Szepes várme-
gyének leirását Kray Pál készitette térképével, továbbá 
a deménfalvi barlang leirását, a szklenói és vihnyei für-
dők ismertetését, szól a soproni szőlőskertekről, a soproni 
borról és az orvosi tudomány állapotáról Magyarországon. 

E mü úgy hazánkban, mint külföldön igen kedvező 
fogadtatásra talált. III. Károly királynak Bél személyesen 
adta át a neki ajánlott mű díszpéldányát és a király el-
rendelte, hogy Bél 600 forintnyi évi segélyben részesüljön 
(mely évi díjat Bel csak egyszer kapta meg), egyúttal 
meghagyta a helytartótanácsnak, hogy utasítsa ez a vár-
megyéket, hogy ha Bél Mátyás bármi ügyben hozzájuk 
fordul, készségesen álljanak szolgálatára. Viszont Bél azt 
az utasítást kapta a királytól, hogy ha egy-egy megye 
leírásával elkészül, küldje el ennek kéziratát az illető 
megyének, mely azt egy e célból alakított bizottság által 
meg fogja vizsgáltatni, a netaláni hibákat kijavítani, hogy 
igy Magyarországról a legpontosabb leírás készüljön, egy-
úttal Makovinyi Sámuel kincstári mérnök megbízást kapott, 
hogy a térképek előállításában Bélnek segítségére legyen. 
A királyi kancelláriának pedig az lett a kötelessége, hogy két 
udvari tanácsos Bél kiigazított kéziratát még egyszer átnézze. 

A királyi kegy és az a kedvező fogadtatás, melyben 
a Prodromus külföldön részesült, Bél nevét ünnepeltté 
tette: csakhamar egy egész társaság alakult hazai és 
külföldi tudósokból, kik készségesen ajánlták fel Bélnek 
közreműködésüket. A megyék is siettek az udvari kancel-
lária utasításainak eleget tenni és megalakították a biráló 
bizottságokat, melyek Bél kéziratait majd felülvizsgálják. 
Igaz ugyan, hogy egyik-másik megye többszöri megintésre 
szorult, mig a kancellária követelményeinek eleget tett, 
úgy, hogy Bél kénytelen volt a kancelláriánál panaszt 
tenni a miatt, hogy némely vármegyénél már több mint 



egy év óta kézirata elintézetlenül hever. A kancellária 
erre megsürgette a bepanaszlott megyéket. Egyik megye 
a sürgetésre azt válaszolta, hogy a kiküldött kéziratcsómag 
a postán elkallódott és a legszorgosabb kutatás után 
sem lehetett a nyomára akadni, több vármegye azzal 
mentegetődzött, hogy a megyei tisztviselőknek nincs érke-
zésük a kéziratokat átnézni; akadt oly megye is, mely 
Bél munkáját hasznavehetetlennek mondta és kinyoma-
tását nem ajánlotta. A kir. kancellária felülvizsgáló bizott-
sága sem igen sietett a maga tisztében eljárni és Bél 
kézirataiban több törléseket is látott szűkségesnek. Mindez 
a mű megjelenését nagyon késleltette. Bélt elkedvtelenitette 
a sokáig tartó húza-vona. Ezért addig is, mig müve minden 
illetékes tényező részéről megnyeri a szükséges helyben-
hagyást, feltette magában, hogy más félbeszakitott munká-
ját fogja tovább folytatni. Ugyanis már régóta foglalkozott 
azzal a gondolattal, hogy összegyűjti és kiadja a magyar 
nemzet történetére vonatkozó kútfőket. Sarkalta őt külö-
nösen e szándékában az a szomorú tapasztalat, hogy 
több jeles mű, mint a Priscus Rhétoré, Juvencus Caelius 
Calanusé és másoké, mielőtt kiadatott volna, a tudomány 
nagy kárára elveszett. 

Bél tíz ilyen forrás művet szedett össze és hogy a 
végelpusztulástól megmentse, kiadta második nagy tör-
téneti művében, melynek cime: Adparatus ad históriám 
Hungáriáé sive collectio miscellanea monumentorum ine-
ditorum partim, partim editorum, sed fugientium, con-
quisivit in decadas partitus est atque notis illustravit M. 
B. E mű két kötetből áll. Első kötete megjelent Pozsony-
ban 1735-ben, a második szintén itt 1746-ban. Az egész 
mű 12 decasból áll: az első kötet tiz, a második két 
decast, illetőleg forrásművet vagy monumentumot foglal 
magában. A második kötet is tiz decasra volt tervezve, 
de belőle csak kettő jelent meg, a többi kéziratban maradt 
és később elveszett. 



Bélnek e munkája szerkesztésében segitségére volt 
hü tanítványa és a pozsonyi iskola ezidőszerinli conrectora, 
Tomka Szászky János. Azonban e mü tovább folytatása 
abban maradt, mert Schwandtner György hasonló mü 
kiadására készült és Bél ehhez csatlakozott. 

Az Adparatus első kötetével egyidőben megjelent 
Bélnek nagy földrajzi műve is, melynek tervrajzát már 
Prodromusában közlötte volt, azonban az eredeti felosztás-
ból a Hungaria antiqua teljesen elmaradt és csak a Hun-
garia nova jelent meg. Cime e nagy munkának: Notitia 
novae Hungáriáé historico geographica divisa in partes 
quatuor. E nagybecsű munka öt vaskos folio kötetben 
és az akkori időkhöz mérve, valóban díszes kiállításban 
Bécsben jelent meg 1735—42. Ghelen János Péter nyomdá-
jában és Straub János bécsi könyváros költségén. 

Azonban az óriási nagy anyagból, melyet Bél fel-
dolgozott, csak igen csekély rész látott a sajtó útján nap-
világot. A tervezett mű kéziratának legnagyobb része ma 
is kiadatlanul hever egyes kéziratgyüjteményekben a 
honi föld- és néprajzi tudománynak nem csekély kárára. 
A pozsonyi ág. hitv. ev. liceum kézirattárában 17 kis 
ívrétű kötetben megvan a megjelent mű négy kötetének 
kézirata, mely azonban a nyomtatásban megjelent művel 
nem egyezik meg mindenütt, minek oka valoszinűleg a 
szigorú censurában rejlik, melynek a mű alávettetett, 
mielőtt megjelent volna. Ezenkivül megvan Szepesmegye 
és Buda városának leirása, mely még kiadatlan. A ma-
gyar nemzeti múzeum kézirattárában Haan Lajos érte-
sülése szerint megtalálható Sopron, Békés, Veszprém, 
Ugocsa, Somogy, Zala, Székesfehérvár, Tolna, Abauj, 
Zaránd és Zemplén megyék leirása. 

Bél műve kéziratainak legnagyobb részét az eszter-
gomi primatialis könyvtár őrzi, hová úgy kerültek, 
hogy Batthiány József esztergomi primás 1767-ben Bél 
özvegyétől megvette Bél összes kéziratait 1600 forintért. 



E kéziratok 82 kötetet tettek. Elszállíttatásuk a Dunán 
történt. Szállítás közben azonban a hajósok vigyázatlan-
sága miatt a víz által legnagyobb részük annyira megron-
gálódott, hogy teljesen hasznavehetetlenekké váltak. E 
körülménynek tudható be, hogy midőn Batthiány érsek 
több tudóst felszólított, hogy rendezzék a kéziratokat 
sajtó alá, mivel ő saját költségén akarja ezeket kiadni, 
senki sem akadt, ki a primás felszólításának eleget tett 
volna. 

Különben Tomka Szászky János, Bél jeles tanítványa 
és a pozsonyi iskola hírneves rectora kivonatot készített 
Bél nagy munkájából és ilyen cím alatt bocsátotta közre: 
Compendium Hungáriáé geographicum. 

Igen számosak Bél kisebb művei és értekezései, me-
lyek egyes folyóiratokban láttak napvilágot, különösen a 
Nova Lipsiensia, a Miscellanea Beroliniensia, a Nova Lite-
raria című folyóiratokban. Igen számosak előbeszédei, 
melyeket különféle mások által kiadott munkákban írt, 
úgy szintén fordításai is. Terünk azonban nem engedi 
meg, hogy mindezekről külön-külön megemlékezzünk. 
1721-ben március 15-én megjelent Pozsonyban az első 
rendszeres hazai hírlap Nova Posoniensa cím alatt latin 
nyelven írva. E folyóirat hetenkint jelent meg két kis 
negyedrétű ivalakú lapon. Rövid tudósításokban hírt adott 
egy-egy lefolyt hét nevezetesebb külföldi és hazai esemé-
nyeiről. E hírlapnak szerkesztői és megindítói a pozsonyi 
evangélikus iskola tanárai voltak és valószínű, hogy meg-
indításának első megpenditője és főtámogatója Bél Mátyás 
volt. Erre vallanak számos levelei, melyekben barátjainak 
és ismerőseinek a lap támogatását és pártfogását a leg-
melegebben ajánlotta. Maga a folyóirat csak igen rövid 
életű volt és példányai ma már a legnagyobb ritkaságok 
közé tartoznak. A pozsonyi evang. liceum könyvtárában 
megvan az 1722-ik évi évfolyam januárius 7-től július 
29-ig, összesen 35 szám. A jezsuiták mindent elkövettek, 



hogy a hírlapot kezeik közé kerítsék, mi 1722. augusztus 
havában meg is történt, azonban a kellő szerkesztői ké-
pesség hiánya miatt csakhamar megszűnt. 

Bél Mátyás irodalmi munkásságával nemcsak az eu-
rópai tudósok elismerését vivta ki magának, hanem a 
legmagasabb körök figyelmét is magára vonta. III. Károly 
magyar király nagyrabecsülte őt és mindig szívesen látta 
magánál. A kihallgatások alkalmával elmondott allocutióit 
a pozsonyi ev. liceum kézirattára őrzi. 1733-ben XII. 
Kelemen római pápa Bélt saját arcképével díszített arany 
emlékpénzzel ajándékozta meg. A legtöbb európai tudós 
társaság tagjává választotta. Schwandtner »Scriptores rerum 
Hungaricarum« című munkájában azt írja, hogy az 1741-iki 
pozsonyi országgyűlés alkalmával a kiválóbb követek, fő-
urak mindennap az estvéli órákon, midőn az ország dol-
gaival már végeztek volt, Bél Mátyásnál jöttek össze és 
tudományos, főleg történeti dolgok felett disputáltak. 

A túlságos szellemi munka aláásta a különben sem 
erős testalkatú Bél egészségét. 1742-ben a nyár közepén 
paralysis érte. Ettől fogva folyvást gyöngélkedett. 1749-ben 
a pozsonyi ev egyház 500 forintnyi évi nyugdíjjal nyuga-
lomba helyezte, melyet azonban már nem élvezhetett, 
mert nyugdíjasztatása után rá egy hónapra meghalt. Te-
metése 1749 augusztus hó 30-án volt. Koporsója felett 
lelkésztársa Serpilius Vilmos mondott gyászbeszédet. Sírja 
az ú. n. Mihálytemetőben volt, mely azonban már a múlt 
század elején ismeretlen volt. Később a temető helyén 
palotaszerű házsorok emelkedtek és ma Pozsony városa 
egyik szép utcája a Convent-utca foglalja el az egykori 
temetőt. 

Merre szóródtak Bél Mátyás hamvai, azt mai halandó 
már nem tudja megmondani, de emléke az utókor dicső-
ségében megifjulva élni fog az idők végtelenségéig. 

* 
* * 



Bél Mátyás neve csakhamar országos hirnevet szer-
zett az uj iskolának. A haza éjszaki részéből messze 
vidékről sereglettek ide a tanulók oly annyira, hogy az 
iskola helyiségét ki kellett bővíteni, sőt nem ritkán egy-
egy szomszédos magánházban kellett helyiséget bérelni 
egy-egy osztálynak az elhelyezésére. Már az iskola meg-
nyitását követő első évben csupán a legfelső osztályban 
55 subscribált tanuló nevét találjuk az iskola anyakönyvé-
ben, a többi osztályokban 150 tanuló van bejegyezve és 
így már 1715-ben 205 volt a tanulók száma. A har-
mincas években pedig a tanulók létszáma évenként 
400 —450-re rúgott. A felsőbb osztályokba járó tanulók 
legnagyobbrészt vidékiek, az alsóbb osztályokba járók pedig 
leginkább helybeliek voltak. Igen sok tanuló a német szó 
megtanulása végett jölt Pozsonyba; ezeknek nagy része 
»cserébe« (per cambium) került ide. 

Az iskola Bél Mátyás távozása után is megmaradt azon 
a színvonalon, melyre megalkotója emelte volt, bizonyos 
tekintetben még emelkedett is. Ez örvendetes jelenséget 
nagyrészben azon szerencsének lehet köszönni, hogy Bél 
Mátyás után a rectorságban következett férfiak, jelesül 
Marth Mátyás, Beer Frigyes Vilmos, Tomka-Szászky János 
kiváló műveltségű tudósok és jeles paedagogusok voltak, 
kik az iskolát a Bél Mátyás által inaugurált szellemben 
és irányban vezették és igazgatták. Különösen jeles taní-
tási methodusa, melyet, mint láttuk, Bél Mátyás honosított 
meg, talált mindenütt osztatlan elismerésre. A szép, tiszta, 
classicus latin nyelv elsajátíthatása végett az iskola minta-
kép gyanánt állott a hazában. 



8. 

Beer Frigyes tanterve. Magyar nyelvi tanfolyam. 
A reáltantárgyak térfoglalása. 

él Mátyás iskolai szervezete az idők folyamán a 
viszonyok követelte javításokra, pótlásokra szorúlt. 
E reform-munkálat Beer Frigyes rectorsága alalt 
indult meg, ki Bélnek második utódja volt a 

rectori széken. 
Beer Frigyes 1723-ban február hó 16-án az egyházi 

conventnek egy emlékiratot nyújtott be, melyben azon 
tarthatatlan állapotokra figyelmezteti az iskola patrona-
tusát, melyek a két alsó osztályban a sextában és quintá-
ban már állandókká váltak. A quintában a tanulók száma 
rendszerint 80-ra megy, kiknek egy része — rendesen 
30-an — tauúlmányait a felsőbb osztályokban is folytatni 
akarja. Ezeket latin olvasásra, a declinatiókra és conju-
gátiókra kell megtanítani. A többieket, kik tanúlmányai-
kat itt befejezik és gyakorlati életpályára lépnek, a keresz-
tyén hit alapigazságaira, olvasásra, írásra és számolásra 
kell alaposan megtanítani. E két rendbeli követelésnek 
egy tanító a legjobb akarat és buzgóság mellett sem tehet 
eleget. Innen van, hogy a tanulók nagy része — kivált 
a kiket házi praeceptorok nem oktatnak otthon, — a ta-
nulásban elmarad ; írni alig tudnak, a számolásban a leg-
egyszerűbb feladatot sem tudják megfejteni. Mindezért a 



szülők a praeceptort okolják. Ugyanazért a rector azt az 
ajánlatot teszi az egyházi conventnek, hogy a két alsó 
osztályból alakítson három osztályt, illetőleg a sexta előtt 
legyen még egy seplima osztály is. Ez utóbbi osztályban 
a tanulók megismerkednének a betűkkel, megtanulnák a 
betűzést és megkezdenék az olvasást. A sextában meg-
kezdenék az írást és számolást, könyv nélkül tanúlnák 
a katekizmust, a szebb zsoltárokat és szentírási idézete-
ket. A quintába azon tanulók kerülnének, kik már fo-
lyékonyan olvasni és írni tudnak és a számolásból az öt 
alapműveletet értik, ezenkívül a katekizmust elvégezték, 
a szebb zsoltárokat és a bibliai idézeteket is mind meg-
tanúlták. Ezen osztályban mindenek előtt az előbbi osz-
tály tananyagát ismételnék, aztán tovább folytatnák és 
megkezdenék a latin nyelven való olvasást, a declinatió-
kat és conjugatiókat. 

Ezután előterjeszti a rector tanítási methodusát is, 
a mely szerint ezekben az alsó osztályokban a tanításnak 
haladnia kellene. Azt kívánja, hogy a sextában legyen 
egy fali tábla a nagy és kis betűkkel. E fali tábláról a 
praeceptor a tanulóknak mindennap két új betűt tanítson 
meg és feladatúi azt adja nekik, hogy olvasó könyvük-
ből másnapra keressenek ki épen ilyen két betűt; min-
dennap az előbbi napokon már megtanúlt betűk ismétel-
tetnek. Ily módon a tanulók az egész abc-t 24 nap alatt 
megtanúlhatják, holott a jelenlegi állapotok mellett egy 
év alatt sem tanúlják meg. A syllabizálást vagy betűzést 
tanuló tanulók szintén mindennap egy-egy feladatot kap-
janak. Az ügyesebb és gyakorlottabb tanulók fennszóval 
betűzzenek, a többiek figyeljenek reájuk és mondják utá-
na. Hasonlókép tanúlják meg az olvasást is. Ennek a 
tanítási methodusnak az a jó oldala is lenne, hogy a ta-
nulók jó korán hozzászoknának a figyelmezéshez. 

Az egyházi convent a javaslatot olyképen fogadta 
el, hogy a sextát két csoportra osztotta. Az alphabetisták 



és betűzök (minores) külön tanítót kaptak, ki »adjunc-
tus« címet viselt, a nagyobbakat, kik olvasni tanultak, 
az osztály tanítój a, a sextus oktatta. 

A következő évben Beer elkészítette az iskola felsőbb 
osztályainak tantervét, melyet az egyházi convent szintén 
elfogadott és jóváhagyott. E tantervet egyházi levéltárunk 
következő czím alatt őrzi: 

M e t h o d u s d o c e n d i d i s c e n d i q u e i n E v a n -
g e l i c u m P o s o n i e n s i u m G y m n a s i u m , c u m ad-
j e c t a d i s c i p l i n a r u m , q u a e p e r t r a c t a n t u r Se-
r i e O r d i n e q u e H e b d o m a d a l i a n n o MDCCXIV in-
v e c t a , p o s t e a v e r o p o s t a n n u m MDCCXXIV 
p r o p t e r c o n v e r s i o n e m o r b i s l i t e r a r u m e x 
q u i b u s d a m p a r t i b u s a u c t a v e i i m m u t a t a . 

E tanterv két részből áll: az első elősorolja az egyes 
osztályokban tanítandó tantárgyakat és tanításuk módját: 
a második rész közli az egyes osztályok tantárgyainak 
heti órák szerinti beosztását, a felsőbb osztályba való 
áthelyezés idejét és az isteni tisztelet rendjét. Czélunkhoz 
képest megismertetjük itt az első részt és a másodikból 
a translocatio idejét. 

A legalsó osztály, a sexta mint már említettük két 
csoportra volt osztva és két tanító vezetése alatt állott. 
Az alsóbb csoportba a kezdők és azon tanulók tartoztak, 
kik már a betűket ismerték és már kissé olvasni is 
tudtak; a kezdők (minimi) tanúlták a német betűket és 
syllabizáltak ; ha már ügyesek voltak ebben, kezdték az 
olvasást. Olvasó könyvül az új-szövetség könyvei szol-
gáltak. Ezen kívül élő szóval való után-mondás után 
minden héten az evangéliumok perikopáiból rövid mon-
dásokat tanúltak. A haladottabbak közé azok tartoznak, 
kik már olvasni is tudtak. Olvasókönyvük az új-szövet-
ségen kívül Luther kis katekizmusa volt, melyből minden-
nap egy-egy bizonyos részt elolvastak és egyet-mást 
könyv nélkül is tanúltak, ezenkívül használtak egy Ulm-
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ban megjelent könyvecskét, mely könnyebben érthető 
bibliai mondásokat foglalt magában. Hetenként egy-egy 
evangéliumi perikopát tanúltak. Mindkét rendbeli tanu-
lókkal a tanító minden szombat délután katekizált; dél-
előtt pedig ismételték az egész héten tanultakat. 

A jobb tehetségű tanulók egy évig jártak ide, mikor 
aztán a felsőbb csoportba jutottak. 

A sexta felsőbb csoportjába azon tanulók tartoztak, 
kik már jól tudtak olvasni. Ezek tanúlták Luther kate-
kizmusát, 28 zsoltárt, válogatott bibliai mondásokat és ol-
vasták az új-szövetséget német nyelven. Hetenként egy-
szer katekizatiójuk volt. Ezenkívül tanúltak szépírást a 
hallei szépírási minták után és a számolásból a négy 
alap műveletet. 

Azon tanulók, kik a latin iskolába is szándékoztak 
lépni, a latin nyelv alapelemeit is tanúlták. Langius col-
loquiumaiból tanúlták a latin olvasást, a latin nyelv főbb 
szabályait és a legközönségesebb főnevek declinálását. A 
megszerzendő latin szókincs mintegy 300 szóra rúgott. 

A tehetségesebb tanulók itt is rendszeresen egy évet 
töltöttek. 

A quinta vagy Declinisták osztályának tantárgyai 
voltak : 

a) A vallástanból: Luther német katekizmusa, a 
zsoltárok (mintegy 28) és valamennyi szentírási mondás 
az ulmi könyvből. Hetenként egyszer katekizatío volt; 

b) német olvasás az új-szövetségi könyvekből; 
c) szépírás a hallei szépírási minták szerint; 
d) számolásból a 4 alapművelet gyakorlatilag. 
A latinúl tanuló tanulók olvasták Langius colloquiu-

mait, hogy a latin olvasást jól megtanúlhassák. Tanúlták 
a vocabularium összes szavait és ezek felhasználásával a 
declinatiókat és conjugatiókat. A syntaxis főbb szabályai-
val is kezdtek megismerkedni. írásbeli gyakorlatúi min-
den héten egyszer vagy egy főnévnek a declinatióját, 
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vagy egy igének a conjugálióját írták le, vagy rövid 
mondatokat fordítottak németből latinra. 

A quarlába vagyis a grammatisták osztályába járó 
tanulók anyanyelvre nézve németek, magyarok és tótok 
voltak, épen azért a tanítás ezen osztályban latin és 
német nyelven folyt. Ez osztály tananyagának nagyobb 
részét a latin nyelv képezte, melynek sikeresebb meg-
tanulása czéljából még a katekizmust is latinúl tanulták. 
t - - . 

Ezenkívül tanultak még ezen osztályban s z é p 
í r á s t a hallei minták szerint, nyáron az iskolában, 
télen otthon; s z á m o l á s b ó l a négy alapműveleteket 
bonyolódottabb példákkal és a f ö l d r a j z e l s ő 
e l e m e i t . • a 

A tanulók ezen osztályba két évig jártak, és novi-
tiusokból és ve teranu sokból állottak. A tantárgyakat közö-
sen tanúlták; csupán a veteranusok, kik a translocatió 
alkalmával felsőbb osztályba akartak lépni, az utolsó 
harmadban tüzetesebben tanúlták még a latin syntaxis 
főbb szabályait. 

A t e r t i a v a g y i s a s y n t a x i s t á k o s z t á l y a 
szintén novitiusokból és veteranusokból állott. Tantárgyai 
voltak: 

° . . . 

1. H i t t a n : E czélra szolgált Dietericus kisebb latin 
katekizmusa, melyet azonban mint az előbbi osztályban 
is főleg a latin grammatika czéljából tanúlták. Azonban 
minden szerdán és szombaton német nyelven is tanúlták 
a katekizmust. 

2. L a t i n n y e l v : a) L a t i n s z ó - é s m o n d a t -
k ö t é s (syntaxis simplex, ornata et figurata), b) Cor -
n e l i u s N e p o s . Az egyes imperatorokat németre for-
dították, nyelvtanilag elemezték, a szokottabb phrasisokat 
kijegyezték, és a közbeszédre átalakították; az egyes élet-
rajzokat könyv nélkül is megtanúlták. 

3. S z é p í r á s é s O r t h o g r a p h i a a hallei formu-
lák szerint. • 7 



4. S z á m o l á s : A négy alapművelet egyszerűbb és 
bonyolődottabb példákkal. 

5. F ö l d r a j z , főleg a nyári caniculáris időszakban, 
de télen is adatott elő az általános történelemre való ki-
terjesztéssel. 

Ezenkivül a veteranusok, kik a secundába készül-
tek, külön tanúiták még a p e r i o d o l o g i á t Cornelius 
Nepossal kapcsolatban, — továbbá a latin prosodia főbb 
szabályait a helyes kiejtés végett és Írásbeli gyakorlatokúi 
latin körmondatokat írtak. A tertiából a szorgalmas tanu-
lók két év után a secundába léphettek. 

A s e c u n d a a p o é t á k é s r h e t o r o k o s z t á l y a 
volt. A tanulók itt ís n o v i c i u s o k é s v e t e r a n u s o k 
voltak. Itt előadatott a hittan, a poétika és a rhetorika. 
A két csoport közösen következő tárgyakat tanúlta: 

A hittanból tanúlták Dietericus nagyobb latin kate-
kismusát, azonban a tanításnál itt már a theologiai szem-
pont is érvényesült, a hittételeket apologetikailag tárgyal-
ták és fejtegették. Tanúltak továbbá szentírási helyeket a 
hitczikkelyek sorrendje szerint. 

A rhetorikát Freyer Jeromos tankönyve szerint tanul 
ták; a czél a gyakorlati szónoki képesség elsajátítása volt. 

A poétikát szintén Freyer Jeromos Fasciculusa 
szerint tanúlták, a prosodiát a pozsonyi és eperjesi tan-
könyv szerint. 

A classicus auctorok közül használták Cornelius 
Nepost és Cicero leveleit (epistulae ad familiares). 

A földrajz ezen osztály főtantárgya volt. 
Az egyetemes történelemből tanúltak az egyházi, vi-

lági és irodalmi történetet Zöpfen Heinrich János kézi-
könyve szerint. Az újabb eseményeket is hetenként egy-
szer megbeszélés tárgyává tették. 

Minden héten egyszer szónoki gyakorlatokat tartot-
tak; az előadott szónoki beszédek leginkább Curtiusból 
voltak véve. 



írásbeli gyakorlatokat a tanulók folyó és kötött be-
szédben készítettek. 

A veteranusok külön tanúltak még logikát, olykor a 
prima osztálylyal együtt, szintúgy görög és héber nyelvet is. 

Mint privát tantárgyat tanúlták még a tanulók a 
prímával közösen a tiszta mennyiségtant és a f r a n c z i a 
n y e l v e t . 

Két év leforgása után a tanulók a prímába léptek. 
A príma osztály tantárgyai: Rendszeres és polemikus 

hittan. Bölcselet. Egyetemes történelem. Államtan. Ékes-
szólástan. 

A tanfolyam két éves volt és a tanulók életpályájuk 
és jövendő hivatásuk természete szerint két csoportra 
oszoltak: theologusokra és világi életpályára készülőkre 
(theologiae studiosi et civilis vitae studiosi). Az előadott 
tantárgyak vagy olyanok voltak, melyek mindenik tanu-
lóra kötelezők voltak, vagy olyanok, melyek csak a theo-
logusra, vagy csak a világi életpályára készülőre voltak 
kötelezők. 

Mindenkire nézve kötelező és közösen előadott tan-
tárgyak voltak: 

a) A rendszeres és vitázó hittan (theologia dogma-
tica et polemica) König kézikönyve szerint. 

b) A bölcseletből Thümigius Philosophia Ecclecticáját 
és Institutiones philosophiae-it tanúlták. Mindkét munkát 
két év alatt fejezték be. 

c) Ó- és újkori földrajz kapcsolatban az európai 
államok ismertetésével. 

d) Egyetemes egyházi, politikai és irodalmi történe-
lem Zöpfen könyve szerint chronologiailag és pragmati-
kailag tárgyalva. Az újabb események hetenként két órá-
ban külön lőnek megbeszélés tárgyává. 

e) A latin stilust Heineccius „Lineamenta Stili La-
tini" alapján tanúlták; benne kivált az „eloquentia or-
nata"-ra fektették a fősúlyt. 



f) Latin auctorúl Julius Caesar commentárja szol-
gált, melyet philologiai szempontból olvastak és tár-
gyaltak. 

g) Szónoki gyakorlatok minden hónapban egyszer 
voltak. 

h) A latin Írásbeli gyakorlatok tárgyai voltak: kör-
mondatok irása, epistolák, világi és egyházi oratiók ké-
szítése. 

A theologusok külön még a következő tárgyakat 
tanúlták : 

1. Héber nyelvet Dantz kézikönyve szerint és az 
ó-szövetségi könyvek elemezését és használták Langius 
Vocabularlum Ebraeum-át. 

2. Görög nyelvet Weiler kézikönyve szerint és ele-
mezték az új szövetségi könyveket, ezenkívül használták 
Reineccius Vocabularium Graecum-át. 

3. Végül egyházi beszédeket készítettek magyar, tót, 
német és latin nyelven. 

A világi pályára készülő tanulók külön hallgatták és 
tanúlták: 

1. Cicero »de officiis« czímű művét grammatikailag 
fejtegetve. 

2. Elméleti és gyakorlati logikát tekintettel a dispu-
tatiókra. 

3. Tiszta mennyiségtant, azaz arithmetikát és geo-
metriát a polgári architektúrával. 

Két év leforgása után a tanulók vagy befejezték is-
kolai tanúlmányaikat, vagy ezek kiegészítése végett kül-
földi akadémiákra mentek. 

E tanterv a viszonyok követelte javításokkal a Ratio 
Educationis-ig volt érvényben. 

Egyébként változások történtek e tanterven már 
1724 után is. 

Igy a felsőbb osztályokban (III—I) a földrajz talált 
nagyobb befogadásra. E tantárgy behozatalát már Bél 



Mátyás is sürgette, de a szükséges eszközök (tankönyvek, 
térképek) teljes hiánya miatt egyelőre abba kellett hagynia. 
Mindamellett már 1718-ban a két felső osztályban tanít-
tatott. A nyári kaniknláris hónapokban (júl. 26-tól aug. 
26-ig), midőn a tanítás csak a reggeli órákra (7 — 10-ig) 
szorítkozott, és a nap többi részében szünet volt, a jobb-
módú tanulóknak szülőföldjükre való eltávozása miatt a 
tanítás rendes mederben nem folyhatott. Hogy a vissza-
maradottak ne tétlenkedjenek, Bél a mondott időszak 
tantervét úgy állapította meg, hogy ekkor a rector és 
conrector csupán földrajzot vagy történelmet és hittant 
tanított. 

Minthogy azonban ezen intézkedés épen az intelli-
gentiához tartozó családokból való tanulókat zárta el egy 
fontos és a gyakorlati életben szükséges tudomány meg-
tanulásától: ezért csakhamar hangok emelkedtek fel több 
felől, melyek sürgették a földrajznak a rendes tantárgyak 
közé való felvételét. Igy is történt. Már 1725-től fogva a 
földrajz a secundában mint rendes tantárgy fordul elő. 
Tanítása synthetikai úton történt. A földgömbről és a 
mathematikai és természettani földrajzból való legszüksé-
gesebb tudnivalók után Európa, Ázsia, Afrika és Amerika 
földleírása taníttatott; az európai részben Magyarország 
földrajza is előfordult, bár meglehetős rövidséggel. Olykor 
megesett, hogy a földrajz a secundából kiszorúlt, ekkor 
az illető tanulók a prímában tanúlták. 

Az egyetemes történelem az egyházi történelemmel 
együtt adatott elő a prímában már az előbbi században 
is. Bél alatt csak az az ujitás történik, hogy a prímában 
olykor az egyetemes i r o d a l o m - t ö r t é n e t is előfordúf. 
Sokkal érdekesebb azonban az, hogy 1734-ben márczius 
7-étől 1735. február hó 4-éig Tomka-Szászky conrector 
a secundában M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m é t is tár-
gyalta. Előadását a magyar történetírók megismertetésével 
kezdte, azután bővebben kiterjeszkedik azon népekre, kik 



Magyarország földjét a magyarok bejövetele előtt lakták, 
szól a scythákról (Pannoniáról), hunnokról, Attiláról, 
góthokról, gepidákról, longobárdokról, szlávokról. Majd 
tárgyalja a magyarok bejövetelét, a honfoglalást, a vezérek 
és királyok korát egészen III. Károly-ig, kiterjeszkedvén 
egyúttal a hon régi és új földrajzi viszonyaira is. Elől 
adását a magyar állam alkotmányának ismertetéséve-
fejezi be. Ezzel Tomka-Szászky hazánk történelmét az 
iskola rendes tantárgyai közé avatta, azonban — fájda-
lom — csak rövid időre. Az ő conrectorsága és rector-
sága alatt még több ízben akadunk az ephemeridesben 
arra, hogy e tantárgy előadatott, a század második felében 
azonban egészen nyomát veszítjük. 

Hogy iskolánk egyébként is, bár tantermeiben magyar 
szó nem hangzott el, nemzeti missíóját ez időben is 
helyes érzékkel fogta fel, és nemzeti ügyünket becsülettel 
szolgálta: erre nézve figyelemre méltó jelenség az, hogy 
1785-ben márczius 6-án a tanári testület egy javaslatot 
terjeszt az egyházi convent elé, melyben véleményét és 
nézetét mondja el arra nézve, hogy a többi tudományok-
ban való sikeres előhaladás koczkáztatása nélkül mikép 
lehetne és kellene iskolánkban egy magyar nyelvű tan-
folyamot szervezni oly tanulók számára, kik vagy épen 
semmit vagy csak igen keveset tudnak magyarúl. E tan-
folyamnak egyik főczélja, melyet elérnie kellene, az volna, 
h o g y i d ő v e l e n y e l v l e g y e n a t a n i n t é z e t t a n í -
t á s i n y e l v e (ut haec lingua in schola nostra pedentim 
évadat vernacula). 

Hogy e nyelv tanítása annál sikeresebb legyen, a 
javaslat, a tervezett magyar cursust két csoportra osztja. 
Az egyikbe azon tanulókat sorozza, kik még semmit sem 
tudnak magyarúl, tehát a kezdőket, a másodikba a hala-
dókat, kik t. i. a magyar nyelvben már kissé jártasak. 

Az egyházi convent e javaslatot véleményadás és 
javaslattétel végett Málik Kristófnak adta ki. Ennek véle-



ményezésére az egyházi convent — maga is át lévén 
hatva a magyar nyelv tudásának nagy szükségéről, — 
elhatározta, hogy ezen tantárgy tanítására egy külön 
tanerőt állít be és ennek kiszemelését Beer rectorra bízta. 
Javadalmazása évenként 60 forint volt, és a tanulók után 
fizetett tandíj. A »magyar osztályra<- való felügyeletet az 
egyházgyülekezet a magyar-tót lelkészre bízta. 

Adataink nem szólnak ugyan arról, hogy az így 
szervezett »magyar osztályban« minő eredménynyel ta-
níttatott a magyar nyelv; tény azonban, hogy a magyar 
nyelv mint privát tantárgy már a 18. század húszas 
éveiben, tehát ezen javaslat benyújtása előtt is tanít-
tatott és még 1750 körül is folyamatban volt. 1757. má-
jus hó 18-ikán tartott egyházi gyűlésében a convent, 
miután ismételten hangsúlyozta a magyar nyelv tudásá-
nak nagy hasznát és szükségességét, elhatározta, hogy 
az épen megválasztás alatt álló magyar tanitó, hogy 
megélhetési fellételei biztosabbak legyenek, a magyar-tót 
templomban a kántori teendőket is teljesítse. Tanitóúl 
egy pozsonyi születési egyént választott meg, ki a magyar 
nyelvet Debreczenben tnnúlta meg. Ugyanezen egyházi 
gyűlés a magyar-tót lelkészt bízta meg, hogy a magyar 
tanító számára tanítási methodust dolgozzon ki. Iskolánk 
ez időbeli tanító testülete, jóllehet tagjai nem voltak tős-
gyökeres magyarok, méltán megérdemli, hogy hazafias 
buzgólkodásáért az utókor elismeréssel adózzék nekik, 
kik nemzeti nyelvünk joga és rangja érdekében oly idők-
ben fáradoztak, midőn Rákóczy zászlóit az árulás le-
tiporta, és hazánk ege hosszú időre sűrűn el volt 
borúivá. 

Figyelemre méltó ujitás volt azon intézkedés is, 
mely a mathematikának a tantárgyak sorában nagyobb 
terjedelmű helyet biztosított. Bél e tantárgyat csak az 
alsóbb osztályokra terjesztette ki; Beer tanterve már 
nagyobb tért jelölt ki számára. Az 1731-ben június hó 



2-án tartott consultation a tanári kar a mathematika 
tanítását az összes osztályokra terjeszti ki, egyszersmind 
megállapítja az egyes osztályokban elvégzendő pensumot 
is. E szerint a legalsó osztályban elvégzendő anyag a 
következő: a kisebbek a számjegyek Írását és négyjegyű 
számjegyek kimondását tanulják, a nagyobbak az 4 szám-
tani alapműveletet könnyebb példákkal. A quinta foly-
tatja a négy alapműveletet nehezebb példákkal. A quarta 
és tertia a hármas szabálylyal és a tört számokkal is-
merkedik meg. A secunda és prima általános mennyi-
ségtant (algebrát) tanúi. A tanítók számára vezérfonalúl 
szolgál Peschek Christ. „Angehender Algebraista" és 
„Arithmetischer Löse-Schlüssel" II. Bände. Zittau, 1718. 

Azonban a tanítók és tanulók túlterheltsége miatt a 
mennyiségtan tanítása csakhamar megint elmaradt és 
csak a három alsó osztályban tanúlták az elemi szám-
vetési műveleteket. Csak 1738-ban márcz. 10-étől 1739. 
május végéig Tomka-Szászky conrector tanított a secun-
dában m é r t a n t és algebrát. 

A philosophia tanításában változás nem történt. Az 
egész időszakban Thicinagius és a már említett Buddeus 
•»Elementa Philosophiae instrumentális, theoreticae et 
practicae« szolgált vezérfonalúl a tanításban. A philo-
söphicumokat olykor a logika váltotta fel és a metaphy-
sika, melyben vezérfonalúl Scharf könyve szolgált. Beer 
rector két ízben tárgyalta a psychologia empiricá-t és 
rationalis-t. 

A classicus nyelvek tanítására kiváló gond fordítta-
tott. Az olvasandó auctorok sorába Ovidius és Horatius 
is kerültek. Cornelius Nepos olvastatása ellen kifogást 
tesz Klar Pál subrector az egyházi conventhez benyújtott 
jelentésében, helyébe egy Cicero és Plinius műveiből 
szerkesztett chrestomathiát ajánl behozatalra. Figyelmet 
érdemel azon megjegyzése, hogy a tanulók mértéken 
felül erőltetnek meg grammatikai és syntaktikai szabályok-



kai; S z e r i n t e k e v e s e b b s y n t a k t i k a i s z a b á l y -
t a n u l á s s a l és az a u c t o r o k k a 1 r v a ló t e r j e d e l -
m e s e b b é s b e h a t ó b b f o g l a l k o z á s s a l t ö b b r e 
l e h e t n e m e n n i . Észrevételei azonban nem találtak 
meghallgatásra, Cornelius Nepos a periodologia miatt ezen 
osztályban nélkülözhetetlennek mondatott 

A görög és héber nyelv csak fakultative kötelező 
tantárgyak voltak, és csak is a szentírás megérthetése 
végett tanították. 

Beer tantervében már 1724-ben a felső osztályban 
a f r a n c z i a n y e l v is előfordul, mi hazánkban talán az 
egyetlen eset. Figyelemre méltó jelenség, hogy a század 
második felében e tantárgy tanulására oly tömegesen tó-
dúlt az ifjúság, hogy ellenintézkedést kellett tenni és egy 
rectori irat azt kéri a conventtől, hogy a theologusokat 
tiltsa el ennek tanulásától. Hogy a franczia nyelv ily köz-
kedveltségre talált, e jelenségben a nyugati felvilágosodás 
előre vetett fénysugarait kell üdvözölnünk. 

A nagyobb tanulók a farsangi időben nyilvános rhe-
torikai előadásokat tartottak, az iskolai színjátékoknak 
azonban ez időszakban már semmi nyomuk sincs. 

Megemlítjük még itt röviden, hogy a mai tekintélyes 
liceumi könyvtárnak az alapja szintén ez időszakban 
Marth rectorsága alatt vettetett meg. 

A szegény sorsú tanulók gyámolítása és felsegélye-
zése czéljábol megbővült az alumneum úgy, hogy, míg 
Bél korában csak 20 tanuló ellátására rendeztetett be, 
Tomka-Szászky rectorsága alatt 60 —80-ra rúgott azon 
tanulók száma, kik az alumneum jótéteményéből jutot-
tak tisztességes és olykor díszes életpályához. A roha-
mosan emelkedő számot némileg érthetővé teszi azon 
körülmény, hogy 1733. körül a királyi helytartótanács 
a »Resolutio Carolina« értelmében számos hazai virágzó 
protestáns tanintézetet, többek között a selmecz- és kör-
möczbányai és a győri iskolákat grammatikai tanfolya-



mokká restringálta, ezen iskolákból a tanulók a pozsonyi 
iskolába tódultak bölcseleti és theologiai tudományok ta-
nulása végett, hol mindég szives fogadtatásra is találtak. 
A tehetségesebb és megbízhatóbb alumnistákból paeda-
gogusok vagy is házi tanítók lettek. A város előkelőbb 
és tehetségesebb polgárai ugyanis gyermekeik mellé na-
gyobb tanulókat fogadtak, kik ezeket otthon instruálták, 
iskolai feladataik elkészítésében nekik segítségükre voltak, 
erkölcseikre felügyeltek és úgy az iskolába, mint onnan 
haza kisérték őket. Ezen szolgálatokért a gondjukra 
bízott növendékek szüleitől teljes ellátást és olykor 
pénzbeli jutalmakat is kaptak. E paedagogusok a rector 
felügyelete alatt állottak. Ő rendelte ki őket az egyes 
polgári családokhoz, ha erre megkeresték, és neki 
tartoztak hetenként számot adni növendékeik magavise-
letéről. 



9. 

Az államhatalom zaklatása. Az iskolát fenyegető 
veszedelem. 

§JT(ÍI skolánk tapintatos kezek bölcs vezetése alatt egy 
s^j]^ rövid évtized alatt az enyészet széléről a fejlődés 

è ^ f f i és virágzás alig remélt fokára emelkedett. Azon-
os* ban az erőteljes törzs fejlődése nem volt nyugodt 

és zavartalan, kegyetlen fergetegek támadták meg és 
gyökerestől akarták kitépni. Már 1727-ben a helytartó-
tanács titkos feljelentés következtében arról értesült, hogy 
a pozsonyi evangélikusok iskoláikat megadott joguk és 
szabadságuk ellenére szaporítják és bővítik, lelkészeik 
száma már négyre rug és általában a régi állapotoknak 
meg nem felelő újításokat tesznek. E feljelentésre a 
helytartótanács még ugyanezen év szeptember hó 7-én a 
városi tanácshoz egy leiratot intézett, melyben előadja, 
hogy bizalmas úton tudomására jutott, hogy a pozsonyi 
evang. hívek egyházukat és iskolájukat, mely eddigelé 
csak megtűrt volt és az iskola minéműsége pontosan meg-
jelölve nem volt, megnagyobbították, ujabban pedig négy 
utczai iskolát nyitottak, melyek közül egyik a belvárosban 
van. Mivel különös királyi engedelem nélkül iskolákat alapí-
tani és nyitni senkinek sem szabad: ezért a helytartó-
tanács a városi tanácsnak kötelességévé teszi, hogy neve-
zett utczai iskolákat szüntesse be, az evang. hívektől 



pedig követeljen kimeritő feleletet ezen kérdésekre: miféle 
tudományokat tanítanak iskolájukban, mióta, és kinek az 
engedelméből áll az fenn? 

Az evangélikus hívek a helytartótanács ezen leiratára 
a városi tanács útján azt válaszolták, hogy igaz ugyan, 
hogy központi latin iskolájukon kivú'l utczai iskoláik is 
vannak, melyek főleg a leánygyermekekért vannak, hogy 
ezek az ismeretek elemeit és a hit alapigazságait elsajátíthas-
sák, ugyan e czélból járnak oda fiúgyermekek is, kik-
nek a központi fiiskola messzire esik. Ezek az iskolák 
azonban nincsenek bizonyos utczákhoz és házakhoz kötve: 
ott, a hol nagyobb számmal iskolás gyermekek vannak, 
kik oktatásra szorúlnak, nyílik ilyen iskola, ha magán-
vállalkozó akad, és megszűnik ott, hol nincs tanítani való 
gyermek. Ez iskolák azonban nem új keletűek: ember 
emlékezet óta léteznek ilyenek. A mi pedig a latin 
iskolát illeti, ennek létezését és fennállását az 1681. évi 
soproni1 országgyűlésnek a vallás szabad gyakorlatáról 
hozott törvénye biztosítja. E törvényben a pozsonyi 
hívek a vallás szabad gyakorlatának azt a jogát nyerték 
vissza, a melytől őket 1672-ben iskolájukkal együtt meg-
fosztották. És mivel a királyi felség legmagasabb akarata, 
hogy a vallásügyben minden abban az állapotban marad-
jon, a milyenben a »hitbizottság« előtt volt, míg ő maga 
ezen hitbizottság munkálatairól nem nyilatkozik, ezért 
kérik a városi tanácsot, hogy iskoláik ügyében ezeket 
juttassa a helytartótanács tudomására és legyen nekik 
segítségükre. A városi tanács az evangélikus hívek-
nek ezt a válaszát azonnal felterjesztette a helytartó ta-
nácshoz. '•! '-'"V jí - l'/- • : ; ;• ..Uz/ i,: . ' -
r A felterjesztés azonban nem elégítette ki a helytartó 
tanácsot. Kifogásolta; hogy a városi tanács a pozsonyi 
protestáns hívek bemondásait egyszerűen igazaknak vette, 
á! n é l k ü l , h o g y utána járt volna, váljon állításaik csak-
ugyan megíelelnek-e a valóságnak. Ezért még november 



havában újból utasította a városi tanácsot, hogy a kér-
déses ügyben behatóbb vizsgálatot tartson és a hely-
tartótanácsnak a kérdezett iskolákról bővebb felterjesz-
tést tegyen. Mivel azonban a városi tanács a válasz-
adással késett, deczember havában a helytartótanács a 
városi tanácshoz egy dörgedelmes és fenyegető leiratot 
intézett, mitől a protestánsok úgy megijedtek, hogy egy 
küldöttséget küldtek a helytartótanácshoz, mely élő szóval 
előadta, hogy ha a helytartótanács iskoláik állapotán most 
valamit változtatni akarna, az ellenkeznék a király adott 
szavaival, melylyel kijelentette volt, hogy most a vallás-
ügyben semmit sem akar változtatni, hanem mindent 
abban az állapotban akar hagyni, melyben a pesti hit-
bizottság előtt volt. E kijelentésre a helytartótanács az 
ügyet ezúttal tovább nem bolygatta. 

Hogy a helytartótanácsnak eme zaklatásait kellőképen 
megérthessük, vessünk egy pillantást a hazai protestáns 
egyháznak ez időszakbeli állapotára. 

III. Károly magyar király trónraléptekor elhatározta, 
hogy a protestánsokat, kik az 1681. évi soproni ország-
gyűlés határozatai ellenére folytonos bántalmaknak es 
jogtalanságoknak voltak kitéve, védelmébe veszi és egy-
házi viszonyaikat részletesen rendezi. Azonban a katho-
likus klérus, mely még mindég a Protestantismus vég-
leges kiirtásáról álmodott, meghiúsította e jó szándékol 
és a királyt üdvös törekvéseiben megingatta. Az 1714. és 
1715. pozsonyi országgyűlésen a többségben levő katho-
likus rendek a protestánsok vallása ügyében oly törvényt 
hoztak (1715: 30. törvényczikk), mely a protestánsokat 
lényeges jogaiktól megfosztotta és sorsukat a királyi ke-
gyelem ingó hullámaira bízta. Ugyanezen törvényczikk a 
protestánsok sérelmeinek orvoslását egy bizottságra bízta, 
melynek soraiba a király négy tagot nevezett ki, a ren-
dek pedig maguk közül 20 tagot választottak, közöttük 
protestánsokat is. E bizottság volt a híres » p e s t i c ö m -



m i s s i o « , p e s t i h i t b i z o t t s á g , mely mintegy másfél 
évtizedig működött. Munkálkodását azonban a török há-
borúk miatt csak 1721-ben kezdhette meg Pesten, de a 
működéséből várható üdvös eredményt mindjárt kezdet-
ben meghiúsította az a körülmény, hogy a bizottság 
protestáns és katholikus tagjai sehogy sem tudtak az 
egyezkedésre közös alapot találni. A vitakérdéseket oly 
hevességgel és szenvedélylyel tárgyalták, hogy a király 
átlátván a tanácskozások eredménytelenségét, a tárgya-
lásokat még ugyanazon évben elnapolta és meghagyta, 
hogy a vallás tekintetében minden abban az állapotban 
maradjon, melyben a bizottság összeülése előtt volt. 

A következő évben a bizottság Pozsonyban kezdte 
meg újra tanácskozásait, de a vallásügyi kérdések békés 
megoldása ezúttal sem sikerült. A meg-megújuló szenve-
délyes vitát lehetetlenné tették az együtt tanácskozást: a 
többségben levő katholikus tagok türelmetlensége és ön-
kénykedése oda vitte a dolgot, hogy a kisebbségben levő 
protestánsok külön terjesztették fel követeléseiket és egy-
más igényei ellenében való kifogásait. 

Időközben a protestánsok súlyos sérelmeiket az 1722. 
évi országgyűlés elé is vitték. De az országgyűlés, mely a 
protestánsok segítségével igtatta törvénybe a pragmatica 
sanctiót és fogadta el a kir. helytartótanácsot, sérelmeik-
kel őket ridegen elutasította. 

A protestantismus ez időbeli helyzetére súlyos csapás 
volt az újonnan felállított h e l y t a r t ó t a n á c s . Ezen új 
hatóság arra lett volna hivatva, hogy bölcs kormányzá-
sával megvédje az egyes rendek jogait, fokozza az ország 
jólétét és az igazságot és békét előmozdítsa: a valóság-
ban azonban a katholikus főpapság és a jezsuiták érde-
keit szolgálta és nem volt más, mint a » f e g y v e r t e l e n 
v a l l á s ü l d ö z é s r e n d s z e r e s m ű h e l y e « (flagellum 
Haereticorum). Nagyszámú rendeleteivel (intimatum) foly-
vást sújtotta és rombolta a védtelen protestáns egyházat 
és egymás után fosztotta meg élete feltételeitől. 



A hosszan tartó vallásügyi torzsalkodások és súrló-
dások tarthatatlan állapotokat teremtettek az országban 
és ennek békés fejlődését teljesen megakasztották. A 
király a további viszályoknak véget akarván vetni, mi-
után látta, hogy a magyar honfiak sem az országgyű-
lésen, sem a hitbizottságban a vallásügyet békésen ki-
egyenlíteni nem tudják, 1730-ban a pesti hitbizottság 
munkálatait a kir. kanczellária véleményes jelentésével 
együtt a savoyai Jenő herceg elnöklete alatt összehívott 
német miniszteri értekezletnek adta át, hogy ez ezen 
munkálatok alapján a vallásügyet szabályozó tervet ké-
szítsen. 

Ez értekezlet javaslatai alapján adta ki III. Károly 
1731-ben márcz. 21-én nevezetes rendeletét az u. n. 
» C a r o l i n a R e s o l u t i ó t . « E rendeletben a király ki-
jelenti, hogy a vallásügyet illetőleg az 1681-ik 26. és az 
1687-ik 21. törvénv-czikkek valódi királyi magyarázatá-
nak az 1691. évben kiadott »Explanatio Leopoldiná-t« 
tekinti. E rendelet a protestánsoknak országos törvények-
ben biztosított vallásszabadságának az árnyékát sem hagyta 
meg. Az iskolák ügyét illetőleg a Resolutio azon felfo-
gásból indúlt ki, hogy a vallás szabad gyakorlatának elég 
van téve, ha a gyermekek saját vallásuk tanait megis-
merhetik, mely czélra az alsó iskolák teljesen elegendők, 
a lelki pásztorok kiképeztetésére pedig elegendő, ha az 
országban egy-két helyen királyi engedélylyel theologiai 
tanintézet állíttatik fel. Ennél fogva a protestáns iskolák-
ról azt rendeli, hogy alsóbb iskolákat, mint a nyilvános 
vallásgyakorlathoz tartozókat a grammatikai tanfolyamig 
bezárólag az a k a t h o l i k u s o k n a k is szabad felállítani 
minden articuláris helyen ; felsőbb iskoláikat azonban, 
hacsak nincs reá külön királyi szabadalmuk és engedé-
lyük, egyszerűen be kell zárni. Hogyha pedig az a k a t h o-
l i k u s o k felsőbb iskolák állítására szabadalomért folya-
modnak a királyi felséghez, különösen arra kell ügyelni, 

A Pozsonyi Evang Egyház Története. II. 



hogy kimutassák, hogy iskola alapítására van-e állandó 
biztos alapjuk, melyből bárminemű gyűjtések és a hívek 
megterheltetése nélkül illendően elláthatják tanítóikat vagy 
tanáraikat. Ez intézkedés szolgált zsinórmértékül a pro-
testáns iskolák alapításánál és felállításánál 1790-ig. 

E rendelet, melynek visszaható ereje is volt, halálos 
csapást mért a protestáns iskolákra. A helytartótanács 
sietett is kipróbálni az új fegyver hatását és már 1733-
ban számos virágzó protestáns iskolát szorított le a gram-
matikai tanfolyamra. Hasonló csapással akarta sújtani a 
pozsonyi evangélikus iskolát is. Ezért 1738. május hó 
20-án újból leiratot intézett a városi tanácshoz, melyben 
emlékezteti ezt az evangélikusok iskolái felől tőle kért 
informatíókra és kérdi, hogy a feltett kérdésekre az evan-
gélikusok által annak idején adott és a helytartótanács-
hoz is felterjesztett válasz valóságát kiderítette-e már a 
városi tanács, a hogy a helytartótanács kívánta volt. Fel-
panaszolja aztán, hogy a városi tanács annyi évek lefor-
gása után is elmulasztotta ebbeli jelentését felterjeszteni. 
Ugyanazért most még egyszer felszólítja a városi tanácsot 
és komolyan figyelmezteti, hogy a kérdezett ügyben hala-
déktalanúl kimerítő jelentést terjesszen fel a helytartó-
tanácshoz, különben ez más eszközhez lesz kénytelen 
nyúlni. 

E leirat a városi tanácsban felolvastatván a róm. 
kath. vallású senatorok az 1681: 26. törvényczikkre hi-
vatkozva azt hajtották, hogy a protestánsoknak csak tem-
plomépitésre, de nem egyúttal iskolák felállítására is van 
joguk, ezért az evangélikus iskolákat a helytartótanács 
kívánsága szerint be akarták záratni ; a protestánsok ellen-
ben azt vitatták, hogy a vallás szabad gyakorlatában is-
kolák felállításának a joga is bennfoglaltatik. Igy értel-
mezte a törvényt 1681-ben a Draskovics-féle commissió 
is, mely a külvárosban templom és iskola építésre hasí-
tott ki számukra helyet; így szentesítette azt a gyakorlat 



is, mert azóta iskoláik birtokában senki sem háborgatta 
őket. A kath. senatorok most azzal állottak elő, hogy 
1681-ben csak egy lelkészük volt és iskolájuk is csak 
a rhetorikáig terjedt és csak 1689-től fogva tanítottak 
benne philosophiai tantárgyakat; tehát jogaik határát csak-
ugyan túllépték. Végül mégis a városi tanács azt hatá-
rozta, hogy az evangélikusoknak négy, joguk mellett bi-
zonyító okmányukat a helytartótanács elé terjesztették. 
Az első okmányban előadják az evangélikusok iskoláik 
jelenlegi állapotát és szervezetét és hivatkozva az 1681. 
évi 26. törvényczikkre, iskolák felállításához való jogukat 
az idézett törvényben gyökerézőnek tartják, mivel a val-
lás szabad gyakorlatának jogától elválaszthatatlan az is-
kolák felállításához való joguk is. Hogy iskoláikban mi-
csoda tudományokat tanítanak, ezt a mellékelt relatio 
tünteti fel, melynek hitelességét sok kiváló férfiú, még 
róm. katholikus is bizonyíthatja. 

Az alsó osztályokban az iskolás gyermekek az isme-
retek elemeit, betűzést, olvasást és irást tanúinak, a felső 
osztályok tantárgyai pedig latin nyelv, logika, történelem, 
földrajz, a tiszta erkölcsre vezető tudományok és a hit-
tan. Mivel pedig a királyi felség a pesti hitbizottság elé 
semmi olyasmit nem terjesztett elé, mi a pozsonyi evan-
gélikus hívek iskolájának megváltoztatását czélozta volna, 
és a helytartótanács sem kívánt ilyesmit: épen ezért 
kérik a helytartótanácsot, hogy a szentesített törvények 
oltalmával védje meg Őket minden támadás ellen. A máso-
dik okmányban kilencz tekintélyes polgár, ú. m. Moller 
Otto, Radványi György, Radványi László, Reyger Nándor, 
Burgstaller János Theofil, Mert János, Dresler Pál, Iván 
János, Paur Mihály bizonyítják, hogy ők az 1689—1698. 
években Lang igazgatósága alatt jártak a pozsonyi evan-
gélikusok iskolájába és hogy ott a felsőbb osztályokban 
poétikát, históriát, rhetorikát, logikát, physikát és meta-
physikát tanultak és ugyanekkor egyes utczákban leány-
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iskolák is voltak. A harmadik és negyedik okmány fel-
sorolja azon körülményeket, melyek mellett az evangé-
likus hívek 1681-ben a soproni országgyűlés határozatai 
alapján egyházukat a külvárosban rendezték, hogy az 
akkor kiküldött királyi commissió templomúl a Kuffstein-
féle, — iskoláúl pedig az Eibeswald-féle házat jelölte ki 
nekik és biztosította őket, hogy a királyi felség a sop-
roni országgyűlés határozatainak oltalmával fogja őket 
megvédeni. A helytartótanács ezen okmányok átvétele 
után a városi tanácstól még a következő kérdésekre 
kivánt kimerítő választ: 1. Van-e az említett akatholiku-
soknak a jelzett Kuffstein- és Eibeswald-féle házakon kivül 
más ingatlanuk? 2. Hány prédikátoruk, rectoruk, con-
rectoruk, subrectoruk és hány tanítójuk van? Mennyi az 
utczai iskolájuk és melyik utczákban és házakban vannak 
ezek? 3. Miből fizetik a prédikátorokat, rectort, conrec-
tort, subrectort és a többi tanítókat? 4. Ha fizetésük 
közadakozásból gyűl össze, ki mennyivel járúl hozzá? 
5. A tanulók kapnak-e élelmet és ruházatot, vagy van-
nak-e u. n. convictorok, hányan vannak ezek és miféle 
alapból látják el őket? 

Ezen kérdésekre az evangélikus hívek 1733. évi 
augusztus végén a városi tanács útján a helytartótanács-
hoz következő tartalmú választ adtak. A Kuffstein és 
Eibeswald-féle két házon kívül más házaik nincsenek. 
Igaz ugyan, hogy a megboldogúlt Burgstalleren az egyház-
gyülekezetnek némi követelése volt, melynek fejében az 
egyházgyülekezet az elhúnytnak a nyerges (ma Deák) 
utczában levő házában két bolthelyiséget bír; továbbá a 
Pranik-féle (ma Convent-utcza 6. számú) és a Stein-féle 
(ma a nagy templom udvara) házakra az illető tulajdo-
nosoknak kölcsönöket adott, és hogy ezek kamatjai fejé-
ben az előbbi házban Bél Mátyás és Miletz Illés lelké-
szek és Beer Frigyes rector, az utóbbiban pedig Kirchner 
János iskolamester laknak. Ha a gyülekezet a pénze után 



járó kamatokat kézpénzben kapná, a lakásokat azonnal 
kiürítené és mások bérelhetnék ki: az említett házakhoz 
azonban tulajdonjoga nincs. Az egyházgyülekezet német 
híveinek három prédikátora van: Rabacher András, Bél 
Mátyás és Marth Mátyás; a magyar-tót híveknek egy lel-
készük van Miletz Illés. Iskolájuk hat osztályból áll. A 
négy felső osztályban a tanulók latin nyelvet, logikát, 
történelmet, földrajzot és hittant tanúinak, az alsó két 
osztályban oktatást kapnak a növendékek a keresztyén 
hit alapigazságaiban, az olvasásban, írásban és a betűk 
megismerésében. Az iskolában foglalatoskodó tanítótestü-
let áll: Beer Frigyes rectorból, Tomka-Szászky János 
conrectorból, Peskó Mihály subrectorból és Dobay György, 
Plorantius Márton, Roth Pál és Stubner Zachariás taní-
tókból. A tanulók összes létszáma 443, kik közül 222 
helybeli. Az idegenek közül 147-en, vagy a maguk költ-
ségén élnek vagy itteni polgároknál cserében vannak, 
30-an úgy nevezett „paedagogusok." Ezek t. i. helybeli 
polgárok gyermekeire ügyelnek otthon, ezeket iskolába 
kisérik és otthon oktatják, mely szolgálatokért a szülők-
től lakást és élelmet kapnak. Ezeken kivül 24 tanuló az 
alumneumban kap élelmet, de lakásról maguk gondos-
kodnak, 20-an pedig az alumneumban élelmet és lakást 
is kapnak. Az alumnisták táplálása úgy történik, hogy 
egyes helybeli polgárok és hitsorsosok a maguk jószán-
tából felváltva főznek a szegény tanulók számára és a 
kész ételt az alumneum helyiségébe küldik; egyes 
jóltevők nyers terményeket is szoktak az alumneum szá-
mára adni. 

Az ú. n. utczai iskolák nincsenek állandóan meg-
állapított helyhez kötve, hanem ott, a hol iskoláztatásra 
szoruló leány- vagy figyermekek nagyobb számmal akad-
nak, ezeket egy erre önként vállalkozó nő vagy férfi 
magához veszi és az ismeretek legelemibb részeire : 
olvasásra, írásra és a leányokat kézimunkára oktatja. 



Ilyen iskola ez idő szerint négy van: ú. m. a lakatos-
utczában, a vödriczen, a Lőrinczkapu mellett és az apácza-
pályán. 

A prédikátorok és a rector fizetése a következő: a 
három német lelkész kap egyenkint 200—200 forintot, a 
magyar-tót lelkész 150 forintot és természetben szabad 
lakást; a conrector-é 150 frt és 40 frt lakbér; a sub-
rector-é 100 frt és 22 frt lakbér; a többi tanitók fizetése 
fokonként évi 62-, 52-, 25 frt és 12 frt lakbér. E költ-
ségek részint hagyatékokból, részint a templomban ünnep-
és vasárnapokon begyült perselypénzből fedeztetnek. Ezen 
kivül a lelkészek még stolárékban, a tanítók pedig tandíj 
jutalékban részesülnek. 

Mivel azonban az evangélikus hívek nagyon féltették 
drága kincsüket, iskolájukat a komolyan fenyegető veszély-
től, ezért azt határozták, hogy iskolájuk érdekében a 
királyi felséghez is intéznek alázatos felterjesztést. E 
folyamodást M á l i k K r i s t ó f J á n o s tekintélyes polgár, 
ki később három ízben viselte az inspectorság díszes 
állását, 1733. szept. 7-én vitte Bécsbe. Ebben a protes-
tánsok kifejtik, hogy vallásuk szabad gyakorlata az 1681. 
évi soproni országgyűlés 25. és 26. törvényczikkelyében 
gyökerezik, mely két törvényczikk értelmében jelölték ki 
akkor az e czélból ide küldött királyi biztosok a helyet, 
hol vallásukat szabadon gyakorolhatják, templomot és 
iskolát építhetnek. E királyi kegyelemmel megerősített 
jogaikban és szabadalmaikban hosszú időn át senki sem 
háborgatta őket. Azonban 1727 óta a királyi helytartó 
tanács már négy leiratot intézett a városi tanácshoz, 
melyben részletes nyomozást rendel el annak kitudása 
végett, hogy a pozsonyi akatholikus híveknek micsoda 
iskolájuk van, az egyes osztályokban miféle tndományokat 
tanítanak, hány tanítójuk van és miből fizetik őket ; 
mennyi a tanulók száma és kinek a költségén taníttatnak 
ezek? Ők híven megfeleltek a helytartó tanács kérdéseire 



és a kívánt informatiókat pontosan megadták. Mivel mind-
ezek ellenére a helytartótanács most sem hagy nekik 
nyugtot, a királyi felség kegyes védelméhez fordulnak. 

Iskoláik, valamint a tudományok, melyeket azokban 
tanítanak, országos törvényen és királyi engedélyen ala-
pulnak, nem is új keletűek, hanem már két uralkodó 
alatt fennállottak és folyt bennök a tanítás. Valahány-
szor iskoláikat betiltották és a tanítás szünetelt, ugyan-
akkor szünetelt a vallás szabad gyakorlata is, mert a 
vallás szabad gyakorlatának lényeges részét, sőt egyik 
feltételét képezi az a jog, hogy iskolákat állíthatnak és 
azokban a gyermekeket úgy a hit alapigazságaira, mint 
az általános ismeretekre taníthatják. Ezen kivül úgy a 
múlt, mint a jelen idők tapasztalata bizonyítja, hogy az 
evangélikus hívek a hazában mindenütt, a hol a vallás 
szabad gyakorlatát élvezik, ott iskoláik birtokában is há-
boritatlanúl megmaradtak. A pozsonyi evangélikus hívek 
a felséges uralkodó háznak mindig hűséges alattvalói 
voltak, épen ezért alázattal kérik ő felségét, hogy őket 
is, mint hű alattvalóit ne hagyja a tudatlanság és műve-
letlenség homályában, hanem engedje meg, hogy a tudo-
mányok és felvilágosodás napja, mely épen az ő ural-
kodása alatt oly tündöklően ragyog, rájuk is világítson. 

Ezután alázatosan előterjesztik, hogy iskolájukban 
micsoda tudományokat tanítanak, és hogy ezeket már 
azóta tanítják, a mióta vallásuk szabad gyakorlatát vissza-
nyerték, minek bizonyságáúl melléklik Armbruster And-
rásnak Aszódon 1733. júl. hó 8-án kelt bizonyítványát, 
melyben ez elismeri, hogy ő az 1683., 84., 85. és 86-
években a pozsonyi evangélikus iskolába járt és hogy ott 
akkor a rector és a többi oktatók a latin nyelv ismeretén 
kivül logikát, ethikát, történelmet, földrajzot és hittant 
tanítottak és hogy a felsőbb tanulók az iskola pártfogói 
és a meghívott polgárok előtt nyilvános disputatiókat tar-
tottak. Ezen állittását esküvel is kész megerősíteni. Végül 



előadják, hogy iskoláikban hány tanító tanít, mi a fize-
tésük és az ntcai iskolák állapotát, úgy a hogy már 
fentebb ismertettük. 

Midőn e folyamodást Málik a kir. kancellárnak 
Batthyányi Lajos grófnak kézbesítette, hogy ez ő felsége 
elé juttassa, a gróf azt felelte, hogy ő felségének nincsen 
szándékában az evangélikusok iskoláit restringálni, csak 
azt kívánja tudni, hogy micsoda tudományokat tanítanak 
azokban és ezen nincs mit csodálni. Hasonló értelemben 
nyilatkoztak a kancellária többi tagjai is, kiket Málik 
szintén felkeresett és a tényállásról informált ; mindenik 
hivatalos szeretetreméltósággal fogadta és biztató Ígére-
tekkel bocsátotta el. Legőszintébb volt még K o l l e r 
J ó z s e f a kancellária egyik tagja, ki úgy nyilatkozott 

• Málik előtt, hogy már elhatározott dolog, hogy felsőbb 
tudományokat különös királyi engedelem nélkül tanítani 
nem szabad ; ezért legjobb lesz, ha erre nézve a pozsonyiak 
megszerzik maguknak a királyi engedélyt. 

Alig érkezett haza a jó Málik és közölte hitsorso. 
saival útjának szerencsés sikerét, már néhány nap múlva 
szept. hó 15-én a helytartó-tanácstól egy újabbi leirat 
érkezett a városi tanácshoz, melyben ez utóbbi értesít-
tetik, hogy utolsó feliratában nem válaszolt eléggé szaba-
tosan és kimerítően az adott kérdésekre. Mindenek előtt, 
miután a Draskovics-féle 1682-ben kelt okiratban csak 
egy prédikátorról van szó, kinek engedelméből állítottak 
be aztán a pozsonyi protestánsok még három prédikátort ? 
Továbbá kinek engedelméből lépte át a gyülekezet vallás-
gyakorlatával a Draskovics által kijelölt helyet, a meny-
nyiben ennek szomszédságában két házat szerzett? Mi-
féle pénzen vették ezen házakat? Fizetnek-e ezek után 
adót? Ki ezeknek az igazi tulajdonosa? Hol vannak a 
leánygyermekek oktatására szolgáló utcai iskolák és mit 
tart a városi tanács olyan oktatásról, melyet magán 
házakban magán emberek nyújtanak ! 



Válaszukban az evangélikus hívek minden egyes ki-
fogásolt ponttal kapcsolatban kimutatják eljárásuk jogo-
sultságát egyrészt az említett okirat helyes értelmezése 
másrészt a tények részletes előadása utján. A mi különö-
sen az iskolákat illeti, arról tudomásuk nincs, hogy 
magánházakban magántanítók tömegesen oktatnák az 
ifjúságot. Ha csak ez alatt a hetytartó tanács azt nem 
akarja érteni, hogy az iskola rectora és a többi tanítók 
a náluk szálláson lévő idegen tanulókat otthon is oktat-
ják és hogy az u. n. ,,paedagogusok" egyes családok kis 
iskolás gyermekeire felügyelnek és ezeket oktatásban is 
részesítik. E szokás igen helyesnek bizonyúlt, mely úgy 
a hazának, mint a fejedelemnek csak üdvére válhatik, 
és jövőben is meghagyható. 

E válaszpontokat a városi tanács, miután ő is meg-
tette ezekre a maga megjegyzéseit, a helytartótanácshoz 
terjesztette fel. 

Mivel azonban az evangélikus hívek látták, hogy a 
helytartótanács eltökélt szándéka iskolájuk két felső 
osztályát beszüntetni, hogy e veszedelmet megelőzzék, 
elhatározták, hogy ismét egy alázatos kérelemmel a ki-
rályi felség elé járúlnak. E kérelmükben előadták, hogy 
ámbár a királyi felség jóvoltából és kegyelméből a vallás 
szabad gyakorlatának megkezdése óta a tudományok után 
törekvő ifjúság a hazai törvények értelmében iskolájuk-
ban folyvást háborítatlanúl nyert oktatást úgy a s z é p 
t u d o m á n y o k b a n , valamint azokban is, melyek az 
isten tiszteletére, az erkölcsök kiművelésére, a föld és az 
elmúlt idők ismeretére vonatkoznak, a miért ő felségére 
örök áldást is kérnek: mégis napról napra ujabb meg 
ujabb iskolájuk tudomány-körének megszorítását czélzó 
törekvéseket kénytelenek tapasztalni és utóbbi alázatos 
folyamodványukra sem kapták még meg ő felsége legke-
gyelmesebb elhatározását. Ugyanazért, mivel a királyi 
felségnek is érdekében áll, hogy az ifjúság jó erkölcsökre 



az isteni és az emberi dolgok ismeretére oktattassék és 
hogy a késői nemzedék a királyi felség dicső hős tetteit, 
az általa új életre támasztott tudományokat és az ezek 
számára Bécsben emelt és az egész világban híres, fényes 
hajlékot bámúlhassa: ezért alázatos szívvel a királyi ke-
gyelemhez fordúlnak, és esedezve kérik, hogy legkegyel-
mesebben engedje meg, hogy iskolájukban a felsőbb tu-
dományokat taníthassák. 

Remény és aggodalom közepette várták kérelmüknek 
legfelsőbb elintézését. Végre 1733. deczember havában 
a helytartótanács a városi tanács utján közölte a király 
szándékát, mely szerint a protestánsok csak elemi vagy 
legfeljebb a grammatikai tanfolyamokat magában foglaló 
iskolákat állíthatnak, felsőbb tanfolyamokat azonban épen 
úgy, mint a katholikusoknak csak különös királyi engede-
lemmel szabad nyitniok. Ezért a pozsonyi evangélikus 
hívek felség folyamodványának visszaküldése mellett a 
királyi felség azt határozta, hogy a pozsonyi városi tanács 
utasíttassák, hogy a protestáns híveknek bárminemű fel-
sőbb iskoláit, hacsak erre különös királyi engedélyt fel-
mutatni nem tudnak, haladéktalanúl csukassa be és 
szüntesse meg; eljárásáról pedig körülményesen és kö-
telességszerűen a helytartótanácsot értesíteni el ne mú-
laszsza. 

A helytartótanács eme meghagyására a városi ta-
nács kath. tagjai, köztük bizonyos Trümmer azt indítvá-
nyozták, hogy e rendeletet azonnal foganatosítani kell; az 
evangélikusok azonban halasztást kértek, míg a szükséges 
királyi engedélyt megszerezhetik. Kaptak is erre 1734. 
január 15-éig halasztást. Ez idő alatt meghányták-vetették 
maguk között a dolgot. 1734. január elsején tartott egy-
házi gyűlésükön azt határozták, hogy kérelmet intéznek 
ő felségéhez, melyben eléje terjesztik a helytartótanácsnak 
ama mélyen lesújtó meghagyását, hogy a városi tanács 
felsőbb iskoláikat haladéktalanúl szüntesse be és hogy a 



városi tanács e rendelet végrehajtását január 15-éig fel-
függesztette, hogy addig a felsőbb tudományok taníthatá-
sára szükséges királyi engedélyt megszerezhessék. 

Mély alázattal előadják, hogy iskolájukban még a 
soproni országgyűlés előtti időszakban is — mikor még 
a városban voltak, — a felsőbb és u. n. szép tudományokat 
mindég tanították, ugyanezeket akadálytalanúl és háborí-
tatlanűl művelték a soproni országgyűlés óta is, midőn 
vallásuk szabad gyakorlatát újra vissza nyerték. 

A helytartótanácsnak ezen oly érzékenyen sújtó ren-
delete ellen alázatosan kérik a felséget, hogy a felsőbb 
tudományok taníthatása végett szükséges különleges ki-
rályi engedélyt nekik a legkegyelmesebben adja meg. 

E kérelemnek a királyi felség elé való terjesztése 
végett J e s z e n á k P á l t kérték fel, ki a királynak ked-
velt embere és különben is nagytekintélyben álló férfiú 
volt (»vir cordatus«-nak nevezi egy régi feljegyzés). E 
kérelem január 6-án nyújtatott át ő felségének. Jeszenák 
fáradozásának meg is volt a kívánt sikere. A király már 
két nap múlva vagyis 1734. január 8 án egy leiratot in-
tézett a helytartótanácshoz, melyben megengedi, hogy a 
pozsonyi evangélikusok iskoláikat eddigi állapotukban 
további elhatározásáig megtarthatják és kívánja, hogy 
róluk időnként részletes jelentéseket terjesszenek fel hozzá. 
E királyi rendeletet január 12-én közölte a helytartó-
tanács a városi tanácscsal1). 

Ez időtől fogva az állami hatalom nem háborgatta 
többé iskolánkat 1768-ig. 

') III. Károly ezen rendeletét az országos levéltár Lad. H. Fase. 70. 
Relig. alatt őrzi. 



10. 

Az iskola váratlan hanyatlása a század második 
felében. Az 1769. évi pesti értekezlet. 

skolánk a XVIII. század közepe táján feltűnő 
hanyatlásnak kezdett indúlni. E sajnos körül-
ménynek legvalószínűbb oka a szervezetben rej-
lett. Az iskola éltető lelke ugyanis a rector 

volt; ő vezette az egész oktatást, ő ügyelt arra, hogy a 
tanítók az egyes osztályokban a tanítást a fennálló tan-
terv és meghatározott tanítási methodus szerint végezzék, 
mely célból hetenként egyszer minden osztályban a taní-
tást meg kellett hallgatnia; ő gyakorolta a fegyelmet az 
iskola összes növendékei fölött, ő kezelte az alumneumot, 
és felügyelt az alumnusoknak az iskolán kívül való maguk-
viseletére, ő tartotta evidentiában a paedagogusokat. Ezen 
sok teendőkön kívül még ő egymaga tanította a legfelső 
osztályt, a primât minden tantárgyban, mi hetenként 
25—30 órára ment. Ily rengeteg teendő nehezedett egy 
embernek a vállára ! Arról azonban senki sem gondos-
kodott, hogy ha a rectort esetleg huzamosabb ideig tartó 
betegség kötelességei teljesítésében meggátolná, ki helyette-
sítse őt akkor? A conrector csak annyiban volt a rector 
alter ego-ja, hogy, ha a rector valamiképen akadályozva 
volt, akkor a conrector oktatta a két felső osztályt együtt, 
mi leginkább a rector hospitálása alkalmával történt. 



Egyéb intézkedési joga azonban a conrectornak nem volt. 
E ferde és helytelen intézkedés mindjárt a Bél Mátyás 
után következő harmadik rectoron Tomka-Szászkyn boszúlta 
meg magát. Tomka-Szászky, ki egyébiránt iskolánknak 
egyik legkiválóbb rectora és kiváló hírnévnek örvendő 
paedagogus és tudós volt, 1754. körül betegeskedni kez-
dett. Erői annyira megfogytak, hogy osztályában a taní-
tást sem végezhette egymaga és kisegítőre szorult. E ki-
segítő volt Carlovszky János, Lehoczky Dániel tekintélyes 
pozsonyi patrícius gyermekeinek házi tanítója. E fiatal 
kisegítő erővel tudta csak Tomka-Szászky a prima számos 
tantárgyait tanítani. Midőn 1760-ban Carlovszky János, 
a rector önkéntes kisegítője a primában elvállalt kötelezett-
ségeiről lemondott, Tomka-Szászky is érezvén testi erei-
nek gyengeségét, nyugalomba vonúlt. 

Tomka-Szászky utódja a rectori székben Benczúr 
József volt, ki Késmárkról hivatott meg a pozsonyi iskola 
rectori állására. Benczúr a XVIII. század egyik kiváló 
tudósa volt, ki értékes irodalmi munkásságáért királyi el-
ismerésben is részesült. A pozsonyi evang. egyház tehát, 
midőn a megürült rectori székre saját emberei között 
alkalmas egyént nem talált, megint országos hírű tanférfiú 
után nézett, ki kellő méltósággal töltse be magas állását. 
Mivel azonban az egyházgyülekezet maga is belátta, hogy 
a rector egy maga legjobb lelkiismerete mellett sem képes 
sokféle kötelességeinek megfelelni, ez okból a Benczúr 
számára 1762. november hó 25. napján kiállított rectori 
instructiók legalább látszólag leveszik a rector válláról a 
terhek egy jelentékeny részét. Az iskola felett való felügyelet 
egy bizottságra bízatott egy másik bizottság ügyelt az 
alumnusokra, egy harmadik bizottság a paedagogusokra. 

E bizottságok minden három hó leforgása alatt leg-
alább egyszer tartoztak összeülni és a hatás körükbe tar-
tozó dolgok felett eszmecserét folytatni. A rector minde-
nik bizottság üléseinek hivatalból volt tagja, akadályoz-



tatása esetén egy collega helyettesítette. Ugyancsak hiva-
talosak voltak ezen bizottsági ülések bármelyikére a Po-
zsonyban állandóan tartózkodó evang. ügyvédek. 

Az egyes bizottságok működésükről az inspectornak, 
illetőleg az egyházi conventnek referáltak. E célból min-
den iskolai semesterben csupán iskolai ügyekben egyházi 
convent tartatott. 

A külföldi akadémiákon tanuló és a pozsonyi ev. 
egyház alapitványaiból segélyezett ifjak nyilvántartása az 
inspector teendőjévé lett, ki ebbeli dolgait a lelkészekkel és 
a rectorral együtt intézte. 

E bizottságok azonban a rector sokféle teendőin nem 
sokat könnyítettek, mert a rector minden bizottságban 
ott szerepelt mint rendes tag. A dolog természetéből 
folyólag ez másként nem is lehetett: a bizottság tanács-
kozásainak sok esetben csakis a rector felvilágosító ma,-
gyarázata adhatta meg a szükséges és helyes útbaigazítást. 

Ezenkívül az instructiók a rector kötelességévé tették, 
ügyeljen arra, hogy a tanítás a megállapított tanterv 
szerint és protestáns keresztyén szellemben történjék, hogy 
a collegákkal hetenként conferentiákat tartson, velük a 
tett tapasztalatokat megbeszélje, a lefolyt héten elvégzett 
tananyagot írásban bekövetelje és a közös könyvbe be-
jegyeztesse; ügyelnie kellett arra is, hogy a collegák az 
egyes leckékre kellőleg előkészüljenek, hogy az ifjúság 
erkölcsi magaviselete meg ne romoljék, hogy vallásos kötel-
meit pontosan teljesítse, szóval hogy az iskolai törvénye-
ket úgy a collegák, mint a tanulók pontosan és szigorúan 
megtartsák. 

Benczúr rector ezen instructiók egyes pontjai ellen 
többféle kifogásokat tett. így azon pont ellen, mely azt 
követelte, hogy a rector minden hét végén collegáival 
conferentiákat tartson és a lefolyt héten elvégzett tan-
anyagot a közös könyvbe bejegyezze, azt az észrevételt 
tette, hogy efféle bejegyzések alig mutatják ki, hogy váljon 



a collegák csakugyan eleget tettek-e kötelességeiknek és 
vájjon csakugyan el is végezték-e a beszolgáltatott tananya-
got és valóságban megtartották-e a leczkerendet. — 
Megengedhető, hogy a papiros már eme században is tü-
relmes volt, mind a mellett nem sok utánjárásba került 
volna a rectornak a valóságról meggyőződést szerezni 
és a hamis bejegyzéseket napfényre hozni. Ez ellenvetés 
tehát érvnek nem tekinthető arra nézve, hogy egy három 
évtizeden át helyesnek bizonyult intézmény egyszerre 
sutba kerüljön és ok nélkül megszűnjék. Benczúr a rec-
tori instructiók ezen követelményeinek csak annyiban tett 
eleget, hogy a tananyagot egyszerre egy egész hóra je-
gyezték be az ephemeridesbe, azonban Benczúr után a 
bejegyzések teljesen megszűnnek. 

Azonban a szervezetben rejlett hibákon kivül egyéb 
okok is voltak, melyek az iskola tekintélyét és jó hírne-
vét jelentékenyen aláásták. Ezek közül az egyik volt az 
iskolai fegyelemnek meglazulása. Tudvalevőleg Mária Te-
rézia magyar királynő uralkodása alatt élte Pozsony városa 
aranykorát. Itt volt akkor a politikai élet középpontja, 
itt tartózkodtak az országos főhivatalok, a nádor és a 
királyi helytartói hivatal, itt lakott a magyar aristokratia. 
Igy Pozsony városában oly világvárosi élet és fény kezdett 
fejledezni, minővel ma is alig dicsekszik egy-egy világ-
város. A fénynyel és pompával együtt járt a régi egy-
szerű erkölcsök megszűnése és bizonyos erkölcsi szaba-
dosság lábrakapása. Ez elharapódzott a polgári és az 
alsóbb néprétegek és a tanuló ifjúság között is, úgy 
hogy az iskolai disciplina alig volt képes az ifjúság között 
divó régi vallásosságot és jámborságot fentartani. Termé-
szetesen az erkölcsök ezen átalakulása nem egyszerre, 
hanem lassanként történt. Már Beer és Tomka-Szászky 
rectorsága alatt sok gondot okozott a tanítói conferen-
tiáknak az ifjúság erkölcsi meglazulása és sokféleképen 
tűnődtek a fenyítő eszközökről. De ha alkalom-adtán a 



tanítói testület nagyobb szigorúsággal lépett fel a rakon-
czátlankodó ifjak ellen: a közönség a tanulóknak fogta 
pártját, leplezetlenül szórta a gáncsokat és rágalmakat a 
tanítók ellen, kiket, mint ma is, rendesen nem védett 
meg senki. így a tanítói testület tekintélye jelentékenyen 
alászállott. Már Beer rectorsága alatt 1744 körül kérte 
a tanári testület, hogy az iskola és a tanítói személyzet 
egyenesen az egyházi convent és az inspector hatósága 
alá helyeztessék és hogy egyeseknek ne legyen joguk a 
tanítók ügyeibe beavatkozni, sőt nem gyakran birói sze-
repet is játszani, mi legtöbbször akkor történik, ha egy-
egy növendék fenyítést kap. Tomka-Szászky alatt is 
gyakoriak voltak ily esetek és Benczúr alatt sem tartoztak 
a ritkaságok közé, Stretskó alatt pedig a régóta gyűlő 
kelevény kifakadásra jutott. Nem csoda, hogy a tanítók 
látván, hogy ha a tanulókat szigorúbbra fogják, ők húzzák 
rendesen a rövidebbet, lassanként beletörődtek az álla-
potokba és sok erkölcsi kihágásra szemet húnytak. 

Nem érdektelen, hogy a Stretskó János rector 
számára kiállított rectori instructiók egyik pontja az 
ifjúság erkölcsi meglazulásának okát abban találja, hogy 
az ifjúság mohón olvassa az ujfajtájú regényeket (Fabulae 
Romanae), a színdarabokat és egyéb erotikus tárgyú 
olvasmányokat; továbbá, hogy t ö m e g e s e n t ó d u l az 
i f j ú s á g a f r a n c z i a n y e l v t a n u l á s á r a . (Tristis 
experientia satis iam docuit, linguam Gallicam pestem 
esse pro nostra stúdiósa juventute. Ingens ergo ille 
Pruritus hanc linguam addiscendi praesertim apud Theo-
logiae studiosos esset compescendus). Ugyanezért a rec-
tornak oda kellett törekednie, hogy a kifogásolt olvas 
mányokat kobozza el, a franczia nyelv tanulásától pedig 
a theologusokat tiltsa el. 

Az egyházi convent Stretskó rectorsága alatt uj 
instructiokat adott ki, melyek részletesen megszabták a 
rector, conrector, subrector és a docentes teendőit, de 



hiába, az instructiókat nem vették komolyan, az iskola 
egyre hanyatlott. 

Egyébiránt hazai protestáns iskoláink hanyatlása ez 
időszakban általános volt. A hanyatlás okát illetékes 
körök az általános tanítóhiányban, a tanítók csekély tár-
sadalmi állásában és silány javadalmazásában keresték. 
Erre vall az 1767. évben május hó 31-én Ácsán tartott 
egyházkerületi közgyűlés, mely Pohl Mihály acsai ev. 
lelkésznek superintendensi hivatalába való iktatása alkal-
mából tartatott és a melyen a bányai kerület összes 
világi felügyelői és esperesei és számos lelkészei jelen 
voltak. Ezen kerületi gyűlés az iskolákra vonatkozólag azt 
határozta, hogy a tanítók minden tiszteletben részesít-
tessenek (docentes omni honore habeantur) és hogy a 
pozsonyi, soproni, eperjesi és késmárki iskoláknál elfog-
lalt tanítók a lelkészekkel egyenlő rangúak legyenek. Hogy 
anyagi javadalmazásuk kielégítőbb legyen, kimondja a 
kerületi gyűlés, hogy a tanulók a publicus órákért becsüle-
tesen fizessenek, a privát órák után járó díjjal pedig ne 
maradjanak adósak. 

Hogy az acsai superintendens-avató gyűlés csakugyan 
komolyan óhajtotta a hazai protestáns iskolák felvirágoz-
tatását, ennek bizonysága egy szűkebb körű értekezlet, 
mely ugyan-e czélból tartatott 1769. szeptember hó 14-én 
Pesten és melynek tagjai voltak: Zay Péter báró. Tihanyi 
Dániel János, Jeszenák János, Vörös Bálint és Pongrácz 
Boldizsár egyházkerületi felügyelők. E bizottság meg-
állapodásait következő című emlékiratban tette közzé: 
„Determinationes de Scholis publicis in meliorem ordinem 
redigendis." 

E bizottság a Protestantismus által inaugurált ama 
szempontból indul ki, hogy ámbár az iskolák az egyházak 
veteményes kertjei, mégis arra a különös következtetésre jut, 
hogy ennek daczára jóval többen szentelik magukat a 
lelkészi, mint a jóval fáradságosabb tanítói pályára. 

A Pozsonyi Evang. Egyház Története . II. J g 



Két körülményt tart ez értékezlet olyannak, mely 
minden jobb érzelmű egyént a nagyobb, javadalmasább 
dolgok elvállalására és az azokban való állhatatos kitar-
tásra ösztönöz: az e r k ö l c s i és a h a s z n o s . Nálunk 
— mondja az emlékirat — ellenkezőleg van; most még a 
rectorok is, kiknek pedig oly szép működési terük van 
és magokat a lelkészeket és a világi hivatalokba lépőket is 
ők nevelik, mód nélkül el vannak keseredve, hogy rangban 
a lelkészek után állanak és megélhetési módjuk is kevéssé 
biztosított. Innen van, hogy minél előbb megragadják az 
alkalmat, hogy állásukat a kényelmesebb, biztosabb és 
tekintélyesebb lelkészi állással felcseréljék. 

Hogy e baj gyökeresen orvosoltassék, a hazai négy 
prot. főiskolának ú. m. a pozsonyi, soproni, eperjesi és kés-
márki iskolák rectorai és »professorai« (conrector, sub-
rector) a lelkészekkel egyenlő rangba helyeztetnek és 
csupán szolgálati éveikre nézve különböznek egymástól. 
Javadalmazás tekintetében a lelkészek accidentiáival min-
denben felérő, biztos sallariumot kapnak a rectorok is. 
Ennek az az eredménye lesz, hogy a rectorok nem fog-
ják oly könnyen felcserélni állásukat a lelkészivel, sőt a 
ki a papok közül is nagyobb hivatást érez magában a 
tanítói pályára, ez utóbbira fog lépni. A rectori jövedel-
mek gyarapítására a kerületi esperességi és egyes egy-
házak inspectorai fognak közben járni, hogy közadako-
zások útján a jövedelmek szaporíttassanak. 

Másik akadály, hogy a protestáns iskolák nem pros-
perálhatnak az, hogy a rectorok és professorok temérdek 
sok tanítással vannak megrakva. Hogy ezen bajnak is 
eleje vétessék, szükséges, hogy a felsőbb osztályokban a 
kiszabott tudományokat több tanerő adja elő, mint három 
(rector, conrector és subrector). A szükséges tanerőket a 
lelkészek közül is lehetne megkapni. Az alsó osztályok-
ban akadémiai pályára készülő ifjak taníthatnánák bizo-
nyos ideig, pl. 2—3 évig. 



Ez utóbbi czél elérése végett szükséges volna, hogy 
azon felsőbb osztályú tanulóifjak, kik a professori pályára 
hajlamot és kedvet mutatnak, már itthon előkészít-
tetnének az egyetemi tudományok azon csoportjára, mely-
nek magukat szentelni akarják. Ha pedig tanulmányaik 
befejezése végett akadémiákra mennek, még egyszer 
akkora ösztöndíjban részesüljenek, mint a theologiára 
készülők ; kötelesek legyenek azonban magukról rever-
salist állítani ki, hogy három vagy négy évig marad-
nak az akadémiákon. Visszatérvén onnan hazájukba, 
mielőtt alkalmazást kapnának, paedogogusokúl alkalmaz-
tassanak. 

A papi pályára készülőknek elegendő, ha két vagy 
legfeljebb három évet töltenek külföldön, kötelesek lenné-
nek azonban a külföldi akadémiákon az egyháztörténel-
met és ha lehetséges az irodalomtörténetet is okvetlenül 
hallgatni. Ügy a professori, mint a lelkészi pályára 
készülőket, mielőtt kimennének akadémiákra, nyilvános 
vizsgálat alá veszi egy testület, mely az egyházak inspec-
toraiból, lelkészeiből és az iskolák rectoraiból áll ; a ki-
állott vizsgálatról a jelöltek bizonyítványt kapnak. 

Ez intézkedés által az értekezlet azt kívánja elérni, 
hogy a hazai protestáns iskoláknak alapos készültségű tanár-
jaik legyenek, kik a hanyatlóban levő iskolaügyet ismét 
a kivánt magas színvonalra emeljék. 

Az iskola mostani rendszerében nagy bajnak tartja 
az értekezlet, hogy a secundában és a tertiában taníttatni 
szokott tudományok csak felületesen tárgyaltatnak és bizo-
nyos magántekintetekből a tanulók kellő előkészület nélkül 
bocsáttatnak a prímába. E baj orvoslására az iskolák 
inspectorainak a feladatuk azon lenni, hogy megtalálják 
az orvosló eszközöket és oda hassanak, hogy az alsóbb 
osztályú tanulók az illető osztályokra kiszabott tudomá-
nyokkal húzamosabban és behatóbban foglalkozzanak, 
magukat a latin, német, magyar és tót nyelvekben tökéle-
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tesítsék, szivükbe igazi jámborság, isten iránt való féle-
lem a hitszeretet és ennek alapjai cseppegtessenek. 

Mivel általános a panasz, hogy minden iskolában 
más a tanítási methodus és mások a tankönyvek, mi a 
tanulókra, ha iskolát változtatnak, felette hátrányos: a 
p o z s o n y i e v a n g . e g y h á z i c o n v e n t m e g b í z á s t 
k a p , h o g y á l l a p í t s a é s h a t á r o z z a m e g a z 
e g y es o s z t á l y o k b a n h a s z n á l a n d ó t a n k ö n y v e -
k e t , v a l a m i n t a z t i s , h o g y e g y - e g y s t u -
d i u m o t m e n n y i i d ő a l a t t k e l l b e f e j e z n i . E 
megállapodás és határozat azután a többi iskolára is 
kötelező lesz. 

Hogy a tanuló ifjnság kellő fegyelemre és a tudo-
mányok szorgalmas tanulására szoríttassék, a fennálló 
iskolai törvényeken kívül theologiai candidatusokból vá-
lasztott tiz tagból álló testület (Decuriones) feladata lesz, 
a tanulókat az iskolán kivül figyelemmel kisérni, őket 
szállásaikon meglátogatni és a kiket otthon henyélve talál-
nak, vagy a kik tiltott helyeken megfordúlnak, azokat a 
rectornak feljelentik. A vétkesek első ízben nyilván meg-
dorgáltatnak, másodízben a nemes származásúak elzárat-
nak, a nem nemesek megfenyíttetnek, harmadízben mind-
két rendűek az iskolából kizáratnak. A decuriók ellen 
való fellázadás esetén a lázongók valamennyi iskolából 
proscribáltatnak. 

Ezen értekezlet megállapodásai között különösen kettő 
érdemel különös figyelmet, ú. m.: a leendő tanárok szak-
szerű kiképeztetése és a protestáns iskolákban való egy-
séges tanterv behozatala. E két intézkedésével az érte-
kezlet bölcs belátása saját kora felett a messze jövendőbe 
tekintett. Egy fél század kellett ahhoz, míg ezen eszmék 
a gyakorlatban megvalósulást nyertek. 

Egyébiránt az értekezletnek gyakorlati eredménye alig 
volt, jóllehet az 1774-ben április 20-ikán tartott egyetemes 
gyűlés határozatképen kimondta, hogy az iskolákra nézve 



szem előtt tartassék az, mi az 1769. esztendőben szep-
tember hó 14-ikén tartott értekezleten határoztatott. Pedig 
protestáns iskoláink ügyét, czélszerü berendezését, a szét-
forgácsolt erők összetömörülését és szervezését oly tekin-
télyes férfiak vették volt most kezökbe, kik rangjuknál, 
előkelő állásuknál és a hazai protestáns egyház irányában 
szerzett érdemeiknél fogva nagy tiszteletben és közbecsü-
lésben állottak és kiknek kezdeményezésétől igen sokat 
lehetett várni. Hanem itt is előtérbe lépett a protestáns 
szegénység, mely már annyi sok nemes intézményt csirá-
jában fojtott el. A professorok kiképzésére és az alkalma-
zottak tisztességes javadalmazására pénz kellett volna: az 
egyházak azonban ennek előteremtésére képtelenek voltak. 
Kétségkivűl tudta e mostoha állapotokat az emiitett érte-
kezlet is, de azt hitte, hogy a tehetősebb hitsorsosok bő-
séges adományai és közadakozás útján lehetséges lesz 
egy tekintélyes alapot iskolai czélokra előteremteni. Azon-
ban ebbeli számításukban csalódtak. A hazai protestáns 
egyház — mint tudva van — ez időben siralmas kor-
szakot élt: üldözte az államhatalom, üldözte a társadalom. 
A körültekintő protestánsok nem tartották időszerűnek 
iskoláik számára oly tekintélyes tőkét előteremteni, melyre 
egy szép reggelen az államhatalom tehetné reá a kezét. 
Jobb időkre vártak hát. Kicsinyes rangfokozatbeli tor-
zsalkodások is közre jártak, hogy az iskolák reformálá-
sában még csak annyi sem történt, a mennyit a mostoha 
viszonyok között is kockáztatás nélkül [megtenni lehetett 
volna. A lelkész urak állásuk kisebbítését látták abban, 
hogy az értekezlet őket néhány iskola rectorával és 
»professorá«-val egy rangba helyezi még a javadalmazás 
dolgában is. Mindent összefoglalva végső ítéletünk csak 
az lehet, hogy ezen értekezlet helyes úton kezdte meg 
protestáns iskoláink szervezését, alapelveiről ma is csak 
dicsérettel szólhatunk, azonban hogy a protestáns iskoláink-
ban okvetlenül szükségesnek mutalkozott reform-munká-



latokat még sem tudta megkezdeni és mozgásba hozni, 
ennek okát protestáns egyházunk megszokott apathiájában 
kell keresnünk, mely lételét, fenállását érdeklő reformjait 
rendesen nem ö n m a g á b ó l és ö n m a g á t ó l szokta fejlesz-
teni, hanem meg szokta várni, hogy az i m p u l s u s 
k í v ü l r ő l j ö j j ö n , hogy i d e g e n h a t á s tólja eléje az 
elveket, a melyek szerint cselekedjék és a melyekre építsen. 



11. 

A „Ratio Educationis' és hatása a pozsonyi iskolára. 
Uj iskolai épület. 

ária Terézia magyar királynő, az összes közokta-
tási állapotokat államilag kivánta rendezni. 
Ez elhatározására kétség kívül hatással lehetett 
azon elv, mely e században kezdett felszínre 

jutni, hogy t. i. a nemzet nevelési ügyének intézése feje-
delmi jog. E célból 1766-ban a magyar királyi hely-
tartótanács kebelében Fekete György gróf elnöklete alatt 
egy tanúimányi bizottságot állított fel egészen annak az 
udvari tanúimányi bizottságnak a mintájára, melyet a 
császárnő már 1760-ban állított volt fel Migazzi bécsi 
érsek és van Swieten Gellért elnöklete alatt. E magyar 
tanúimányi bizottság ügyelt fel közoktatási tekintetben az 
egész országra, mely 10 tankerületre volt felosztva és 
mindenik tankerület élén egy-egy főigazgató állott; az 
elemi iskolákra pedig egy külön szakértő felügyelő ügyelt. 
Ugyancsak 1766-ban megbízta a királynő a magyar tanúi-
mányi bizottság két tagját Ürményi Józsefet és Trsztyánszky 
Dánielt, hogy az egész országra kötelező uj nevelési és 
tanúimányi rendszert dolgozzanak ki, melynek feladata 
legyen necsak a létező eddigi hiányokon segíteni, hanem 
e l e n y é s z t e t n i a z o n s o k á g ú k ü l ö n b ö z é s e k e t 
is, melyek eddigelé a p r o t e s t á n s f e l e k e z e t e k n e k 
s a j á t b e l á t á s u k s z e r i n t r e n d e z e t t i s k o l á i t 



a n n y i r a e l v á l a s z t o t t á k e g y m á s t ó l . A munka 
elkészítése sok időt vett igénybe, de elvégre mégis elké-
szült és mint á l t a l á n o s k ö t e l e z ő e r e j ű n o r m a -
t i v u m 1777-ben megjelent ily cím alat t : R a t i o E d u -
c a t i o n i s t o t i u s q u e r e i l i t e r a r i a e p e r R e g n u m 
H u n g á r i á é e t P r o v i n c i a s e i d e m a d n e x a s . 
To m u s I. V i n d o b o n a e . T y p i s J o a n , T h o m . n o b . 
d e T r a t t n e r n . Sac. Caes. Reg. Mai. Typogr. et Bibi. 
MDCC.LXXVII. 

E monumentális mű megalkotói ritka szép tudatával 
bírtak a közoktatás feladatának és ezt oly szempontból 
vették bírálat alá, hogy manapság is, haladásunk, fejlő-
desünk ily magas fokán is csak elismeréssel szólhatunk 
azon alapelvekről, melyekre e férfiak az oktatás basisait 
fektették. Az oktatás legalsó fokán a Ratio Educationis 
háromféle elemi iskolát különböztet meg u. m. falusi, kis 
városi és nagyobb városi népiskolát. A két elsőnek a 
célja oda irányúi, hogy a népiskola népnevelő intézet 
legyen, az utóbbi pedig azt tartja szem előtt, hogy nö-
vendékeit a latin iskolákra előkészítse. A nagyobb városi 
elemi iskolákban a kötelező tantárgyak következők voltak: 
vallástan, írott és nyomtatott betűk ismerése és olvasás, 
szépírás, helyesírás, számtan a kereskedésre és iparra 
alkalmazva, a gazdaságtan alapelvei, az anyanyelv, a 
német nyelv, fogalmazás és végűi azon tantárgyak, melyek 
az erényre, jámborságra és a polgári életre vonatkoznak 
és melyeknek megismerése mindenkinek szükséges. A mely 
tanulók a latin iskolába akartak átlépni, azok tanúlták 
még a latin nyelvet, a mértan és természettan elemeit és 
rajzolást. A vallástan tanítása a lelkész (katecheta) és 
segédlelkész kötelessége volt, a latin nyelvet is külön 
tanító tanította ; a többi tantárgyak tanítására pedig a 
Ratio három tanítót rendel. 

A k ö z é p i s k o l a k é t t a n f o l y a m r a oszlik, ú. m. 
a l s ó vagy g r a m m a t i k a i és f e l s ő vagy h u m a -



n i s t i k u s t a n f o l y a m r a . E két tanfolyamot a Ratio 
úgy szervezi, hogy a felső tanfolyam magában foglalja 
az alsó tanfolyam tananyagát, és a felsőben a tanuló 
úgyszólván csak ismétli és kibővíti az alsó tanfolyamban 
már megszerzett ismereteit. 

A középiskola tantárgyai a következők : 
1. V a l l á s t a n beleértve a biblia ismeretét, hit- és 

erkölcstant és a szertartások ismeretét. 
2. L a t i n n y e l v és i r o d a l o m : grammatika, poé-

tika, rhetorika a szükséges segédtudományokkal együtt. 
3. G ö r ö g n y e l v és i r o d a l o m . 
4. Az a n y a n y e l v (tehát a magyar nyelv is), azonban 

nem nyelvtanilag, hanem csak gyakorlatilag tárgyalva. 
5. N é m e t n y e l v szintén csak gyakorlatilag. 
6. Fogalmazás anyanyelven és latinúl a stilus minden 

nemeire való különös tekintettel és a gyakorlati életre 
való alkalmazásra. 

7. L o g i k a . 
8. T ö r t é n e l e m és pedig szentírási, egyházi, biro-

dalmi és hazai történelem. A h a z a i t ö r t é n e l e m 
a z o n b a n n e m k ü l ö n , h a n e m c s a k a z e g y e t e -
m e s t ö r t é n e l e m m e l k a p c s o l a t b a n t a n í t a n d ó . 

9. F ö l d r a j z : szentírási, hazai, birodalmi, polgári, 
általános, mennyiség- és természettani. 

10. J o g i s m e r e t természeti és hazai az ország 
polgári szervezetére való tekintettel. 

11. Mennyiségtan, és pedig a l s ó , vagyis közönséges 
számvetés és geometria, — és f e l s ő vagyis tiszta ma-
thesis alkalmazva a mechanikára. 

12. T e r m é s z e t r a j z i t u d o m á n y o k . 
13. S z é p í r á s és g y o r s í r á s . 
14. F r a n c i a n y e l v . 
Ezen tantárgyakat a Ratio h á r o m c s o p o r t r a 

o s z t j a , ú. m. : a) á l t a l á b a n m i n d e n k i r e s z ü k -
s é g e s , — b) á l t a l á b a n m i n d e n k i r e h a s z n o s és 



c) c s a k n é m e l y e k n e k s z ü k s é g e s és h a s z n o s 
t u d o m á n y o k r a . 

Á l t a l á b a n m i n d e n k i r e s z ü k s é g e s t u d o m á -
n y o k . 1. Vallástan. 2. Latin nyelv és irodalom. 3. Lo-
gika. 4. Magyar és latin stilus. 5. Számtan. 6. Tiszta 
mennyiségtan. 7. Mechanika elemei. 8. Természetrajz. 
9. Anthropologia. 10. Physika. 11. Irás (szép, gyors és 
helyes). 12. Német nyelv. 

Á l t a l á b a n m i n d e n k i r e h a s z n o s t u d o m á -
n y o k : A történelem és földrajz. 

C s a k n é m e l y e k n e k s z ü k s é g e s e k é s h a s z -
n o s a k : 1. Görög nyelv. 2. Geometria. 3. Jogismeret 
(természeti és hazai). 4. Kisérleti természettan. 

A tanuló csak tíz éves korában léphetett a latin 
iskolába. Az alsó vagy grammatikai tanfolyam három 
évből állott, melynek legfelső osztálya a syntaxis osztály 
volt. Ennek befejeztével azon tanulók, kik tudományos 
pályára nem készültek, az iskolát elhagyták. A felső vagy 
a humanistikus tanfolyam két évet foglalt magában, me-
lyek közül az első a poétikában, a második a rhetoriká-
ban nevelte a tanulókat. Az egész középiskolai tanfolyam 
tehát öt évből állott. A tannyelv a harmadik osztálytól 
felfelé a latin volt. 

A b ö l c s é s z e t i c u r s u s czélja egyfelől azon tudo-
mányokat, melyeknek elemeit (mint pl. a logikát, physi-
kát stb.) már a középiskola is felölelte volt, bővebben és 
terjedelmesebben megismertetni, másfelől oly tudományo-
kat is közölni a tanulókkal, melyek általános műveltségi 
szempontból magukban véve is hasznosak és értékesek 
és az egyetemre is előkészítenek. Ilyen tudományok: a) 
Logika vagy gondolkodástan, mely tudományt a Ratio e 
fokon nem csak elméleti, de főleg gyakorlati szempontból is 
behatóan kívánt tárgyaltatni. — b) A physika. E tudomány-
ból a középiskola csak a legszükségesebb tudnivalókat 
közölte és pedig kisérleti alapon és nem is minden 



tanuló, hanem csak a legszorgalmasabbak részesültek 
ennek oktatásában : a bölcseleti cursuson a tanterv e 
tantárgyat behatóbban kivánja taníttatni és nem csupán 
kísérleti alapon, hanem műipari szempontból is ; ide csa-
tolandó a C o s m o l o g i a is, mely eddig a methaphysi-
kában tárgyaltatott. — c) T e r m é s z e t r a j z , itt is a 
gazdasági és műipari szempont az irányadó. — d) T i s z t a 
m e n n y i s é g t a n szintén gyakorlatilag és főleg a Geo-
desia, Hydrotechnika és a polgári Architektúra támoga-
tása végett. — e) H a z a i t ö r t é n e l e m pragmatikailag 
tárgyalva. — f) E g y h á z t ö r t é n e l e m kiváló tekintettel 
a hazai viszonyokra. — g) A n é m e t c s á s z á r o k (im-
p e r á t o r o k ) t ö r t é n e t e I. Rudolftól egészen Mária 
Teréziáig. — h) Az ö r ö k ö s t a r t o m á n y o k ; t ö r t é -
n e t e (História Ditionum haereditariarum) ; elemeit már a 
középiskolában is tanították a földrajzi oktatás körében. — 
(i A l e g ú j a b b e s e m é n y e k m e g b e s z é l é s e . 

A bölcseleti tanfolyam oly tudományokat is ölelt fel, 
melyek a magasabb műveltség szempontjából szükségesek 
és nagyon hasznosak. Ilyenek: a b ö l c s é s z e t t ö r t é -
n e l m e , a m e t a p h y s i k a (ontologia. psychologia, theo-
logia naturalis), a g y a k o r l a t i b ö l c s e l e t , a m e z e i 
g a z d a s á g t a n . 

Rendkívüli tantárgyak voltak végűi : a) görög nyelv, 
kiváltképen a theologiai pályára készülők számára. — 
b) Szónoklattan. — c) Egyetemes történelem. — d) Heral-
dika. 

A tanfolyam két éves volt és a kiszabott tantárgyak 
előadására négy tanerő volt megállapítva. Egy tanerő elő-
adta a bölcseleti tudományokat, a második a physiku-
mokat, a harmadik a mathematikát és a negyedik a tör-
ténelmi tudományokat. 

Ezen epochalis műnek egyik kétségkívüli érdeme, 
hogy az összes oktatást k ö z e l e b b h o z t a az é l e t h e z . 
Igaz ugyan, hogy a magyar protestáns egyházat ért sérel-



meket szaporította, a mennyiben egy különben helyes, 
de protestáns jogi szempontból felette sérelmes intézke-
dést foglalt magában; de épen ez ébresztette fel a külön-
ben álmos protestáns erélyt és cselekvésre serkentette. 
Ez intézkedést a Ratio LXIV-ik következő czimű czikkelye 
foglalta magában : De s c h o l i s e o r u m , q u i a l i e n a m a 
R o m a n o - C a t h o l i c a r e l i g i o n e m p r o f i t e n t u r . E 
czikkely hivatkozva arra, hogy mivel a más vallású hívek 
iskoláiban nevelendő ifjak is idővel a magyar állam polgárai 
lesznek, a királyi gondoskodás feladata arra ügyelni, h o g y 
e z e n i s k o l á k h e l y e s e n v e z e t t e s s e n e k . ' Ehhez 
képest az állam érdeke megkívánja, hogy ezen más vallású 
iskolákban is a főbb részekben ugyanazon tudományok 
taníttassanak, ugyanaz legyen a zsinórmérték, ugyanaz 
az administratio, ugyanaz a fegyelem, mint a közvet-
len állami felügyelet alatt álló iskolákban. Ennél fogva 
ráparancsolták a protestánsokra, hogy iskoláik belső tan-
szervezetét a kívánt módon alakítsák át, hogy a protes-
táns iskolák felügyelői a tankerületi főigazgatók alá tartoz-
zanak, hogy félévi jelentéseket küldjenek fel, hogy az 
iskoláknak állami közegek által való inspiciálása elé 
akadályokat ne gördítsenek, hogy az újonnan megválasz-
tott tanerőket a főigazgatóknak jelentsék be, hogy a 
használandó iskolai könyveket a kir. egyetem bírálja meg 
és ezeket az egyetemi könyvnyomdában kell nyomtatni. 

E több rendbeli sérelmek felköltötték a protestánsok 
féltékenységét. A legelfogúltabbak sem tagadhatták ugyan, 
hogy a Ratióban sok helyes és czélszerű intézkedés van, 
melyeket a protestánsok is iskoláik javítása végett sikerrel 
felhasználhatnának. De mert a kerületi főigazgatók leg-
többje róm. kath. pap volt és a nyolcz főigazgató közül 
protestáns vallású egyetlenegy sem volt, holott a hazában 
virágzó protestáns iskolák voltak, melyek szintén a főigaz-
gató felügyelete alá tartoztak : az egész intézmény ellen 
protestáns részről bizonyos idegenkedés kezdett lábra 



kapni. Az ügyetlen és tapintatlan kormányintézkedések a 
protestánsok részéről hatalmas ellenzéket alkottak az 
egész tanterv ellen. Az ellenzéki irány álláspontja az 
volt, hogy az egész tanterv nemzeti szempontból felette 
káros és intézkedéseinek nincs is igazi hazafias alapja. A 
magyar országgyűlés nem járúlt hozzá elfogadásához, sőt 
e felől még csak meg sem kérdeztetett, a tanterv számos 
intézkedései alkotmány ellenesek és a nemzetre sérelmesek. 

Az egész közoktatásügy feletti felügyeletet a kir. hely-
tartó tanács gyakorolta, mely azonban a bécsi udvari 
tanúimányi bizottságtól kapta az utasításokat. Minden 
tanügyi reform e bizottságtól indúlt ki. Ez intézkedett, 
hogy az összes magyarországi tanintézetek a bécsiek 
mintájára alakíttassanak át, hogy ugyanaz legyen itt a 
tanúimányi rend, a tanítási módszer, a tanítás szelleme, 
sőt a tankönyvek is ugyanazok legyenek mint Bécsben. 
Elméletben legelább tehát a »Ratio« az egységes monar-
chiát megteremtette, de a valóságban nagyon hátráltatta 
ezen egységes monarchiának megtestesülését a magyar-
országi protestánsok ellenszegülése, kik a »Ratio« intéz-
kedései által vallásukat és nemzetiségüket látták veszé-
lyeztetve. II. József császár azt hívén, hogy ha a 
protestánsok vallási sérelmeit enyhíti, megnyerheti őket 
centralisztikus törekvéseinek. Ezért 1781-ben kiadott türelmi 
rendeletében meghagyta, hogy, miután mind a két feleke-
zeti evangélikusok arról panaszkodnak, hogy a legközelebb 
behozott tanúimányi rendszer vallás-szabadságukat sérti, 
egy-két tudós ember adjon véleményt arról, mikép 
lehetne a vallás szabadság sérelme nélkül ezen tanrend-
szert a protestánsokra is kiterjeszteni. Ennek következté-
ben 1782-ben Pozsonyban egy bizottság űlt egybe, 
melynek elnöke Skerletz Miklós helytartósági tanácsos 
volt. A tanácskozásokban részt vettek az országos fő-
igazgatók, továbbá Eelbiger az osztrák népiskolák főigaz-
gatója, ki nem régen pozsonyi préposttá neveztetett ki. 



Az evangélikusok részéről jelen volt Prónay Gábor báró, 
Benczúr József a pozsonyi iskola volt rectora és jelenleg 
pozsonyvárosi tanácsos, Podkoniczky Ádám a késmárki 
iskola rectora és Thessedik Sámuel szarvasi evangélikus 
lelkész. Az evang. református atyafiakat Rháday báró és 
Vay István báró a pataki iskola gondnoka és Hatvani 
István a híres debreczeni professor képviselték. A tanács-
kozások négy hétig tartottak, de eredményre nem vezettek. 
1784. végén ismét ült össze a bizottság Bécsben van 
Swieten elnökiele alatt. Ez ülésen az evangélikusok bizalmi 
férfiai Prónay Gábor báró és Podkoniczky Ádám meg-
tették észrevételeiket a tanterv főelvei ellen. Kifogásolták 
a tanterv amaz intentióját, mely az összes iskolákban 
egyformaságot akar behozni. Ez intentio megöli a gondo-
lat szabadságát, holott a verseny hasznára lehetne mind-
két félnek. A tantervben csak a lényegest kellene meg-
szabni, de a methodust, a tankönyvek megválasztását 
az egyes iskolákra kellene bízni. De ha már a tanügyi 
kormány, az egyöntetűségre oly nagy súlyt fektet, ez a 
protestáns vallású iskolai felügyelők meghagyása mellett 
is megvalósítható és keresztül vihető volna. 

A helytartótanács emberei épen az ellenkező nézetet 
vallották : szerintök minden az egyöntetűségtől, a normá-
tól függ. A protestáns iskoláknak épen egyik legnagyobb 
hátránya az, hogy nincs köztük semmi egységes eljárás: 
az egyöntetűség az ő iskoláiknak is előnyére fog válni. 
Nem is akart a helytartótanács semmiben sem engedni 
a protestánsoknak, de látva, hogy ellenvetéseiknek egyik 
rugója a bizalmatlanság és gyanú: szándékai megvalósí-
tására enyhébb és tetszetősebb eszközökhez nyúlt. Neve-
zetesen elhatározta, hogy az újonnan kinevezendő tíz tan-
kerületi főigazgató közé két protestánst is fog kinevezni. 
Egyikéül ezeknek az épen megürült pozsonyi tankerü-
letbe Prónay Gábor báró neveztetett ki. E tankerület 
élén 1776 óta Balassa József gróf állott, ki 1785-ben 



több dunántúli megye főispánjává és Horvát és Dalmát-
ország bánjává neveztetvén ki, tankerületi főigazgatói 
állásától megvált. A protestánsokat azonban ily enged-
mények sem békítettek ki. 

Az új tanulmányi rendszer tehát a protestánsok leg-
hevesebb ellenszegülése mellett lépett életbe, mely ellen-
szegülés nem enyhült, nem tágított, hanem mindvégig 
állandó kitartással küzdött. Sok helyen azonban a pro-
testánsok a helyi viszonyok kényszerítése miatt tanácso-
sabbnak látták, hogy az államhatalommal ellenkezésbe 
ne jöjjenek, főleg hol már volt alkalmuk a protestánsok-
nak szomorú tapasztalatot szerezni az államhatalom zsar-
noki és kíméletlen fellépéséről, mint épen itt Pozsonyban 
is. A pozsonyi evang. egyházgyülekezet sző nélkül fogadta 
be iskolájába az állami ellenőrzést. Helyi iskolai igazgató-
ságot állított fel, mely a törvény értelmében a tankerü-
leti királyi főigazgatónak volt alárendelve. A pozsonyi 
tankerület első főigazgatója — mint fentebb említettük — 
Paulai Balassa Ferencz gróf volt. A nemes gróf már 
1776. deczember hó 30-án — tehát mindjárt főigazgatóvá 
történt kineveztetése után — tette meg első hivatalos 
látogatását iskolánknál. Fogadására a mondott napon 
délutáni két órakor az egyházi irodában megjelent Gombos 
Mihály az egyház inspectora, továbbá Karner Nándor, 
Benczúr József városi tanácsosok és Stettner József vice-
notárius. A tanító kar és a tanuló ifjúság, mely kettős 
sorban volt felállítva, az iskola kapujában és az iskola 
udvarán várta a magas vendéget. Miután ez megérkezett, 
kocsija elé siettek az egyházgyülekezet képviselői és a 
tanítótestület és a magas látogatót az egyházi irodába 
vezették, hol az inspector intézett hozzá üdvözlő szava-
kat. A főigazgató megköszönte a szives fogadtatást és 
előadta idejövetelének okát és czélját. Erre megkezdte 
hivatalos látogatását. Az egyházgyülekezet vezéremberei-
nek és a tanítótestületnek kíséretében a legalsó osztályon 



kezdve, osztályról-osztályra járt. Mindenik osztályban 
egy-egy tanuló fogadta rövid üdvözlő beszéddel. Az 
üdvözlő beszéd tárgya mindenütt a királynő magasz-
talása volt a haza iránt tanúsított anyai gondoskodása 
miatt. Ezt a thémát a felsőbb osztályok tanulói a rhe-
torok és primánusok helyesen átgondolt és szépen elmon-
dott beszédben adták elő. Az inspectió befejeztével a 
királyi főigazgató az egyházi inspectort mint az iskola 
helyi igazgatóját a szükséges instructiókkal látta el és a 
t a n í t ó k a t á l l á s u k b a n m e g e r ő s í t e t t e , a látottak 
és tapasztaltak fölött megelégedését fejezte ki és a jelen-
lévők ugyan oly módon kisérték el kocsijához, mint a 
hogyan jövetelekor fogadták. Ezzel az első hivatalos fő-
igazgatói látogatás véget ért. 

Mint előre látható volt, a tanügyi kormány és a 
pozsonyi ev. egyház között nem vott sokáig békesség. 
Eleintén inkább személyes természetű torzsalkodásokban 
tört ki az ellenségeskedés, de idővel mindinkább az egy-
ház autonomikus jogai ellen irányultak a támadások a 
Ratio LX1V. czikkelye intézkedéseinek foganatosítása 
czéljából. 

1778. szeptember hó 19-én Gombos Mihály inspector 
Balassa főigazgatónak egy iratát terjeszti a convent elé, 
melyben azt kívánja, hogy a convent iskoláiban ugyanezen 
tankönyveket használtassa, mint a milyenek a katholikus 
iskolákban vannak használatban. Az egyházi convent 
Stretsko rector előterjesztésére, mely szerint a katho-
likus iskolákban használatos tankönyvek a protestáns val-
lást sértik és az itt dívó tanrendszerhez nem alkalmaz-
hatók, a főigazgató kívánságának nem tett eleget. 

Iskolánk tanterve sem elégítette ki az államhatalmat. 
1777-ben szeptember hó 9-én egy helytartósági rendelet 
figyelmezteti az evang. egyházat a »Ratio Educationis« 
64. szakaszára és ennek értelmében meghagyja a pozso-
nyi egyháznak, hogy iskolájában a főbb részekben ugyan-



azon tudományokat tanítassa, ugyanaz legyen a tanrend, 
ugyanaz az iskola kormányzata és ugyanaz a fegyelmi 
rend, mint a mely a királyság összes iskoláira van elren-
delve. Továbbá elrendeli, hogy az iskola elöljárói (prae-
fecti et curatores) a kir. kerületi főigazgatónak legyenek 
alárendelve, hogy félévenként hivatalos jelentést nyújt-
sanak be az iskolákról, hogy az iskolának állami közeg 
által való megvizsgálását készséggel fogadják, hogy az 
iskola tanítókarában beálló változásokat a főigazgatónak 
mindenkor bejelentsék és hogy tankönyvekűl csak oly 
könyveket használjanak, melyeket a censura jóváhagyott 
és a melyek a királyi nyomdában nyomattak. Ezek elle-
nében a királyi felség a más vallást követőket (alienam 
a Romana catholica Religionem profitentes) királyi ke-
gyelmével biztosítja, hogy eddig élvezett jogaikban őket 
meghagyja és azokból semmiképen sem fogja kizárni, 
hogy a kerületi főigazgató felügyeleti joga a tanterv és 
iskolai fegyelem határán túl nem fog terjedni, hogy rec-
toraikat és tanítóikat régi szokás szerint szabadon választ-
hatják, hogy tekintettel a tanulóknak vallásbeli külön-
bözésére, az egyetem és a kir. akadémiák róm. kath. 
igazgatói és elöljárói komoly utasítást kaptak, hogy a 
tanulókkal vallásukra való tekintet nélkül egyformán bán-
janak és mint ugyanazon király allattvalóit egyformán 
szeressék és a kik a békés egyetértést felzavarni akarnák, 
azokat szigorúan megfenyítsék. 

Ezen helytartósági rendelet következtében a pozsonyi 
evang. egyházgyülekezet utasította akkori rectorát Stretsko 
Jánost, hogy haladéktalanul terjeszszen a convent elé 
javaslatokat arra nézve, hogy miként lehetne rövid idő 
alatt az iskola tantervét a kívánt értelemben átalakítani. 
Stretsko válaszában kijelentette, hogy az iskola tantervé-
ben most hamarjában mit sem lehet változtatni, mert e 
kérdés hosszabb tanulmányt igényel és mert épen most 
iskolánkban 3 új tanerő van, kik alig törődtek bele tan-
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tárgyaik tanításába és a kiket ennélfogva más tantárgyak 
tanítására ráerőszakolni az iskola érdekének veszélyezte-
tése nélkül nem lehet; két tanerő pedig már annyira 
megélemedett, hogy ezeket új tantárgyak tanítására kény-
szeríteni teljes lehetetlenség. Mindazáltal — mondja a 
rector — a mi változtatás a meglévő tanmódszer lénye-
ges megbolygatása nélkül lehetséges, azt keresztül fogja 
vinni; a lényegesre nézve azonban meggondolási időt kér 
mert a f o l y t o n o s t a n t e r v v á l t o z t a t á s az i s k o -
l á n a k h á t r á n y á r a v a n ( p e r p e t u a e m u t a t i o n e s , 
u t in o m n i re, i t a e t i a m in s c h o l i s n o x i a e 
s n n t). 

Jellemzők Stretsko rectornak ama szavai is, hogy a 
mi újítást a tanításban a tanítótestület a maga kezdemé-
nyezésére és elöljáróinak hozzájárulására tesz, annak 
mindég nagyobb a foganatja, mint a mit reá parancsol-
nak (quod docentes sponte sua et favore Maecenatum 
animati susceperunt, illud longe alacrius atque etiam 
melius perficiunt, quam ad quod inviti compelluntur). 

Végül a rector és a tanári kar csodálkozásukat 
fejezik ki a fölött, hogy az annyira magasztalt Beer-féle 
tanítási methodust (methodus Beeriana usque ad 
invidiam collaudata.) most egyszerre hasznavehetetlen-
nek nyilvánítják és ennek azonnal való abbanhagyását 
sürgetik. 

Hogy Beer huzamos időn át kipróbált tantervet ily 
rövid úton elvetni akarták, az méltán feltűnhetett Stretsko 
rectornak és collegáinak. Mert habár a »Ratio Educati-
onis «-nak egyik elvitázhatlan érdeme, hogy a reál tudo-
mányok bevonása által az élethez közelebb hozta az 
iskolákat, melyek mindeddig kizárólag humanistikus 
irányban haladtak és az ó-classicus nyelveken és hit-
tanon kivül más tantárgyat alig öleltek fel: mindazáltal 
a pozsonyi evang. iskolában követett tanterv, melyet Bél 
Mátyás alapított meg és 1724-ben Beer Frigyes rector 



egészített ki és a szükségeknek megfelelően javított volt, 
a reáltantárgyakat legalább is oly mértékben bevonta 
a tanítás körébe, mint a hogy a »Ratio Educationis« 
kívánta. 

Szemben ezzel azonban el kell ismernünk azt, hogy 
a Rationak felsőbb bölcsészeti tanfolyama úgy a tan-
tárgyak megválasztása, mint a tanórák beosztása tekinte-
tében az akkori időket meghaladó és mintaszerű volt 
és hogy nálunk a megfelelő prima osztály szervezete 
távolról sem közelítette meg a Ratio által contemplált 
tanfolyamot. 

Azonban iskolánk legfelső osztályának sokféle hiá-
nyait érezték a mi embereink is. Már 1760 óta szám-
talan tervezet és javaslat látott napvilágot, mely a prima 
és esetleg a secunda osztályokat jobb karba akarta állí-
tani. De valamennyinek az a közös hibája volt, hogy a 
prima számos tantárgyait egy tanerővel akarta ellátni. 
Erre pedig egy ember képtelen volt, ha nem is vesszük 
tekintetbe azt, hogy ez az egy ember épen az iskola 
rectora is volt. 

A gyökeres reform csak úgy vált volna lehetségessé, 
ha a két felső osztályban a tanerőket megszaporították 
volna, mi azonban a mindenképen mostoha viszonyok 
miatt egyelőre alig volt lehetséges. 1771-ben Zay Péter 
báró, egyetemes felügyelő Alsó-Bucsányból a pozsonyi 
egyházi conventnek egy önmaga által készített tervezetet 
küldött, melylyel a két felső osztályt szervezni szerette 
volna. Javaslata felölelte mindazon tantárgyakat, melyek 
eddigelé a príma és secunda osztályban rendes tantárgyak 
voltak; azonban a Ratio szellemében való fejlesztés czél-
jából felvette még mint rendes tantárgyakat Európa álla-
mainak legújabb történetét Achenwall tankönyve szerint, 
továbbá a nemzetközi jogot, a physikát és a metaphysi-
kát. Mivel azonban ennyi tantárgyat két tanerő nem tudott 
ellátni: a nemes báró azt javasolta, hogy a rector és con-
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rector mellé egy fiatal akadémikus, mint segédtanerő alkal-
maztassák, melynek díjazására ő maga 60—70 írttal kész 
évenként hozzájárulni. Az egyházi convent e javaslatot 
már csak azért is elfogadta, mert méltányolni és támo-
gatni akarta a nemes báró ama helyes intentióját, hogy 
ilyen kisegítő erő a rector és conrector útbaigazításai 
mellett bőséges alkalmat találhasson jeles tanerőnek való 
kifejlődésére és hogy így némikép segítve legyen a pro-
testáns tanerők érzékeny hiányán is, melyet már az 1769-ik 
évi pesti értekezlet is a protestáns iskolák hanyatlása egyik 
legfőbb okának tartott. 

Mint látható, e javaslat csak átmeneti jellegű volt és 
csak pillanatnyi szükséget elégített ki, mindamellett nyom-
dokain másfelöl is megindult az ügybuzgóság és előkészí-
tette az útat a tartós javulás felé. Sokat tett erre az is, 
hogy Mária Terézia királynő uralkodása vége felé meg-
nehezítette a protestáns tanulóknak a külföldi egyetemek 
látogatását annyiban, hogy azt királyi engedélytől tette 
függővé, minek kieszközlése azonban számtalan akadálylyal 
és sok halogatással járt. Utódja II. József császár a kül-
földi főiskoláktól a hazai protestáns ifjúságot egyszerűen 
eltiltotta, helyette azonban elrendelte, hogy a protestáns 
tanulók a hazai egyetemen és a kir. akadémiákon min-
denütt akadálytalan befogadtatásra találjanak. Minthogy 
ezen intézkedés a hazai protestáns egyházat azon vesze-
delemmel fenyegette, hogy nem lesznek képzett lelkészei: 
1784-ben augusztus hó 27-én a pozsonyi evang. egyház 
akkori lelkészei, névszerint Ribiny János, Crudy Dániel és 
Institoris-Mossóczy Mihály, továbbá Stretsko János rector, 
Sabel István conrector, Werner Jakab subrector és végül 
Hrabovszky József városi tanácsos értekezletet tartottak, 
hogy miként lehetne a pozsonyi iskolában a theologusokat 
úgy kiképezni, hogy mint lelkészek helyeiket tiszteségesen 
megállhatnák és hogy azokon, kik külföldi egyetemeken 
nem fordultak meg, e hiány észrevehető ne legyen. 



Ezen értekezlet következő intézkedéseket tartott 
szükségesnek életbe léptetni: 

Az elméleti tudományokat illetőleg a theologusok a 
megállapított tudományokon kívül a keresztyén erkölcs-
tanban, a lelkipásztorkodásban, az egyházjogban, az or-
szágos törvényekre és a királyi resolutiókra való különös 
tekintettel oktatást nyerjenek. 

A gyakorlati tudományokat illetőleg a homiletikában 
és katechetikában szintén kellő útmutatásra találjanak. 
Ez utóbbi leghelyesebben úgy volna elérhető, ha a the-
ologusok — mint ma mondanók — önképző körré ala-
kúinának és felváltva szent beszédek elmondásában 
magukat gyakorolnák. Ily gyakorlatok rendesen egy lelkész 
jelenlétében tartatnának, ki az elmondott beszéd tárgyát, 
dispositióját, irályát, előadását legott beható bírálat alá 
venné, és hibáit feltárván ezeknek jövendőben való el-
kerülésére késztetné a hallgatókat. 

Ezen gyakorlati órák hallgatói lennének a két felső 
osztály összes tanulói, az alsóbb osztályokból pedig azon 
tanulók, kiket az illető tanítók e végett kijolölnek. Az 
alsóbb osztályú tanulók a hallgatóságot képeznék, vagy 
ha katechisatio-gyakorlat van, a gyakorló jelölt őket ka-
techizálná; a vezető lelkész bírálatán azonban ezeknek 
már nem szabad jelen lenniök. 

A horniletikai gyakorlatoknak vezetésére vállalkoztak 
Ribiny a német-, Institoris-Mossóczy a magyar- és Crudy 
a tót gyakorlati órákra. Az elméleti tudományok közül a 
keresztyén erkölcstant Institoris, a lelkipásztorkodástant 
és az egyházjogot Crudy adta elő minden szerdán és 
pénteken délután. 

Végül ezen értekezlet megbízta a tanító-testületet, 
hogy a még mindég laza iskolai fegyelem helyreállítására 
czélszerű iskolai tőrvényeket dolgozzon ki és ezeket 
megerősítés végett terjeszsze a convent elé. 

Ezzel a theologusok szakszerű kiképeztetésére a 



lehetőség szerint gondoskodva volt. Hogy a bölcseleti 
tudományok is kellő ápolásban részesüljenek és a meg-
kívántató terjedelemben taníttassanak az egyházi convent 
1785. évi október hó 25-én tartott ülésében azt határozta, 
hogy a magasabb tudományok alaposabb müvelése végett 
a két felső osztályban tanító tanerő mellé még egy »Pro-
fessor« számára tanszéket alapít, és ennek évi 300 frttal 
való javadalmazására a Jeszenák János által 1776. február 
1-én kelt végrendeletében a pozsonyi iskola czéljaira 
hagyományozott 15,000 frt. tőke évi kamatjait fordítja. 
Sokat tett e nagyfontosságú határozat meghozatalára 
Prónay Gábor bárónak mint a pozsonyi tankerület kir. 
főigazgatójának fellépése, ki az egyház vezérembereit fel-
világosította, hogy iskolájukat, mely a hazában a protes-
táns tanintézetek között az első, a haladás követelte 
színvonalra emelni erkölcsi kötelességük. 

Ezen intézkedés lehetségessé tette, hogy a rector és 
conrector a prima és secunda számos tantárgyait egy 
harmadik tanerővel megoszthatta. E három tanerő »pro-
fessor« czímet viselt és egyik közülük mindég a rector 
volt; a »conrecor« név pedtig ettől fogva megszűnt. Az 
új tanszéket F á b r y I s t v á n foglalta el, ki Modorból 
hívatott meg. 

Ezzel tényleg megtörtént iskolánk két felső osztályá-
nak régóta húzódó átalakulása. A prímából theologiai, a 
secundából philosophiai-rethorikai tanfolyam lett. Ezzel 
iskolánk tanterve közeledni kezdett a Ratio tantervéhez. 
Ezen egyöntetűségre való törekvésnek az a jó következ-
ménye volt, hogy az államhatalom nem zaklatta többé 
iskolánk elöljáróit, hogy fogadják el az állam tantervét, 
hanem beérte azzal, hogy iskolánk tanterve azzal meg-
egyezik. 

Azonban az előre haladott korszellem az iskola alsóbb 
osztályainak a gyökeres átalakulását is szükségessé tette. 
Az uralkodó nézet szerint hasznos polgára az államnak 



lehet valaki a latin nyelv tudása nélkül is. Ezért e nyelv 
nem lehet többé az oktatásnak fő vagy épen egyedüli 
tárgya. Sokat tett e nézet megerősödésére II. József csá-
szárnak amaz intézkedése, melylyel a közügyvitelben a 
német nyelv használatát rendelte el és melynél fogva 
Magyarországon senki sem állami, sem megyei, sem 
városi, sem egvházi hivatalt nem viselhetett, ki németül 
nem tudott. A német nyelv közhasználata szükségessé 
tette, hogy az még oly iskolában is, mint a pozsonyi, 
hol a tanulók nagy része anyanyelvre nézve németek 
voltak, alaposabban taníttassék. Iskolánk régi szervezeté-
ben tehát, a mint eltűnt a prima és secunda osztály, úgy 
el kellett tűnnie alsó tagozatában a tertia, quarta, quinta, 
sexta osztályoknak is. A sextából 1787-ben két elemi 
iskola (schola civica) lett két osztálylyal ugyanannyi 
tanítóval és két-két évi tanfolyammal. Ezen iskolában a 
növendékek az ismeretek azon elemeit sajátították el, 
melyekre mindenkinek az életben boldogulásához okvet-
lenül szüksége van. Ilyen ismeretek: az olvasás, irás, 
számolás, a keresztyén hit alapigazságai, gazdaságtan, 
alkotmánytan, egészségtan, méréstan és természetrajz. 
Mindezeket a tanulók anyanyelvükön tanúlták. 

Azon tanulók, kik az elemi osztályokat sikeresen el-
végezték és tanúimányaikat tovább akarták folytatni, a 
l a t i n i s k o l á b a léphettek. A latin iskolára azért volt 
szükség, mert a mely tanuló nem tanúit latinul, az nem 
hallgathatta a magasabb tudományokat, miután ezek latin 
nyelven adattak elő. De a latin nyelv ismeretét szük-
ségessé tette az a körülmény is, mivel a magyar állami 
életnek okmányai latin nyelven szerkesztvék és a legtöbb 
tudomány is ezen a nyelven van irva. 

A l a t i n i s k o l á n a k főfeladata, hogy a tanulók mi-
nél alaposabban sajátítsák el a latin nyelvet, mi legköny-
nyebben úgy érhető el, ha a tanulók minél több gyakor-
latot készítenek ezen a nyelven. A nyelvtan, melyet a 



tanulók kézikönyvül használnak, a tanulók anyanyelvén 
legyen szerkesztve. Két év leforgása alatt az egész gram-
matika a syntaxissal együtt könnyen elvégezhető és a 
tanulók a humaniórak hallgatására bocsáthatók. 

A tátin iskola két évi folyamát a g r a m m a t i s t á k és 
s y n t a x i s t á k osztálya képezte. 

A g r a m m a t i s t á k az iskolai év első öt havában 
tanúlták a declinatiókat és conjugatiókat, a következő öt 
hónapban a syntaxis főbb szabályait. Kézikönyvül Gedicke 
Fridericus „Liber Latinus usibus juventutis scholasticae 
accomodatus" czimű műve szolgált. 

A latin nyelven kívül tanúltak még ezen osztályban 
hittant, földrajzot, Magyarország történelmét, számtant és 
mértant. 

A s y n t a x i s t á k tüzetesen tanúlták a latin mondat-
kötést Gedicke könyve szerint, gyakorlás végett használ-
ták Gedicke latin Chrestomathiáját, melynek latin olvas-
mányait német nyelvre fordították. Ezenkívül ezen osz-
tály tantárgyai voltak : a hittan, egyetemes történelem, 
Európa földrajza, számtan és mértan. 

A ki a latin iskola két évi tanfolyamát sikerrel el-
végezte, a felsőbb tudományok hallgatására bocsáttatott, 
különben osztályt ismételni volt kénytelen. 

Hogy a felsorolt tudományokat mily terjedelemben 
tanúlták a tanulók, arról kimerítő tájékozást nyújtanak az 
évenként két ízben tartott vizsgálatok programmjai, melyek 
1736-tól fogva állanak rendelkezésünkre. 

Iskolánknak ezen új szervezete 1787-ben lépett életbe. 
Ugyanekkor felsőbb helyről jött felhívásra az egyházgyüle-
kezet elhatározta, hogy július és augusztus hónapokban 
a tanítás a mi iskolánknál is szüneteljen; az iskolai év 
mindég szeptember hó elején kezdődjék és június hó végén 
végződjék és hogy új tanulók csak az iskolai év kez-
detén vehetők fel. Az iskolai év két semesterre oszlott; 
az első semester január hó végéig, a második június hó 



végéig tartott ; mindenik semester végén több napon át 
mindenik osztályban nyilvános vizsgálatok voltak. 

II. József császár megengedte, hogy a protestáns 
tanulók katholikus iskolába és viszont a katholikus tanulók 
protestáns iskolába járhassanak. Hogy e rendelet a gyakor-
latban is érvényesülhessen, szükséges volt, hogy a protestáns 
iskolák bizonyítványai államérvényesek legyenek. Egy 
királyi helytartótanácsi rendelet csak oly protestáns iskolák 
bizonyítványait nyilvánította érvényeseknek, melyeknek 
philosophiai tanfolyamuk is van és a melyben a logika és 
metaphysika, továbbá a természetjog, államjog és polgár-
jog rendes tantárgyak. Iskolánk mind e követelményeknek 
megfelelvén államérvényes bizonyítványokat állíthatott ki. 

* * 
* 

Új épületre is szorult az iskola. Az egykori Eibeswald-
féle ház, melyben iskolánk már közel száz éven át hajlékot 
talált, a több ízben tett javítások, tatarozgatások mellett is 
düledező állapotban volt. 1747-ben leszakadt egyik helyi-
ségében a mennyezet és hogy ez alkalommal nagy szeren-
csétlenség nem történt, az csak a tanító éber lélekjelen-
létének tudható be, ki észrevevén a fenyegető veszélyt, 
a tanulókat még idejekorán a veszedelem helyéről eltá-
volította. Az egyházgyülekezet már ekkor elhatározta volt, 
hogy az iskola számára új épületet emel; de mivel épen 
akkor templomai építésével volt elfoglalva, a szükséges 
költségek hiánya miatt tervét még most nem valósíthatta 
meg. Kérelemmel járult tehát a kir. helytartótanácshoz, 
hogy iskolája felépítése végett könyöradományokat gyűjt-
hessen. Kapott is rá engedélyt. Az adakozások azonban 
csak lassan és gyéren folytak; még éveken át tartott a 
tanítás a minden pillanatban összeomlással fenyegető 
épületben. 1782-ben a városi tanács a helyszínén tett 
szakvizsgálat alapján az épületet roskadozónak és lebon-
tandónak nyilvánította. Ekkor az egyházgyülekezet, 
miután már némi pénzösszeggel is rendelkezett, kérvényt 



intézet a helytartótanácshoz, hogy iskolája számára új 
épületet emelhessen. 

A helytartótanács 1783. április hó 13-án a városi 
tanácshoz intézett intimatumában ez utóbbit utasítja, hogy 
a szokott módon a »homo dioecesanus* jelenlétében puha-
tolja ki, hogy csakugyan fennforog-e annak a szükséges-
sége, hogy az evang. egyházgyülekezet iskolája számára 
új épületet építsen? Van-e erre pénzalapja és honnan 
vette? A városi tanács az új épületet az iskola számára 
elodázhatatlannak tartotta. Költsége mintegy 8000 forintra 
rúg, melynek fedezésére az evangélikus hívek következő 
összegekkel rendelkeznek: 5000 forint törzsvagyonnal, 
mely egy polgárnál van kikölcsönözve, 1880 forint kész-
pénzzel és 1300 forintnyi önkénytes adománynyal, mi 
gyűjtés útján jött be. 

Erre a helytartótanács 1783. június hó 2 án meg-
adta az engedélyt az építkezésre. Az egyházgyülekezet 
azonnal hozzáfogott a régi épület lebontásához és az új-
nak felépítéséhez. Hogy pedig a tanítás az építkezés tar-
tama alatt se szüneteljen, az egyes osztályokat különböző 
helyiségekbe helyezték el; így a rector osztálya a régi 
magyar-tót imaház helyiségébe, a conrectoré a német 
templomba, a subrectoré a Jeszenák-féle convictus épü-
letébe jutott, a többi osztályok is hasonló módon lettek 
elhelyezve. Az építkezés felett a felügyeletet az egyház 
részéről Stettner József syndicus gyakorolta, Graff Mátyás 
egyházi oekonomus az építési számadásokat vezette és 
Danielis Sámuel Írnokul alkalmaztatott heti 2 forint bérért. 

Az új épület még ugyanez év október 22-én teljesen 
készen állott. Mivel azonban az egyes tantermek még nem 
száradtak volt ki egészen, a tanítást csak későbben kezd-
ték el benne. Ezzel az iskola is az akkori időkhez képest, 
díszes hajlékot kapott, melyben 9 elég tágas tanterem állott 
a tanítás rendelkezésére, ezenkívül emeleti részében egy 
nagy díszterem is helyet talált ünnepélyes alkalmatosságokra. 





12. 

Az 1790/91-ki XXVI-ik törvényczikk. A pozsonyi 
iskola szervezkedése. 

magyar protestáns egyház kivételes és csupán 
fflí fejedelmi kegyen alapuló ingó helyzetének az 

( f i 1790—91-iki törvényhozás vetett véget. Ez meg-
szüntette az egész évszázadon át tartott vallásüldö-

zéseket és a magyar protestáns egyház jogait a bécsi és linzi 
békekötések alapjára állította vissza. E korszakalkotó vív-
mány első sorban magának a nemzet felkentjének az 
érdeme, ki mint első kívánta, hogy a protestáns vallásügyet 
ki kell venni a királyi kegyelem alól és az országgyűlés 
védelme alá kell helyezni. Hasonló nézeten volt a nemzet 
nagy része is. A király és a nemzet ezen egyező akara-
tából — a katholikus papság gyenge tiltakozása ellenére 
— létrejött az 1790 —91-iki XXVI-ik törvényczikk, mely 
visszaadta a mindkét felekezetű protestánsoknak a bécsi 
és linzi békekötésekben biztosított teljes vallásszabadságot. 

Iskoláikról a jelzett törvényczikk 5. pontja intézkedik. 
Ennek értelme szerint a protestánsoknak minden követ-
kező időkre szabadságában áll alsó és felső iskolákat 
állítani, — felsőbbeket azonban csak királyi jóváhagyással 
— azokba tanítókat, tanárokat, igazgatókat, felügyelőket 
saját hitvallású embereikből választani, a t a n í t á s é s 
t a n u l á s m ó d j á t , s z e r v e z e t é t é s r e n d j é t meg-
á l l a p í t a n i , úgy azonban, hogy az o r s z á g g y ű l é s e n 
h o z o t t k ö z o k t a t á s i r e n d s z e r — a vallási tár-



gyakat kivéve — a királyi legfőbb felügyeleti jog a 
protestáns iskolákra is kiterjed. 

Azonban alig fogott az egyház a rendezkedéshez, a 
százados mulasztások pótlásához és egy szebb jövő elő-
készítéséhez, midőn Európa egén nyugotról terhes felhők 
kezdtek feltornyosulni, melyek zivatarai csakhamar kitör-
tek és huzamosabb időre megakasztottak minden fejlő-
dést, minden haladást. A nagy franczia forradalom 
hazánkban is a közügyeket egészen háttérbe szorította. 
Ehhez hozzájárúlt még az a nagy szerencsétlenség is. 
hogy II. Lipót király, kinek uralkodása kezdete annyi sok 
szép reményekre jogosította volt a magyar nemzetet és 
a magyar protestáns egyházat, hirtelen meghalt épen 
akkor, mikor az európai nagy vihar kitörőben volt. 

Az új korszak kezdetén a pozsonyi evangélikusok 
iskolája következő alkatrészekből állott: 1. theologico-
rhetorikai tanfolyam; 2. grammatikai tanfolyam és 3. 
népiskolai tanfolyam (schola civica). 

A theologico-rhetorikai tanfolyam 5 éves volt és a 
taníttatásra kiszabott tudományokat a három professor 
adta elő. Mindenik két-két évi időköz alatt fejezte be 
tantárgyainak cyklusát. A tanulók theologusok és publi-
kusok, egyházi és világi pályára készülők voltak; a leg-
több tantárgyat közösen tanulták az egyes tárgyakat 
külön-külön is. A latin vagy grammatikai tanfolyam három 
osztályból állott, ú. m. a Donatisták, grammatisták és 
syntaxisták osztályából. Mindenik osztályt egy-egy tanerő 
vezette és a tanuló mindenik osztályba két-két évig járt. 
Az elemi iskolai tanfolyam 2 osztályból állott, minde-
niknek az élén egy-egy tanító állott. 

A tanítás ideje következőleg volt megállapítva. Az 
iskolai év két félévre oszlott, az első félév tartott szep-
tember elejétől február hó elejéig, — a második félév 
február elsejétől június elejéig. Július és augusztás hónapok-
ban a nyári nagy szünet volt. Ezenkívül szünet volt 
minden csütörtökön. 



A tanítás sikerének biztosítására szolgáltak a félévi 
nyilvános vizsgálatok, melyek minden félév végén 10—12 
napig tartottak. 

Nagy veszteség érte iskolánkat 1795. november 
2-án Stretskó János rector halálával. Az egyházgyülekezet 
1796. március hó 8-án tartott ülésében Fábry Istvánt 
választotta meg az iskola rectorává és ugyanezen évben 
1796. július hó 19-én S t a n i s l a i d e s D á n i e lt a soproni 
iskola rectorát hívta meg az üresedésben lévő professori 
cathedrára, ki a meghívást el is fogadta. Stanislaidesszel 
az iskola jeles képzettségű theologust nyert, ki professor 
társaival állandóan fenntartotta az iskola magas szín-
vonalát. 

Az 1799—1800. iskolai évben Bilnitza Pál a hallei 
egyetemen járt candidatus theologiae, hogy egykori taní-
tóján a betegeskedő Sabel professoron könnyítsen, mint 
»professor designatus« Sabel tantárgyaiból előadta az 
elemi mértant és az algebrát. Rövid egyévi működése 
alatt annyira megnyerte kartársainak és az iskola patro-
nusainak jóindulatát és szeretetét, hogy a pozsonyi evang. 
egyháznak érdemekben megőszült, halhatatlan emlékű, 
magyar-tót lelkésze és az iskola iránt rajongó szeretettel 
eltelt és ennek felvirágoztatásán renditlen kitartással 
fáradozó Institoris-Mossóczy Mihály meg akarván nyerni 
az ifjú Bilnitzát mint kiváló tehetséget a pozsonyi isko-
lának, 1800 május hó 24-én az egyházi conventen azon 
Írásbeli kijelentést tette, hogy, ha az egyházi convent 
Bilnitzát az iskola negyedik professoráúl megválasztja, 
ennek javadalmazásához — ő még él — évenként 200 
forinttat járul. Egyben ama óhajának is adott kifejezést 
a nemeslelkű férfiú, hogy halála után Bilnitza legyen az 
utódja a magyar-tót lelkészi állasban. Mivel azonban a 
magyar-tót egyház hívei a királyi helytartótanácsnak 
Budára történt áthelyezése folytán nagyon megfogytak és 
ennek következtében a lelkész jövedelmei annyira csök-



kentek, hogy azokból állásához illően megélni nem tudott 
és mivel másfelől nem látszott kívánatosnak, hogy a 
magyar-tót egyház, mert lelkészt tartani nem képes, bele-
olvadjon a német egyházba, hanem sok fontos ok szük-
ségessé tette ennek külön fennállását és megmaradását: 
ez okból Institoris-Mossóczy halála esetére 8000 rhénes 
forintnyi alapítványt tett oly czélból, hogy ennek 400 
forintnyi évi kamatait mindenkor a magyar-tót lelkész 
élvezze egyéb jövedelmei mellett; kiköti azonban, hogy 
a magyar-tót lelkész mindenkor az iskolának is egyik 
professora legyen, tekintettel azonban lelkészi állására 
naponként csak 2 órát legyen köteles tanítani, szombat 
napon pedig egészen szabad legyen. 

Az egyházi convent ez ajánlatot köszönettel vette és 
Bilnitzát 1800. május hó 26-án megválasztotta negyedik 
professornak, ki mint ilyen természetrajzot és mathema-
tikai tudományokat adott elő. 1803-ban meghalt Insti-
toris-Mossóczy és ekkor Bilnitza magyar-tót lelkészszé is lett. 

1802-ben Sabel beteges állapotára való tekintetből 
lemondott a professori állásról. Helyére az egyházi con-
vent Tekusch Mihály subrectort léptette elő, ki azonban 
egy fél év múlva megvált állásától, miután Brünnbe lel-
készül hivatott meg. Az üresedésben lévő professori szé-
ket 1803-ban Grosz János foglalta el, ki hires latinista 
és aesthetikus hírében állott. 

A rectori állás 1786 ig életfogytiglan tartó volt. Ez 
évben az egyházi convent azt határozta, hogy a rector-
ság az akkor szervezett három professor között két-két 
éven át váltakozzék, kifejezést akarván adni ily módon is 
ama felfogásának, hogy a három professor rangban egyenlő. 
Azonban a határozat gyakorlatban nem érvényesült: 
Stretskó élte fogytáig viselte a rectorságot, utódja Fábry 
1808-ig szintén megszakítás nélkül ült a rectori székben. 

Ezalatt a franczia forradalom hullámai már hazánk 
határaiba is betódultak. Legborzasztóbb volt Pozsony 



városára nézve az 1809. év, melyben nemcsak elemi 
csapások (árviz, tűzvész) sújtották a lakosságot, hanem 
a franczia bombák és gránátok is szórták pusztító 
hatalmukat a városra. A beállott drágaság és a háború 
pusztításai miatt az iskolát be kellett zárni és a tanuló 
ifjúságot el kellett bocsátani. Az elszéledt tanulók Selmeczen 
találtak menedéket, hol a testvér alma mater fogadta őket 
melengető keblére. A következő évben iskolánk újra meg-
nyílt, de a tanulók száma nagyon megcsappant. Míg 
ugyanis 1809-ben a felsőbb tanulók száma 132-re rúgott, 
addig a következő iskola évben a prímába csak 41-en 
iratkoztak be. 

A szerencsétlenség, mely iskolánkat a háború folytán 
érte, könyörületre indította hazai protestáns egyházunk 
nagyjait. Evang. egyházunk főinspectora a nemes lelkű 
Balogh Péter adakozásra hívta fel a tehetősebb evangélikus 
főurakat. Felhívására ötezer forint gyűlt össze iskolánk 
felsegélésére. 



13. 

A Schedius - Lovich-féle iskola-rendszer 1810. és 
1838-ból. A pozsonyi iskola a „Lyceum" ezímet 

veszi fel. Változások a tanári testületben. 

XIX. század elején a nevelés és oktatás ügyében 
az államhatalom körében újra érvényesülni kezdő-
dött az az elv, hogy az oktatásügy szervezése, 
az iskolatartás joga nem a felekezeteket, hanem 

az államot illeti meg. Ez elvből kifolyólag a helytartó-
tanács 1806-ban egy új »Ratio Educationis«-! adott ki, mely-
nek intézkedéseit elrendelte a tőle függő róm. katholikus 
iskolákra; a protestánsok azonban, kik most is csak-
hamar felismerték a veszedelmet, mely a közoktatási ügy 
államosítása esetén a protestáns egyházat — főleg az 
akkori viszonyok között — fenyegetheti, visszautasították 
az állam tanúimányi rendszerét, mivel az 1790 — 91. évi 
26. törvényczikk rendelkezéseivel ellentétben nem az 
országgyűlés hozta és állapította meg. E visszautasítást a 
protestánsok annál könnyebben tehették meg, mert a 
törvényben gyökerező joguk épségben tartása és ennek 
oltalma mellett arra is hivatkozhattak, hogy iskoláik, ha 
mindjárt nem is egységesen, de azért mégis helyesebben 
vannak szervezve, mint a hogyan azokat az új ,,Ratio", 
mely elődjének a Mária Terézia korabeli Rationak csak 
hibáit egyesítette magában, szervezni óhajtotta. Mivel 
azonban a protestánsok maguk is be kezdték látni, hogy 
az egységes elv szerint való szervezkedés a protestáns 
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iskolákra nézve életkérdés, mert csak így képesek sike-
resen versenyezni az állam iskoláival : ezért az összes 
hazai protestáns iskolákra kiterjedő tanúimányi rendszer 
megalkotását határozták el. A kezdeményezés az evang. 
egyház legilletékesebb fórumától, az egyetemes gyűléstől 
indúlt ki. Ez bízott meg tekintélyes protestáns tanférfiakat, 
hogy egy egységes iskola-rendszert készítsenek. A meg-
bízott férfiak, névszerint S c h e d i u s L a j o s pesti és 
L o v i c h Á d á m beszterczebányai tanárok már az 1805-ben 
augusztus hó 21-én tartott egyetemes gyűlésen benyújtot-
ták az általuk készített tantervet, melyet az egyetemes 
gyűlés 1809-ben elfogadott, miután már minden illetékes 
factor hozzászólott és a szerzők a megjegyzéseket elfogad-
ták és munkálatukat ezekhez képest átalakították volt. 
Egyszersmind kimondta, hogy a tantervet valamennyi 
protestáns iskola egy év leforgása alatt életbe léptetni 
köteles. 

A Schedius-Lovich-féle iskolai rendszer diplomatikus 
czíme : S y s t h e m a r e i S c h o l a s t i c a e E v a n g e l i c o -
r u m Aug. C o n f e s s i o n i s in H u n g a r i a . 

E tanterv a bevezető részben elmondja, hogy az egész 
tanítási és oktatási rendszer két czélra irányúi, az egyik 
általános, a másik különös czél. Az általános czél feladata 
a gyermek összes testi és szellemi tehetségeit helyes 
irányban fejleszteni és tökéletesíteni. A különös czél a 
gyakorlati élet minden viszonyaira alkalmas és rátermett 
embereket nevelni. E kettős czél és szempont szerint 
az iskolák lehetnek f a l u s i i s k o l á k , v á r o s i v a g y 
p o l g á r i i s k o l á k , l a t i n v a g y t u d ó s i s k o l á k é s 
l e á n y i s k o l á k . E felosztás teljesen megegyezik az állami 
iskolai rendszer felosztásával, mely a) n e m z e t i i s k o -
l á k a t (falusi, városi és leányiskolákat), b) l a t i n v a g y 
t u d ó s i s k o l á k a t (grammatikai iskolákat, humánus isko-
lákat, gymnasiumokat) és végre c) l í c e u m o k a t (philo-
sophiai. jogi és theologiai tanszakokat) különböztet meg. 



A f a l u s i v a g y n é p i s k o l á k tantárgya: a betűk 
helyes megismerése és kiejtése ; szótagolás, olvasás. 
Szép- és helyesirás. A számolás elemei, főleg a falusi 
emberek szükségleteihez mérve. Az anyanyelv szabályai és 
törvényei: a hol az anyanyelv nem a magyar, ott ezen 
nyelvet, valamint a német nyelvet is kell tanítani. Hit-
tan és bibliai történetek és a szent irás olvasása. 
Olvasmányok és ezeknek a feltaláló és kikérdező módszer 
szerint való megbeszélése. Az e czélra szerkesztett olvasó-
könyvben legyen meg az általános és főleg Magyarország 
földrajzának rövid foglalatja és a falusi embereknek egyéb 
szükséges tudni valók. A falusi emberek életében elő-
forduló, közéletű fogalmazványok szerkesztése és levélírás. 
Egyházi énekek összhangzatos éneklése. A természet 
közönségesebb tüneményeinek ismerete, Gazdaságtan (mint 
a kertművelés, faültetés és óltás, méhészet) és végül 
testgyakorlás. 

Mindezen tantárgyakat a tanterv három éves cyklusra 
osztja be és részletesen előadja, hogy minden egyes esz-
tendőben mi a tanúlni és tanítani való. 

A v á r o s i v a g y p o l g á r i i s k o l á k n a k ugyanaz 
a czéljuk és feladatuk, mint a falusi iskoláknak. Ennél 
fogva a két alsó osztály tananyaga és tanítási methodusa 
is ugyanaz, mi a falusi osztályokban. 

E két osztályhoz a többi ismeretek elsajátítása végett 
másik két osztály csatlakozik két-két éves tanfolyammal. 
E két osztálynak tananyaga már lényegesen elüt a falusi 
iskolák megfelelő osztályának tananyagától. Igy a városi 
iskola III. osztályának a tananyaga a következő: 1. Beszéd 
és értelemgyakorlatok a közéletben előforduló elvontabb 
ismeretek köréből pl. mi az igaz, mi a kegyes, mi az 
erény. — 2. Hittan. — 3. Értelmes és hangsúlyos olvasás. 
— 4. Szépírás, helyesírás és gyorsírás (tachygraphia). — 
5. Közéleti fogalmazványok. — 6. Számtan. Törtekkel 
való számolás. Hármas szabály. Pénznemek, súlyok és 
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mértékek ismerete. — 7. Természetrajz és anthropologia. 
— 8. Mûipartan. 9. Egyetemes és hazai földrajz. — 10. 
Magyar és német nyelvtan. — 11. A latin nyelv elemei. 
— 12. Ének. 

Azok a tanulók, kik tudományos pályára készülnek, 
ezen osztály elvégzése után a l a t i n i s k o l á b a lépnek, 
a kik azonban a polgári és gyakorlati életre szánják 
magukat, azok a IV. osztályba lépnek, melynek tanfolyama 
kétéves, tantárgyai pedig a következők: 1. Hit- és erkölcs-
tan a szent írás helyeinek magyarázatával. — 2. Helyes-
írás, szépírás és gyorsírás. — 3. Levélírás és közéleti 
fogalmazványok. — 4. Számolás. Hármas szabály. Társa-
ságszabály. Kamatszámítás. — 5. Természetrajz. — 6. Mű-
ipartan. — 7. Egyetemes történelem. — 8. Hazai törté-
nelem és alkotmánytan. — 9. Népszerű természettan. — 
10. Európa és a többi világrészek földrajza. — 11. A n t h r o -
p o l o g i a é s p s y c h o l o g i a a n e v e l é s t a n f ő b b el-
v e i k a p c s o l a t á b a n . — 12. Mértan és mechanika.— 
13. Latin nyelv, mely oly terjedelemben tanítandó, hogy 
a növendékek kisebb városokban birói, tanácsosi hivatalt 
viselhessenek. Ezután felsorolja a tanterv a tankönyveket, 
melyek e két osztályban használhatók. 

A l a t i n i s k o l á k v a g y g y m n a s i u m o k feladata 
azt az ifjúságot nevelni és oktatni, mely majd az életben 
fontosabb és oly állásokait fog betölteni, a melyeknél a latin 
nyelv ismerete elengedhetlenül szükséges és mely megvetvén 
itten a komolyabb ismeretek alapját, képes lesz a magasabb 
tudományok, mint mennyiségtan, bölcselet, továbbá a jogi, 
orvosi és theologiai tudományok alapos elsajátítására úgy, 
hogy ezen tudományokat maguk is képesek lesznek majd 
tanítani, vagy azokban tovább búvárkodni, vagy azokat 
gyakorlatilag alkalmazni. Mindezen tudományok alapja a 
fenforgó viszonyok között a latin nyelv és a latin auctorok 
ismerete, ezért ezeket az iskolákat, miután ezt az alapot 
nyújtják, méltán l a t i n iskoláknak nevezhetjük. 



A megjelölt czél elérése végett ezeknek az iskolák-
nak öt osztályból kell állaniok egy-egy éves tanfo-
lyammal. 

Az e l s ő o s z t á l y a g r a m m a t i s t á k o s z t á l y a , 
melybe azon tanulók léphetnek, kik a III-ik polgári (elemi) 
osztályt elvégezték. Tantárgyak: 1. Rendszeres hittan. 
2. A l a t i n n y e l v a l a k t a n a . A tanítás itt azon elő-
leges ismeretekhez fűződik, melyeket a növendék már a 
harmadik elemi osztályban szerzett a declinatiókról, com-
paratiókról és conjugatiókról. Ezen ismeretek itt kiegészí-
tetnek és az egész alaktan tanítása véget ér. 3. L a t i n 
o l v a s m á n y o k (Eutropius Broviariuma). Az olvasmá-
nyokhoz kapcsolódik a grammatikai és syntaktikai sza-
bályok alkalmi felismerése, a latin beszélgetésben való 
gyakorlás és az írásbeli gyakorlatok. E tárgygyal a tanterv 
szerint mindennap kell foglalkozni. 4. Számolás a legele-
mibb ismeretektől kezdve a társaság szabályig és az olasz 
gyakorlatig, az ismétlések alkalmával különösen a törtek 
és a hármas szabály begyakorlására kell figyelemmel 
lenni. 5. Az egyetemes történelem alapvonalai. 6. T e r m é -
s z e t r a j z : Állattan a gazdaság és műiparra való tekin-
tettel. 7. M a g y a r é s n é m e t n y e l v . 8. S z é p í r á s , 
h e l y e s í r á s é s g y o r s í r á s . 9. S z a v a l a t o k . 

A Il-ik vagy syntaxisták osztályának tantárgyai: 1. 
R e n d s z e r e s h i t t a n é s a k e r e s z t y é n e g y h á z 
t ö r t é n e l m e . 2. L a t i n s zó - és m o n d a t k ö t é s , a 
körmondatokról szóló tan és latin prosodia. 3. L a t i n 
o l v a s m á n y o k . Tananyag: Cornelius Nepos életrajzai, 
Phaedrus meséi, Cicero válogatott beszédei és epistolái, 
főleg a periódus és az epistolái stílus elsajátítása czél-
jából; egyes részek Ovidius metamorphosisaiból és Tristium 
Liber-éből. írásbeli gyakorlatok és extemporálék. 4. 
M e n n y i s é g t a n . Az algebra és a mértan elemei ; 
mathematikai és természettani földrajz. 5. P o l i t i k a i 
f ö l d r a j z . Európa és főleg Magyarország és Ausztria 



politikai földrajza. 6. E g y e t e m e s t ö r t é n e l e m 
röviden. 7. T e r m é s z e t r a j z : növény- és ásványtan. 
8. A g ö r ö g n y e l v e l e m e i . 9. A m a g y a r é s 
n é m e t n y e l v . 10. S z a v a l a t o k . 

A III-ik osztály a r h e t o r i k a vagy a humaniórák 
e l s ő o s z t á l y a . Tananyag: 1. V a l l á s t a n . 2. R ó m a i 
i r o d a l o m t ö r t é n e t é s r ó m a i r é g i s é g e k . 4. R h e -
t o r i k a Hass könyve szerint kapcsolatban Cicero »de 
oratore« cz. müve fejtegetésével. 5. G ö r ö g n y e l v 
Gedicke vagy Jakobs tankönyve szerint. 6. Ó - k o r i 
f ö l d r a j z é s ó - k o r i t ö r t é n e l e m Krisztus születéséig, 
Budai Ézsaiás »Közönséges Historiá«-ja szerint. 7. Geo-
metria folytatva és elemi természettan. 8. Stílusgyakor-
latok, declamatiók és recitatiók az olvasott classicusokból. 
9. Magyar nyelv mint rendkivüli tantárgy. 

A IV-ik a p o é t i k a vagyis a humaniórák második 
osztálya. Ennek tantárgyai: 1. K e r e s z t y é n e r k ö l c s -
t a n . 2. O l v a s m á n y o k l a t i n k ö l t ő k m ü v e i b ő l . E 
czélra szolgálhatnak szemelvények Plautus, Terentius, 
Ovidius, Horatius és Vergilius műveiből. Ezekkel olykor 
egybekapcsolható német vagy magyar classicusok olva-
sása is. 3. G ö r ö g i r o d a l o m t ö r t é n e t , görög régi-
ségek és mythologia. 4. P o é t i k a és ezzel kapcsolatban 
Horatius ars poétikája értelmezése. 5. G ö r ö g n y e l v 
és i r o d a l o m Strotius »Chrestomathiá«-ja nyomán. 6. 
F ö l d r a j z é s t ö r t é n e l e m a tudományok újjászületé-
séig. 7. P s y c h o l o g i a empirica és elemi logika. 8. 
S t í l u s g y a k o r l a t o k , declamatiók és a tárgyalt latin 
költők egyes helyeinek emlékelése. 9. M a g y a r n y e l v 
mint rendkivüli tantárgy. 

A humaniórák két osztályához a tanterv még egy 
harmadik osztályt is csatol, mely a latin vagy tudós isko-
lák szervezetében a legfelső vagyis az V-ik osztály : a classis 
selecta«. Ez osztály legközelebbi feladata a tanuló ifjakat 
a bölcseleti és a többi magasabb tudományok tanulására elő-



készíteni, hogy ezáltal alkalmas átmenetellel ki legyen 
töltve az az ür, mely az iskolák fennálló szervezetében 
a humánus iskolák és a bölcseleti szakok között van. 
Ezen osztályban következő tantárgyak fordúlnak elő: 1. 
Bevezetés a szentírás könyveibe, melyben kimutatandó a 
szentírási könyvek hitelessége és a keresztyén hit igaz 
volta és jelessége. 2. Latin és görög auctorok magya-
razasa philologiai és kritikai szempontból. 3. Költői és 
prózai stílusgyakorlatok, philosophiai disputatiók heten-
ként egyszer; latin, magyar, német szavalmányok. 4. 
Modern classicusok olvasása és ismertetése. 5. Neveléstan 
a tanuló anyanyelvén előadva. E tudomány főkép azon 
tanulók kedvéért van ezen osztály tantárgyai közé fel-
véve, kik magasabb tudományokat hallgatni nem szán-
dékoznak, hanem ezen osztály elvégzése után tanulmá-
nyaikat befejezik és az életbe lépnek és k é s ő b b m i n t 
c s a l á d a p á k , g y á m o k , e g y h á z i g y ű l é s e k t a g j a i 
v a g y m i n t i s k o l a f e l ü g y e l ő k e b b e l i i s m e r e -
t e i k n e k n a g y h a s z n á t v e h e t i k . 6. Egyetemes tör-
ténelem a XV-ik századtól kezdve. 7. Magyarország tör-
ténelme. 8. Héber nyelv mind rendkivüli tantárgy oly 
tanulók részére kik a theologiai pályára lépnek. 

A tanterv első részének utolsó szakasza a felsőbb 
oktatás vagyis a L í c e u m o k szervezésével foglalkozik. 
E magasabb tanfolyamba oly ifjak lépnek, kik befejezvén 
a humánus iskolák vagyis gymnasiumok cursusát, maga-
sabb kiképzést óhajtanak nyerni, hogy ezzel a politikai 
és társadalmi életben magasabb állásokat tiszteségesen 
betölthessenek. E magasabb tanfolyamon részint némely 
magasabb tudományokat mint bölcseletet, mennyiségtant, 
természettant behatóbban tanulmányozhatnának, részint a 
jog- és államtudományokra, orvosi tudományokra és theo-
logiára pontosabban és jobban elkészülhetnének. Ezen a 
fokozaton a tudományok akadémikus módon adatnak elő 
és minden semesterben egy-egy tudomány befejezendő. 



Igy két évi cursus alatt két vagy három professor és egy 
segéderő közreműködése mellett következő tudományok 
tárgyalhatók: 

Az első évben: Psychologia, logika és metaphysika. 
Tiszta mennyiségtan. Bölcsészet történelme. Közép és 
újkori történelem. Tudományok encyclopaediája. Rend-
szeres hittan. Egyetemes és hazai egyháztörténelem. Görög 
és római auctorok magyarázata. 

A második évben: Gyakorlati bölcselet. Alkalmazott 
mennyiségtan és physika. Aesthetika. Magyarország tör-
ténelme és statisztikája. Irodalom történet. Egyetemes és 
hazai egyháztörténelem. Magyar protestáns egyház-jog. 

Rendkívüli tantárgyak a. bölcseleti tanfolyamon a 
következők: Gazdaságtan. Érmészet. Diplomatika. Ezeket 
a segédtanár adja elő. A három rendes professor mellé 
egy negyedik is szükséges, ki a neveléstant és a hittani 
tudományokat adná elő. 

A theologiai tanfolyam két éves cyklusból áll és 
benne következő tudományok taníttatnak: Ó és új szövet-
ségi exegesis. Az evangéliumi és epistolai perikopák 
gyakorlati magyarázata és katechetika. A symbolikus 
könyvek rövid története. A rendszeres hittan és ker. er-
kölcstan ismétlése. Szent beszédek készítése és gyakorlati 
katechizáczió. Lelkipásztori gondozástan. (Homiletika.) Dog-
mák története. 

Azonban az iskolának nem csak az a feladata, hogy 
a szegénysorsú tanulókat a lelkészi pályára előkészítse és 
felsegítse, de gondjának kell lenni arra is, hogy a módo-
sabb és tehetősebb szülék gyermekei is hajlamaiknak, 
hivatásuknak és rangjuknak megfelelő kiképeztetést nyer-
jenek. E czélra megfelelő a h a z a i j o g i s m e r e t e kap-
csolatban más tudományokkal, melyek a protestáns hitet 
közelebbről érdeklik. A szegényebb sorsú és alumneumi 
vagy convictusi vagy egyéb jótéteményekre szorúlt tanulók 
is, ha hajlamuk a j o g t u d o m á n y o k és a jogi pálya 



felé húz, evangélikus iskolákban könnyebben kiképezhet-
nék magukat ezen tudmányokban, mint a róm. katholi-
kusok jogi akadémiáin. Ezért némely protestáns líceumon 
— ott t. i. hol vagy az egyházi-gyülekezet megfelelő 
anyagi erővel rendelkezik, vagy az egyetemes egyház 
járúit hozzá segélyével — j o g i tanfolyamok is szervezen-
dők. Ily tanfolyamhoz legalább három tanerő szükséges 
és két évi cursus alatt benne következő tudományok 
adatnak elő : 

Az I. évben : Természetjog és nemzetközi jog. Egye-
temes és hazai közjog és közigazgatástan. Pénzügytan és 
kereskedelmi jog, a jog és államtudományok encylopaediája. 
Az európai államok története. 

A II. évben : Az európai államok és különösen 
Magyarország statisztikája. Oklevéltan és Magyarország 
pragmatikus története. Magyar polgári jog és büntető jog 
Törvényszéki gyakorlatok és törvényszéki irály (stílus 
curialis.) 

E tantervet az egyetemes gyűlés 1809-ben elfogadta 
és elrendelte, hogy egy év leforgása alatt valamennyi 
iskolában életbe léptettessék. Azonban e határozat csak 
irott malaszt volt, mert a mostoha viszonyok igen sok 
akadályt gördítettek elé, hogy iskoláink régóta óhajtott 
egységes rendezkedése és szervezkedése meg ne valósúl-
hasson. 

Egyike ezeknek volt ismeretes lanyhaságunk, közö-
nyösségünk, mely már máskor is útját állta iskoláink 
sok üdvös reformjának. Az egyetemes gyűlés 1811-ben 
január hó 26-án tartott ülésében kimondja, hogy miután 
tudomására jutott annak, hogy némely tanítók az új 
iskolai rendszert életbe léptetni vonakodnak, hivatalvesz-
tés terhe alatt meghagyja minden tanárnak és tanítónak, 
hogy ahhoz alkalmazkodjék. 

Egy másik mélyebbre ható és váratlanúl jött csapás 
is feltartóztatta iskoláink korszerű fejlesztését. 1811-ben 



ugyanis állami életünket oly csapás érte, mely a nemzet-
gazdaságtan elvei szerint minden szerencsétlenségnek 
között, melyek az államot érhetik, a legveszedelmesebb. 
Ez volt a szomorú emlékű p é n z d e v a l v a t i ó . E pénz-
ügyi krízis folytán evangélikus iskoláink számára kegyes 
jótévök által tett alapítványok értékök egy ötödére szállot-
tak le. És hogy iskoláink e csapás folytán mégsem pusz-
túltak el végképen, ezt csak is az evangélikus hithűség 
áldozatkészségének tudható be. Fényes és hervadhatlan 
érdemek magasztalják ezért magyar protestáns egyházunk 
egyik örök időkig fennmaradó diszét, az akkori egyetemes 
felügyelőt ócsai B a l o g h P é t e r t , ki egyházunk sokat 
hányatott hajóját épen e zivataros időkben vezette. Az ő 
buzgólkodásának köszönhető, hogy már 1816-ban az egye-
temes gyűlés mintegy 130 ezer forintra rugó iskolai alap-
pal rendelkezett, melylyel az egyes hazai protestáns isko-
lákat és a szegénysorsú tanulókat segélyezte, gyámolította. 

A megindúlt iskolai reformok iskolánkra sem voltak 
hatás nélkül, mely élénk figyelemmel kisérte a mozgal-
makat és készséggel elfogadott minden oly intézkedést, 
melyet a haladó kor az iskola felvirágoztatása érdekében 
szükségessé tett. Iskolánk ez időbeli szervezete nem sző-
rűit ugyan sok javításra és pótlásra, hogy a Schedius-féle 
iskolai rendszer szellemében átalakúlhasson, minthogy 
eddigi szervezete is meglehetősen megközelítette az új 
iskolai szervezetet és nem lehetetlen, hogy ennek meg-
alkotói igen sok dologban épen a pozsonyi iskola szer-
vezetét személték ki tervezetük mintájáúl, mit az a körül-
mény is bizonyít, hogy az összes hazai evangélikus isko-
lák között a pozsonyi iskola szervezkedett először az új 
iskolai rendszer szellemében. Mind a mellett a háborús 
világ és a nagy pénzválság folytán beállott szegénység 
nem engedte meg, hogy a pozsonyi evangélikus egyház-
gyülekezet a maga erejéből fejleszsze és emelje iskoláját 
oly fokra, hogy ez az új iskolai rendszer szellemében is 



a hazai protestáns egyház első iskolájául maradhasson. 
Ezért 1814-ben az egyházgyülekezet az egyetemes con-
venthez fordult, kérve ezt, hogy, miután az életbe lép-
tetni rendelt új tanrendszer mellett a meglévő tanerők 
nem elégségesek, addig is, míg saját pénzereje megengedi, 
alapítana az egyetemes convent az egyetemes iskolai alap-
ból Pozsonyban egy új tanszéket. Az egyetemes gyűlés 
készséggel hajlott e kérésre, és elhatározta, hogy a fel-
állítandó tanszék theologiai legyen, és javadalmazására 
400 forint évi fizetést szavazott meg, mely összeghez 
Jeszenák János báró holta napjáig évi 100 frttal járult. 
Ezzel iskolánk egy uj professori tanszéket nyert, úgy hogy 
most már ö t r e n d e s p r o f e s s o r működött a felső 
tanfolyamon. Az új tanszék Zsigmondy Sámuellel töltetett 
be, ki már az 1812—14. években is mint supplens díj-
talanul adta elő az exegetikai tárgyakat a legjobb ered-
ménnyel. Zsigmondy 1815, február hó 5-én iktattatott 
be állásába. 

Minthogy iskolánk ekként a tanerőknek az uj iskolai 
rendszer követelte számával rendelkezett, azonnal hozzá-
látott a szervezkedéshez. Mivel azonban az uj iskolai 
rendszer a követelmények maximális fokát szabta meg, 
ezért a gyakorlatban egészen sehol sem valósult meg. 
Mindenik iskola az uj rendszert a maga fejlődési állapo-
tának és tényleges helyzetének megfelelőleg alkalmazta 
és alakította át. Igy tett a pozsonyi iskola is. A tanári 
testület, miután jól meghányta-vetette a dolgot minden 
oldalról, 1815. október hó 8-án egy tervezetet nyújtott 
be az egyházi conventnek, a mely szerint az iskolát 
rendezni jónak látta. E tervezetet az egyházi convent 
elfogadta és e szerint iskolánk következő szervezetet nyert: 

A legalsó fokozaton volt az elemi (polgári) iskola 
két osztálylyal és mindenik két-kétéves tanfolyammal. 
A középső fokozatot alkotta a latin vagy grammatikai 
iskola három osztálylyal. Az első volt a D o n a t i s t á k , 



a második a g r a m m a t i s t á k és a harmadik a s y n ta-
x i s t á k osztálya mindenik két-két éves tanfolyammal. 

A g r a m m a t i s t á k osztályáig sok oly tanuló is járt 
kik tudományos pályára nem készültek, hanem ezen osz-
tálylyal tanulmányaikat befejezték. Épen ezekre való te-
kintetből a Donatisták és grammatisták a latin nyelven 
kivül sok oly tudományt is tanúltak, melyeket az új iskolai 
rendszer a polgári iskolák felső osztályai számára jelölt 
ki, úgy hogy e két osztály a polgári iskolát is helyettesí-
tette. Ugy az elemi iskola két osztályának valamint a 
latin iskola három osztályának külön-külön egy-egy 
tanítója volt. 

A felső fokozatot alkották: a) a humaniórák két osz-
tálylyal, a rhetoriká-val és poetiká-val egy-egy évi tan-
folyammal; b) a bölcseleti, jogi tanfolyam három évvel 
és c) a theologiai tanfolyam két évvel. 

E felső fokozaton az öt professor oktatott, a tanítás 
szakrendszer szerint történt. 

Ez időtől fogva iskolánknak hivatalos czime állandóan 
a l í c e u m , mely elnevezés egyébiránt a köznyelvben 
eddig sem volt szokatlan, de hivatalos okmányok el eddig 
mindég g y m n a s i u m n a k nevezik. 

1817-ben Fábry István helyét Kovács-Martiny Gábor 
foglalta el, ki 1845-ig működött és líceumunknak egyik 
kiváló tanára és országos hirű physikus volt. A theo-
logiai tanszéket Stanislaides halála után 1824-ben Schuleck 
Gáspár foglalta el, kinek működése azonban csak rövid 
ideig tartott, már 1827. Scheverlay Mátyás, a selmeczi 
líceum tanára váltotta őt fel. Zsigmondy Sámuel meg-
halt 1833-ban, helyébe Greguss Mihály az eperjesi kol-
légium tanára választatott meg. Bilnitza Pált, ki 1829 
óta a dunáninneni evang. egyház superintendense is volt, 
1834-ben Schimko Vilmos váltotta fel mint a pozsonyi 
magyar-tót egyház lelkésze és a liceum egyik tanára. Az 
1838-ban nyugalomba vonúlt Gross Jánost Schröer Gott-



fried Tobias követte. 1839-ben líceumunk két kiváló 
tanerőt kapott Michnay András és Boleman István sze-
mélyében, előbbi Greguss Mihály, az utóbbi Scheverlay 
Mátyás helyét foglalta el. 

Schedius-Lovich iskolai rendszere a már említett 
okok miatt nem tudott a gyakorlatban mély gyökeret verni. 
Már 1836-ban a tiszai kerület és Munyay Antal Lajos 
az eperjesi kollégium igazgató-tanára a fennálló iskolai 
rendszerre nézve terjedelmes megjegyzéseket nyújtott be 
az egyetemes gyűlésnek. Az egyetemes gyűlés e meg-
jegyzéseket kiadta Schedius Lajosnak oly utasítással, hogy 
ezek figyelembe vétele mellett javítsa, módosítsa tantervét. 
Schedius az 1837. évi szept. 3. és következő napjain 
tartott egyetemes gyűlésen terjesztette be újonnan átdol-
gozott tantervét, melyet a közgyűlés a kerületeknek adott 
ki, hogy tegyék meg reá észrevételeiket. 

Schedius módosított iskolai rendszere az oktatás 
egész szervezetében szintén e l e m i i s o l á k a t , l a t i n 
i s k o l á k a t , vagy g y m n a s i u m o k a t és l í c e u m i 
t a n f o l y a m o k a t különböztet meg. 

E tantervjavaslatra a pozsonyi evang. liceum tanári 
kara igen figyelemre méltó megjegyzéseket telt, melyeket 
az egyetemes felügyelőnek is beterjesztett. 



14. 

A zay-ugróczi iskolarendszer. Az elemi iskola 
különválása. 

Í'chedius „megjobbított" és újonnan elfogadott tan-
, terve az egyetemes gyűlés kemény parancsa 

daczára sem érvényesülhetett a gyakorlatban. 
Minden evangélikus iskola illetékes superinten-

dentiája útján felterjesztette véleményét az egyetemes fel-
ügyelőhez, melyben kimutatja az evang. iskolákban mű-
ködő tanárok befolyása és megkérdezése nélkül hozott 
tanterv kevésbé használhatóságát és számos visszásságát. 
A tanterv revisióját első sorban a pozsonyi evang. liceum 
tanári kara sürgette és e czélból azt ajánlotta, hogy egy 
e g y e t e m e s t a n á r i é r t e k e z l e t h i v a s s é k e g y b e , 
mely az iskolai rendszert megvitassa és a meglévő körül-
ményekre alkalmazza. E mozgalomnak az volt a követ-
kezménye, hogy az új egyetemes felügyelő Zay Károly 
gróf, ki mint a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
felügyelője lépett az egyetemes felügyelő díszes állásába, 
1841. július hó 20-ára zay-ugróczi várába értekezletre 
hivta meg a magyar evangélikus iskolák kiválóbb tan-
férfiait. Ez értekezleten képviselve voltak a pozsonyi, 
soproni, eperjesi, késmárki, lőcsei, selmeczi líceumok két-
két és a modori gymnasium egy küldöttjével. A pozsonyi 
liceum részéről Michnay Endre és Boleman István 
tanárok voltak kiküldve. Ezeken kivül részt vett az érte-
kezleten több evangélikus lelkész, egyházi felügyelő és 



presbyter. A jegyzői tisztet Király József soproni tanár 
teljesítette. Előadó Michnay Endre volt. Az értekezlet hét 
napig tartott ; lefolyásáról, tárgyalásairól tiszta képet 
nyújtanak a jegyzőkönyv megállapodásai. 

Ezen jegyzőkönyvi határozatokból kitűnik, hogy a zay-
ugróczi tanári értekezlet nem ú j t a n í t á s i r e n d s z e r t 
dolgozott ki, hanem csupán a meglévő tanítási rendszert 
alakította át, hogy t. i. a tényleges viszonyok keretébe 
czélszerűen beilleszthető legyen. Figyelemre méltó, hogy 
az eszközölt módosítások a p o z s o n y i e v a n g . l i -
c e u m t a n á r i k a r á n a k j a v a s l a t a i é r t e l m é b e n 
t ö r t é n t e k . A liceum tanári karának azon megjegyzései 
és észrevételei, melyeket már 1838-ban Schedius tan-
tervére tett, melyeket azonban akkor illetékes helyeken 
figyelemre nem méltattak, itt megérdemelt méltatásra 
találtak és egyhangúlag elfogadtattak. Az értekezletnek 
leglényegesebb intézkedése, a magyar nyelvnek kötelező 
tannyelvvé való tétele, szintén a pozsonyi evang. liceum 
tanári karának az intentiója, mely, mint láttuk, már egy 
évvel előbb a magyar nyelv tanítására nézve hasonló 
intézkedéseket honosított meg. E tanterv megalkotásának 
dicsőségében az oroszlánrész a pozsonyi liceum tanári 
karát illeti meg. 

Azonban az értekezlet nem csak a kor követelmé-
nyének megfelelő tanítási rendszert állapított meg, hanem 
igen sok más, a protestáns oktatásügyet lényegesen ér-
deklő indítványokat és figyelmeztetéseket tett, melyeket 
azonban az egyetemes gyűlés csak igen csekély részükben 
hagyott helyben, úgy hogy a megállapított iskolai rend-
szer korántsem adta teljes valójában a Zay-Ugróczon 
tanácskozó tanárok nézeteit és óhajtásait a protestáns 
iskolák javítása és jobb karba helyezéséről. 

Ez iskolai rendszer, mely közönségesen „zay-ugróczi 
tanterv" név alatt ismeretes, főelvűl „az egyformaságot, 
azaz a tanulmányoknak minden iskola terjedelméhez és 



körülményeihez mért s z á m á n a k é s r e n d é n e k tö-
k é l e t e s e g y e n l ő s é g é t é s e g y s é g é t t ű z t e ki, 
úgy hogy az által-menetel egyik oskolából a másikba 
minden szenvedendő hátramaradás vagy szükséges is-
métlés nélkül megtörténhessék«. Magokat az iskolákat 
n é p i s k o l á k r a é s t u d ó s i s k o l á k r a osztja fel. A 
népiskolák ismét vagy f a l u s i (elemi) vagy v á r o s i 
(polgári) i s k o l á k ; a tudós iskolák részint g y m n a -
s i u m o k , melyek ismét vagy g r a m m a t i k a i i s k o l á k 
(progymnasiumok), vagy h u m á n u s i s k o l á k (gymna-
siumok szorosabb értelemben) vagy L í c e u m o k , me-
lyekben bölcsészeti, jogtani és hittani pálya van. 

Líceumunk már az 1840/41-iki iskolai évben, tehát 
a zay-ugróczi értekezlet előtt rendezkedett oly értelemben, 
mint a hogyan később a zay-ugróczi tantervezet az ösz-
szes protestáns iskoláknak előszabta. Szervezkedését azon 
tervezet szerint tette, melyet 1840-ben a pozsonyi egy-
házi conventnek benyújtott és mely azt helyben hagyta 
és elfogadta. E tervezet irányeszméit — mint fentebb 
említettük — magáévá tette a zay-ugróczi tanári érte-
kezlet is, ezek szerint alkotta meg ismeretes tantervét. 
Egyébiránt líceumunknak 1840-ik évi szervezkedése 
csupán annyiban tért el régibb szervezetétől, hogy az új 
szervezet értelmében a felső folyamban valamennyi tudo-
mány adatott elő minden esztendőben, holott eddigelé 
némely tantárgyra csak minden második vagy harmadik 
évben került a sor; továbbá a humaniora két osztály, a 
rhetorika és poétika osztálya szintén külön választatott. A 
tudomány körök ily kitágulása és bővülése folytán az 
iskolai épület tanhelyiségei elégteleneknek bizonyultak és 
új tanhelyiségekről kellett gondoskodni. Az egyházgyüle-
kezet áldozatkészségével sietett a hiányokon segíteni: az 
iskolai helyiséggel szemközt fekvő épületében új tanter-
meket rendezett be. 

Az 1841-ik évben Németh Sándor a liceum h a t o-



d i k r e n d e s tanáráúl választatott meg. Tanszékének 
javadalmazására a magyar irodalmi tanszék alapítására 
eszközölt önkéntes pénzadományok évi kamatjai fordí* 
tattak, ugyanazért az e czélra megindított gyűjtés tovább 
folytattatott. 

Mivel a zay-ugróczi tanítási rendszer az ó-classikus 
nyelvek alapos tanítására és a classikus auctorokkal való 
beható foglalkozásra nagy súlyt fektetett: ezért már 1840 
óta Lichner Pál hitjelölt Michnay András professor veze-
tése és felügyelete alatt a humaniora osztályokban görög 
nyelvet és irodalmat tanított. 

Lichner mintegy öt évig minden díj és jutalom nél-
kül egészen ingyen fáradozott. Önzetlen buzgólkodásáért 
és sikeres működéseért az egyházi convent 1843-ban a 
tiszteletbeli professori czímet adta neki. Azonban ezen ideig-
lenes állapot tovább már nem tarthatott. 1845-ben január 
hó 2-án a líceumi tanári kar az egyházi conventhez egy 
alaposan megokolt emlékiratot nyújtott be. melyben a 
humaniora két osztálya végleges rendezését és e végből a 
második tanerőnek állandósítását elodázhatlanúl szüksé-
gesnek jelezte. Az egyházi convent 1845. márczius hó 2-án 
tartott ülésében a tanári karnak mindenképen megokolt 
felterjesztésére elhatározta egy classika-philologiai tanszék-
nek a felállítását és ennek betöltésére Lichner Pált válasz-
totta meg „ r e n d k í v ü l i p r o f e s s o r i " czímmel; java-
dalmazásáról egyelőre, m ig más pénzforrások nem akad-
nak, úgy gondoskodott, hogy néhai Gelelneky Frigyes 
Sámuelnek az egyház és iskola alapjára hagyományozott 
6000 pengő forintnyi tőke kamatait rendelte e czélra 
fordítani. Ezzel líceumunkon már 7 professor működött. 

Nagy veszteség érte iskolánkat 1845. július hó 19-én 
Kovács-Martiny Gábor halálával. Az egyházgyülekezet min-
dent elkövetett, hogy az elhúnyt kitűnő tanárhoz hasonló 
kiváló tanerővel töltse be az árván maradt mennyiségtan-
természettani tanszéket. Két kiváló szakember volt erre 
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kijelölve: Tarczy Lajos a pápai ev. ref. főiskola híres 
physika-professora és Fuchs Albert az eperjesi evang. 
collegium jeles tanára. A választás nagy érdeklődés közt 
folyt le; a győztes öt szótöbbséggel Tarczy volt (118 
szavazattal 113 ellenében). Tarczy azonban sok minden-
féle követelésekkel lépett elő, miket az egyházgyülekezet 
a legjobb akarat mellett sem teljesíthetett, ezért 1845. 
október 26-án tartott ülésében Tarczy megválasztatását 
semmisnek nyilvánította és a mathematikai-physikai tan-
székre új választást tűzött ki. A második választás no-
vember hó 2-án ejtetett meg. Ekkor az egyházgyülekezet 
tekintettel arra, hogy az első választásnál a másik jelölt 
Fuchs Albert csak néhány szavazattal maradt kisebbség-
ben, nem tartott szavazást a jelöltek fölött (jelöltek voltak 
Fuchson kivül Lichard Dániel szakolczai lelkész és 
Hlavatsek János lőcsei tanár), hanem Fuchs Albertet 
közfelkiáltással választotta meg az üresedésben levő tan-
székre. Fuchs 1846. február hó 11-én igtattatott be tan-
székébe. Ugyancsak 1846-ban márczius hó 8-án az 
egyházi convent Tamaskó István subrectornak a „ t i sz-
t e l e t b e l i p r o f e s s o r i " czímet adta ama önszántából 
tett ajánlkozásáért, hogy a lheologusoknak a héber nyelv 
tanítására díj nélkül vállalkozott. 

A megválasztott professorok „hívány" útján értesí-
tettek megválasztatásukról. Tanszékeikbe nagy ünnepséggel 
igíattattak be, mely rendesen a könyvtári nagy teremben 
az egyház és iskola elöljáróinak, a kegyes jótévőknek és 
a tanuló ifjúságnak jelenlétében folyt le. 

A lelkészeket, tanárokat és tanítókat mindég a teljes 
convent választotta szavazás útján. E választást egy 
candidáló bizottság készítette elé, mely 27 választott 
tagból állott és elnöke az inspector volt. A teljes convent 
ezen bizottság hármas kijelölése szerint ejtette meg a 
választást. 

A magy. kir. helytartótanácsnak 1846. márczius hó 



17-ikén kelt intézvénye értelmében líceumunk rectora 
utasíttatott, hogy Ő cs. kir. felségének legközelebb kibo-
csátott rendeleténél fogva az országban létező minden 
ágazatú és vallású nyilvános tanintézetekről évenként idő-
szaki rovatos értesítvények küldessenek be a királyi 
helytartótanácshoz a tudományok, illetőleg a tanintézetek 
egyes ágazataik és nemeik t. i. hittani, jogi, bölcsészeti 
tanulmányok, továbbá a középtanodák és az elemi iskolák 
szerint egymástól elkülönítve, mely meghagyásnak a 
liceum rectora mindenkor meg is felelt. 

1847-ben november hó 13-án a liceum tanári kara 
hódolatát fejezte ki az országgyűlés megnyitása végett 
Pozsony város falai között tartózkodó V. Ferdinánd 
magyar királynak. Ez alkalommal a király színe elé járul-
tak a lelkészek és a liceumi tanári kar részéről Michnay, 
Fuchs és Németh professorok. A királyi felséghez Michnay 
intézett beszédet. Hasonlókép üdvözölte a liceum tanári 
kara nevében Michnay István főherczeget is, ki ezen 
országgyűlés alkalmával választatott meg Magyarország 
nádorává. 

Nevezetes változás állott be iskolánk szervezetében 
1847-ben. Ez évben ugyanis az egyházi convent Schröer 
liceumi rector indítványára az elemi iskolákat a gymna-
siumtól és liceumtól teljesen elkülönítette és külön fel-
ügyelet alá helyezte. 



15. 

Thun Leó „Organisations-Entwurf"~ja. A liceum 
magán jellegű tanintézetté való nyilvánitása. 

zabadságharczunk lezajlása után a győzelemre ju-
tott hatalom dühét a protestáns egyházra is 
kiterjesztette, alkotmányát felfüggesztette, gyűléseit 
betiltotta, a vezérlő férfiak hivatalos működését 

megszüntette és az egyházkerületek közötti kapcsot szét-
törte. Az egyház szomorú sorsában osztozott az iskola 
is. A negyvenes évek tanügyi reformjainak gyümölcsei 
nem érlelődhettek meg, virágpompájukban tépte le azokat 
a nagy vihar, mely letiprott hazánkon végig dúlt. 

A hatalom a protestáns egyházra, mért csapásait 
azzal kezdte meg, hogy erőszakosan széttépte azt a belső 
viszonyt, mely a protestáns egyház és iskolák között 
létezett, a mennyiben országunk közoktatásügyét kezébe 
ragadta, és az összes iskolák újjászervezését önkényileg 
kezdte életbe léptetni. 

Thun Leó osztrák közoktatásügyi miniszter még 1848-
ban az osztrák birodalom tanintézetei számára egy tan-
tervjavaslatot adott ki, melyet 1849-ben, miután az ille-
tékes tényezők valamennyien hozzászólottak, a birodalmi 
kormány ily czím alatt adott ki: » E n t w u r f d e r Or-
g a n i s a t i o n d e r G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n 
in O e s t e r r e i c h « . E tanterv az Ausztriában eddig fenn-
állott tanítási rendszert gyökeresen átalakította, ezért ehhez, 
mint szabályozóhoz minden fennálló tanintézet köteles volt 



alkalmazkodni. Fősúlya a gymnasiumi oktatásra irányúit. 
A gymnasium a német gymnasiumok mintájára alsó és 
felső gymnasiumra tagolt nyolcz osztályú főgymnasiumból 
állott, mindegyik osztály egy-egy éves tanfolyammal és 
pontosan kijelölt tananyaggal. Az oktatás czéljául a tan-
terv azt túzte ki, hogy a tanulókat, különösen a classikus 
nyelvek és irodalmak felhasználásával magasabb, általános 
képzettségre segítse és ezzel őket az egyetemi tanúlmá-
nyokra előkészítse és hogy az ifjak művelt, nemes jelle-
müekké vállhassanak. A gymnasium összes tantárgyainak 
előadására 10—12 szakszerűleg képzett és állami vizsgáló 
bizottság által képesített tanárra volt szükség. A meg-
választott tanárokat és az igazgatókat az állam erősítette 
meg hivatalukban. Tankönyvül csak a közoktatási kor-
mánytól engedélyezett tankönyveket volt szabad használni. 
Szóval az egész gymnasiumi oktatás közvetlenül az állam 
administratiója alatt állott. 

E tanterv a gymnasiumi oktatás rendes tantárgyait 
igy állapította meg: vallástan; latin nyelv; görög nyelv 
a harmadik osztálytól kezdve; anyanyelv; német nyelv; 
történelem és földrajz; mennyiségtan; természetrajz; ter-
mészettan; bölcseleti előtan. — Rendkívüli tantárgyak: 
szépírás, rajzolás, ének, testgyakorlás. 

Az egész gymnasiumi tanfolyam k é t s z a k a s z r a , 
a l s ó é s f e l s ő fokozatra oszlott, az egyik az a l s ó , a 
másik a f e l s ő gymnasiumot alkotta; az előbbi adatokat 
gyűjtött ismeretszerzés végett, az utóbbi pedig a gyűjtött 
adatokat rendszerbe foglalta, systhematizálta. Az alsó 
fokon szerzett ismeretek magukban véve is egy v i-
s z o n y l a g o s a n b e v é g z e t t e g é s z e t alkottak, úgy 
hogy a mely tanuló tanúlmányait itt befejezte és gyakor-
lati pályára lépett, nem külön álló, elszigetelt ismeret-
anyaggal hagyta el tanulói pályáját, hanem a létező dol-
gokról meglehetősen rendszeres ismerettel bírt. 

Alsóbb osztályból felsőbbe csak » á t h e l y e z é s i 



v i z s g á l a t « alapján léphetett a tanuló. Ilyen vizsgálat 
minden iskolai év végén volt Í r á s b e l i é s s z ó b e l i . 
Az Írásbeli vizsgálat tárgya az ó classicus nyelvek és az 
anyanyelv, a mathematika és a történelem; a szóbeli vizs-
gálat az illető osztály összes tantárgyaira terjedt ki. Az 
eredmény megbirálásánál a tanuló évi feleletei is figye-
lembe vétettek. Azon tanulók, kik a gymnasiumi tan-
folyam elvégzése után egyetemre készültek, a tanfolyam 
utolsó éve végén é r e t t s é g i v i z s g á l a t o t tettek, mely 
szintén Í r á s b e l i és s z ó b e l i . Minden vizsgálatról a 
tanuló bizonyítványt kap. 

A tanerők száma a teljes gymnasiumban legalább 
12, kik közül egy az igazgatói tisztet viseli; a mellék-
tárgyakat segéd- és melléktanárok adják elő. Egy-egy 
tanár heti óráinak száma 20. A tanítás szigorúan s z a k -
r e n d s z e r szerint történik. 

Politikai tekintetben minden iskolát az » E n t w u r f « 
á l l a m i i n t é z e t n e k nyilvánít, mely egyenesen az állami 
hatalomnak van alárendelve. Oly testületek, melyek isko-
lákat tartanak fenn, iskolájuk irányában csak annyi joggal 
bírhatnak, a mennyit számukra az állam czéljainak veszé-
lyeztetése nélkül nekik megadni jónak lát. Ennélfogva 
minden gymnasium vagy á l l a m i vagy m a g á n gym-
n a s i u m . Az állami gymnasium egyúttal n y i l v á n o s 
g y m n a s i u m és bizonyítványai á l l a m é r v é n y e s e k . 
A magángymnasiumokat nyilvánossági joggal az állam 
ruházza fel, ha a s z e r v e z e t b e n kijelölt elveknek és 
feltételeknek eleget tesznek, különben a gymnasium nem 
nyilvános és bizonyítványai államérvényességgel nem 
bírnak. 

A tanárokat a nem állami gymnasiumokban a fenn-
tartó testület választja ugyan, de állami vizsgálatot tar-
toznak tenni és hivatalukban a tanügyi kormány erősíti 
meg. A használandó tankönyvek csak államilag engedé-
lyezettek lehetnek. 



E tanszervezet, mely eredetileg csupán az osztrák 
gymnasiumok számára készült, szabadságharczunk leve-
rése után az osztrák vallás és közoktatási miniszter 1849. 
évi október hó 9-ikén kelt rendeletével Magyarországra 
is kiterjesztette és megbízta G e r i n g e r P á l teljhatalmú 
császári polgári biztost, hogy e szervezetet hirdesse ki 
és életbe léptetése végett rendelje ki a kerületi iskolai 
biztosokat. A kirendelt kerületi iskolai biztosok 1850-ben 
kezdték meg működésüket. 

Ez intézkedés a magyar protestáns egyházat a legérzé-
kenyebb oldalról támadta meg, a mennyiben iskoláit 
egyenesen kiragadta kezéből. Nemzeti ügyünknek is ki-
mondhatatlan vesztére tört, mert tanítási nyelvül a n é m e t 
n y e l v e t jelölte ki. Ezenkivül a protestáns iskolai rend-
szertől is lényegesen eltért. A zay-ugróczi iskolai rendszer 
ugyanis a gymnasiumot hat éves tanfolyamnak contemp-
lálta, mely két-két évi tanfolyamú három osztályból állott 
u. m. a két grammatikai és a két humánosztályból, 
melyekben kevés kivétellel ugyanazon tantárgyak tanitat-
tak, mint a melyeket az »Entwurf« is kiszabott. A 
gymnasiumi tanfolyamon túl levő » log ika« és » p h y s i k a « 
osztályokat, melyek a liceum bölcseleti tanfolyamát alkot-
ták, a gymnasiumhoz csatolni és ezzel a Thun kivánta 
nyolcz osztályú főgymnasiumot felállítani magában véve 
nem járt volna ugyan sok nehézséggel és akadálylyai. A 
leküzdhetetlen baj ott volt, hogy míg a zay-ugróczi tan-
terv szerint hatosztályú gymnasium összes tantárgyait 
5—6 tanerő látta el, addig az »Entwurf« főgymnasiuma 
tantárgyainak ellátására legalább 10 t a n á r kellett. Ennyi 
tanerő beállítására az iskola fenntartó egyházak legtöbbje 
képtelen volt. így nem maradt más hátra, mint vagy 

• alsó fokú gymnasiummá alakítani át a tanintézetet, vagy 
megtartani az eddigi szervezetet, de ezen esetben az 
intézet nem birt n y i l v á n o s s á g i j o g g a l , é r v é n y e s 
b i z o n y í t v á n y o k a t nem állíthatott ki és ezzel a 
tanulók jövője volt koczkáztalva. 



Liceumunk az 1849/50-iki iskolai évre régi alakjában 
és szervezetében nyilt meg, minthogy az 1848-ban tervezett 
iskolai reformok a nemzetünket ért súlyos csapások miatt 
nem valósúlhattak meg. A tanulók száma közéletünk szét-
dúlt viszonyai miatt, kivált a felső tanfolyamban szerfelett 
csekély volt. A theologiai tanfolyamban 15, a jogon 10, 
a bölcseletin 32 tanuló volt bejegyezve, a mi a rendes 
viszonyok között ide sereglett felsőbb tanulók számának 
alig egy ötödét tette ki. 

Az iskolai év általában nagyon nyomott hangulatban 
indult meg és folyt le. Ostromállapot volt nemcsak a közélet-
ben, de az iskolában is. 1850-ben márczius hó 1-én Attems 
Henrik gróf császári biztos közli a pozsonyi ev. egyház 
inspectorával az új iskolai szervezetet, melyet immár 
Magyarországra is kiterjesztettek. Egyben figyelmezteti 
az egyház inspectorát, hogy a pozsonyi ev. egyházra 
nem lehet közönyös, vájjon líceuma a magyarországi 
tanügy végleges szabályozása alkalmával azon tanintéze-
tek közé soroztassék-e, melyeket az állam n y i l v á n o -
s o k n a k ismer el és melyeket a megillő jogokkal ruház 
fel, vagy pedig csak m a g á n intézetnek tekintessék-e. 
A nyilvános tanintézetté való elismerés azonban bizonyos 
czélszerü intézkedések foganatosításától függött, melyeknek 
megbeszélése végett a ministeri biztos az egyház elöljáróit 
haladéktalanúl magához hivatta, hogy ezen intézkedések 
a második félévben már életbe léptetessenek. Ezen intéz-
kedések között a legfontosabb az volt, hogy a t a n n y e l v 
n é m e t l e g y e n és hogy a tanerők, melyek eddigelé a 
bölcsészeti és jogi tanfolyamon szétforgácsolva voltak, 
konczentráltassanak. Mindaddig, mig az egyház ezen 
követelmények megvalósítása iránt nem intézkedik, a má-
sodik félévet nem lehetett megkezdeni. 

Az egyház inspectora a hatalom követelményeit véle-
ményadás végett az iskolai tanácsnak adta át. Ez már-
czius hó 4-ikén hosszas megfontolás és tanácskozás után 



oda nyilatkozott, hogy miután az 1791-ik évi XXVI-iki tör-
vényczikk értelmében a protestáns közép- és felsőiskolák 
tanügyét illetőteg a kerületi és egyetemes gyűlés bir intéz-
kedési joggal és az iskola fenntartó egyházi gyülekezet 
joga csak arra terjeszkedhetik ki, hogy az egyetemes gyű-
lés tanügyi határozatait végrehajtsa : ennélfogva az egyházi 
gyülekezet nem érzi magát feljogosítva arra, hogy a tan-
ügyben bárminő változtatásokat tegyen, vagy reformokat 
életbe léptessen, mivel ez által a kerületi és egyetemes 
gyűlés jogkörébe avatkoznék. 

A következő 1850/51-iki iskolai évre a liceum tanári 
kara az egyházi gyülekezet hozzájárulásával a fennálló 
tanítási rendszeren annyiban változtatott, hogy a latin és 
görög nyelv és irodalom tanítására a szokottnál több 
órát vett fel, a német nyelvet pedig a kötelező tantárgyak 
közé vette fel és ennek tanítására új órákat rendelt el. 
Ezen intézkedéseket azonban csak i d e i g l e n e s e k n e k 
nyilvánította, melyek t. i. csak addig érvényesek, míg 
az evangélikus egyház meg nem nyeri a szabadságot 
arra, hogy egyetemes egyházi közgyűléseket tarthat és a 
maga ügyében maga nem intézkedhetik. Alig kezdett 
a tanítás a rendes mederben folyni, midőn deczember 
hóban megjelent Geringer császári teljhatalmú polgári 
biztostól a parancs, hogy, miután sok v o l t h o n v é d a 
protestáns iskolákban lappang, egy vegyes bizottság, mely 
egy városi tanácsosból, egy katonatisztből és a líceumi 
igazgatóból áll, vegye szigorú vizsgálat alá a líceumi 
tanuló ifjúságot, ha köztük ilyen bujkáló v o l t h o n v é -
d e k e t talál, azokat büntetésül osztrák katonáknak kell 
besorozni. E vizsgálat teljes szigorral ejtetett meg, azon-
ban a számban nagyon is megfogyott líceumi tanuló 
ifjúság között csak egynehány volt honvédet találtak, 
kiknek úgyis mentőlevelük volt és így a parancs szigora 
őket nem érhette. 

1851-ben június hó 3-án a császári közoktatási minisz-



terium elrendelte, hogy a magyar korona tartományai-
ban azon tanulók, kik a gymnasium VIIl-ik osztályát, 
vagyis az eddigi bölcseleti cursus második évfolyamát el-
végezték és tanulmányaikat egyetemen vagy akadémiai 
fakultáson folytatni és befejezni óhajtják, é r e t t s é g i 
v i z s g á l a t o t kötelesek tenni egy, külön e czélra ren-
delt bizottság előtt. Ilyen érettségi vizsgálóbizottságok 
Pesten, Budán, Pozsonyban, Sopronban, Kassán és 
Nagyváradon működtek. E rendeletre, miután hivata-
losan közöltetett, az egyházgyülekezet, illetőleg az iskola-
tanács azt válaszolta, hogy az érettségi vizsgálati intéz-
ménytől, mely Németországon már évtizedek óta van 
gyakorlatban, a magyarhoni protestánsok egyáltalában 
nem idegenkednek, de a protestáns iskolák is legyenek 
feljogosítva ily érettségi vizsgálatok tartására. A liceum 
tanári kara már 1848-ban sürgette az érettségi vizsgála-
tok életbeléptetését és a folyó 1850/51-iki iskolai évre 
már elrendelte, hogy a felsőbb tanulmányok hallgatására 
lépő ifjakat érettségi vizsgálat alá veti, mely vizsgálat 
már tényleg folyamatban is van: ezért az állami ható-
ságot arra kéri, hogy ezen érettségi vizsgálatot maga 
ejthesse meg. E kérelemre a császári cultusministerium 
szeptember hó 5-ikén kelt leiratában azt válaszolta, hogy 
miután a pozsonyi ev. liceum eddigelé az államhatalom 
által támasztott követelményeknek a legkisebb mértékben 
sem tett eleget, nemcsak hogy érettségi vizsgálat tartá-
sára nem jogosítható fel, hanem ez a tanintézet elveszti 
n y i l v á n o s s á g i j o g á t , ezentúl csak m a g á n i n t é z e t -
n e k tekintik, mely államérvényes bizonyítványokat nem 
állíthat ki. 

Az erre vonatkozó okmány, mely az ev. egyház 
elöljáróságához volt czímezve, szórói-szóra következőleg 
hangzik: »Nachdem die Ihrer Leitung unterstehende 
Lehranstalt bisher der a. h. Regierung noch in keiner 
Weise die von öffentlichen Gymnasien geforderten Bürg-



schaften geleistet und der a. h. Verordnung vom 27. 
Juni 1850 in keiner Art nachgekommen ist, so wird 
selbe hiemit als P r i v a t - A n s t a l t erklärt, der in Zu-
kunft nicht mehr das Recht zusteht staatsgültige Zeug-
nisse ausstellen zu können, welche Verfügung ich unter 
Einem durch die Pester und Pressburger Zeitung, sowie 
durch die Slowenski Nowini zur allgemeinen Kennt-
niss bringe. Pressburg, am 11. September 1851. Attems. 



16. 

Küzdelem az absolutismussal. A liceum új szer-
vezete. Országos gyűjtés. Új tanszékek szervezése. 

s, mely líceumunkat érte, mélyen megren-

nossági jogát tanítványainak nem állíthatott 
mérvényes bizonyítványokat, nem tarthatott 

érettségi vizsgálatokat, melyek felsőbb tudományok hall-
gatására képesítettek. E megszorító körülmények vég-
eredményükben azt okozták, hogy a tanalók mindinkább 
el-elmaradoztak iskolánktól és oly intézeteket kerestek 
fel, melyek befejezett tanulmányaikat jogérvényesekké is 
tehették. Alig kezdtek a pozsonyi ev. egyház vezetői arról 
gondolkozni, hogy miként hárítsák el iskolánkról a vég-
veszedelmet és alig állapították meg elhatározásukat, 
hogy t. i. a legmagasabb helyre fognak folyamodni ke-
gyelemért, újabb bonyodalmak szövődtek iskolánk ellen. 

Líceumunk ugyanis, bár patronatusi jogot mindig a 
pozsonyi ev. egyház gyakorolt felette, a múlt század 
közepe óta a magyar evangélikus egyház anyaiskolájának 
tekintetett, egyházunk törvényes szervezkedése óta pedig 
tanügyi tekintetben egyenesen az egyetemes gyűlés fenn-
hatósága alá tartozott; ez határozta meg a tanítási rend-
szert, mely az oktatásnál vezérfonalúl szolgált, ez járúit 
fenntartásához anyagi segélylyel is. Most az elnyomatás 
e szomorú korszakában a katonai hatalom által beállított 
emberekből szervezett dunáninneni egyházkerület — 

egyházunk őrállóit. Iskolánk elveszítvén 



kétségkívül felsőbb utasítás folytán — maga akarta a 
pozsonyi liceum felett azon jogokat gyakorolni, melyeket 
eddigelé az egyetemes gyűlés gyakorolt és mint ennek 
helyettese maga akart a líceumnak új szervezetet adni, 
mely czélból bekivánta a pozsonyi egyháztól az iskola 
alapítványairól való kimutatást. A pozsonyi ev. egyház 
tiltakozott az egyházkerület jogtalan beavatkozása ellen 
és semmiképen sem akarta azt elismerni, hogy az egy-
házkerületnek jogában állana magát az egyetemes gyűlés 
helyetteséül tekinteni. 

Miután azonban a pozsonyi ev. egyházgyülekezet 
arról győződött meg, hogy az evangélikus tanintézetek és 
így a pozsonyi liceum előbbi törvényes állapotába való 
visszahelyezése az eddigelé tanúsított passiv ellenállás 
által vissza nem szerezhető és teljes bizonyossággal csak 
úgy remélhető az elérhetőnek, ha az egyházgyülekezet a 
rosszúl és hamisan értesült hatalomtól egy illetékesebb 
és jobban értesítendő magasabb hatalomhoz fordúl és 
a fejedelem elé egy alázatos kérvénynyel járul, melyben 
világosan és a valósággal megegyezően előadja a ma-
gyar protestáns egyház és iskola szorongatott állapotát. 
Ezért ily értelmű felirat szerkesztésével és az ez irányban 
leendő lépések megállapításával egy bizottságot választott 
1851. okt. 31-én ; mely Stromszky superintendensből, 
Fuchs A. líceumi rectorból, Zechmeister György, Mos-
sóczy Lajos, Schimkó Vilmos, Jobbágyi Teophil, Schreiber 
Keresztély, Weisz László, Siegel Ernő és Mihályi Mihály 
egyházi tagokból állott. 

A pozsonyi ev. egyház jogainak és a liceum érdekei-
nek megvédése körül elismerésre méltó erélyt és tevékeny-
séget fejtett ki a l í c e u m i i s k o l a s e n a t u s . Tulaj-
donképen ez irányozta az egyház elhatározását és a fenn-
tebbi határozatok is mind az ő kezdeményezésére tör-
téntek; vesztét is idézte elő ezzel, mert Attems báró 
1852. jan. hó 21-ikén kelt rendeletével az iskola senatust 



feloszlatta, az egyháznak pedig meghagyta, hogy gyűlé-
seket csak kiküldött biztos jelenlétében tarthat és ezen 
gyűlések csak administrativ ügyeket tárgyalhatnak, egy-
úttal biztosúl Dobrovits Mihály kerületi törvényszéki ülnö-
köt nevezte ki. 

A jogaiban megszorított egyházgyülekezetnek 1852. 
júl. 10-én tartott ülésében felolvasásra került Hodzsa liptó-
szt.-miklósi lelkész és a kerületi iskolai bizottság állító-
lagos elnökének átirata, melyben hivatkozva a f. évi 
márczius hó 15. és 16-án tartott egyházkerületi gyűlés 
azon határozatára, hogy a pozsonyi ev. liceum tanítási 
rendszere a császári minisztérium által kiadott tanítási 
rendszer szerint alakítandó át, felhívja a pozsonyi egyhá-
zat, hogy a liceum alapítására, fenntartására, segélyt 
osztó intézményeire, taneszközeire, tanerőire és a liceum 
épületére vonatkozó okmányokat a f. évi július hó 12-én 
Pozsonyban megjelenő két kerületi megbízottnak bemu-
tassa, megjegyezve, hogy vonakodás vagy ellenszegülés 
esetén az illetékes császári királyi hatóságoknak lesz a 
feladata, hogy ő felsége nevében »pro suprema inspec-
tionis sibi competenda potestate« a szükséges intézkedé-
seket megtegyék. 

A pozsonyi ev. egyházgyülekezet lelke mélyéből óhaj-
totta, hogy a dunáninneni egyházkerülettel fennállott régi 
testvéri viszonya minél előbb helyre álljon, azonban előre 
látta, hogy a kerület által választott út ezúttal sem fog 
testvéri egyetértésre vezetni, mert Hodzsa átirata ezt 
lehetetlenné tette. A kerület ugyanis a pozsonyi egyházzal 
és ennek főiskolájával szemben oly jogigényekkel állott 
elő, milyeneket ez ennek előtte sohasem támasztott és 
tényleg soha nem is gyakorolt. 

Július hó 20-án tartott ülésében a pozsonyi ev. 
egyházgyülekezet egyháza és iskolája szent érdekeitől 
vezéreltetve elhatározta, hogy iskoláját a zay-ugróczi isko-
lai rendszer alapján újból szervezi olyképen, hogy e szer-



vezet az államhatalom tanítási rendszerével a lényeges 
és főbb pontokban megegyezzék. A költségeket, melyeket 
az új iskolai szervezet okozni fog, részint az egyházadó 
felemelésével, részint a liceum javára eszközlendő orszá-
gos gyűjtésből vélte fedezni. Az új iskolai szervezet ki-
dolgozásával, a tanárok, tanítók javadalmazásainak meg-
állapításával és egyéb módozatok javaslatba hozatalával 
az egyházi convent azt a bizottságot bízta meg, melyet 
még múlt évi október 31-én választott és mely az iskolai 
szervezet kidolgozásával már el is készült volt. E bizott-
ságot most az egyházi convent Kettner János, Lang Gusz-
táv, Lang Károly, Häuser Ernő, Andreanszky Antal, 
Heuffel György, Lakner Mór, Blaskovits János, Boleman 
István, Michnay Endre, Németh Sándor és Lichner Pál 
egyházi tagokkal egészítette ki. 

E kiküldött bizottság feladata volt: 1. Új szervezetet 
adni a líceumnak és kétségbevonhatatlanúl megállapítani 
azt, hogy mely hatóságot illeti meg a reá való felügyelési 
jog. 2. Új tantervet készíteni, illetőleg az eddig követett 
tantervet az új viszonyokhoz átalakítani. 3. A tanárok 
méltányos és tisztességes anyagi javadalmazását biztosí-
tani és azon eszközökről és módozatokról gondoskodni, 
melyekkel e javadalmazás biztosíttatik és 4. Az uralkodó-
hoz benyújtandó feliratot megszerkeszteni és ebben kimu-
tatni, hogy az új szervezet értelmében a tanintézet meg-
kívánhatja a nyilvánossági jogot. 

A »szervezet« leglényegesebb pontjai a következők : 
1. Az 1791. 26-ik törvényczikk értelmében a po-

z s o n y i ev. e g y h á z k ö z s é g az á l l a m n a k f ő f e l -
ü g y e l e t i j o g á t az e g y h á z é s t a n o d a i r á n y á b a n 
e l i s m e r v é n é s t i s z t e l v é n , mindenkor kész az ezen 
jogokból eredő kötelességeit teljesíteni. Az állami hatalom-
tól f e j e d e l m i o l t a l m a t é s t a n o d á j a n y i l v á -
n o s s á g á n a k és é r v é n y e s s é g é n e k e l i s m e r é s é t 
i g é n y l i . 



2. Midőn a pozsonyi ev. egyházközség Ő felsége fel-
ügyelési jogát kötelességérzetből tiszteli, tanintézetére nézve 
a magyarhoni evangélikusokkal azon összeköttetésben óhajt 
maradni, mely a fönnidézett törvényczikk értelmében 
fennálló ev. egyházi tanácskozó, felügyelő és igazgató-
hatóságok által eszközöltetett. Mert ha egyfelől köteles a 
kormány ezen ügyben való követelményeinek eleget tenni, 
másfelől hitfeleinek kivánataira és szükségleteire is tar-
tozik ügyelni. 

3. A pozsonyi ev. egyházközség, mely a főiskolát 
alapította, azt fenntartja és javadalmazza s ennélfogva jó 
és balszerencséjében legközelebb részt vesz, a líceumnak 
k ö z v e t l e n p á r t f o g ó j a . Pártfogói jogait az egyház-
gyülés által gyakorolja, miben az 1791. 26. törvényczikken 
alapuló, a későbbi királyoktól is megerősített magyarhoni 
ev. egyházi szervezet határozatait követi. A tanoda ezúttal 
is fő t a n o d a vagy l i c e u m nevezettel él. 

4. Az egyházi gyűlés elnöke egyszersmind az egy-
háznak és a tanodának a felügyelője. 

5. A tanoda áll teljes 8 osztályú gymnasiumból 12 
tanárral és bölcsészet-istenészeti osztályokból. A bölcsészet-
istenészeti osztályokat az egyházgyűlés, mihelyt pénzereje 
engedi, több tanárral szándékozik ellátni. 

6. A tantárgyakat a működő tanárok adják elő, kik-
nek egyike a liceum igazgatója. Az igazgató és a taná-
rok tagjai a tanári gyűlésnek, mely fegyelmi. és tanítási 
tárgyak fölött tanácskozik és határoz. 

7. Tanítási nyelv az alsó négy osztályban a német 
és a magyar, a többi osztályokban kizárólag a magyar. 

A tanárokat az egyházgyülés választja és erről szer-
ződéserejű hiványt kapnak; működésükről az egyházgyű-
lésnek felelősök, de kötelesek magukat az igazgátó hiva-
talos rendeléseihez tartani; ha az igazgató hatalmi jog-
körét túllépné, a jogaiban megsértett tanár az egyház-
községnél kereshet orvoslást. A tanárok lehetnek rende-



sek, rendkívüliek, tanársegédek és helyettesek, az utóbbiak 
vagy fizetésesek vagy díjazatlanok és szükség esetén a 
tanári testület is alkalmazhatja őket az egyházgyülés utó-
lagos bejelentése mellett. Különben az összes tanárokat 
az egyházgyülés választja és teszi hivatalukba. Fizetésük 
állandó és a meghatározott biztosított összegnél kisebb 
nem lehet, de felfelé növekedhetik az által, hogy a tandíj 
jövedelmének feleslegében a tanárok méltányos arányban 
osztozkodnak. A felsőbb tanárok fizetése, mivel mellék-
jövedelemre számot nem tarthatnak, nagyobb, a többieké 
valamivel kisebb. 

Az igazgató a liceum közvetlen hatósága bel- és 
külügyeire nézve az egyházközségi választmány által ki-
szabott hatáskörben. Tanártársaival szemben e l s ő az 
e g y e n l ő k k ö z t (primus inter pares). 

A tanterv dolgában a bizottság a következő intéz-
kedéseket tette. Miután ugyanis Thun »Organisations-
Entwurf«-ja kizárólag a középiskolai oktatás szervezését 
tartotta szem előtt: líceumunkra is ezen tanfolyam szer-
vezése és rendezése volt a legszükségesebb feladat. E vég-
ből a bizottság a líceumi tanári karnak még 1848-ban 
contemplált iskolai szervezeti javaslata értelmében a két 
bölcsészeti osztályt, a logikát és physikát, a középiskolai 
tanfolyamhoz csatolta, elhagyván abból az eddig tanított 
bölcseleti tantárgyakat a logika és psychologia kivételé-
vel. Ekként egy nyolczosztályú- vagy főgymnasiumot szer-
vezett oly módon, hogy az eddig fennállott első, máso-
dik, harmadik és negyedik grammatikai osztályból, továbbá 
az első és második humaniora osztályból és végül a már 
emiitett bölcsészeti szakot képezett logika és physika osz-
tályából n y o l c z o s z t á l y ú f ő g y m n a s i u m o t alakí-
tott, mindenik osztályt egy-egy évi tanfolyammal. Az ek-
ként szervezett főgymnasium tantárgyaiúl a zay-ugróczi 
tantervben kijelölt tantárgyakat az »Organisations-Entwurf« 
kívánalmai szerint osztotta be az egyes osztályokba és 
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több új tantárgyat is illesztett be az álladalmi tanterv 
értelmében. Az egész gymnasium alsó és felső gymna-
siumra oszlott és a kötelező tantárgyakat 8 tanerő adta 
benne elő. A tannyelv az alsó gymnasiumban német és 
magyar, a felső gymnasiumban kizárólag magyar volt. A 
tanítás az alsó gymnasiumban osztályrendszer szerint 
történt. Az első és második osztályban csupán két-két, a 
harmadik és negyedik osztályban három-három tanár 
működött. A felső gymnasiumban inkább a szakrendszer 
érvényesült a tanításban. 

A felső tanfolyamon a jogi osztály megszűnt és a 
theologia három évfolyamból álló b ö l c s é s z e t - h i t t a n i 
tanfolyammá alakult át, melyben a zay-ugróczi tanrendszer 
értelmében következő tárgyak fordultak elő: természeti és 
egyházi jog, bölcsészet története, metaphysika, széptan, 
neveléstan, államisme, héber nyelv, theologiai tudomá-
nyok encyclopaediája és methodologiája, egyetemes és 
hazai protestáns egyház történelem, újszövetségi magyará-
zat, bevezetés a szent írásba, keresztyén erkölcstan, egy-
házi szónoklattan, keresztyén hittan, keresztyén dogma-
történet, bevezetés az ó-szövetségbe és ó-szövetségi 
magyarázat, gyakorlati theologiá, latin nyelv, bibliai szláv 
nyelv. Ezen tantárgyak előadása egyelőre a főgymnasium-
ban elfoglalt tanárokra bízatott, miután a szükséges pénz-
alap hiánya miatt theologiai tanárokat most alkalmazni 
nem lehetett. A theologiai tanfolyamon oly ifjak is nyer-
hettek oktatást, kik tanári pályára készültek. Ezek szá-
mára előadatott a nevelés és oktatástan, mennyiség és 
természettan és a classica philologia; ezenkívül gyakor-
latilag is képezhették magukat a tanári pályára készülők, 
a mennyiben a gymnasium alsóbb osztályaiban az illető 
szaktanár útmutatása és vezetése mellett taníthattak. 

A tanári fizetéseket a bizottság a lehetőség és mél-
tányosság szerint rendezte, a legmagasabb fizetést 1000, 
a legalacsonyabbat 500 forint pengő pénzben állapította 



meg. A fizetés rendezésére annál nagyobb volt a szükség, 
mert a tanárok jövedelmének egyik jelentékeny részét 
a tandíj osztalék tette. Mivel azonban a tanulók száma 
már 1848 óta feltűnő módon alászállt és csökkent: a 
tanárok jövedelme is hasonló arányban apadt, úgyhogy 
nélkülözésekkel kellett küzdeniök. 

Végül a bizottság egy alázatos felterjesztést szerkesz-
tett a magas trón elé, mely felterjesztés mély alázattal 
tudomására hozza a felségnek, hogy a pozsonyi evan-
gélikusok iskolája a magas kormány által kiadott iskolai 
rendszerrel megegyező szervezetet nyert. Mély alázattal 
kéri a fiatal uralkodót, hogy az iskola szomorú helyzetén 
segítsen. A kérvényhez az új szervezet is csatoltatott. 

Az egyházi convent 1852. szept. 2-án tartott köz-
gyűlésében tárgyalta a bizottság munkálatait és azokat 
változtatás nélkül magáévá tette. Ugyanezen gyűlés elha-
tározta, hogy ezentúl minden évben november hó 30-án ; 

mint az 1606-ban alapított és 1656-ban felavatott tanin-
tézetének évforduló napján a liceumi tanuló ifjúsággal 
h á l a ü n n e p e t fog ülni a liceum j ó t é v ő i n e k e m l é -
k é r e . 

Az uralkodó elé járulandó küldöttség tagjaiul az 
egyházi convent Ferenczy Károly inspectort, Stromszky 
Sámuel superintendenst és Michnay Endre liceumi igaz-
gatót választotta. E küldöttség okt. 28-án járúlt az uralkodó 
elé és mély hódolattal kérte a felség jóindulatát a pozsonyi 
ev. iskola iránt. 

A felség bíztató Ígéretekkel bocsátotta el a küldött-
séget, mely azután a vallás- és közoktatási miniszternél 
is kért kihallgatást és előterjesztette a pozsonyi ev. iskola 
új szervezetéi és tantervét. 

Az egyházgyülés értesülvén küldötteinek a legmaga-
sabb helyen történt kegyelmes fogadtatásáról, újúlt erővel 
látott a további teendőkhöz. 1853 elején Albrecht főher-
czeghez, Magyarország katonai és polgári főkormányzójá-
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hoz egy alázatos kérvényt intézett, melyben engedélyt 
kért arra, hogy a pozsonyi ev. főiskola anyagi szükség-
leteinek fedezése végett a magyar- és erdélyországi hit-
sorsosoknál pénzgyüjtéseket eszközölhessen. Áz engedélyt 
február 13-án kapta meg. Ekkor az egyházgyülekezet 
felügyelője Ferenczy Károly és jegyzője Jobbágyi Theo-
phil aláírásával m a g y a r , n é m e t é s t ó t n y e l v e n 
n y o m a t o t t » k é r e l m e t « i n t é z e t t »a m a g y a r -
o r s z á g i ev. h i t f e l e k h e z a p o z s o n y i ev. fő i s -
k o l a g y á m o l i t á s a ü g y é b e n . 

E felhivás nem tévesztette el hatását. A nyomasztó 
viszonyok daczára, melyek súlya alatt ez időben egyesek 
és testületek nyögtek, részint egyesektől, részint testüle-
tektől vagy egyszer-mindenkorra, vagy évi járulékokban 
tett adakozásokból mintegy 15 — 18 ezer pengő forint 
gyűlt össze. 

Azonban, bár az egyházgyülekezet mindent elkövetett, 
hogy a liceumot azon színvonalra emelje, melyet a hata-
lom előszabott: mégis az intézet nyilvánossá való el-
ismerése folyvást késett. Ide-s-tova már féléve telt el, hogy 
a pozsonyi ev. egyház küldöttei az iskola nyilvánossági 
jogának kieszközlése végett a magas trón elé járúltak és 
mégis a legfelsőbb helyen tett biztató Ígéretek mindeddig 
eredmény nélkül maradtak. Ezért az egyházi convent 
1853. április hó 4-én tartott ülésében elhatározta, hogy 
még egyszer a magas trón elé küldi azt a bizottságot, 
mely a múlt évben is ez ügyben eljárt és alattvalói hódo-
lattal kéri a felséget, hogy vegye atyai gondviselésébe a 
magyarhoni ev. egyház és a pozsonyi ev. főiskola súlyos 
helyzetét és eszközölje ki, hogy ez utóbbi nyilvánossági 
jogát minél előbb megnyerje. A küldöttség április hó 16-án 
nyert legmagasabb helyen kihallgatást. A felség azt vála-
szolta a küldöttségnek, hogy a pozsonyi ev. főiskola ügye 
legközelebb elintézést nyer; hasonlót igért a vallás és 
közoktatási minister is. 



Április hó 20 án Atteins báró csász. kir. helytartó-
tanácsi helyettes-elnök felhívta a pozsonyi ev. egyház in-
spectorat, hogy a pozsonyi ev. egyház terjeszsze fel neki 
a liceum teljes szervezetéről szóló kimutatást. Az egyház-
gyülekezet május hó 5-én tett eleget e felhívásnak. Egy 
alázatos felterjesztésben előadja, hogy a liceum nyilvános-
sági joga érdekében már két ízben járt a magas trón és 
a magas közoktatási minister elé és mindkét alkalommal a 
legkecsegtetőbb biztatásokkal tért vissza. Most iskolája 
szent érdekéből a helytartótanácsi helyetteselnököt is kéri, 
hogy, miután ő már több izben hangoztatta, hogy szivén 
hordja a pozsonyi ev. liceum jólétét és fejlődése elő-
mozdítását, vegye nagylelkű kegyébe az iskola szent 
ügyét és járjon közbe a közoktatási ministeriumnál, hogy 
a magyarhoni evangélikusok ezen főiskolája harmadfél 
százados nyilvános működése újra helyreállittassék és 
biztosittassék. 

Az egyházgyülekezet most már biztosra vette, hogy 
líceuma a következő iskolai évre, mint nyilvános jogú 
tanintézet fog megnyílni. Hogy tehát ebbeli reménye meg-
valósúlásának mi se álljon útjában, az újonnan szerve-
zett gymnasiumi tanfolyam tanerőit a négy hiányzó taggal, 
kiket ideiglenes segítséggel töltött volt be, kiegészítette. 
Mint ideiglenes tanerők az 1851/52 és 52/53 iskolai évek-
ben Csáder Károly, Liska Sámuel, Láng János és Krump 
Sámuel hitjelöltek működtek. Az 1853. június hó 12-ikén 
tartott egyházi közgyűlésen ezeket a tanszékeket rendes 
tanárok foglalták el és pedig a bölcsészet, ó-kori törté-
nelem, görög és latin nyelv tanításával egybekötött tan-
székre megválasztották Emericzy Lajos felső-lövői tanárt 
800 pengő forint fizetéssel. A latin és szláv nyelv ta-
nárává lett Liska Sámuel évi 550 pengő forint fizetéssel. 
A földrajz, és a latin és görög nyelv tanításával szerve-
zett új tanszéket Michaelis Vilmos tanárjelölt kapta meg 
évi 500 pengő forint fizetéssel. Mindenik tanár heten-



ként 20 óra tanítására volt kötelezve. Az újonnan szer-
vezett mathematikai és természettudományi második tan-
székre esett választás eredménytelen maradt, miután a 
megválasztott tanár nem fogadta el a meghívást, ezért 
egyelőre a tanszéket Lippert János helyettes tanárral töl-
tötték be; végre 1854. szeptember hó 3-ikán Bothár Dániel 
selmeczi líceumi tanár lett ezen tanszék rendes tanárává. 
Ugyanez alkalommal megszüntette az egyházi közgyűlés 
a líceumi tanárok között évenként váltakozó rectorságot 
is és a szervezeti szabályzat 24. szakasza értelmében 
három évre rectorúl megválasztotta Michnay Endrét, ki 
mint ilyen az egyház közgyűlés választmányának is rendes 
tagjává lett. Az 1853/54. iskolai évtől kezdve a liceum 
tanári kara a következő tagokból állott: Michnay Endre 
igazgató, Simkó Vilmos, Boleman István, Fuchs Albert, 
Németh Sándor, Lichner Pál, Tamaskó István, Grailich 
József, Emericzy Lajos, Liska Samu, Michaelis Vilmos 
rendes tanárok ; Lippert János helyettes tanár, Neumann 
Károly énektanító, Hiller Ferencz franczia nyelv tanító és 
König Hugó rendes rajztanító, ki 1853-ben választatott 
meg. Ezek között Michnay, Simkó és Boleman túlnyomó-
lag a theologiában tanítottak és a gymnasiumban csak 
csekély órákkal voltak elfoglalva. Rajtuk kivül tanítottak 
még a theologiai tanfolyamban Stromszky Sámuel lelkész 
és superintendens és Raabe Ágost lelkész. 

Azonban az államhatalom folyvást késett a líceumot 
a nyilvános tanintézetek sorába felvenni; az 1853/54-ik 
iskolai évben is a liceum, mint magánintézet működött. 
Végre 1854. július 27-ikén Attems, a császári helytartóság 
helyettes elnöke közölte az egyházgyülekezettel, hogy 
miután a pozsonyi ev. liceum még mindég nem tett 
egészen eleget azon feltételeknek és követelményeknek, 
melyek értelmében nyilvános tanintézetté nyilváníttathat-
nék: ennélfogva ezután is magánjellegű iskolának fog tekin-
tetni. 



Az egyházi convent megilletődéssel fogadta e leiratot, 
de nem hagyott fel a reménynyel, hogy a liceum nem-
sokára mégis vissza fogja nyerni előbbi jogait. Reményét 
ama csalóka fénysugárból merítette, mely e szomorú kor 
sötét egén egy pillanatra felvillant, midőn 1854-ben meg-
szűnt hazánkban az ostromállapot és Haynaunak 1850. 
évi február hó 10-én kelt rendelete hatályon kivül helyez-
tetett. 1854. július 11-én Magyarország polgári és katonai 
helytartója egy rendeletet tett közzé, melyben ígéri, hogy Ő 
felsége még ez évben véglegesen fogja szabályozni a 
magyar protestáns egyház ügyét és hogy e szabályozás 
az 1791-ik évi 26-ik t.-czikk 4-ik szakasza alapján fog 
történni. Az egyházgyülekezet megelégedéssel és örömmel 
vette e kijelentést és elhatározta, hogy türelemmel várja 
a kilátásba helyezett egyházi ügy rendezését, melytől 
iskolája sorsának jobbra fordulását is remélte. 



17. 

Új líceumi épület emelése. A „Gusztáv Adolf 
egyesület segélye. Theologiai tanárok választása. 

További küzdelmek az absolutismussal. 

iceumunk tanszékeinek megszaporításával és az 
elemi iskoláknak a kor kívánalmai szerint való 
kibővítésével mindinkább szűkké vált az 1783-
ban emelt líceumi épület. E bajon eleintén az 

egyház közgyűlése úgy iparkodott segíteni, hogy egyes 
osztályokat magánházakban bérelt helyiségekben helyezett 
el. De az ilyen bérelt helyiségek fegyelmi szempontból 
czélszerűtleneknek bizonyúltak. Ekkor az egyházközség 
arra határozta el magát, hogy a liceum épületére még 
egy második emeletet építtet és két építő-mesterrel el 
is készíttette az építkezés tervezetét és a költségvetést. 
De csakhamar arról kellett meggyőződnie, hogy ily módon 
még a jelenre nézve sem lesz segítve a tantermek hiá-
nyán; e mellett az építkezés ideje alatt a tanítással szüne-
telni kellene, vagy az iskolát máshová kellene ideiglenesen 
elhelyezni. Ezért az egyházi convent arra a gondolatra 
jött, hogy a líceumtól csak egy keskeny utcza (Bélutcza) 
által elválasztott helyen, az ó-temetőben, az iskolautczai 
bejárattól jobbra eső üres téren a kripták előtt egy új, 
díszes és a követelményeknek megfelelő épületet emel 
a liceum számára. Egyúttal elhatározta, hogy az ó-temető 
egész területét házhelyekre osztva telkenként eladja. E 



tervet az egyházközség conventje 1854. július hó 30-án 
tartott ülésében hagyta jóvá és az új iskolai épület költ-
ségét 20.000 frt erejéig állapította meg. E költséget az 
egyházi adó fölemelésével határozta fedezni, addig pedig 
a liceum javára országos adakozásból eddigelé befolyt 
14.000 pengő forintot fogja az építkezésre fordítani. 

Az építkezés 1854. aug. havában vette kezdetét és egy 
évi szorgos munka után elkészült az épület. Az 1855/56. 
iskolai évben a tanítás már az új épületben kezdődött. 
Az épület zárókő-letételi ünnepsége azonban utólagosan, 
t. i. 1855. nov. hó 30-ikán tartatott meg. E napot azért 
választotta az egyházgyülekezet, mivel 199 évvel azelőtt 
szintén november hó 30-ikán avatták fel derék hitbeli 
elődeink iskolánk első hajlékát. A zárókövébe következő 
magyar és német nyelven szerkesztett okirat lett el-
helyezve: 

I s t e n n e v é b e n ! 

Krisztus urunk születése utáni ezer nyolczszáz 
ötven negyedik esztendőben, Ő cs. kir. apostoli Felségé-
nek Ferencz József legkegyelmesebb királyunknak ország-
lása alatt a pozsonyi evang. egyházi község szivén 
hordván tanintézeteinek javát, hogy mind a protestáns 
szellem haladási elvének, mind pedig a kormány ebbeli 
kivánatainak megfelelhessen, az austriai birodalomban 
létező gymnasiumok szervezését illető legfelsőbb parancs 
folytán elhatározá ezen új tanodának építetését. Legal-
kalmasabb helyül az ó temetőnek a templomtérrel határos 
része jeleltetett ki, mely szentelt téren hitben és tettben 
erős őseink az üldözés vészeinek elzúgta után új szellemi 
életre üdülve 1682. september 28-tól november 8-ig 
istenöket szabad ege alatt imádták. Az építés 20.000 
ezüst forintnyi alkuösszeg mellett Bendl Ehrenreich Gott-
fried helybeli vállalkozóra bízatott; megkezdetett 1854. 
augusztus 23-án, befejeztetett 1855. september 8-án. 



Hozzá Reidner J. G. és J. Gy. Károly testvérek 600 ezüst 
forint értékű téglát és födélcserepet ajándékoztak. Fel-
avattatott és használatba vétetett ezen új tanépület 1855 
september tizedikén. Ezen alapkő letétetett 1855 novem-
ber harminczadikán, mint a liceum évnapján. Ezen a 
napon ünnepli 1856. évben a pozsonyi evang. tanoda 
harmadfélszázados fönállásának emlékezetét. 

A mindenható jó Isten, kinek kegyelme szellemin 
és anyagin egyaránt nagy, terjeszsze ki áldó és védő 
karját ezen épület fölött és óvja meg minden bajtól és 
szerencsétlenségtől! Adja, hogy e tanintézet magunk és 
utódaink üdvére mindenkoron az igazi bölcseség és 
alapos tudomány, valamint tiszta evang. eszméknek és 
életnek áldott tenyésztője legyen; hogy mennyei országa 
terjesztessék és nagy nevét magasztalják mint a taná-
rok mind a növendékek ! Adja Isten ! 

A pergamentre irott két okiratot, melyet az egyház 
elöljárói sajátkezűleg aláirtak és több más az iskola tör-
ténetére és a lefolyó ünnepségre vonatkozó iratokkal és 
néhány pénzdarabbal együtt egy ólomszelenczébe zártak, 
az alapkőbe helyezték. A szokásos kalapács ütések után 
Raabe Ágost lelkész felavató beszédet mondott és imád-
kozott és a jelenvoltakra az ég áldását kérte. 

Az új liceumi épület emelése teljesen kimerítette az 
egyház pénzforrásait. E mellett a tanerők hiánya főleg 
a theologiai tanfolyamon — folyvást érzékenyen érezhető 
volt. E körülmény arra indította Stromszky Ferencz 
lelkészt és volt superintendenst, hogy líceumunk javára 
Németországban a »Gusztáv Adolf egyesület«-nél keressen 
gyámolítást és támogatást. Tervét közölte az egyház-
gyülekezettel is és ennek egyetértésével 1855. augusztus 
havában Heidelbergbe indúlt, hol ez évben a Gusztáv 
Adolf egyesület évi közgyűlését tartotta. A pozsonyi ág. ev. 
egyház Írásbeli megbízással és kérelemmel látta el 
Stromszkyt, melylyel ezen jótékony egyesületnél a po-



zsonyi ev. egyház nyomasztó helyzetét előterjesztette. 
Stromszky annál biztosabban reményiette, hogy az egyesü-
let segítségére lesz a pozsonyi hitsorsosainak, mivel neki 

A liceum épülete 1855-161 1896-ig. 

magának is sok személyes ismerőse volt ottan, kiknek 
márfc előbb is tudomására juttatta a pozsonyi ev. egyház 
szorúlt helyzetét. 



Stromszky útját és fáradozásait fényes siker koro-
názta. A Gusztáv Adolf-egyesület 1855, szeptember hó 
11 — 13 napjain Heidelbergben tartott ülésén a pozsonyi 
ev. liceum theologiai intézetének fejlesztése czéljából két 
rendes tanerő alkalmazására évenként 1600 pengő forintot 
szavazott meg. E segélyt az egyesület egyelőre ugyan csak 
öt évre biztosította, de kijelentette, hogy, ha szükség lesz 
rá, azután sem fogja megvonni. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházgyülekezet örömmel és 
hálás köszönettel fogadta e nagylelkű adományt és jegyző-
könyvileg szavazott köszönetet Stromszky superintendens-
nek sikeres fáradozásáért. Egyúttal hálairatot küldött a 
Gusztáv Adolf-egyesület központi bizottsága elnökének, 
Grossmann superintendensnek, melyben az egyesület 
segélyezését szívélyesen megköszönte. Két tanévre évi 
700—800 pengő forint fizetéssel az egyházgyülekezet 1855. 
szeptember hó 30-án megválasztotta Csecsetka Sámuel 
selmeczi líceumi tanárt és Krump (Kámori) Sámuelt, a 
göttingai egyetemen tanárságra készülő jelöltet, az előbbit 
a keresztyén erkölcstan és a symbolika-theologia, az uttóbbit 
a héber nyelv és az ó-szövetségi exegesis előadására. 
Ezenkívül a gymnasiumban is kötelesek voltak tanítani, 
úgy hogy tanóráik heti száma szintén 20-ra rúgott. Meg-
választatásukról az egyházközség a helytartóságot is érte-
sítette, mivel Magyarország katonai és polgári kormányzó-
jának 1854. július hő 14-én kelt »Kundmachung«-ja értel-
mében a megválasztott protestáns tanárok hivatalaikat 
csak akkor foglalhatták el, ha a helytartóság az illetők 
irányában politikai tekintetben nem tett észrevételt. E 
végből részletesen meg kellett irni az illetők életrajzát, 
életviszonyait és az utolsó időkben folytatott működésüket, 
hogy a helytartóság előtt az illetők »gut gesinnt«-sége 
nyilvánvaló legyen. 

Azonban líceumunk ellenségei a Gusztáv Adolf-egye-
sületet ellenünk kezdték befolyásolni. 1856. elején az 



egyesület központi bizottsága egy iratot intézett a po-
zsonyi ev. egyházgyülekezethez, melyben kijelenti, hogv 
a liceum felsegélyezésére tett adományát csak azon eset-
ben teheti folyóvá, ha ezzel közvetve a magyarhoni ev. 
egyháznak tehet szolgálatot. A pozsonyi ev. liceum azon-
ban nem teljesítheti ebbeli rendeltetését, míg a theologiai 
tanfolyammal szerves összefüggésben álló gymnasium a 
nyilvánossági jogot meg nem szerzi E jog megszerzése 
azonban attól van feltételezve, hogy a gymnasium a kor-
mánytól kiszabott minden feltételnek eleget tegyen és a 
n é m e t n y e l v e t fogadja el a tanítás nyelvéül. A theologiai 
tanfolyam is, mint a gymnasium magasabb foka, szintén 
a gymnasium szervezetéhez kénytelen alkalmazkodni, ha 
mindjárt az államhatalom követelményei reá nem vonat-
koznak is. A mi a megválasztott tanerőket illeti, e tekin-
tetben az egyesület a pozsonyi egyháznak szabad kezet 
enged, kijelenti azonban, hogy segélyével nem óhajt oly 
tanerők megválasztatását elősegíteni, kikkel a felsőbbség 
nem lenne megelégedve, vagy a kik ellen hatósági be-
avatkozásra lenne szükség. Ily esetben kénytelen volna 
adományát visszavonni. 

Ez iratra az egyházi közgyűlés az egyesületnek azt 
válaszolta, hogy ő mint a pozsonyi ev. liceum fővédője, 
nem riad ugyan vissza semmiféle áldozattól, melylyel 
iskoláját fejlesztheti és gyarapíthatja ; magától azonban 
nem győzi mindazon költségeket előteremteni, melyek az 
iskola jobb karba helyezésére szükségesek és mások 
gyámolítására is szorúlva van. Ha az egyesület évi 
adományát meg nem adná, ez mindenesetre nagyon 
gátolná őt a szükségessé vált reformok megvalósításában. 
De ha ez támogatását csak a jelzett föltételek mellett volna 
hajlandó megadni: akkor az egyházgyülekezet azon szo-
morú helyzetbe jutna, hogy kénytelen lenne a felajánlott 
segély igénybevételéről lemondani. Maga is folyvást azon 
van. hogy iskolája minél előbb végleges szervezettel és 



a szükséges nyilvánossági joggal bírjon; e nyilvánossági 
jogot azonban pusztán a protestáns egyházszervezet alap-
ján az országos törvények megszorítása és mellőzése 
nélkül ünnepélyes, törvényerővel bíró nyilatkozatok által 
szerzett jogok alapján óhajtja elérni. 

E nyilatkozatra La Gusztáv Adolf-egyesület központi 
elnöksége csakhamar sietett a pozsonyi ev. egyházat 
megnyugtatni, hogy teljes bizalommal van hozzá és 
hogy csak jószándékból tette múltkor azt a figyelmez-
tetést, hogy iparkodjék iskolája számára a nyilvánossági 
jogot megszerezni. A segélyt megtagadni nincs szándé-
kában. 

Most az államhatalom akarta líceumunkat a segély-
től elütni. 1856. január 21-ikén Attems helytartósági 
helyetteselnök közli a pozsonyi ev. egyházzal Magyar-
ország katonai és polgári kormányzójának leiratát, mely-
ben felvilágosítást kivan arra nézve, hogy minő össze-
köttetésben áll a pozsonyi ev. egyház a Gusztáv Adolf-
egyesülettel, mi ezen egyesület czélja, minő a szervezete 
és minő feltételek mellett fogadta el a pozsonyi ev. egy-
ház attól a segélyt ? E felhívásra a pozsonyi egyház 
közölte a Gusztáv Adolf-egyesülettel az évi segély dolgá-
ban folytatott levelezéseit és azon jelentését, hogy a 
nevezett egyesület egyedüli czélja segélyre szoruló pro-
testáns egyházakat gyámolítani. Ezzel aztán a hatalom 
beérte. 

A helytartóság is folyvást késett az újonnan válasz-
tott két theologiai tanár megválasztását jóvá hagyni. Mi-
után az iskolai év másik fele is közelgett, a mikor az új 
tanároknak tanszékeikeit el kellett volna foglalni, az egy-
házközség kénytelen volt küldöttség által kérni a hely-
tartóságnál a megerősítést. Erre aztán 1856. január 6-án 
Attems helytartósági helyetteselnök megengedte, hogy a 
két theologiai tanár a tanítási szak közelsége miatt állását 
i d e i g l e n e s e n elfoglalhatja, végleges alkalmaztatásuk 



ügyében a tanügyi kormány fog intézkedni és erről 
annak idején az egyházgyülekezetet értesíteni fogja. Az 
egyházgyülekezet ennélfogva a két theologiai tanárt csak 
ideiglenesen hívta meg, kik a meghívást ily alakban is 
elfogadták. 

Miután az előbbi évben kiadott főkormányzói rende-
let a magyar protestáns egyház jogviszonyainak kilátásba 
helyezett rendezését, melytől iskolánk sorsának jobbra-
fordulása is függött, mindeddig nem foganatosította és a 
pozsonyi egyház látta, hogy minden buzgósága és áldo-
zata, melyet az iskola érdekében tesz, hiába való, míg 
ez nyilvánossági jogát vissza nem szerzi: ezért e végből 
újból lépéseket tett illetékes helyen. De a válasz most 
is elutasító volt, mert felsőbb helyen az eddig életbe 
léptetett reformokon kívül a n é m e t t a n n y e l v be-
hozatalát is követelték, mire azonban a pozsonyi egyház 
nem akart ráállani. Most a helytartóság, hivatkozva a 
közoktatási miniszternek 1854 végén kiadott rendeletére, 
melyben a magánjellegű tanintézetek további fenn-
állását megtiltja azzal fenyegetődzött, hogy a következő 
1856/57. iskolai évre a liceum megnyitását nem 
engedi meg. 

E válságos helyzetben az egyházgyülekezet köz-
gyűlése 1856. augusztus hó 20-kán tartott ülésében 
elhatározta, hogy a felség elé új alázatos kérelemmel 
járul és addig is, míg ennek sorsa eldől, kérni fogja a 
helytartóságot, hogy engedje meg, hogy a liceum a jövő 
iskolai évben is megkezdhesse működését. 

A felséghez intézett folyamodvány nem talált meg-
hallgatásra. A helytartóság 1857. február hó 15-kén kelt 
leiratában a városi tanács utján juttatta vissza az el 
intézést nem nyert kérvényt. Egyúttal újból figyelmeztette 
a pozsonyi ev. egyházat, hogy a kormány elvárja, hogy 
az egyház felismerve iskolája jól felfogott érdekeit, oda 
fog hatni, hogy iskolája a törvények követelményeinek 



teljesen megfelelő szervezetettel bírjon, hogy megkaphassa 
a nyilvánossági jogot, melytől a tanintézet fejlődése és 
felvirágzása függ. 

Az államhatalom részéről líceumunk ellen intézett 
és folytatott támadásaival egyidejűleg a dunáninneni ev. 
egyházkerület is megint előhozakodott a maga districtualis 
igényeivel, melyekkel iskolánk felett intézkedési jogot 
akart gyakorolni. 1856. július hó 5-ikén a kerület super-
intendensi administratora a pozsonyi városi esperességet 
egyházkerületi közgyűlésre hívta meg, melyet júl. 28-ára 
Türócz-Szt.-Mártonba hívotl össze. E gyűlés tanácskozá-
sának tárgya a kerület magánjellegű gymnasiumainak az 
államhatalom szellemében való szervezkedése volt. A 
Pozsony városi esperesség, mivel sejtette, hogy e gyű-
lésen ismét a pozsonyi liceum ügye fog szőnyegre 
kerülni, azt kívánta, hogy e kerületi közgyűlés Pozsonyban 
legyen. 

Mivel a superintendensi administrator nem hajlott a 
pozsonyiak teljesen megokolt kívánságára, azért a pozsonyi 
egyház Újhelyi Lajost, a túróczi esperesség felügyelőjét 
kérte fel, hogy ismeretes igazságosságával, körültekiniésé-
vel és bölcs belátásával képviselje a pozsonyi ev. egyház 
és főleg a liceum érdekeit. Terjedelmes instructiókat is 
adott neki, a maga kebelebői pedig Lichner Pál lie. 
tanárt küldte a gyűlésre. 

Ezen egyházkerületi közgyűlés a pozsonyi ev. líceu-
mot »kerületi iskolá«-nak nyilvánította, mely főgymna-
siumból és bölcsészet-theologiai akadémiából áll és anyagi 
szükségleteiről a kerület gondoskodik. Az iskola úgy 
jelenlegi, mint jövendőbeli alapítványai az egyházkerület 
ellenőrzése alatt állanak, de a kellő biztosíték mellett a 
pozsonyi ev. egyház kezelésében maradnak. A megürült 
tanszékek betöltése úgy a főgymnasiumban, mint az 
akadémiában az egyházkerület joga, melyet a kerület a 
pozsonyi ev. egyházzal történt megegyezés szerint fog 



gyakorolni. A megegyezés pontozataiban később fog a két 
fél megállapodni. A pozsonyi ev. egyház a kerületi köz-
gyűlés eme határozatai dolgában 14 nap leforgása alatt 
nyilatkozni köteles, ha ellene szegülne, az egyházkerület 
más eszközökhöz fog nyúlni. 

A pozsonyi ev. egyházgyülekezet mély felháborodás-
sal fogadta a kerületi közgyűlés eme határozatát. Aug. 
hó 20-án tartott egyházi közgyűlésében a leghatározot-
tabban tiltakozott az egyházkerületnek ezen határtalan 
jogbitorlása és az iskola felett évszázadokon át gyakorlott 
jogaiba való beavatkozása ellen. E tiltakozását a kerület 
superintendensi administrátorával Írásban is közölte. 

A jogaiban megtámadott pozsonyi ev. egyháznak 
védelmére sietett a pestmegyei esperesség és ennek indí-
tására a bányai egyházkerület, mely kinyilatkoztatta, hogy 
a pozsonyi ev. líceumot az összes magyarországi pro-
testánsok anyaiskolájának tekinti és tiltakozik az ellen, 
hogy bármely egyházkerület is ezen iskola ügyeibe ön-
kényüleg beavatkozzék. M i n d a d d i g , m í g a m a g y a r 
p r o t e s t á n s e g y h á z ü g y e i k ö z ö s e n n e m i n t é z -
t e t n e k el, a p o z s o n y i ev. e g y h á z f e l a d a t a az 
e g é s z h a z a i p r o t e s t á n s e g y h á z j o g a i t m e g -
v é d e n i , mit ez eddigelé dicséretes buzgalommal meg is 
tett. Ettől fogva a dunáninneni kerület igényeivel elhallgatott. 
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18. 

Az alkotmányos korszak. Az acsai értekezlet. Az 
1883-iki XXX. törvényczikk. A theologiai tanintézet 
különválása és a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyetemes egyház theologiai akadémiájának fel-

állitása. 

császári pátens az 1860-ik évi május hó 15-ikén 
Csmi kelt legfelsőbb kézirat által nagy részében vissza-

vonatván, magyar prot. egyházunk és iskola fen-
tartó hatóságaink visszanyerték önkormányzati és 

önrendelkezési jogaikat. Első következménye e nevezetes 
vívmánynak az volt, hogy a kerületek újból szervezked-
tek és hogy 1860. október hó 10-ikén az egyetemes egy-
házi gyűlés tizenkét évi szünetelés után ismét egybe 
gyűlhetett. Ezen a gyűlésen Prónay Gábor, mint az ez 
évi április hó 18-ikán alakúit központi egyetemes egyházi 
választmány elnöke jelentette, hogy a tiszai kerület fel-
szólítására 1860. október hó 7., 8., 9-ik napjain több 
tanférfiút hívott meg Pestre, hogy a zay-ugróczi és az 
iskoláinkra ráerőszakolt Thun-íéle tanrendszert megvitas-
sák és oly tantervet készítsenek, mely a kor szükségeinek 
és az ev. egyház és a magyar haza érdekeinek meg-
feleljen. A tanácskozmányok Prónay Gábor és Boleman 
István pozsonyi líceumi tanár elnöklete alatt folytak. 

Az egyetemes gyűlés a beterjesztett munkálatokat 
tanulmányozás és véleményadás végett a kerületekhez 
tette át. 



A következő 1861-dik évi augusztus hó 28-ikán és 
következő napjain tartott egyetemes gyűlés csekély módosí-
tással elfogadta az előbbi gyűlésen beterjesztett és innen 
a kerületekhez menesztett iskolai rendszert és elrendelte, 
hogy az evangélikus iskolák berendezésénél ez szolgáljon 
irányadóul. 

E tanterv lényegében megegyezik a Thun-féle tanítási 
rendszerrel, s majdnem azonos azzal a tantervvel, melyet 
a pozsonyi ev. liceum már az ötvenes években követett 
és melyet már fentebb közöltünk. A teljes gymnasium, 
miként azt a Thun féle rendszer is kivánta, nyolcz évi 
tanfolyamból s ugyancsak 8 külön osztályból állott. 

Határoztatott továbbá, hogy az é r e t t s é g i vagy 
akadémiára képesítő vizsgálatot nálunk is meg kell 
tartani, valamint, hogy az ezentúl alkalmazandó tanárok 
is kötelesek legyenek t a n k é p e s i t ő v i z s g á l a t o t tenni, 
de autonom egyházi bizottság előtt, miként az érettségi 
vizsgálatok is egyházi biztosok (superintendens vagy kerül, 
felügyelő, vagy helyetteseik) jelenlétében tartandók meg. 

Líceumunk már az 1861/62-iki iskolai év második 
felében az egyetemes gyűlés tantervét követte. Az e l s ő 
é r e t t s é g i v i z s g á l a t az 1860/61 ik i i s k o l a i év 
v é g é n v o l t , melyen 5 tanuló nyert képesítést az aka-
démiai tudományok hallgatására. 

Azonban líceumunk gymnasiumi részének a kor 
kívánalmai szerint való fejlesztése csak kezdet volt, 
melynek kellett, hogy kényszerűleg maga után vonja a 
theologiai tanfolyam szervezését is. Erre nézve azonban 
a viszonyok nem voltak kedvezők. A Gusztáv Adolf 
egyesület az öt év letelte után megvonta líceumunktól a 
segélyt, mellyel két theologiai tanár javadalmazásához 
hozzájárúlt volt. A dunáninneni egyházkerület most az 
egyetemes gyűléshez fordúlt, hogy az egyetemes iskolai 
alapból a pozsonyi ev. főiskolát valamelyes segéllyel 
gyámolítsa. Az egyetemes gyűlés 1860. október hó 10-ikén 
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tartott ülésében mély sajnálattal vette tudomásul a 
teljes pártolásra érdemes főiskola anyagi szorúltságát, de 
miután az egyetemes iskolai alapítványok legnagyobb 
részének rendeltetése már az alapítók által megvan ha-
tározva: segélyt alig nyújthat, mindamellett utasította az 
egyetemes iskolai alapok kezelésére kiküldött választmányt, 
hogy ha valamely szabad rendelkezésre álló összegről 
tudomással bírna, azt a pozsonyi főiskolának nyújtsa 
azon 160 forintnyi összegen felül, melyet ezen főiskola 
a nevezett alapból évenként kap. Azonban az ekként 
előkerült segély csak mintegy 800 forintra rúgott; még 
másik 800 forintra volt szükség, hogy a Gusztáv Adolf-
egyesület által nyújtott segély pótolva legyen. E hiányzó 
összeg beszerzésére Székács József superintendens vállal-
kozott. Adakozásra hívta fel a tehetős prot. férfiakat, 
mely felhívásra mintegy 1700 forint gyűlt egybe, maga 
Baldácsy A. báró 500 forinttal járúlván főiskolánk gyá-
molításához. így a két theologiai tanszék dotálása újra 
biztosítva volt. 

Báró Eötvös József alkotmányos új aeránk vallás-
és közoktatásügyi ministere 1869-ben egy tanterv javas-
latot tett közzé, mellyel a középiskolai oktatás ügyét 
reformálni akarta. 

E tantervet véleményadás végett a prot. iskolai ható-
ságok is megkapták. Báró Prónay Gábor egyetemes fel-
ügyelő ennek folytán 1869. július hó 3-ik és következő 
napjaira Ácsára, pestmegyei birtokára tanférfiakból és 
főiskolai képviselőkből értekezletet hívott össze; a theo-
logiai tanintézetek szervezése végett ez értekezleten 
Székács József és Karsay Sándor superintendensek is 
jelen voltak. Ez értekezlet, melyen a pozsonyi főiskolát 
Csecsetka Sámuel képviselte, a miniszteri tervezettel 
szemben nyolcz osztályú egységes gymnasium mellett 
nyilatkozott, melyben a latin és görög nyelv mindenkire 
nézve egyenlően kötelező és ezek tanulása alól senki 



sem menthető fel. A többi tantárgyak pedig ugyanazok 
maradtak, melyek már előbb is érvényben voltak. A böl-
csészeiből csak a logika és lélektan vétetett fel. A VII-ik 
osztályban heti 2 órában mathematikai és physikai föld-
rajz adatott elő, a VIII-ik osztályban pedig a természettan 
heti 6 órával. Űj kötelező tantárgyak voltak a rajz, szép-
írás, ének és testgyakorlat. 

E tantervet az 1869-ik évi október hó 6 — 8. napjain 
tartott egyetemes gyűlés elfogadta és a prot. középisko-
lákat utasította, hogy már a jövő iskolai évben életbe 
léptessék. Miután pedig szükségesnek mutatkozott, hogy 
e tanterv sikeresebb kivitele végett e tanterv gyakorlati 
érvényesítéséhez megkívántató tanítási módszer, a közép-
iskolába való felvételi módozatok, a fegyelem és rend-
tartás is kidolgoztassék: e munka kidolgozásával V a n d -
r á k A n d r á s eperjesi kollégiumi tanár bízatott meg. 
Munkálatát, mely »a magyarhoni ev. gymnasiumok szer-
vezése« czím alatt jelent meg és az összes ev. közép-
iskolák véleménye alapján készült, az 1871-dik évi egye-
temes gyűlés zsinórmértékül ajánlotta. 

1883-ban a magyar tanügyi kormány a törvényhozás 
elé új középiskolai törvényjavaslatot terjesztett, mely elfo-
gadtatván mint »az 1883-i k é v i X X X - i k t ö r v é n y c z i k k 
a k ö z é p i s k o l á k r ó l é s e z e k t a n á r a i n a k k é p e -
s í t é s é r ő l « nyert szentesítést. 

E törvény szentesítette az 1879 ik évi ministeri tan-
tervet. A gymnasiumi oktatás rendes tantárgyai: hit és 
erkölcstan, magyar nyelv és irodalom történet, latin nyelv 
és irodalom, német nyelv és irodalom, görög nyelv és 
irodalom, Magyarország történelme, egyetemes történelem, 
bölcseleti előtan (lélektan és logika), mennyiségtan, ter-
mészetrajz, természettan és vegytan, mértani rajz, szép-
írás, testgyakorlat. A törvény megengedi, hogy a feleke-
zetek által fenntartott tanintézeteknél a tantárgyakban az 
egész tanfolyam alatt elérendő végczélt és a tanítandó 



ismeretek mértéket, a tanrendszert, tantervet és tanköny-
veket az illető felekezeti főhatóság állapíthassa meg; a meg-
állapított mérték azonban nem lehet kisebb, mint az, 
mely a közoktatási minister rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló intézetekben van alkalmazva és az 
illető intézetekre nézve csak a minimumot határozza meg. 
A középiskolai tanfolyam befejeztével a tanulók, hogy 
felsőbb tudományok hallgatására mehessenek, érettségi 
vizsgálatot kötelesek tenni. Ez érettségi vizsgálatok úgy 
az állami, mint a felekezeti iskolákban egyformák. E 
vizsgálat az 1884 ben kiadott és 1906-ban módosított 
ministeri szabályzat szerint Írásbeli és szóbeli vizsgálat-
ból áll. Az írásbeli vizsgálat tárgyai: magyar Írásbeli 
szabad dolgozat, fordítás latinból magyarra, mathematika. 
A szóbeli vizsgálat tárgyai: magyar nyelv és irodalom, 
latin nyelv és irodalom, Magyaroszág történelme, mathe-
matika, physika. A szabályzat részletes utasításokat ad 
a vizsgálat körüli teendőkre. E vizsgálatokra az állam-
kormány képviselőket küld ki, kiknek teendőit külön 
utasítások szabják meg. A vizsgálat elnöke az illetékes 
felekezeti hatóság feje, vagyis a kerület püspöke, vagy 
ennek megbízottja. Vizsgáló tanárok a gymnasium nyol-
czadik osztályában tanító tanárok. — A tanárok számának 
teljes gymnasiumban legalább tíznek kell lennie, mely 
számba azonban a hittanár, szépírás és tornatanár nem 
foglaltatik. A tanároknak állami vizsgáló bizottság előtt 
tanári vizsgálatot kell tenniök és erről oklevelet szerezniök. 

Az állam a felekezeti középiskolákban való felügye-
lettel egy közegét, rendesen a tankerület főigazgatóját 
bízza meg, egy-egy évre E végett a törvény az országot 
12 tankerületre osztja és mindenik élére egy-egy főigaz-
gatót állít. E főigazgatók alkalmazásánál azonban az 
alkotmányos kormány a protestánsokkal szemben kevésbé 
szabadelvű, mert a tizenkét főigazgató közül csak k é t 
p r o t. vallásút szokott alkalmazni ! Ennyit — mint láttuk 



— II. József császár már 120 évvel ezelőtt kegyelemből 
adott a protestánsoknak. Az állami felügyelet képviselő-
jének hatáskörét külön utasítások szabják meg. 

A törvény 47-ik szakasza szerint a ministerium köz-
vetlen vezetése alatt nem álló felekezeti, városi, törvény-
hatósági középiskolákat, melyeknek fennállását országos, 
vagy helyi érdekek szükségessé teszik, a vallás és köz-
oktatásügyi ministerium államsegélyben részesítheti, ille-
tőleg gondjai alá veheti. A feltételek között, melyekhez 
az államsegély kötve van a legfontosabb az, hogy ha a 
segélyezett iskola évi költségéhez az állam felénél többel 
járul, ez esetben a tanügyi kormány az egész intézetet 
veszi gondoskodása és rendelkezése alá. 

A líceumi tanári személyzet körében az utolsó három 
évtized alatt következő változások történtek. 1862. szept. 
8-ikán rendkivüli tanárrá választatott H a m m e r s c h m i d t 
(Harmath) K á r o l y , 1864. szept. 1-étől rendes tanárrá 
lett a történelemre, latin, magyar és német nyelvre és a 
vallástanra. 1864-ben nyugalomba vonult Simkó Vilmos, 
ki 29 évig szolgálta mint tanár líceumunkat és mint 
magyar-tót lelkész az egyházi gyülekezetet ; helyét a 
magyar-tót lelkészi hivatalban és a theologiai tanszéken 
1865-ben S z e b e r é n y i L a j o s foglalta el. N é m e t h 
S á n d o r tanár súlyos betegség után 1865. évi február 
hó 3-ik napján elhúnyt, tanszékét a történelemre és ma-
gyar irodalomra 1865. szeptember 4-én a jeles készült-
ségü L e h r Z s i g m o n d foglalta el. 1868. január hó 
28-án elhúnyt a férfikor viruló teljességében áldott siker-
rel működő S z e k c s ő T a m á s tanár. A halálával megürült 
tanszékre nézve az egyházi convent azt határozta, hogy 
e tanszéket egyelőre nem tölti be rendes tanárral, hanem 
két helyettes tanárral. A czélba vett két helyettes állomásra 
megválasztatott J u n k e r Á g o s t és G l a t z H e n r i k . Ez 
utóbbi csak egy év múlva foglatta el állását, az előbbi 



egy évi buzgó működés után állomását elhagyta és 
tanúlmányai befejezése végett Göttingába ment. Helyét 
B ö h m K á r o l y egy nagy reményekre jogosító tanerő 
foglalta el, ki azonban már 1874-ben iskolánktól 
megvált. 1870. október havában Lehr Zsigmond tanár 
betegeskedni kezdett, e miatt tanítását egyidőre meg-
szakítani volt kénytelen; tantárgyai ellátására ideiglenesen 
A d a m i s K á r o l y tanárjelölt alkalmaztatott. Mikor Lehr 
Zsigmond 1871. szept. 3-án elhúnyt, helyére rendkívüli 
tanárúi a történelem, a magyar nyelv és irodalmi szakra 
Góbi I m r e tanárjelölt választatott meg, ki 1874-ben júl. 
7-dikén rendes tanárrá lett, Adamis Károly pedig az 
alsó osztályokban kapott alkalmazást. 1874-ben nyuga-
lomba vonúlt Boleman István, helyébe Glatz Henrik válasz-
tatott meg rendes tanárnak. Az 1872/73-iki iskolai évben 
Z e l e n k a G y u l a is működött segédtanári minőségben. 1874. 
júl. 12-ikén rendkívüli tanárrá választatott Z o r k ó c z y S a m u , 
ki az 1876/77-iki iskolai évtől fogva rendes tanárrá lett. 
1875. jún. hó 4-én elhúnyt Szeberényi Lajos, helyébe 1876. 
január hó 2-ikán T r s z t y é n s z k y F e r e n c z losonczi 
lelkész választatott meg magyar-tót lelkésznek és a liceum 
theologiai tanárának. Ugyanezen az egyházi gyűlésen a 
nyugalomba vonúlt Grailich József helyébe rendes tanár-
nak választatott meg Adamis Károly eddigi rendkívüli 
tanár. Az 1876/77-iki iskolai év második felétől kezdve 
segédtanárúi alkalmaztatott G y ő r i k M á r t o n végzett 
theologus, ki rendes tanárrá 1882-ben választatott meg a 
történelem és földrajzra. Az 1877-iki évben elhúnyt 
Emericzy Lajost S c h n e l l e r I s t v á n , az eperjesi ev. 
collégiumon a bölcselet rendes tanára váltotta fel. 1878. 
őszén Glatz Henrik a pozsonyi ev. egyház egyik lelké-
szévé választatott, helyébe helyettes tanárúi V a s s k ó 
G y u l a alkalmaztatott. Góbi Imre 1879-ben a soproni 
líceumhoz hívatott meg rendes tanárnak, helyébe egyelőre 
helyettes tanári minőségben H o f f m a n n F r i g y e s dr. 



alkalmaztatott. 1880. augusztus havában nyugalomba 
vonult Lichner Pál helyére rendes tanári minőségben 
1880. szept. 4-ikén megválasztatott M a r k u s o v s z k y 
S á m u e l , helyettes tanár az aradi kir. főgymnasiumban. 
Az 1880/81-iki iskolai év végén nyugalomba vonult 
Fuchs Albert tantárgyait Zorkóczy Sámuel vette át és 
ennek helyére H i r s c h m a n n F e r d i n á n d végzett 
tanárjelölt lépett, ki 1884-ben rendes tanárrá választatott 
meg. Ugyanez évben rendes tanárrá lett dr. Hoffmann 
Frigyes eddigi helyettes tanár is. Az 1884/85-iki iskolai 
év végével nyugalomba vonúlt Kámory Sámuel, helyét 
M á r t o n J e n ő , végzett tanárjelölt foglalta el, ki 1886. 
január 5-ikén rendes tanárrá lett. Az 1885. aug. 31-én 
elhúnyt Lenkei (Liska) Sámuelt K v a c s a l a J á n o s dr. 
végzett hitjelölt váltotta fel, ki 1888-ban rendes tanárrá 
választatott. Hoffmann Frigyes dr. 1886. július hó 10-
ikén a brassói állami főreáliskolához neveztetvén ki, 
itteni állását elhagyta, melyet A l b e r t J ó z s e f az eperjesi 
ev. collégium rendes tanára foglalt el, ki 1886. deczember 
hó 5-ikén választatott meg. Az 1890/91-iki iskolai év 
végével nyugalomba vonúlt B o t h á r D á n i e l helyére az 
egyházgyülekezet S z é p R e z s ő t a sümeghi reáliskola 
helyettes tanárát választotta meg hasonló minőségben, 
de már 1892-ben június 12-én rendes tanárrá választotta. 
Michaelis Vilmos liceumi igazgató az 1892/93-ik iskolai 
évvel nyugalomba vonúlt, tanszékét az 1893/94-iki iskolai 
évvel dr. T o l n a i ( L e h r ) V i l m o s foglalta el, kit az 
egyházgyülekezet 1894. június 3-án rendes tanárrá 
választott meg. Kvacsala János dr. 1893. őszén a dorpati 
egyetemhez rendes tanárrá neveztetvén ki, tanszékéről 
lemondott, melyet az 1894/95-iki iskolai év elején 
S e r é d i P é t e r L a j o s dr. az eperjesi ev. collégium 
rendes tanára foglalt el. Az 1894/95-iki iskolai év végén 
nyugalomba vonúlt König Hugó rajztanár. 

Serédi Péter az 1895/96. isk. év végével Budapestre 



hivatván meg, helyébe dr. Losonczi Lajos késmárki tanár 
választatott meg; a nyugalomba vonult König Hugó helyét 
1896-ban Hazslinszky Kálmán rajztanár foglalta el. 1897. 
február elején Budapestre távozott dr. Tolnai Vilmos, 
helyét az 1897 — 98. isk. év elején Hamvas József eper-
jesi tanár foglalta el. 1897. május hó 27-ikén töltetett be 
az újonnan szervezett vallástani tanári tanszék is Holch 
Ottó felső-lövői vallás tanár személyében. Ugyancsak 
1897. május 27-ikén töltötte be az egyház a 14 rendes 
tanszéket is dr. Jeszenszky István tanárjelölttel. 1897. 
nyugalomba vonult Harmath Károly, helyébe megválasz-
totta az egyház Schrödl József rozsnyói tanárt. Inter-
natusi alpraefectus és lie. helyettes tanár, majd 1903 óta 
rendes tanár Dr. Pfeifer János. 1903 óta internatusi 
alpraefectus és lie. helyettes tanár Ulreich Ede okleveles 
középiskolai tanár. 

Az 1883-ik évi XXX-iki törvényczikk a tornázást 
kötelező tantárgygyá tette, ennélfogva liceumunkon is 
egy tornatanári állást kellett szervezni. Ez állást 
1884—1891-ig Gottl Adolf főreáliskolai rendes tornatanár 
töltötte be. Utánna Pecsenye István következett, ki azon-
ban két évi működése után innen eltávozott és helyét 
1894-től 1899-ig Lassel Gyula okleveles tornatanár 
töltötte be. Az 1899 — 1900. isk. év elejétől fogva Mich-
nay Gyula a liceum rendes torna tanára és vívó mestere. 

Megemlítjük még, hogy 1875 óta Frühwirth Samu 
elemi iskolai igazgató tanítja az ifjúságot múénekre és 
Frühwirth Lajos tanító 1894 óta egyházi énekre. A 
líceumi rectorságot a század elejétől 1852-ig a főiskolai 
professorok viselték szolgálati koruk szerint évenként 
egymást felváltva. 1853-tól kezdve a főiskola igazgatóját 
három évre egy e végre kiküldött bizottság választja, 
mely a liceum rendes tanáraiból és ugyanannyi egyház-
tagból áll. Jelenleg az igazgatót hat évre választják. 

* * 
* 



Főiskolánknak egyes alkatrészei az idők folyamán 
megizmosodtak, megerősödtek, az »alma mater« szárnyai 
alól kinőttek és önállóan kezdték folytatni életpályájukat, 
jótékony működésüket. Mint láttuk 1847-ben a népiskola 
vált külön és önálló tanintézetté szervezkedett, 1882-ben 
a theologiai tanintézet vált el az anyaiskolától és mint a 
» m a g y a r h o n i ág. h i t v . ev. e g y e t e m e s e g y h á z 
t h e o l o g i a i a k a d é m i á j a « kezdette meg magyarhoni 
ev. egyházunk érdekében kifejtendő üdvös működését. 



19. 

A millennium, 

z 1883. évi XXX. törvényczikk 47 szakaszának 
rendelkezése, melyet előbbi szakaszunkban közöl-
tünk, versenyre hívta ki a magyar protestáns 
egyház középiskoláit. Ezek bízva múltjuk dicső-

ségében nem is zárkóztak el a verseny elől, hanem 
igénybe véve a törvény által részökre biztosított kedvez-
ményeket, siettek iskoláikat a törvény követelménye 
szerint és az uj viszonyoknak megfelelőleg szervezni. De 
csakhamar belátták, hogy a maguk erejéből az állam 
által fenntartott, vagy ennek közvetlen vezetése alatt álló 
középiskolákkal a versenyt ki nem állhatják, mert nincs 
meg a szükséges pénzerejük. Ennélfogva rendre igénybe 
vették a törvényben megkínált államsegélyt oly mérték-
ben, hogy az evangélikus középiskolákat fentartó egyházak 
jogköre is nagy részben megmarad iskolája felett az 
államsegély elfogadása esetén. A tanügyi kormány, 
mely belátta, hogy a hazai közművelődés érdekében az 
evangélikus iskolákra nélkülözhetlen szüksége van, bölcs 
tapintattal előnyös szerződéseket kötött az iskolákat fen-
tartó egyházakkal. 

Egyike azon egyházaknak, mely legtovább tartózkodott 
az államsegély igénybe vételétől, a pozsonyi evangélikus 
egyház volt. Okúivá a múlton, hogy hitbeli elődei mily 
gondos óvatossággal, féltve őrizték meg iskolájukat minden 



idegen befolyástól és ha veszedelem fenyegette, mily 
bátran szállottak sikra iskolájuk védelmére, olykor a 
viszonyok követelte érdekek ellenére is, az állam támo-
gatásáról hallani sem akart. Azonban a kényszerítő szük-
ségesség elvégre más nézetre téritette. Látva, hogy fényes 
múltú iskolája gyors hanyatlásnak fog indúlni, ha az uj 
viszonyok közepette nem gondoskodik arról, hogy tanárait 
kellőképen javadalmazza és az iskolát a tanügy jelen 
állapotainak és kívánalmainak megfelelőleg szervezze, több 
mint tiz évi habozás után 1894. márczius hó 4 én tartott 
ülésében elhatározta, hogy líceuma számára az állam-
segélyt igénybe veszi és egy bizottságot küldött ki, mely 
e czélból a közelebbi módozatokat megállapítsa és javas-
latait a közelebbi egyházi közgyűlésnek benyújtsa. E 
bizottság tagjai voltak Samarjay Károly dr. egyházi és 
iskolai felügyelő, Trsztyénszky Ferencz esperes, Fürst 
János alesperes, Heim Károly egyházi ügyész, Hacker 
Károly egyházi jegyző, Dobrovits Mátyás dr. az iskola 
tanács elnöke, Günther M. V. választmányi elnök, Samarjay 
Emil dr., Sziklay Ottó, Pauschenwein András, Matucha 
Konrád, Reidner Zsigmond, Szandtner Pál presbyterek, 
egyházi tagok és Zorkóczy Samu líceumi igazgató. 

E bizottság április hó 14-én tartotta ülését. Elnöke 
volt Günther M. V. választmányi elnök, jegyzője Samarjay 
Emil dr. A bizottság „tekintetbe véve azon körülménye-
ket, hogy egyházunk a rendelkezésére álló segélyforrások-
ból nem képes líceumát úgy fentartani, mint azt a mai 
közigényeknek megfelelőleg nemcsak feníartani, de fej-
leszteni hazafias kötelessége volna, mert nem képes saját 
anyagi erejéből megfelelni mindannak, a mit az ifjúság-
nak nyújtani kell ; de nem állja ki a versenyt az állami 
tanintézetek tanárainak fizetése tekintetében sem, e nélkül 
pedig, ha nem teszszük lehetővé azt, hogy tanáraink 
fizetését az állami intézetek tanárainak fizetésével egyen-
lővé tegyük, nemcsak hogy üresedés esetén nem kap az 



iskola tanszékeire alkalmas tanárokat, de azon eshetőség 
is beállhat, hogy az általános tanárhiány miatt líceumunk 
elveszítheti legjobb tanárait, kik állami szolgálatba fog-
nak lépni." 

„Ezen indító okoknál fogva a bizottság helyén 
valónak látta az államsegély igénybe vételét, de az állam-
mal kötendő szerződésbe következő feltételeket ajánlta 
felvétetni : 

1. Hogy a kérendő államsegély ne haladja meg a 
liceum jövendőbeli szükségletei összegének felét. 

2. A tanszékeket, melyekre a ministerium nevezné 
ki a tanárokat, a szerződés egyenként jelölje meg és ezek 
közt olyan tanszékek ne legyenek, melyeknek betöltése 
a protestáns szellemet érinthetné, ilyen volna pl. a 
történelem, a magyar irodalom és a német nyelv tan-
széke. Ezeket üresedés esetében mindig az egyház 
töltse be. 

3. A ministerium az általa kinevezendő tanárokat 
a pozsonyi ev. egyház részéről kijelöltek közül ne-
vezze ki. 

Ezek után a bizottság az egyház közgyűlésének azt 
ajánlotta, hogy 1. az egyház kérjen az államtól évenkénti 
segélyt a tanári fizetések javítására és ennek összegére 
az legyen a mérvadó, hogy a liceum tanárainak a fizetése 
az állami tanintézetek tanáraiéval egyenlő legyen; 2. 
kérjen az egyház egy általány összeget a liceum épüle-
tének a kibővítéséhez". 

Egyúttal a bizottság a maga kebeléből egy szűkebb 
bizottságot választott Günther M. V., Dobrovits Mátyás 
dr., Zorkóczy Samu és Sziklai Ottó lagokból, hogy 
sürgős intézkedés esetén bölcs tanácsaival az ügyet elő-
mozdítsa. 

E közben egyházunk vezetésében nevezetes változás 
történt. A pozsonyi ev. egyháznak és iskoláinak és a 
pozsony városi esperességnek érdemes felügyelője 



S a m a r j a y K á r o l y , dr. egyházunk és esperességünk 
mély és őszinte fájdalmára ez évi április hó 27-ikén 
elhúnyt. Helyét, mint esperességi felügyelő 1894. július 
8-ikán L á n g L a j o s dr. országos képviselő és budapesti 
kir. tud. egyetemi nyilvános rendes tanár és volt pénz-
ügyministeri államtitkár foglalta el; a pozsonyi evangéli-
kus egyház július hó 1-én felügyelőjévé az elhúnyt 
felügyelőnek derék és atyjához méltó fiát S a m a r j a y 
E m i l dr.-t választotta meg. Az újonnan megválasztott 
felügyelők hivatalukba való beiktatásuk alkalmával ünne-
pélyesen megfogadták, hogy tehetségüket, törekvésüket 
a pozsonyi evangélikus egyház és esperesség jól felfogott 
érdekeinek előmozdítására fogják fordítani, melynek 
bizonyságáúl beiktatásuk emlékére egyházi célokra szánt 
pénzbeli adományokat is adtak. 

A bizottság javaslatát az egyházi közgyűlés 1894. 
június hó 3-ikán tartott ülésében vette tárgyalás alá és 
hosszabb vita után a javaslatokat elvben elfogadta és 
a további lépések megtételére a fentebbi szűkebb bi-
zottságot bízta meg, melyet még Heim Károly egyházi 
ügyészszel és Hirschmann Nándor líceumi tanárral egé-
szített ki. 

Minthogy a magyarhoni ev. egyház 1891 — 93. évé-
ben tartott zsinatának törvényei értelmében azon egy-
házak, melyek az általuk alapított iskolák fentartása érde-
kében az államsegélyt óhajtják igénybe venni, ebbeli 
czéljuk megvalósítása végett az ág. ev. egyház egyetemes 
gyűlésének jóvá hagyását kell megnyerniük: egyházunk 
az államsegély megnyerése végett a magas kormányhoz 
intézendő kérvényét, melyben 40.000 frtnyi építkezési és 
12.350 frtnyi évi segélyért folyamodik, elfogadás, illetőleg 
jóváhagyás végett az egyetemes gyűlés elé terjesztette. 
Az egyetemes közgyűlés 1894. november hó 8 — 11. 
napjain tartott ülésében megengedte, hogy a pozsonyi ev. 
egyház liceuma fentartása czéljából az államsegélyt a 



megállapított módozatok mellett kérhesse és igénybe 
vehesse. Ennek következtében a pozsonyi egyház kül-
döttsége, mely Láng Lajos dr. esperességi felügyelő 
vezetése alatt, Samarjay Emil dr. a pozsonyi ev. egyház 
és iskolák felügyelőjéből, Günther M. V. választmányi 
elnökből és Zorkóczy Samu liceumi igazgatóból állott, 
november hó 11-ikén tisztelgett br. E ö t v ö s L o r á n d 
vallás- és közoktatásügyi ministernél és benyújtotta a 
líceumnak állami segítséggel való gyámolítása érdekében 
tett kérelmét. A vallás- és közoktatásügyi minister ő 
nagyméltósága kegyesen fogadta a küldöttséget és bizto-
sította, hogy a pozsonyi ev. egyház kérelmét figyelemre 
fogja méltatni és a liceum javára kért államsegélyt meg 
fogja valósítani. A pozsonyi egyházzal ez ügyben meg-
tartandó tárgyalások végett megbízta Láng Lajos dr.-t, a 
küldöttség vezetőjét. Ugyanez alkalommal a küldöttség 
hasonló czélból Pulszky Ágost dr. államtitkárnál is tisz-
telgett. 

Láng Lajos dr., mint kiküldött ministeri biztos 1894. 
december hó 20-ikán érkezett Pozsonyba, hogy a pozsonyi 
evang. egyház megbízottjaival a liceum államsegélye tár-
gyában tanácskozzék. Vele együtt jött Klamarik János dr. 
ministeri tanácsos is, hogy tudomást szerezzen a liceum 
állapotáról. A ministeri tanácsos úr ittléte alkalmával 
meglátogatta a liceum tanhelyiségeit, szertárait és alum-
neumának és convictusának helyiségeit. A tárgyalások 
közben figyelmeztette az egyházat, hogy a liceum jelen-
legi épületének a körülmények engedte kibővítése nem 
elegendő arra, hogy a liceum a modern követelmények-
nek minden tekintetben, úgy a jelenben, de kivált a 
jövendőben megfeleljen és hogy sokkal célszerűbb lenne, 
ha az egyház a liceum számára uj épületet emel, mely-
hez az állam is jelentékeny segélylyel hozzá járúlna. 

Épen ez időtájban szerezte meg a pozsonyi evangé-
likus egyház Falb Pál evangélikus egyháztag- és városi 



polgárnak a Stefánia- és Védcölöp út torkolatánál elterülő 
és mintegy 5770 négyszög ölnyire kiterjedő háztelkét 
70,000 forint vételáron. Ez építőtelek helyrajzilag a Kis-
Kárpátok végnyúlványainak a lábánál terül el, melyet 
egészséges, gazdag ozontartalmú levegő vesz körűi. 

E telephez az egyház nemsokára még egy 169 négy-
szög ölnyi kertet vásárolt meg, mely a Falb-féle telket 
délnyugatfelöl közvetlenül határolta. Az egész területet az 
egyház házhelyekre osztotta, melyeket ma már hosszában 
széltében újonnan keletkezett utczák szelnek át. E terület 
délnyugati széléről 1436 négyszögméter az újonnan épí-
tendő liceum számára lőn kihasítva. 

Miután a magas kormány kiküldöttje is e helyet az 
uj liceum számára egészen alkalmasnak találta, a pozso-
nyi ev. egyház megbízottjaival megállapította a szerződést, 
melyet E ö t v ö s L o r á n d báró dr. vallás- és közoktatás-
ügyi magyar kir. minister úr 1895. január hó 8-ikán fo-
gadott el és írt alá. 

E szerződés értelmében a pozsonyi ág. hitv. evang. 
agyház 16,000 frt. évi rendes államsegélyt, továbbá a 
tanügy mai követelményeinek megfelelő és új épület 
emelésére egyszer s mindenkorra 80,000 o. é. forintyi 
építési, felszerelési és bebútorozási államsegélyt kér, illető-
leg fogad el, melynek az állami költségvetésbe való fel-
vételét és az évi rendes államsegélynek abban állandó 
minimális tételül leendő megtartását mindaddig, míg azt 
a pozsonyi ág. hitv. evang. liceumi főgymnasium a fentartó 
egyházközség beleegyezésével, az idézett 47. § értelmében 
igénybe veszi, a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. 
Miniszter ezennel megajánlja s megígéri. 

A 80,000 frt. egyszer s mindenkorrai építkezési 
összeg, annak törvényhozásilag lett megszavazása után 
azonnal kiadandó a pozsonyi ág. hitv. evang. egyháznak, 
az évi államsegélyösszeg pedig a megfelelő budget-év 
Január 1-től számítandólag évenként előleges negyedévi 
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részletekben fog a pozsonyi m. kir. adóhivatalnál állan-
dóan utalványoztatni, a hol azt a pozsonyi ág. hitv. ev. 
ker. egyházközség felügyelője vagy helyettese által ellen-
jegyzett hivatalos nyugtatványra felveheti. 

A liceumi főgymnasiumot fenntartó pozsonyi ág. 
hitv. evang. keresztyén egyházközség kötelezi magát, hogy 
mindaddig, míg az államsegély fentebbi évi összegét 
az állam pénztárából kiveendi s míg ezen szerződés 
érvényben áll, az intézetben s egyenesen annak czéljaira 
az igazgatóval s rajztanárral együtt 14 rendes tanárt 
alkalmaz, kik közül 6-nak egyenként 1200 frt, négynek 
egyenként 1400 frt és négynek egyenként 1600 frt évi 
törzs-fizetést, azonkívül mindegyik rendes tanárnak 300 frt 
évi lakpénzt és öt 100 frtos ötödéves pótlékot biztosít. 

Továbbá kötelezi magát a fenti 14 rendes tanáron 
kivül egy helyettes tanárt évi 800 frt fizetéssel, egy 
tornatanárt 800 frt fizetéssel és 300 frt lakbérrel alkalmazni, 
valamint énektanításra évi 280 frtot fordítani. Ezenkívül 
gondoskodni fog könyv- és levéltárosról, két iskolaszol-
gáról, az intézet czéljaira szükséges mindennemű helyi-
ségekről, az épületek, felszerelvények jó karban tartásáról, 
a tantermek fűtéséről, világításáról, az iskola vegyes 
szükségleteiről, az épületek tűzkár elleni biztosításáról, a 
könyvtár, a tanári kézi könyvtár, valamint a természet-
tani és természetrajzi szertárak, úgy a történelmi és föld-
rajzi muzeum, nemkülönben a tanszerek és iskolai terem 
berendezéseknek a költségvetésben felvett összegek szerinti 
gyarapításáról. 

A fentebbi pontban megállapított 14 rendes tanár 
közül 9-et az eddigi mód szerint autonom jogánál fogva 
törvényes kellékekkel és képesítéssel bíró egyének közül 
a pozsonyi ág. hitv. evang. ker. egyházközség választ, 
5-öt pedig nyilvános pályázat útján az egyházközség 
ajánlatára, de jelöléshez nem kötve, szintén törvényesen 
képesített s mindenesetre ág. hitv, evang, egyénekből a 



vallás és közoktatásügyi magyar kir. Miniszter nevez ki 
és pedig végleges alkalmazással. A miniszter által betöl-
tendő tanszékek a következők: két ó classicai, egy mathesis-
physikai, egy természetrajz földrajzi, és egy rajztanári, 
összesen 5 rendes tanári szék. 

Miután a szerződés jogerőre emelkedett, az egyházi 
convent elhatározta, hogy mihelyt az idő engedi, azonnal 
hozzálát az építkezéshez és azon lesz, hogy az épület 
1896-ban elkészüljön. A munka sikeres foganatosítása 
czéljáböl a maga kebeléből egy é p í t ő b i z o t t s á g o t 
választott, melynek tagjai voltak Samarjay Emil dr. egy-
házi és iskolai felügyelő, Fürst János elnöklő lelkész, 
Günther, M. V. választmányi elnök, Dobrovits Mátyás dr. 
az iskola senatus elnöke, Zorkóczy Samu líceumi igaz-
gató, Beck Vilmos, Dax Theophil, Reidner Zsigmond, 
Pauschenwein András, Schmidt Gyula, Slubek Gyula, 
Szandtner Pál, Weiser András, Wicklein Ferdinánd egy-
házi tagok, Mitterhauser Károly és Hirschmann Ferdinánd 
egyházgyűlési jegyzők. Az építési tervek elkészítésére, az 
építkezés ellenőrzésére, az épitő mesterrel való elszámo-
lásra és az épület collaudirozására Alpar Ignácz vallás-
és közoktatásügyi cultnrmérnöket kérte fel az egyház. 

Ez építő bizottság 1895. márczius hó 9-ikén tartott 
ülésében, a líceumi tanári kar véleményének figyelembe 
vétele mellett megállapította a liceum uj épületének a 
tervezetét. A bizottság mindenek előtt abbeli kívánságát 
fejezte ki, hogy ,,az épület a megfelelő arányokban és 
solid módon ugyan, de a fényűzés mellőzésével építendő 
olyképen, hogy legyen benne tiz nagyobb-kisebb tanterem, 
egy természettani tanterem kapcsolatban a természettani 
gyüjteménynyel és laboratoriummal, egy természetrajzi 
gyűjteménynek való helyiség, egy tágas rajzterem dolgozó 
szobával a rajztanár számára, két nagy terem a történelmi-
földrajzi, régiségi és nummismatikai gyűjtemény számára 
dolgozó helyiséggel a gyűjtemények őre számára, egy 
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ifjúsági könyvtári terem, egy terem az ifjúsági egyesületek 
gyűlései és könyvtára számára, egy tornacsarnok, mely 
díszteremnek is használható legyen, egy tanári tanácskozó 
terem, egy helyiség a tanári kézi könyvtár számára, egy 
hivatalos helyiség az igazgató számára, lakó helyiségek 
a két iskola szolga számára és végül a szükséges mellék-
helyiségek/' Ugyanezen bizottsági ülésen az elnök bejelen-
tette, hogy Laubner Gyula városi mérnök, kit az egyház 
szerződésileg alkalmazott az építkezés és az építkezéshez 
szállítandó anyagok megvizsgálására és ellenőrzésére, az 
építési telek lejtmérésével és alapozásával már elkészült. 
Munkálatát a bizottság kiadta Alpár Ignácz mérnöknek, 
kit egyúttal felkért, hogy készítse el a bizottság által 
megállapított tervezet szerint a liceum uj épületének 
tervrajzát. 

Alpár Ignácz műépítész a bizottság tervezetén némi 
módosítást tett. Nevezetesen szükségesnek jelezte, hogy a 
természetrajz tanítására is külön tanterem legyen, mely 
összeköttetésben álljon egy chemiai laboratoriummal és a 
természetrajzi gyüjteménynyel, ezen kívül még egy tan-
termet talált szükségesnek. Ily értelemben készített ter-
vezetét április hó elején nyújtotta be az épitő bizottságnak, 
melyet ez egy albizottságnak adott ki behatóbb tanulmá-
nyozás végett. Minthogy azonban az építő bizottság a 
liceum épületének költségvetését 135 ezer forintban álla-
pította volt meg, Alpár tervezete pedig e költségvetést 
16.296 forinttal meghaladta, e körülmény sok gondot 
okozott a bizottságnak. Mivel az egyház e költség többlet 
fedezésével nem rendelkezett, arról kellett tehát gondos-
kodni, hogyan lehetne e többletet leszállítani vagy tel-
jesen elenyésztetni. Hosszas és beható tanácskozások 
után, melyekben Alpár műépítész is többször részt vett, 
sikerült a bizottságnak a költség többletet lényegesen le-
szállítani. Ezután a bizottság az épület tervezetét a meg-
állapított költségvetéssel együtt az egyházi conventnek 





terjesztette elő elfogadás végett. Az egyházi convent a 
bizottság előterjesztését' jóváhagyta és hozzájárulás végett 
a vallás- és közoktatási minisztériumhoz terjesztette fel. 
Miután a tervezet itt is el lőn fogadva, az egyház pályá-
zatot hirdetett az építkezésre. E pályázatban résztvettek 
Pozsony városa legelőkelőbb iparosai és az egyház a 
munkálatokat a legmegbízhatóbb mestereknek adhatta ki. 

Az épület alapkövének letétele 1895. szeptember hó 
14-ik napján volt. Az ünnepségre a kellemetlen, esős idő 
daczára eljöttek a megyei és városi hatóságok fejei, a 
pozsonyi ev. egyház vezérférfiai, presbyterei, a tankerü-
leti főigazgató, a pozsonyi közép és felsőbb iskolák 
küldöttei, a liceumi tanári kar és a tanuló ifjúság, végül 
nagy számú előkelő közönség. Miután épen ezen a napon 
tartotta Pozsonyban a magyarhoni evangeliumi egyház 
egyetemes gyámintézete évi közgyűlését, magyar ev. 
egyházunknak ez alkalomból itt időző számos egyházi 
és világi notabilitása is részt vett az ünnepségben. Az 
ünnepel a liceum tanuló ifjúsága nyitotta meg az „Erős 
vár a mi Istenünk" eléneklésével. Majd T r s z t y é n s z k y 
Ferencz hittanár és főesperes mondott buzgó imát, mely-
ben áldást kért istentől a munka megkezdéséhez és 
befejezéséhez, mire S a m a r j a y Emil dr. egyházi és 
iskolai felügyelő szép beszédben méltatta a megkezdendő 
mű czélját és rendeltetését, végül arra kérte a megjelent 
egyházi, állami, megyei és városi hatóságok képviselőit, 
hogy szíveskedjenek részt venni az alapkő letételében. 

Erre Szalavszky Gyula főispán a megye, Taller Pál 
helyettes polgármester a város, Pirchala Imre tankerületi 
főigazgató a vallás és közoktatási ministerium nevében 
tették meg a szokásos kalapácsütéseket. A dunáninneni 
evang. egyház nevében Baltik Frigyes püspök és Láng 
Lajos dr. esperességi felügyelő, a magyarhoni ág. hitv. 
ev. egyetemes egyház nevében Zelenka Pál a tiszai 
kerület püspöke, a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház nevében 



Samarjay Emil dr., Fürst János ev. lelkész, Günther M. V. 
és végül a liceum nevében Dobrovits Mátyás dr. és 
Zorkóczy Samu rakták le az első téglákat az alapkőhez. 
A lélekemelő ünnepet ismét Trsztyénszky Ferencz meg-
ható fohásza és a liceumi tanuló ifjúság által elénekelt 
Hymnus rekesztette be. 

Az építkezés ezeknek utána kellő erővel és nagy 
szorgalommal indúlt meg és folyt tovább. Már 1895. 
deczember hó 21-ikén az építő munkások az épület bok-
réta ünnepét ülték meg, melyre eljöttek az egyház vezér-
férfiai és a presbyterium, az építés vállalkozói és szállítói, 
Alpár Ignácz műépítész, a városi mérnöki hivatal kép-
viselete, a helybeli sajtó képviselői és a liceumi tanári 
kar. Rövid időre a tető ácsmunkái is elkészültek és az 
épület nagy része még a tél beállta előtt fedél alá került. 
A téli időszak alatt az épület belsejében folyt a munka, 
némi megszakítást csak a zord téli hideg okozott. Az 
1896. év tavaszán a munka ismét teljes erővel indúlt 
meg, már június havában a kőmívesek meszelték az 
egyes helyiségeket, az asztalosok pedig a padozatot rak-
ták és az ablakokat illesztették be. Mindamellett a sok-
féle berendezés miatt az épület nem készülhetett el 
annyira, hogy az 1896/97-iki iskolai évet szeptember hó 
1-én lehetett volna benne megkezdeni. Mintegy két héttel 
kellett a nagy szünidőt meghosszabbítani és az iskolai év 
csak szeptember hó 15-ikén nyilt meg. Az épület felavató 
ünnepe a millennium évében 1896. szeptember hó 20-ikán 
ment végbe. 

Megemlítjük még itt, hogy az új liceumi épületének 
felavatása alkalmával Pozsony városa előkelő evangélikus 
hölgyei a liceum tanuló ifjúságának egy remek dísz-
zászlót ajándékoztak. 

A felavató ünnepre vonatkozó dolgok a líceum 
1896/97. évi értesítőjében jelentek meg. 



20. 

Függelék a liceum történetéhez, 

a) Liceumi ifjúsági egyesületek. 

1. A „Magyar Társaság" története. 

Munkánk folyamán már megemlékeztünk arról, hogy 1735-
ben a tanári kar egy javaslatot terjesztett az egyházi konvent 
elé, melyben véleményét és nézetét mondta el arra nézve, hogy 
mikép lehetne és kellene iskolánkban egy magyar nyelvű tan-
folyamot szervezni oly tanulók számára, kik vagy épen semmit, 
vagy csak igen keveset tudnak magyarul. E tanfolyamnak egyik 
elérendő célja az volna, hogy idó'vel e n y e l v legyen a tanintézet 
tanítási nyelve. 

Az egyházi konvent a javaslatot elfogadta és ezen tantárgy 
tanítására egy külön tanerő' alkalmazását rendelte el, kinek ja-
vadalmazását évi 60 forintban állapította meg, ezen kivül a tanu-
lóktól külön fizetett tandíj is ezt a tanerőt illette. A magyar 
tanfolyam létre is jött sőt még 1757 körül is fennállott, műkö-
déséről azonban adataink nem szólnak. Valószinű, hogy a tizen-
nyolcadik század vége felé már nem létezett. E mellett tanús-
kodik azon körülmény, hogy midőn a század második utolsó 
évtizedében II. József németesítő rendeletei öntudatra ébresztették 
a magyar nemzetet és a magyar nyelv jogainak a védelmére kelt a 
nemzeti fellendülés: e lelkes korszakban a tanuló ifjúság nálunk 
is, mint más iskolákban önként egyesült nyelvmívelő „Magyar 
Társaságu-gá, hogy a nemzeti irodalom nagyon is gyér termékei-
nek olvasásával és gyűjtésével, kötött és kötetlen munkák Írá-
sával, szavallásával kölcsönösen buzdítsák, erősítsék egymást. 
Bármily csekélynek látszik is e kezdet, bármily észrevétlen volt 
is kezdő munkásságuk, mégis a lelkesedés, a nemzeti buzgóság 
eddigelé sem eléggé méltányolt tűzhelyei voltak, s kivált az or-
szág nyugati és felső városaiban igazi bástyái, megtartói a ma-
gyarságnak. 

Líceumunkon a század utolsó tizedében S t r e t s k ó György 
a líceumnak negyvenegy esztendeig működött érdemes professora 



és rectora gyűjtötte maga köré a magyar ifjúságot, hogy velük 
gyakorolja akkoriban a rendes tantárgyak közé még fel nem vett 
hazai nyelvet. 

Mi lett Stretskó halála után a Társaságból, nem tudjuk biz-
tosan, minthogy életében sem vezettek, vagy vezetett Ő erről 
semmiféle jegyzőkönyvet vagy naplót s a Társaság nem is lehe-
tett szervezett egyesület. De hogy tovább is fenállott, arra későbbi 
okmányok hivatkoznak. Valószínű, hogy a tanulók Stretskó ha-
lála óta is össze-össze jöttek még a célból, hogy magukat a 
magyar nyelvben gyakorolják, minek hasznát a tanári kar is fel-
ösmerte és mindenképen segítségére is volt az ügynek. Első és 
főérdeme B i l n i t z a P á l n a k , a magyar és tót gyülekezet lel-
készének, ki nemcsak hogy a maga jószántából díjtalanúl tanít-
gatta és vezette a fiatalságot, hanem mindvégig, három évtizeden 
által a Társaságnak úgy buzgó szószóllója és tanácsolója, valamint 
áldozatkész pártfogója is maradt, mint a jegyzőkönyvnek számos 
adata bizonyítja. Ő 1805. februárius hó 5-dikén tényleg meg is 
kezdette a magyar nyelv tanítását, mely kevésbé rendszeres ok-
tatás, mint inkább csak útmutatás volt. Hogy ezt a kővetkező 
1805—6-diki tanévben folytatta-e, erről nincsen adatunk, de azért 
az elhintett mag nem hullott terméketlen talajra. Bilnitza taní-
tásain felbuzdúlva 1806 szeptember hó 1-én, az új tanév kezde-
tével néhány lelkes ifjú kis társasággá egyesűit arra a célra, 
hogy „a magyar nyelvet a tanuló Magyar ifjak gyökeresen 
megtanúlhassák s azt csekély tehetségek szerint pallérozhassák. 
Az eszme megpendítője s a társaság tényleges megalapítója 
B e r n t h a l e r G y ö r g y , győri fiú, akkoriban harmadéves 
primánus, kit társai, „mint közöttük legjobb magyarsággal 
bírót ez Elölülői hivatalra" emeltek. 

Sajnos, hogy az adatok hiányossága miatt a Társaság első 
állapotáról és működéséről csak vázlatos képet alkothatunk 
magunknak. 

A Társaság első szervezete körülbelül következő volt. A 
Társaság a „Professor Uraknak engedelmek mellett" és „vezér-
lések alatt" alakúit a magyar nyelv gyökeresebb megtanulására 
és mívelésére. Mindjárt kezdettől fogva „közakarattal szerzett 
törvények" szabályozták működését, melyeknek szoros megtar-
tására minden tag „a törvénykönyvben keze aláírásával" kötelezte 
magát, mely szokás a mai napig megmaradt. Tagja lehetett a 
pozsonyi ág. hitv. ev. liceum felsőbb osztályának tanulója, még 
pedig akár „rendes," akár „betsület" vagy „külső" tagja. A 



rendes tagok hatalmában állott az „Elölülő" választása, mely-
hivatalra a „legjobb magyarsággal bírót" emelték; első „Elölülő" volt 
a „Társaság kegyelméből" Bernthaler György. A rendes tagok „be-
csületvesztesség alatt" kötelesek voltak minden két hétben egyszer 
megjelenni és tehetségök szerint kidolgozott munkát olvasni ; 
a külső tagok csak bizonyos órákon jelenhettek meg, munkára 
nem voltak kötelezve, de azért szivesen meghallgatták azoknak 
önkéntes munkáit is. A tagok tehetségük szerint pénzt adtak 
össze, hogy a „hazabéli újságokat" is meghozathatták és „némely 
könyveket" is szerezhettek. Önkéntes könyvadományokból csak-
hamar megvetik a könyvtár alapját, mely nem lankadó áldozat-
készség s a később rendezett könyvtári illeték folytán manap az 
ifjúsági egyletek könyvtárai közt elvitathatatlanúl első helyre 
tett szert. Igy a Társaság működése nem is maradt soká a 
gyűlések falai közt és már kezdetben közünnepélyek rendezéséről 
gondolkodtak, mikből a későbbi örömünnepek fejlődtek. Első 
nyilvános fellépte 1807. januárius hó 5-ödikén történt. 

Azonban a Társaság már első kezdetében szükségét érezte 
annak, hogy tapasztaltabb és tudományosabb egyén álljon élükön 
és vezesse őket, mint az saját körükből kerülhetett volna. A 
választás természetesen senki másra nem is eshetett, mint Bil-
nitza Pálra, a ki lelkes tanításával és buzgalmával ébreszté fel 
legelőször ifjainkban a Társaság eszméjét. Bilnitza 1807. januárius 
hó 5-ödikétől fogva adataink szerint még két évig elnöke és 
vezetője a Társaságnak, a ki terhes és sok fáradságot igénylő 
hivatala mellett mindég szakított magának időt, hogy kedves 
ifjai körében időzve, azokat oktassa anyanyelvükben, buzdítsa 
és serkentse munkásságra, útbaigazitást adjon bölcs tanácsaival. 
Szerető gonddal ápolta azt a kis csemetét, mely hivatva volt 
annyi idegen elem és oly sok viszontagság között a magyarságot 
fentartani és fejleszteni. Méltóképen támogatták őt ebben tanár-
társai, ajóemlékezetű S t a n i s l a i d e s D á n i e l , G r o s J á n o s , 
és F á b r y I s t v á n ; ép oly jó szemmel nézték a Társaság 
„szép tsirkázását" az iskola pártfogói, első helyen közöttük 
J e s z e n á k J á n o s báró, a ki soha nem mulasztotta el, liogy 
az ifjúság buzgalmát és igyekezetét, működését és munkásságát 
jóakaratúlag ne támogassa. Ez kezdete a „ P o z s o n y i N e m e s 
M a g y a r T á r s a s á g"-nak. 

1817 őszén új életre ébred a Magyar Társaság. G ö d ö r 
L a j o s , vadosfai-soproni fiú, másodéves primanus kezdeménye-
zésére vagy húsz ifjú ismét egyesül a célból, hogy anyanyelvét 



szóval-írással művelje. A munkásság nagy élénkséggel folyt, 
miről tanúságot tesznek a megmaradt é r d e m k ö n y v e k , 
melyekbe z s e n g é i k e t írták, legtöbbnyire barátságról, szere-
lemről, gyakran a hazáról szóló classicus és magyar verselésű 
költeményeket, prózai értekezéseket, chriákat, általános tételekről. 
A sikeren felbuzdúlva elhatározzák, hogy Ö r ö m ü n n e p e t is 
tartanak, s e szándékot meg is valósítják. Nagy hallgatóság előtt 
mondották és szavalták el munkáikat, melyek nagyobb részt 
hazafias tartalmukkal nagy lelkesedést szülték. 

Nagy lendületet vett a Társaság 1821—22-ben. Z s i g m o n d i 
S á m u e l akkori igazgató, az alapítók egyike, P a p p J ó z s e f e t , 
gr. R á d a y L á s z l ó és G e d e o n nevelőjét kérte fel a Társaság 
vezetésére, ki nagy elfoglaltsága dacára elvállalta azt s hogy 
minél nagyobb sikere legyen, a tagokat két csoportra osztotta. 
Az egyik csoportot, a „Kis Társaság"-ot, a magyarúl nem jól 
tudók tették, ezeket az alaktanban, szófejtésben és szóössze-
tételben oktatta; a másik csoportot, a „Nagy Társaság"-ot, levelek, 
mesék, leírások kidolgazásában, elméleti és gyakorlati verstan 
elsajátításában vezette ; sikerültebb dolgozataikat érdemkönyvbe 
iratta. Mindkét csoport ezenkívül szorgalmasan szavalgatott is. 
Az ifjúságban oly nagy kedv támadt, hogy csakhamar heti 
három órában ötvenhat ifjú vett részt a Társaság gyakorlataiban, 
a mi föltétlenül csakis P a p p J ó z s e f érdeme. Év végével 
augusztus hó 7-dikén tartották meg az örömünnepet is ; az 
ekkor felolvasott és elmondott munkákat P a p p József egy kis 
könyvben, bevezetéssel és bő jegyzetekkel ki is adta ily címen : 
„Öröm-Ünnep, azaz folyó és kötött beszédek, melyeket a Magyar 
Nyelvben magok tökéletesítésök végett az Ágostai Vallástételt 
követőknek Po'sonyi főiskolájokban önkényt egyesűit Ifjak, 1822-ik 
esztendőben Kis-asszony Havának 7-ik napján tartottak. Kiadta 
Papp József, Pesten 1824. Petrózai Trattner János Tamás betűvel." 

Az előző évek kedvező eredménye mindinkább szükségessé 
tette a Társaság rendszeresítését, kivált hogy a magyar nyelvnek 
rendes tanára az intézetben nem volt és P a p p J ó z s e f kétéves 
gyümölcsöző működése annak nemcsak hasznát, hanem szüksé-
gét is mutatta. S t a n i s l a i d e s D á n i e l rector, az 1823-iki 
tanév megnyitása alkalmával lélkes szavakkal buzdította az 
ifjúságot, hogy minél számosabban vegyenek részt a gyakorla-
tokban, vezetőül C s ő t ö n y i M á r t o n t nyervén meg, ki mérsé-
kelt tiszteletdíj fejében, melyet a résztvevő tanulók adtak össze, 
arra is vállalkozott, hogy az alsóbb osztályokat is a magyar 



nyelvtan elemeibe avassa. Ez év titoknokának H r a b o v s z k y 
D á v i d n a k érdeme a Társaság rendszeres szervezése, a ki a 
soproni Magyar Társaságot véve mintául, először is arról gondos-
kodott, hogy a gyűlésekről, a tagok működéséről, az előforduló 
eseményekről rendes jegyzőkönyv adjon számot ; a Társaság 
törvényeit, a tagok névsorát is, naplóba írták, amit eddig csak 
egyes lapokra írtak, melyek idővel megrongálódtak és elvesztek. 
A Társaság működéséről azért csak ez időtől fogva alkothatunk 
magunknak tiszta képet, minthogy gyűlésről-gyűlésre követhetjük 
a kis kör életét. Az ügyek vezetését rendes, szótöbbséggel 
választott tisztikarra bízták. A „titoknok", később főjegyző hivatala 
volt a jegyzőkönyvek vezetése, levelezés, ő jelölte ki a munka-
hozó vagy szavalló tagokat, ellenőrizte mulasztásaikat. Az „első 
könyvtárnok" felügyelt a könyvtárra, előterjesztette a beszer-
zendő műveket, kezelte a járó lapokat, melyek megérkezvén, 
határozott rendben jártak kézről-kézre. 

A következő évben a Társaság működése szünetel, minthogy 
elölülőt nem kaphatott. Úgy látszik, hogy ez időben keletkeznek 
azok a súrlódások a tanári karral, melyek a Társaságot utóbb 
gyakran válságos helyzetbe hozták. Ugyanis mindinkább előtérbe 
lép, különösen némely tanár magyarellenes viselkedése folytán, 
az a törekvés, hogy a Társaság az iskolai fegyelem alól lassan-
ként kivonja magát, s az intézeten kívül mint különálló egyesület 
létezzék, mit sem az egyház, sem a tanári kar nagyon termé-
szetesen meg nem engedhetett. 

1825-ben megint nem kapván vezetőt a rectortól, maguk 
közül választják meg A l t s o h l e r A n d r á s V. éves primanust, 
ki március havában azonban „hanyagság miatt hivataláról leté-
tetett és a Társaságból kitsapatott", helyébe M o l n á r G á b o r 
theologust tették. Hogy a magyar nyelv ösmeretében még jobban 
haladjanak, a rendes két órán kívül egyet tisztán nyelvtanra 
szántak, melynek előadására H r a b o v s z k y D á v i d volt titoknok 
vállalkozott. Minthogy a tagok munkássága az előbbi társulati 
évekéhez képest, kisebb számuk dacára egyre növekedett, kény-
telenek voltak csoportokat alkotni ; az egész Társaságot „négy 
törsökre osztották és minden Gyűlésre öt Munkahozás és két 
Declamator rendelni intéztetett." Azokat az ifjakat, kik évközben 
akartak belépni, csak úgy fogadták be, ha „esedező levelet" 
írtak a Társasághoz, melyet a gyűlésen felolvastak és szavazással 
döntötték el a befogadást vagy visszautasítást, a mit aztán 
hivatalos levélben hoztak az illető tudomására. 



Ez év december hó 31-iki XV. gyűlésnek jegyzó'könyvében 
olvassuk, hogy R a d v á n s z k y A n t a l titoknok az ülés után 
felállván felgerjesztette a tagokat a Grammatikai Reguláknak 
eló'adására, azonkívül megkérte a Nemes Társaságot, hogy a 
Gyűlésekre rendelt óráit senkinek se engedje által és S c h u l e k 

Prolessor Úr, a ki semmi hazafiúi tűzzel nem tápláltatok, hátrál-
tassék az Ülésekre rendelt óráknak elvételében." S c h u l e k 
G á s p á r ugyanis óráit arra az idó're tette, mikor a Társaság 
tartotta gyűléseit, a mi annyira megakadályozta működésében, 
hogy csak március hó 25-én tarthatta legközelebbi gyűlését, 
melyen azonnal „el is rendeltetett, hogy a Magyar Társaságnak 
rendelt Óráját semmi más Tudományok előadása miatt elvenni 
senkinek se szabad ne légyen." Ettől az időtől kezdve a Társaság 
mind erősebben hangoztatja jogait, különösen néhány tanárral 
szemben, kik nem akarták elösmerni és akadályokat gördítettek 
eléje. így példáúl S c h u l e k G á s p á r t még évek múlva is 
említik, mint a Társaság ellenségét, a ki egyre azon volt, hogy 
ártson neki. Mindennek ellenére működése nem szünetel, sőt 
június hó 24-ikén megtartották ez örömünnepet a Liceum „Bib-
liothecájában, melly jóllehet igen tágas, mégis minden Karú és 
Rendű Hallgatókkal olly tele volt, hogy több belé nem férhetett." 
Ez alkalomra írt únnepi ódát nyomtatásban osztották szét s a 
„kincstartó"-tói, B e n c z ú r J ó z s e f t ő l szerzett verset R a d -
v á n s z k y A n t a l titoknok dallamával énekelték. Ugyancsak 
R a d v á n s z k y A n t a l mondotta a megnyitó beszédet, melyben 
megcáfolta „ R u m y Professor úr balvélekedését, mellyel az á l l í -

totta, hogy a Pozsonyi Oskolában tanuló iíjak azt mondották 
volna : Nolumus audire Hungarica". 

A következő 1826—27-diki és 1827—28-iki év zavartalan 
munkásságban folyik le ugyancsak M o l n á r G á b o r cand. theol. 
elnöksége alatt. A nyelvtanítást még jobban szorgalmazzák, 
minthogy „a helyes Grammatikai írás és beszélés módja olly 
ritka az Ifjak között"; erre M o l n á r G á b o r előlülő vállalkozik 
ki prósodiával is bővíti ezeket a leckéket, miket a rendes üléseken 
kívül ezúttal heti két órában tart. A grammatikára járó tagok 
ezért nem is voltak munkahozásra kötelezve. 

1830-ban a Társaság élete válságos, majdnem végzetes volt. 
Enr.ek oka egyfelől az volt, hogy a tagok egymással torzsal-
kodtak, másfelől és legfőképen az, hogy a Társaságot a tanári 
kar befolyásától egészen függetlenné akarták tenni; vezető elnökké 
a tanári kar körén kivül álló egyéneket választottak. A tanári 



kar a Társaság eljárását helytelenítette egy az egyházi közgyűlés 
világi és egyházi elnökével egyetemben hozott határozatban 
tudtukra adják, hogy a Társaságot megfosztják „állítólagos" 
független elnökválasztási jogától és a tanári kar felügyelete alá 
helyezik; míg a magyar nyelv tanszéke rendes tanárral be nem 
tölthető', addig három, havonként váltakozó elnököt választhatnak 
maguk közül ; a felügyeletet egyeló're S c h e v r l a y M á t y á s 
tanár fogja gyakorolni ; a végzés ellen vétó'k carcer, só't kicsa-
patás büntetése éri. A tanári kar végzése „nagyon kedvetlen 
érzést gerjészté" mindnyájukban, mert egyik sem tartotta magát 
méltónak arra, hogy az elölülői hivatalt elvállalja, minthogy 
„erre nem csak nagy jártasság a tudományokban, hanem külö-
nösen és leginkább a Magyar Literaturában kívántatik" S c h e v r -
l a y tanár pedig a felvigyázóságnál egyebet nem akart elvállalni. 

A tanári kar intézkedése a Társaságnak nem volt Ínyére, 
a harc és viszály foly tovább is. 

Azonban az idő folyt. A Társaság működésének tere és 
iránya a parancsoló körülmények folytán egészen megváltozott. 
Eddig a Magyar Társaság volt az, mely a magyar nyelvet ápolta, 
hol a tanuló honi nyelvében gyakorolhatta magát, a nyelvtantól 
kezdve az irodalom minden ágán végig; pótolta azt, a mi az 
intézet tantervében hiányzott s a mire égető szükség volt, hisz 
ép a szükség érzete volt szülő anyja. De még ennél többet fog-
lalt magában működése: nem pusztán gyakorlás a honi nyelven, 
hanem egyenesen az irodalom apolása, irók nevelése volt a 
kitűzött cél. A harmincas években az iskolai főhatóság, az egyház 
vezető férfiai maguk belátták a magyar nyelv taníttatásának 
szükségét, de azt is tudták, hogy ilyen ifjakból álló, szabadon 
működő egyesület, nem teljesítheti az iskolát illető munkát. 
Ezért előbb átvették az iskolai tantervbe a Társaságból a nyelv-
tani órákat, melyeket előbb csak esetlegesen, majd rendszeresebben 
a magyar nyelv ideiglenes tanárai tartottak, mint példáúl 
S c h e v r l a y M á t y á s , H r a b o v s z k y D á v i d (a Társaságnak 
1822-ben volt buzgó titoknoka), G r e g u s s M i h á l y . T o m k a 
J á n o s , míg végre 1851-ben N é m e t h S á n d o r a rendszere-
sített magyar tanszék első tanárává lett, ki nem csak puszta 
nyelvtant, hanem költészettant és irodalmat is tánított és az 
1840 augusztus'hó 10-én kelt meghívó levél szerint kötelezve 
volt a „magyar szavaló és stilistikai rendkívüli órák" vezetésére 
is. Amint ebből látható, a Magyar Társaságot teljesen belevonták 
az iskola keretébe, alája rendelték az eredetileg rajta kívül álló 



egyesületet. Csakhogy ez nem ment minden küzdelem nélkül, 
mert az ifjúság nem akart régi jogaiból és függetlenségéből 
engedni, holott a megváltozott viszonyok sem engedhették meg, 
hogy az iskola tanulói, az iskolán kívül alkossanak külön tes-
tületet. Úgy látszik felsőbb helyen sem nézték jó szemmel a 
Társaság működését, ezért már 1837-ben és újból 1841 novem-
ber 7 kén a magyar udvari kancellaria elnökétől g r ó f Z a y 
egyházi főfelügyelőhöz leirat érkezik, mely meghagyja, hogy az 
egyesület ne használja többé a „Társaság" címet és ne űzzön 
politikát, „hogy minél jobban felelhessen meg céljának, mely 
egyedül a nemzeti nyelv és irodalom terjesztésében s kiműve-
lésében áll; továbbá, hogy minden kellemetlen s gyarapítását 
gátoló körülményektől megszabadúljon." Ezért az egyházgyűlés 
elrendeli, hogy ezután „magyar nyelvmívelő intézet" nevet viseljen 
s az „intézet kormányzója" mindég a magyar nyelv és irodalom 
tanára, ezúttal N é m e t h S á n d o r legyen, kinek távollétében 
és engedelme nélkül össze nem jöhetnek s kinek minden ügyben 
engedelmességgel tartoznak. 

Ez a határozott parancs és rendelet a Társaságnak termé-
szetesen nem volt ínyére, s hogy alóla felszabadúlhassanak, 
ifjú meggondolatlansággal ellenszegülnek elnökük, a különben 
szelid és jóságos N é m e t h S á n d o r tilalmának és 1841 novem-
ber 1-én, az egyháztól meghagyott ünnepnapra tudtán kívül 
gyűlést tartanak. Midőn ezért megrótta őket, a reetorhoz fordúl-
nak panasszal, kitől azonban a várt orvoslás helyett új megróvást, 
a régi törvények helyett pedig új törvényeket kaptak, melyek 
eddigi függetlenségüktől és önállóságuktól végleg megfosztják. 

Az ifjúság sehogy sem tudott beletörődni a szerinte igazság-
talan állapotba, inkább felhagytak munkásságukkal. Csak h u s z o n -
h a t ifjú (előbb h a t v a n k e t t ő volt) engedett N é m e t h S á n -
d o r felszóllításának s az új alapszabályok szerint ismét meg-
alakúlt a Magyar nyelvképző intézet." 1848 tavaszától kezdve 
a nagy események ideje sokkal izgalmasabb volt, semhogy az 
ifjúság áldozhatott volna a múzsáknak. A szabadságharc gyászos 
vége után, még 1849 őszén, N é m e t h S á n d o r ismét össze-
gyűjtötte kis seregét és buzgón munkálkodva az irodalomban 
kerestek vigasztalást és erőt, míg 1851 tavaszán az önkény ettől 
is eltiltotta őket. így 1851-től 1858 tavaszáig nyilvánosan szüne-
telt a kör munkássága, de titokban sokszor összejöttek N é m e t h 
S á n d o r n á l , olvasgattak, szavalgattak, üléseikről azonban nem 
mertek jegyzőkönyvet vezetni. Minthogy sok diáknak össze-



gyülekezése N é m e t h lakásán feltűnést keltett volna, a fiatalság 
eloszlott és maguk közt is tartottak rejtett helyeken szavai-
latokat és felolvasásokat. 

Alig hogy az önkény nyomása kissé alább hagyott, rögtön 
megindúlt a mozgalom a Magyar Társaság felébresztése iránt. 
1858 tavaszán szóllalnak fel először a VII. osztály tanulói, mire 
csakhamar az egész tanulóság közóhajára a Társaság újból 
megalakúl. 1858—59-ben N é m e t h S á n d o r vezeti a munkál-
kodást. 

Azonban sajnálatos félreértések és lappangó ellenségeske-
dések kényszerítik N é m e t h S á n d o r t az elnökség letevésére. 
Tőle a vezetést C s e c s e t k a S á m u e l veszi át és viszi 1865. 
tavaszáig. 

A tagok egy része azonban, kivált a VI. és VII. osztály 
tanulói megmaradnak N é m e t h mellett és megalakítják a 
„ B e r e k " társulatot, mely N é m e t h haláláig fenn is állott. 
Működése hasonló volt az önképzőköréhez, azonfelül lapot is 
adtak ki „ B e r e k " címen, mely a tagok dolgozatait közölte. 
Midőn 1864-ben feloszlott, vagyonát: a 111 kötetből álló könyvtárt, 
szekrényt, képeket, átadta az anyatársulatnak. 

Maga az anyatársulat azonban C s e c s e t k a vezetése alatt 
virágzásnak indul. Évenként megtartják mind nagyobb érdeklődés 
mellett az örömünnepet: kiváló alkalmakkor külön ünnepségeket 
is tartanak, így 1859. október 11-én K a z i n c z y emlékére, mikor 
az első országos tüntetés ifjúságunkat is annyira fellelkesítette, 
hogy a „szent öreg" mellszobrát is megveszik, mely még ma 
is megvan ; ünnepet ülnek 1863. június hó 14-én L i s z n y a i 
K á l m á n , 1864 nov. hó 23-án (18 helyett) Z r í n y i M i k l ó s , 
1865. május hó 28-án J ó s i k a M i k l ó s emlékére. Halottjaik 
fölött emlékbeszédeket tartanak ; kiváló volt tagjaikat, pártolóikat, 
tiszteletbeli tagokká választják, miről diszokmányt is adnak az 
illetőknek. 

1865 őszén L e h r Z s i g m o n d veszi át a köi vezetését, 
melyet 1870 őszéig bekövetkezett betegségéig meg is tartott. 
Az ő elnöksége alatt nagy változáson megy át a Kör. 1865-ben 
alakúit meg ugyanis a „Theologus Önképzőkör", mely a theolo-
gusokat elvonta attól, hogy a „Magyar nyelvképző intézet" tagjai 
legyenek. Eleinte a rendes tagok még a VII., VIII. osztályból és 
a theologusok közül kerültek ki, de már 1867-ben utóbbiak 
egészen kilépnek s ezután csupán a VI—VIII. osztályok tanulói 
voltak tagjai, tisztviselői. 



Nagy esemény volt a Kör életében K á l d y M i k l ó s 
pályadíjj a. A l s ó-k á l d i K á l d y M i k l ó s ugyanis Pesten 
1864 augusztus hó 8-án kelt végrendeletében a következó'ket 

hagyta meg (Egyházi levéltár, Fase. IX. b. Jís. 15): 
„6. pont. Tízezer, azaz 10000 forint, mint fundatio a po-

zsonyi ágostai protestáns Liceum alapjáúl rendeltetik általam 
örök idó'kre Káldy alapítvány címe alatt kezeltetvén, és pedig 
úgy : hogy ötezer forintnak kamatjai mint stipendium 50 
forintjával a legszorgalmasabb és erkölcsileg jó viseletű ifjak-
nak adasson az Eló'ljáróság által. A másik ötezer forint 
kamatjai, szinte 50 forint formában a m a g y a r n y e l v m i v e l ő 
i n t é z e t legjobb művei szerzó'inek fizettessen, de csupán szü-
letett magyaroknak adható jutalmúl e kegyes adomány". Ilyen 
pályadíjjal az országnak egyetlen önképző' köre sem dicseked-
hetik. 

Az utóbbi négy évtized alatt nem szakította félbe semmi-
féle nagyobbszerű esemény a kör csendes, de folytonos munkás-
ságát, L e h r Z s i g m o n d után ideiglenesen S z e b e r é n y i 
L a j o s vezeti a kört egy évig, kit egy évtizedig G ó b i I m r e , 
majd hat évig H o f f m a n n F r i g y e s , végül A l b e r t J ó z s e f 
követett. Kiváló gondot fordítanak ez időben a könyvtárra, 
mely gazdagságban ritkítja párját az ország önképzőköri könyv-
tárai közt, úgy hogy gondozására egész könyvtári tisztikar vált 
szükségessé. Hogy e könyvtár kincsei nem tagok számára is 
hozzáférhetőkké legyenek, p á r t o l ó t a g o k címén nem műkö-
dőket is vesznek fel, kik bizonyos díj fejében épen úgy hasz-
nálhatják a könyvtárt, mint a rendes tagok, de munkára nem 
kötelezettek. Ez az intézkedés tette lehetővé, hogy a befolyt nem 
csekély összegből a könyvtár egyre kiegészithető és bővithető 
(évenkénti szaporodás 130 kötet körűi). Az örömünnepélyek, 
mint a kör külön ünnepélyei, megszűntek; e helyett kiválóbb 
alkalmakkor, március 15-én, nagy hazafiak és írók, a Liceum 
jótevőinek emlékünnepein, évzárta előtt, a Liceum többi társu-
lataival, a daloskörrel, zeneegylettel egyetemben tartja a kör 
ünnepélyeit, az egyház és város kitűnőségei, nagy és díszes 
közönség előtt. 

Nagy átalakuláson ment keresztül a magyar önképzőkör 
1894 őszén, ekkor egyesűit ugyanis a liceumnak másik, szintén 
száz éves körével, a német önképzőkörrel. E ö t v ö s L ó r á n d 
b á r ó , volt vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanis 1894 
július hó 1-én, 29315. szám alatt kelt leiratában azon nézetének 
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adott kifejezést, hogy egy középiskolánál, tekintettel a tanul-
mányok központosítására, két azonos célú önképzó'körnek fenn-
állása nem helyeselhető s hogy célszerű volna ezt a két kört 
egybeolvasztani. A tanári kar behatóan foglalkozott e kérdéssel, 
indítványát az iskolai tanács is pártolólag terjesztette az egy-
házgyűlés elé, melyet az el is fogadott. Ennek értelmében a 
liceum magyar és német önképzőköre „ L i c e u m i i f j ú s á g i 
ö n k é p z ő k ö r " címmei egyesült. Az új önképzőkörnek egy 
magyar és egy német irodalmi vezetőtanára van. A kör 
ülésein a tagok a meglévő anyaghoz képest felváltva ma-
gyar és német dolgozatokat olvasnak és bírálnak, szavallato-
kat mondanak. A rendes és pártoló tagok dijjaiból befolyt jöve-
delem kétharmada a magyar, egy harmada a német könyvtár 
gyarapitására fordittatik. Ez az átalakulás már az első évben 
is, 1894—95-ben, üdvösnek bizonyult. Egyrészt véget vetett 
annak a fonák állapotnak, hogy egy intézetnél két, ugyanazon 
egy cél felé törekvő, de nyelv és nemzetiség szerint különvált 
önképzőkör működjék, másrészt alkalmat nyújt különösen a 
magyar ifjaknak, kik a német nyelv elsajátítása végett jönnek 
Pozsonyba, hogy az iskolai feladatoknál nagyobb igényű német 
dolgozatokat és szavallatokat meghallgassanak, valamint a szin-
tén gazdag német könyvtárt is használhassák, amit eddig nem 
tehettek, ha csak nem voltak a német kör tagjai is. 

2. A német önképzőkör története. 

Valamint a Magyar Társaságnak, úgy a német önképző-
körnek („Deutscher Verein", „Deutsche Gesellschaft", „Deutsche 
Sprachgesellschaft"', „Seminarium für Litteratur") eredete is a 
XVIII. század utolsó két tizedébe vezet vissza. Sajnos, hogy itt 
sem áll rendelkezésünkre több adat néhány névnél, év számnál, 
sőt tényleges működéséről is csak három évtizeddel utóbb van 
határozott tudomásunk. 

1788 őszén történt, hogy N e u s t ä d t e r (Naystetter, Nai-
stetter) K á r o l y primánus S t r e t s k ó rector útján a helytartó-
tanácshoz folyamodott egy szónoklati és költészeti társaság 
„Gesellschaft der Beredsamkeit und Dichtkunst" alapításának 
engedélyeért. A helytartóság a folyamodást P r ó n a y G á b o r 
báró főigazgatóhoz küldte véleményadás végett avval a meg-
jegyzéssel, hogy alig tar t ja eléggé képzetteknek az olyan ifjakat, 
kik még maguk is taníttatásra szorúlnak, ilyen egyesület alaki-



tására. P r ó n a y , az igazgatóhoz intézett átiratában pontos ter-
vezetet kiván, tudományosan képzett vezetó megválasztását 
óhajtja; különösen pedig szükségesnek tartja annak kimutatását, 
honnan veszik a költséget a munkák kinyomatására; egyszers-
mind figyelmezteti az igazgatót, hogy jó volna, ha az ifjak nem 
nagyon magas célt tűznének ki maguknak s inkább csak a 
tanároktól kitűzött tételek kidolgozására szorítkoznának, a leg-
jobbakat azután megjutalmazni és kinyomatni is lehetne. Látni-
való, hogy úgy a helytartótanács, mint P r ó n a y is valóságos 
írók társaságára gondolnak, innen erednek kétségeik. 

Midó'n új felterjesztésre a helytartótanács teljesen P r ó n a y 
belátására bizza az elintézést. 1788 december hó 11-én kelt 
átiratával maga ád tervszerű tanácsot. 0 inkább pályamunkák 
kidolgozását javasolja, melyeknek kérdéseit az igazgató, a többi 
tanárral egyetértve, tűzné ki az iskolában tárgyalt anyag, a 
theologia, philosophia, philologia köréből, esetleg valamely latin 
vagy görög szerzőből fordítást vagy magyarázatot, oiy módon, 
hogy a pályázók ezt ne a könyvekből és jegyzetekből szedhes-
sék össze, hanem önálló gondolkodást igénylő munkával dolgoz-
zák ki; tekintettel kellene lenni arra is hogy ez a pályamunka 
ne zavarhassa az iskolai tanulmányokat s ezért a kérdések év 
végén volnának kitűzendó'k, így a nagy szünetek alatt elég 
idejök volna az ifjaknak a tételek megfejtésére. Az előre 
meghatározott napon beadott munkákat az igazgató elnöklete 
alatt Sa be l , F á b r i és T e k u s c h tanárok bírálnák meg és 
jelölnék ki a jutalomra érdemeset. 

S t r e t s k ó közölte az ifjakkal P r ó n a y tervét és aján-
latát, kik legnagyobb örömmel fogadták azt, csak még azt óhaj-
tották, hogy pályamunkán kivül is dolgozhassanak és heten-
kint tartandó gyűléseken olvashassák fel egymásnak dolgozatai-
kat. Az egyházi felügyelőhöz intézett levélben S t r e t s k ó egy-
szersmind T e k u s c h t ajánlja inkább vezetőnek, kinek fiatal-
sága több évre nyújt biztosítékot az egyesület fennállásával. 

Mi lett ezután a társaságból, működött-e tényleg a múlt 
században, vagy sem ? — minderre egyetlen adat sem áll ren-
delkezésünkre. 

Midőn 1817-ben egyhazunk a reformátio háromszázadik 
évfordulóját ülte, akkor merült fel újból a társaság eszméje 
S c h r ö e r G o t t f r i e d T ó b i á s - b a n , az akkor alapított rend-
kívüli német tanszék tanárában. Két évre rá, 1819 ben, ismét a 
reformatio emlékünnepén kezdte meg a német kör „Deutscher 
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Verein", tényleges működését. Első alapszabályai, melyeket maga 
S c h r ö e r fogalmazott, 1819 januárius hó 1-jéről vannak kel-
tezve. Ezek szerint a kör célja volt a német irodalomban való 
jártasság megszerzése. Minthogy erre a német nyelv teljes tudása 
mellőzhetetlen kellék volt, S c h r ö e r a társaságot két részre 
osztotta. Az alsóbb fokon a nyelvtan szabályaival ösmertette 
meg a tanulókat; könnyebb feladatokat adott nekik; a felsőbb 
fokon a német irodalom történetét, a szónoklat és költészet 
szabályait adta elő, nehezebb gyakorlatokkal összekötve; mind 
a két osztály azonfelül szorgalmasan szavalgatott is. Ha valaki 
az első évfolyamból a másodikba akart átlépni, előbb próba-
munkát kellett írnia valamely kijelölt tételről. Év végén nyilvá-
nos vizsgát tartottak, melyen a tagok saját munkáikat adták 
elő, ép úgy. mint a Magyar Társaságban, ezeket azután egy 
nagy könyvbe a „Protocoll"-ba írták. Minthogy jegyzőkönyvet 
vagy más naplót egészen 1842-ig nem vezettek, ez a Protocollum, 
mely a törvényeken, tagok névsorán s az örömünnepi munká-
kon kivül egyebet nem tartalmaz, ez időre egyetlen forrásunk a 
kör történetére. 

1822—23-ban csak primánusokat vesznek tagokul ; könyv-
tárt alapítanak, s ezért az eddigi titkáron (Secretär) és gazdán 
(Oeconom) kivül könyvtárnokot is választanak, ki a könyvek 
kezelésén kivül a 2 forintnyi beiratási és 1 forintnyi évdijat is 
beszedi. A munkálatok szinvonala egyre emelkedik. Költői és 
folyó nyelven egyaránt dicsó'itik a haza, az irodalom hőseit, 
tárgyalnak bölcseimi és erkölcsi eszméket, kivált K l o p s t o c k 
ódáinak hatása alatt, de valamennyi fölé kimagaslik L u t h e r 
alakja, kihez egyre vissza-visszatérnek, ki sem fogynak. 

Az 1830-iki choiera két évre megakasztja a kör működését, 
mely 1832-ban azonban újúlt erővel ismét megindul, mikor az 
első Luther-ünnepet is tartották. 1835-től fogva észrevehetőleg 
fellendül a próza ; tárgyaikban is közvetlenebb érdekűeket is 
választanak ; így egy czikk M e s s e r s c h m i d t X a v é r 
F e r e n c c e l , a hosszabb ideig Pozsonyban tartózkodott szob-
rásszal foglalkozik, kinek néhány fej tanúi mányát ma is őrzi a 
városi múzeum ; egy másik O e s e r F r i g y e s r ő l , a pozsonyi 
születésű a e s t h e t i c u s r ó l , a lipcsei művészeti iskola igazga-
tójáról szól, ki G o e t h é-t avatta be a műtörténelembe és 
W i n c k e l m a n n munkáiba. 

1848-ban a német kör működése is megszakadt, a nagy 
idők nagy szelleme az iskola falai közé is behatol s e kör tagjait 



is eltölti hazafias lelkesedéssel. A június hó 4-ikén megtartott 
örömünnepélynek minden száma szabadságról, harcról, szól, de 
az ünnepély után minden elhallgat. 1849 őszén néhány ifjú, 
köztük a liceumnak későbbi érdemes tanára és igazgatója 
M i c h a e l i s V i l m o s , összegyülekezik S c h r ö e r G y u l á n á l 
S c h r ö e r G o t t f r i e d t T ó b i á s fiánál, egészen szabadon 
önszántából, midőn dolgozgattak, szavalgattak és az avatott 
vezető oldalán nem egy nehezebb remekmű szépségeivel ösmer-
kedtek meg. De ez is csakhamar megszakad. Az iratokat, pénztárt 
s a könyvtár kulcsait M i c h a e l i s őrizte a kör újabb feléledéséig. 
1858-ban az iskolatanács R a a b e lelkészt bízza meg a német kör 
újjászervezésével, amit azonban M i c h a e l i s V i l m o s vesz át 
tőle, ki ezentúl mindvégig elnöke és éltető lelke is marad annak. 

A hatvanas évek dereka mondható a kör fénykorának. A 
prózai dolgozatok írói oly készséget és ügyességet tanúsítanak, 
mely iskola tanulóitól valóban bámulatra méltó ; a ki az érdem-
könyvnek ez időbeli lapjait olvassa, nem egyszer feledkezik meg 
arról, hogy ezt nem felnőttek, hanem serdülő ifjak írták, a mi 
föltétlenül a kitűnő vezető érdeméül rovandó fel. 

1894-ben, mint már a Magyar Társaság történetéből tudjuk, 
evvel összeolvadt. 

3. A tót nyelvmívelö társaság. A szerb önképző kör. Egyéb 
ifjúsági egyesületek. 

E társaság a mult század elején keletkezett. Nagy pártfogója 
volt H a m a l j á r M á r t o n , bányakerületi superintendens, 
S z t r a t i m i r o v i c s I s t v á n , karlóczai szerb patriárka s 
többen. Hogy tót nyelvi tanszéket létesíthesenek, gyűjtést rendez-
tek s rövid idő alatt 150 frtnyi évi fizetést biztosítottak az illető 
tanárnak. E tanszékre — mint már említettük — 1803-ban 
P a l k o v i c s G y ö r g y hivatott meg. 

Érdekes az, hogy ez intézet kis statust in statu képezett, 
s tanító-önképző- s irodalmi kör volt. Az 1837—38-iki tanévben 
külön nyomatott értesítőt adott ki működéséről (VIII0 60 lap). 

Az ötvenes évek elején Liska-Lenkei tanár vette át a 
tót nyelv tanítását s a tót önképzőkör vezetését. E körben a 
meglevő alapszabályok szerint szavaltak, munkákat hoztak, azokat 
bírálták, könyveket kaptak olvasásra, tót nyelvi és irodalmi 
tanórákat tartottak stb. 



A tót könyvtár alapítása óta többnyire ajándékok útján 
gyarapodott. Ma 1525 kötetet számlál. 

Liska-Lenkei tanár halála után dr. K v a c s a l a J á n o s 
tanította a tót nyelvet 1893. évig heti egy órában. Kvacsala a 
dorpati egyetemre kineveztetvén, K r u p e c z I s t v á n , theologiai 
magántanár tanította e nyelvet. Ennek lemondása után dr . 
W a g n e r L a j o s , pozsonyi állami fó'reáliskolai tanár bízatott 
meg e rendkívüli tantárgy tanításával heti egy órában. 

A tót önképző kör a hetvenes évek elején megszűnt. 
A tót nyelvmívelő intézet mellett idővel s z e r b ö n k é p z ő 

k ö r is létesült. A pozsonyi ev. líceumot a múltban ugyanis 
sok szerb ifjú látogatta s ezek vetették meg alapját a szerb 
önképző körnek, melynek czélja volt az ötvenes évekből fenn-
maradt alapszabályok értelmében : „a pozsonyi liceum szerb 
tanulóit a szerb nyelv alapos ismeretére vezetni s a szerb irodalom 
szeretetére buzdítani." A szerb önképző kör elnökét a convent 
nevezte ki, a többi tisztviselőt magok a tanulók választották 
maguk köztíl. 

E kör akkor szűnt meg, a midőn a szerb ifjak gyérebben 
kezdték látogatni a pozsonyi líceumot. A szerb könyvtár több-
nyire ajándékok útján létesült s megvan ma is. A könyvek száma 
592 kötet. 

Itt felemlítjük még liceumi tanuló ifjuságunk újabb keletű 
egyesületeit, úgymint a d a l e g y e s ü l e t e t (alakúit 1868-ban), 
a z e n e e g y e s ü l e t (alakúit 1876-ban) és a g y o r s í r ó k 
k ö r é t (alakúit 1863-ban). Tagjai nagyobbrészt felsőgymnasiumi 
tanulók, a felügyeletet ezekre rendesen egy liceumi tanár gyako-
rolja. 

b) A liceumi könyvtár története. 

Iskolánk fenntartói, gyámolítói elejétől fogva arról is gon-
doskodtak, hogy egyrészt iskolánk oktatóinak kedvező alkalmuk 
legyen a tudományokban behatóan búvárkodni és ez által az 
egyes tudományszakokat előbbre vinni és hogy másfelől a tanuló 
ifjúság is az iskolában szerzett ismereteit önművelés által is 
gyarapíthassa, bővíthesse. Könyvtárat, mint a tudományok tár-
házát, mely az emberi szellem megnyilatkozásának maradandó 
foglalatját bírja, állítottak fel és ezt a szellem legújabb termé-
keivel mindenkor sok költséggel gyarapították. Iskoláknak már 



az első korszakban gazdag könyvtára volt, mely, midőn 1672-ben 
a hatalom templomainkat és iskolánkat elvette, a jezsuiták 
kezébe került és egy része valószínűleg még most is ott hever. 

Midőn a soproni országgyűlés után 1681-ben az egyház és 
iskola újból megalakúlt, a szorongató anyagi viszonyok nem 
engedték, hogy az iskola mellett könyvtárt is lehessen felállítani. 
De a viszonyok javulásával erre is kezdett fordúlni a figyelem. 
Marth Mátyás rector (1720—21) tekinthető annak, ki a mai 
liceumi könyvtárnak megvetette az alapját. Az ő indítványára 
az egyházi convent 1724-ben megvette Gleichgross György elhúnyt 
ev. lelkész könyvtárát 1200 frton. Minthogy azonban a szegény-
séggel küzdő egyházgyülekezet képtelen volt a vételárt a maga 
erejéből előteremteni, felsőbb helyről engedélyt kapott, hogy e 
végett könyöradományokat gyűjthessen. E gyűjtés azonban nem 
sok eredménynyel járt és az egyházgyülekezet nagy részt a saját-
jából teremtette elő a költséget. A Gleichgross-féle könyvtár, 
melyhez kéziratok és két földgömb is tartozott, később önkény tes 
adományokkal folyvást gyarapodott. Ez időben ugyanis szokásban 
volt, hogy az elhúnyt prot. lelkészek és tanítók nagy áldozatok 
árán szerzett könyvgyűjteményeiket azon iskolának hagyták volt, 
melyben tudományos kiképzésüket nyerték. így 1734-ben Marth 
Mátyás 445 darabból álló könyvgyűjteményét hagyta az iskolának, 
1757-ben Peschkó Mihály subrector könyvgyűjteményét örökölte 
a könyvtár. A Jeszenák család gazdag könyvtárát a család egyik 
tagja az 1784-ben elhúnyt Jeszenák István végrendeletében isko-
lánknak adományozta. Ez adományt megtámadta és visszaköve-
telte az elhúnyt testvére, br. Jeszenák Pál azon alapon, hogy e 
könyvtár családi tulajdon, melyet a család egyik tagjának elaján-
dékozni nincs joga. Az egyházi convent azonban csak azon köny-
veket volt hajlandó visszaadni, melyek a két testvér atyja Jesze-
nák Pál könyvtárából valók voltak. Minthogy békés úton a két 
fél nem tudott megegyezni, perre került a dolog. A per lefolyása 
igen hosszadalmas volt és miután az látszott, hogy a vesztes 
fél az egyház lesz, ezért 1798-ban május 7-ikén a gyülekezet 
conventjében elhatározta, hogy az egész könyvtárt visszaadja. 
Jeszenák Pál halála után ennek fia, Jeszenák János báró a család-
tagok beleegyezésével ismét a conventnek ajándékozta a könyvtárt 
1799-ben. 

Hrabovszky József városi tanácsos 1794-ben szintén nagy 
becsű könyvgyűjteményt hagyott a könyvtárnak, úgyszintén Sabel 
István lie. tanár is 1802-ben. 



Institoris-Mossóczy Mihály a pozsonyi ev. egyház magyar-
tót lelkésze, líceumunk egyik tanára és egyházunk és iskolánk áldott 
emlékű jótévője, 1801. március 24-ikén kelt végrendeletében az ev. 
egyháznak hagyta nagybecsű és ritka könyvtárát, kézirat gyűjtemé-
nyét és néhány physikai szert oly kikötéssel, hogy a könyvtárt a 
már meglevó' liceumi könyvtártól elkülönítve kezeljék és azoknak, 
kik azt használni kívánják, fó'leg azonban a tanulóifjúságnak hozzá-
férhető' legyen. E végbó'l az örökhagyó azt kívánta, hogy könyvtára 
alkalmas helyiségben állittassék fel és ha ilyen alkalmas helyiség 
nem volna az egyház birtokában, akkor szükség esetén magán 
háznál kell ilyet bérelni. A bérösszeg fedezésére 1000 frtnyi 
tőkét hagyományozott. A könyvtár gondozását és kezelését a 
hagyományozó egy, esetleg két professorra kívánta bízni, kiknek 
fáradozásait ezer forint tőkének évi kamatjaival kívánta javadal-
mazni. Ugyancsak e könyvtár gyarapítására 1000 frtnyi tőkét 
hagyományozott. A könyvtárt nem kezelték külön, hanem a 
liceumi könyvtárba kebelezték be, az örökhagyó egyéb intézke-
dései azonban érvényesültek. 

Trencsenszky Ferenc a pozsonyi ev. egyház egyik német 
lelkésze 1811. jul. 5-ikén az egyháznak adta gazdag és nagy 
gonddal rendezett könyvtárát, mely az ó- és újkori főleg classicai 
irodalom legújabb kiadásait diszkötésekben foglalta magában. 
Bilnitza Pál 80,000 frtra becsülte e könyvtárt. A hálás egyház-
gyülekezet küldöttség által fejezte ki köszönetét a nagylelkű 
adományozónak. Ezen könyvtár gyarapítására és kellő rendben-
tartására az elhúnyt adományozó özvegye 1823-ban végrendeletileg 
2000 frtot hagyományozott oly czélból, hogy ezen hagyatékból 
1000 frt után járó évi kamat hasznos könyvek vásárlására fordít-
tassák, a másik 1000 frt évi kamatját pedig Bilnitza könyvtáros 
kapja meg a könyvtár rendbentartásáért. 

Liceumi könyvtárunk ezen törzsalapítóihoz az ajándékozók 
hosszú sora csatlakozik. Egyházgyűlési jegyzőkönyveink és a 
hatvanas évektől fogva kiadott iskolai értesítőink évről-évre pon-
tosan közlik az adakozók neveit és az adományok számát. 
Ezen adakozókon kívül a tanuló ifjúság is ős időktől fogva 
évenként pénzbeli adományokkal járúl a könyvtár gyarapí-
tásához. E különböző oldalakról befolyt könyv- és pénzadomá-
nyokból könyvtárunk már a század negyvenes éveiben ritka 
és becses könyvei miatt a hazában létező könyvtárak közül 
egyik legbecsesebbnek tartatott. Azonban a tudományok e nagy 
kincstára hozzáférhetetlen volt : a szükséges helyiségek hiánya 



miatt rendezésről szó sem lehetett. A könyvek szana-szét hever-
tek az iskola egyes tantermeiben, sötét kamrákban, vagy egyes 
tanárok lakásán. E körülmény néhány nemes lelkű tudomány-
barátot arra indított, hogy 1843-ban egyesületet alkottak, mely-
nek czélja volt közadakozások útján a könyvtár számára egy 
külön czélszerű épületet emelni. E bizottság védnöke Z a y Károly 
gr. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő volt, ezenkivűl volt a 
bizottságnak elnöke, pénztárosa, titkára és választmánya. E 
bizottság 1844. március havában egy felhívást tett közzé, mely-
ben az iskola jóakaróit rang- és kor külömbség^nélkül felhívja, hogy 
részint egyszer- s mindenkorra teendő pénzadomdományokkal, 
részint évi járulékokkal járúljanak hozzá, hogy e becses könyvtár 
elhelyezésére olvasó helyiséggel ellátott alkalmas épület emeltessék 
és a tudományok e nagy kincse a pusztulástól, enyészettől meg-
óvassék. E felhívásra begyűlt ugyan egy csekélyebb összeg, mely 
azonban távolról sem volt elegendő egy könyvtári épület emelé-
sére. Az egyesület 1848-ban feloszlott és a könyvtári épület 
emelésére befolyt pénzadományok az egyesület alapszabályai 
értelmében a pozsonyi ev. egyház tulajdonába mentek át azon 
kikötéssel azonban, hogy az egyház ez adományokat csak a 
könyvtár céljaira fordíthatja. 

A szabadságharcz és ennek elnyomása után bekövetkezett 
gyászos állapotok könyvtárunk ügyének rendezését is a messze 
jövendőbe vetették. Midőn 1855-ben a pozsonyi ev. egyház 
liceumunknak új otthont épített, az akkori rectornak Michnay 
Endrének az volt a kívánsága, hogy ez új épületbe mindenek 
előtt a könyvtárnak kell helyet szorítani és csak a fennmaradt 
helyiségeket kell az iskola céljáira felhasználni. Az egyházgyüle-
kezet azonban azt határozta, hogy az új épület csak a liceum 
céljaira fordíttassák, a könyvtár számára pedig az ó-liceum első 
emeleti helyiségeit jelölte ki, hol a nagy teremben a könyvtár 
egyes becsesebb részei már is el voltak helyezve. E határozat 
értelmében a különböző helyeken elszórva heverő könyvtár új 
otthonába költözött és megkezdődött a rendezkedés, katalogizálás 
nagy munkája. Mindenek előtt azonban könyvállványokat, pado-
zatot, az ablakokra vastáblákat kellett alkalmazni, mi mintegy 
1450 forintba került. Ugyanekkor a könyvtári terem bejárata 
fölé benn a teremben következő tartalmú felirattal emléktábla 
illesztetett: 
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1867-ben az egyházgyülekezet a S i m k ó - f é l e könyvtár 

birtokába jutott. E könyvtárt az egyházgyülekezet határozata 
szerint az ó-liceum első emeletén a könyvtári teremtől jobbra 
eső helyiségben, — a régi könyvtárt a könyvtári teremtől balra 
eső helyiségekbén — (a liceum egykori physika és logika 
osztályaiba) helyezték el. A Simkó-féle könyvtár rendezésével 
S z e b e r é n y i L a j o s t bízták meg, a „nem theologiai rész" 
rendezését pedig Liska (Lenkei) Sámuel vállalta el. Elsőbben a 
Simkó-féle könyvtár rendezése készült el. Katalogusa két füzet-
ből áll. Az első füzet, mely 1869-ben jelent meg, a theologiai 
könyveket (exegesis, egyháztörténelem, rendszeres theologia, gya-
korlati theologia, theol. encyclopaedia) foglalja magában, melyek-
nek száma 3423 mű 4891 kötetben. A következő évben a Simkó-
féle könyvtár többi szakai kerültek rendezés alá. Az elkészült 
könyvjegyzék a különböző tudományszakokból (philosophia, philo-
logia, történelem, nummismatika, jog, természettudományok, poly-
mathia) 7353 műről ad számot, melyek 12,534 kötetből állanak. 

1871-ben Szeberényi a régi könyvtár theologiai osztályát 
rendezte. Az összeállított könyvjegyzék szerint ez osztály 4465 
műből áll 5023 kötetben. Különösen becses ezen osztályban a 
biblia-gyűjtemény, mely különböző kiadású bibliákat foglal magá-
ban, melyek 1483-tól egészen a legújabb időkig megjelentek. 

A „nem theologiai könyvtár" rendezése 1873-ban ért véget. 
A rendezés fáradságos munkáját Lenkei (Liska) Sámuel és Har-
math Károly liceumi tanárok hajtották végre, u. m. lapkatalogust, 
minden egyes könyv, vagy füzet számára egy-egy lap, — és 
szakkatalógust, melyben a könyvek szakok szerint, a szerzők nevei 
szerint betűrendben vannak elősorolva. 



Az egész könyvtár gondozása két tanárra van bízva, kiket 
a tanári kar választ és a convent gyűlése erősít meg könyvtárosi 
állásukban. Az egyik a Simkó-féle könyvtárt és a „régi könyv-
tár" theologiai osztályát, a másik a régi könyvtár nem theologiai 
osztályát gondozza. 

A könyvtár állománya az 1905—6. iskolai év végén a követ-
kező : 

A S c h i m k ó-féle könyvtárban van 7364 mű 12584 kö-
tetben. 

A l i c e u m i nagy k ö n y v t á r t h e o l o g i a i o s z t á -
l y á b a n van 4675 mű 6128 kötetben és 623 füzetben. 

A l i c e u m i n a g y k ö n y v t á r á l t a l á n o s r é s z é b e n 
v a n 14601 mű 24563 kötetben és füzetben. 

A t ó t - s z e r b k ö n y v t á r áll 1127 műből és 2106 füzetből. 
Az a l g y m n a s i u m i t a n u l ó k s z á m á r a van az 

„ i f j ú s á g i k ö n y v t á r", melyet azonban felsőbb osztályú 
tanulók is használhatnak. E könyvtár nagyobb része ifjúsági 
iratokból és más az iskolai tanulmányok kiegészítésére szol-
gáló oktató tárgyú művekből áll. A könyvállomány 1301 műből 
áll, melyek 1530 kötetet tesznek. A könyvtár egy tanteremben 
van elhelyezve és egy tanár kezelésére van bízva. 

A tanuló ifjúságnak ezen kívül rendelkezésére áll : az 
i f j ú s á g i ö n k é p z ő k ö r n e k m a g y a r k ö n y v t á r a 3503 
kötettel, n é m e t k ö n y v t á r a 807 kötettel, a t ó t és a s z e r j b 
könyvtárban van 1127 mű és 2106 füzet. 

Liceumunk igen becses kézirat gyűjtemény nyel is rendelkezik. 
A liceum könyvtárában lévő ős nyomtatványokat és néhány 

más régi érdekesebb műveket, valamint a kéziratgyűjteményben 
köteteket képező kéziratokat, codexeket, okmányokat, emlék-
könyveket Harmath Károly liceumi tanár ismertette a Liceum 
1877/78 és 1878/79. iskolai évek Értesítőiben. 

c) A Schimko-féle éremgyüjtemény. 

(Schimkoianum.) 

Liceumunk legnagyobb jótévőinek egyike dr. Schimko 
Frigyes Dániel. Nem anyagi vagyont hagyott az intézetre, mely-
nek ő is a legelső, a legjobb tanulók egyike volt, hanem reánk 
hagyta hosszú élete nemes fáradozásainak gyümölcsét, kutató 
szelleme törekvéseinek összes eredményét, szóval reánk hagyta 
óriási szellemi vagyonát. Ugyanis önzetlen nemes elhatározása-



val líceumunkra hagyta 12584 k ö t e t b ő l á l l ó i g e n é r t é -
k e s k ö n y v t á r á t , 1000 d a r a b o t s z á m l á l ó b e c s e s 
r é g i s é g - g y ű j t e m é ny é t és u n i v e r s a l i s j e l l e g ű , 
f ö l ö t t e r i t k a 10833 é r e m b ő l á l l ó g y ű j t e m é n y é t . 
E könyvek, régiségek és érmek Schimkonak saját feljegyzései 
szerint 40000 pengő forintnál jóval többe kerültek. Ezen kincseket 
ő végrendeletében nem egyedül azért hagyta intézetünkre, hogy 
el ne kallódjanak, hanem hogy azok s z a k s z e r ű e n r e n d e z v e 
é s l e í r v a a t a n u l ó k r a é s a m ű v e l t k ö z ö n s é g r e 
n é z v e h o z z á f é r h e t ő k ö z k i n c s c s é t é t e s s e n e k , 
h a s z n u k t e h á t m i n é l á l t a l á n o s a b b l e g y e n . 

Schimko Dániel 1796 ápril. 14-én a kies kis Tátra tövében 
a Trencsén megyei Podluzsán községben született. István nevű 
atyja ugyanott közkedveltségű pap volt, anyja született Hoffmann 
Mária Krisztina. Négy gyermekök vala, három fiú és egy leány: 
Theofil János, Frigyes Dániel, Immánuel Vilmos és Mária Krisztina. 
Dániel fiuk 1810-ben kezdte meg középiskolai tanulmányait 
Besztercebányán. Egy év múlva Sopronba került, 1817—19-ig 
a pozsonyi ág. hitv. ev. líceumnak volt hallgatója. 1824-ben 
a bécsi egyetemen magántanár, félév múlva rendkívüli, s 1825 
dec. 21-én már rendes tanárrá lett és az 1826. május 26-án kelt 
legfelsőbb leirat e minőségben megerősíti. 30 éves korában tehát 
egy hírneves egyetemnek nyilv. rend. tanárává lett. 

Mint egyetemi tanárnak az irodalom terén is szép működés 
nyílhatott. De ne felejtsük el, tanársága a „Heilige Alliance", a 
legsötétebb reactio korába esett. Tudjuk, 1848-ig nem volt 
szabad mást nyomatni, mint a mi előbb a szigorú censurán 
átment. Hogy lehetett volna ily hitvány korban egy Schimkonak 
kedve irodalmi működésre és épen a történet terén ? Mint cs. 
és kir. tanárnak sem lett volna tanácsos ilyenre vállalkozni: a 
göttingai egyetem hét tanárának ismeretes sorsa elrettentő például 
lebegett minden liberálisán gondolkodó tanár és tudós előtt. 
Irodalmilag tehát, főkép szakmájában 1848-ig, de azontúl sem 
működhetett kedve szerint. 

Mindezek következtében a sivár j el en tői elfordúlt, belemélyedt 
a múltba, melyre különben is tárgya folyton utalta. így lett 
régész, így érmész. Már 1827-ben vetette meg régiség-, 1830-ban 
érem-gyűjteményének alapját. Szenvedélyes módon kezd gyűjteni. 
Akadályt nem ösmert. Gyűjteményeinek érdekében sokat vont meg 
magától. Fizetésének nagyobb felén érmeket, régiségeket és köny-
veket vásárolt. De itt ugyancsak nem fuvarkodott. Egy sekelért 



130 pengő forintot ád ; négy kanopusi korsója alabastromból 
154 forintjába került ; egy dareikost 60 forinton szerez ; egy 
syrakusai dekadrachmáért 200 forintot fizet stb. 

Gyűjtői szenvedélye csakhamar közhírűvé lett. Előkelő állású 
férfiak is méltatni kezdték kedvtelését. Korának diplomatái, 
tudósai is támogatják őt gyűjtésében. Gróf Keglevich néhány 
assist küld neki a hires cervobri leletből ; wellenheimi Welzl 
Leopold, maga is világhírű nummismatikus elküldi Schimkonak 
saját medaillonját, hasonlót tesz Bruck báró. Legjobb barátjáinak 
egyike, a híres romanista dr. Dietz, udvari tanácsos még II. Fer-
dinand portugall király (szül. 1815, meghalt 1885. dec. 15.) figyel-
mét és érdeklődését is felkölti Schimko iránt, s az nem egy 
darabbal gyarapítja dunamelléki barátja gyűjteményét. 

Rendkívüli szorgalma s kitartó buzgalma következtében 
Schimko azután mélyre is hatolt az archeologia s kivált a num-
mismatika terén. Érmei szépségei mutatják a kiváló aesthetikust. 
Már nekrologiájában is olvashatni: „Als Sammler erwarb er sich 
eine grose Gewandtheit in der Beurtheilung der Echtheit der 
Münzen, vorzüglich nach technischen Merkmalen" és továbbá: 
„als gelehrter Numismatiker pflegte er speciell das Gebiet der 
Metrologie und zeichnete sich dabei durch eine ausserordentliche, 
fast ängstliche Genauigkeit in der schwierigen Untersuchung der 
Gewichte der Münzen und ihrer so vielfach ineinander laufenden 
Beziehungen aus, welche so leicht Täuschungen veranlassen, 
und nur mit solcher Scrupulosität gepflegt, wie es Schimko 
gethan, zu sicheren Resultaten führten. Es ist zu bedauern, dass 
er in diesen ihm so sehr vertrauten Fache nicht mehr geschrie-
ben. Kiváló jelességéről az éremtan terén tanúskodtak dr. 
Steinbüchel, a bécsi egyetemen a nummismatika tanára s a cs. 
és kir. régiség gyűjtemény igazgatója, szintúgy ennek utódja, dr. 
Armeth s ennek mostani utódja dr. Kenner Frigyes. 

40 évi tanárkodás után teljes fizetésével nyugalomba vonúlt. 
Évről-évre növekedő betegsége arra birta, hogy Pozsonyba köl-
tözzék itt élő testvéreihez, kiknek egyike Theophil Olmütz városa 
nyugalmazott főorvosa, másika Vilmos, líceumunk nyugalmazott 
tanára. Pozsonyba 1867. nov. 8-án érkezett, de rákbaja annyira 
előrehaladott stadiumban volt már, hogy régi hű barátja dr. Kanka 
Károly úr, kir. tanácsos, országos kórházi orvos már nem sokat 
lendíthetett. Dec. 1-én jobblétre szenderült, 3-án temettetett el 
az u. n. kecskekapu melletti evang. temetőben, hol az Egyház 
most is kegyelettel gondozza sírhalmát. 



398 A Schimko-féle éremgyüjtemény. 

Súlyos betegsége alatt nagy aggodalmai voltak a miatt, 
hogy mi történjék 40 éven át gyűjtött érmeivel, régiségeivel, 
könyvtárával ? Meg akarta óvni az elkallódástól s azért elhatá-
rozta, hogy azok „Schimkoianum" név alatt oly kikötéssel men-
jenek át valamely hazai intézet birtokába, hogy az érmek, régiségek 
és könyvek szakszerűen rendeztetvén, gyümölcsözővé tétessenek 
a tanuló ifjúságra nézve a tanulásnál való felhasználás végett és 
a művelt közönségre nézve hozzáférhetővé tétele s nyilvános elő-
adások tartása által. Testvéreivel történt alapos megbeszélés után 
e kitüntető választás liceumunkra esett. Az egyházgyülekezet 
fejeivel csakhamar érintkezésbe lépett s már 1867. szept. 14-én 
a következő feltételek teljesítése mellett az egyház tulajdonába 
mentek át : E gyűjtemények mindenkor mint dr. Schimko Dániel 
muzeuma a pozsonyi ev. Egyházközség által kezeltessenek és 
mind a könyvekről, mind az érmek- és régiségekről katalogusok 
készítessenek és az összes tárgyak csonkítatlanúl megtartassanak, 
sőt a lehetőség szerint kiegészíttessenek. A pozsonyi ev. Egyház-
gyülekezet, lehetőleg még ez évben, kifizeti Schimko D. passiváit, 
melyek körülbelül 2400 frtra rúgnak. 

Most dr. Geduly Lajos püspök, kir. tanácsos, s akkoron 
Pozsony 2-ik kerületének országos képviselője br. Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél járt közbe segély végett. 
Eötvös e célbői 2000 frtnyi subventiót eszközölt ki Ő Felségénél 
s azt 1867. november 26-án 14764. sz. a. ki is utálványoztatta. 
Egyházi gyülekezetünknek az egész könyvtár-, érem- és régiség 
gyűjtemény, beleszámítva a szállítási és egyéb költségeket vala-
mint a szerződés értelmében tett két végrendeleti hagyományt 
2183 frt 21 krjába került. Néhai Jeszenszky József választmányi 
elnök és Chalupka Endre ügyvéd úr csakhamar le is szállí-
tották e kincset Bécsből s így az tényleg is átment az Egyház 
birtokába. 

Az Egyházgyülekezet először a könyvtár rendezését és 
kathalogizálását határozta el. A katalogizálást, mint már emlí-
tettük Szeberényi Lajos végezte. Az érmek és régiségek rende-
zését Győrik Márton liceumi tanár végezte, ki 11 év alatt készült 
el a nagy munkával. 

A Schimko-féle érem-gyűjtemény hazánkban számra nézve 
negyedik helyet foglalja el, de universalis jellegét tekintve 

becsre nézve meghaladja a nagy-szebeni br. Bruckenthal-félét 
és a pannonhalmit és egyenesen a nemzeti muzeumé után sora-
kozik, tehát a második hely illeti meg Magyarországon s az 



egyedüli, mely katalógussal bir. Nincs a continensen középiskola, 
mely ily kincscsel rendelkezik. 

Schimko kívánságához képest az érem- és régiséggyűjtemény 
a jövőben is gyarapitatni, kiegészíttetni fog. Az állammal kötött 
szerződés értelmében évenként 200 frt Schimko gyűjteményének 
gyarapítására szolgál. 

d) Az alumneum és convictus története. 

a) Alumneum. 

Alumneumunk keletkezésének idejéről semmi pontos adatunk 
nincsen s így csak valószínű feltevésekre kell szorítkoznunk. 
Valószínű, hogy kezdetben rendszeres tápláló intézet nem volt, 
hanem hogy egyes jómódú családok magukhoz fogadtak egy-egy 
szegénysorsú ifjút, vagy közreműködtek szegényebb tanulók ellá-
tásában és házsorjában (ostiatim) főztek a szegény növendékek 
számára. De az alumnusok eltartásának ezen módja kényelmetlen 
lehetett a jóltevőkre nézve, úgy hogy csakhamar azon változás 
állhatott be, hogy adományaikat az iskolának küldték be vagy 
terményekben vagy pénzben, úgy hogy ezóta az iskola gondját 
képezte a szegény tanulóknak ellátása. 

A tizenhetedik század közepe táján azonban már rendszeres 
alumneumnak kellett léteznie, a melyben a tanulók közösen 
ebédeltek valamely nagyobb tanuló felügyelete alatt, ki a dispen-
sator (mai kifejezéssel senior) volt. A tápintézet az új gymnasiumi 
épületben kaphatott helyet, a Thomae Éliás idejéből való alum-
neumi törvények egyike ugyanis azt mondja : „extra Gymnasium 
nullus Alumnorum pernoctet" — 

Ezen alumneumba eleinte mindenesetre csak a legszegé-
nyebbeket fogadták be, természetesen minden díj nélkül. Eltar-
tásukról gyűjtések utján gondoskodtak. A gyűjtést úgy eszkö-
zölték, hogy a jobbmódú egy ház tagok hoz gyűjtőket küldtek 
(rendszerint kettőt-kettőt) és pedig eleinte a hányszor a szükség 
megkívánta. Későbbi időben negyedévenként történt e gyűjtögetés, 
(mely a 18-ik század közepén körülbelül 400 Rh. forintot ered-
ményezett évenként és a mely összegből 40 alumnust tartottak 
el) míg végre 1799-ben, minthogy az alapítványok eléggé meg-
erősödtek, a pozsonyi egyház tagjai ezen megadóztatás alól 
felmentettek. 



Az alumnisták száma a 17-ik században a húszat nem 
haladta túl. Beer rector jelentése szerint az 1720-as években 
emelkedett a számuk 20-ról 40-re, a mi eleinte természetesen 
sok gondot okozott. Szászky, midó'n Gyó'rbó'l meghívták conrec-
tornak, kikötötte magának azt, hogy a vele jövő szegény tanulók 
felvétessenek az alumneumba. Ugyanezen idó'ben Mikos inspec-
torsága alatt történt az elsó' református tanulónak a felvétele 
az alumneumba. A növendékek szaporodtával szaporodott a 
jóltevó'k száma is, kik részben pénzbeli segélylyel, részben alapít-
ványokkal, részben terményekkel támogatták a jótékony intézetet. 

Még inkább szaporodott az alumnisták száma 1750—60 
körül. E szaporodásnak oka az volt, hogy sok hazai gymna-
sium a „Resolutio Carolina" értelmében redukálódott egészen a 
grammatista osztályig, úgy, hogy a nagyobb tanulók a pozsonyi 
fó'iskolát keresték fel. Az alumnusok száma 40-ról 80-ra, sőt 
90-re emelkedett fel. Ez tette szükségessé azt, hogy az alumneumí 
jótétemény élvezhetésének idejét megszorították három, legfeljebb 
négy évre és hogy jótéteményekért kellett folyamodni Pozsonyon 
kivül is. 

A Pozsonyon kivül való gyűjtögetésnek — a supplicatió-
nek — itt találjuk első nyomát. Megbízható tanulókat küldött 
ki Szászky, a kik fáradozásuk fejében a gyűjtött összeg harmadát 
kapták. A gyűjtésnek ezen módját azonban a katholikusok zak-
latásaitól való félelmében csakhamar megszüntette és kéregető 
levelek útján intézte a gyűjtést. De ezt a gyűjtést is eltiltotta a 
királyi helytartótanács. Az 1790/91 XXVI. t.-c. 5. pontja azonban 
ismét megengedte, hogy a szegény ifjak jóltevőikhez segélyért 
fordúlhassanak, s e törvényre hivatkozva jelenleg is gyűjtögetünk 
az alumneum számára évenkint átlag 600—700 forintot. 

A mult században a Zay-féle nagy alapítvány lendített 
nagyot az alumnusok sorsán. Az alapítvány az alumneumnak 
évi 1000 frtot szánt ; ebből 10, majd a negyvenes években 20 
ifjút láttak el ingyen az alumneumban. De még mindig nagy 
volt a szegénysorsú tanulóknak a száma, kiknek igen nehezükre 
esett a díj lefizetése ; volt ugyanis néha másfélszáz alumnus is. 
Az alumneum tehát majd minden évben adóssággal zárta le 
számadásait, a miért is 1840-ben a tanári kar ajánlatára az 
alumneum új szervezetet kapott. Mindenekelőtt kimondták, hogy 
csak annyi beneficiariust szabad felvenni, a hánynak eltartását 
az alumneumi alapítványok elbírják (a negyvenes években 20 
Zay-féle és 24 egyéb „taksa nélkül bevétetni szokott" tanuló 



volt, mondja Michnay Skaricza életrajzában 21. 1.) A többi évi 
előre fizetendő 40 v. frtnyi díjat fizessen ; a jótéteményesek csak 
egy évre veendők fel és ha erkölcsi és tanulmányi tekintetben 
megfelelnek, a következő évben megerősíthetők. Végül elhatározták, 
hogy az alumneumot (úgy mint a Skariczianumot) bérbe adják, 
de később ettől elállottak és ismét házi kezelésbe vették. 

A l u m n e u m i a l a p í t v á n y o k . A pozsonyi ev. egyház 
alumneuma fenntartására és gyarapítására azon háromszázad 
alatt, hogy fennáll, nagyszámú alapítvány tétetett. Igaz ugyan, 
hogy e tőkéket az idők viszontagsága és a kezelésnek nem min-
dig kifogástalan módja megviselték, de hála az égnek, ma már 
ismét szilárd alapon áll az alumneum és tetemes tőkével ren-
delkezik. A kegyes jóltevők közül, kik jelentékenyebb adomá-
nyokat tettek az alumneum javára a következőket említjük fel. 

1751.-ben F ä r b e r Henrik adott 2000 frtot, 1759-ban felső-
petőfalvi B o h u s János adott 4000 frtot, 1759-ban S z u l y o v s z k y 
Sándor adott 1500 frtot, 1770-ben M i k u l a y István adott 1000 
frtot „für drei oder vier von der Mikulay'-schen Freundschaft 
oder aus dem Neograder Comitat." A tőke leapadván ma 
csak egy ifjú részesíthető benne. 1773-ban V i c z i á n István 
(a Pálffy család archivariusa és ügyvédje) adott 1000 frt; (a 
tó'ke mai állása 6110 frt. o. é.) Családbeli kaphatja, ki mint 
pozsonyi tanuló az alumneumben ingyen helyet élvez, ha azonban 
külföldi egyetemre vagy akadémiára megy, a megfelelő kamat-
összeget készpénzben kapja. 1785-ben G u l l m a n n Dorottya 
(Reichshofrathsagentin) adott 1000 frtot, 1790-ben Gr a e v e n 
generális adott 12000 frtot, 1803-ban I n s t i t o r i s - M o s s ó c z y 
M i h á l y pozsonyi lelkész adott 2000 frtot. Azonkivül alapít-
ványt tett igen szegény alumnusok ruházására, melynek mai 
állása 1800 frtot o. é. 1808-ban br. K a l i s c h L u d o v i k a 
A m á l i a Csömöri Zay Péter báró egyetemes egyházi főfelügye-
lőnek özvegye (meghalt 1817-ben) végrendeletében a pozsonyi 
ág. ev. egyházat és iskolát nevezte ki főörökösévé. A végrendelet 
XX. pontja szerint „a pozsonyi ev. tápintézetnek hagyományoz 
a pozsonyi egyházkerületből származó alumnusok ellátására, min-
den mások kizárásával évenként 1000 frt. 1809-ben S z e l e c z k y 
P á l 2000 forintot adott az élelem javítására (fine meliorandi 
victus) oly feltétellel, hogy a pozsonyi gymnasiumban tanuló 
rokonai — úgy férfi mint női ágon — elsőbbséget élvezzenek ; 
ha ilyenek nem volnának szentgyörgyi vagy somorjai fiúk, vagy 
ezek híjján egyéb derék ifjak részesítessenek e jótéteményben 
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és pedig ú g y á g o s t a i m i n t h e l v é t hitvallásuak. Óhajtja 
azt is, hogy e jótéteményben többen ne részesüljenek, mint a 
hányat tisztességesen el lehet tar tani . Ugyanő 500 frtot hagyo-
mányozott, hogy e tó'ke kamatjaiból az álumneum és Jeszenák-
féle Convictus betegei gyógy-kezelésben részesüljenek. 1832-ben 
G y u g a szakolczai ev. lelkész adott 500 frt. 1833/34-ben eladták 
a K i r c h m ey e r-féle az alumneumnak hagyományozott kertet 
4500 frton. 1834-ben K a r n e r inspecter, később az Eszterházyak 
jószágigazgatója adott 2665 frtot. 1847-ben P a l k o v i c s György 
két db. I. pozsonyi takarékpénztári részvényt adományozott azon 
kikötéssel, hogy csáladja tagjai első sorban figyelembe vétessenek. 
1855-ben L a u t s c h e k adott 1150 frt. 1865-ben özv. Z e r d a -
li e 1 y i Mikfósné szül. K r a c h u n Ottilia a liceumban tanuló 
szegény sorsú, főleg elszegényedett nemesi családokból származó 
ifjak számára, 7500 frtot adott. Jelenleg 5 ingyen helyet lát 
el ezen alapítvány. 1890-ben J e s z e n s z k y József 2000 forin-
tot hagyományozott azon kikötéssel, hogy évenként legalább 
három magyar érzelmű lehetőleg nemesi családból származó 
ág. h. vallású szorgalmas ifjú kapjon e tőke kamatjaibó lingyen-
ebédet azalumneumban. 

Könyvet kellene teleírni, ha az alumneumnak kisebb-
nagyobb jóltevőit mind megakarnók nevezni. Egyesek és gyüle-
kezetek mindig készek voltak áldozni a szegény tanulók ellátására 
és segélyezésére. A supplicatiok is majdnem minden évben 1400 
K.-nál többet eredményeznek. E sok jóért legyen áldva a nemes-
szívű adakozók emléke ! 

ß) Convictus. 
A convictusnak, vagy mint máskép az alumneumtól való 

megkülönböztetés végett nevezték az „alumneum minus "-nak 
alapját k i r á l y f a i J e s z e n á k J á n o s , királyi tanácsos, a 
galánthai és fraknói Esterházy Miklós herceg jószágigazgatója 
vetette meg az 1750-ik év január hó 15-ik napján, mely napot 
a convictorok több mint félszázadon át hálás megemlékezéssel 
ünnepelték. 

Az első évben hat volt a jótéteményesek száma, kiknek 
Jeszenák lakást és teljes ellátást adatott. Már 1751-ben 10 
növendéke van a convictusnak, kiknek eltartási költsége fejenként 
33 frt 47 krba kerül. E szám állandó is maradt az alapító 
haláláig, sőt Jeszenák végrendeletében is gondoskodni kívánt 
arról, hogy intézetének fennállása biztosíttasék és 10,000 frtot 



hagyományozott 10 convictor eltartására. A nemesszívű patrónus 
a convictus költségeire már az 1752-ik évtől kezdve —- a mióta 
körülbelül látta, mennyibe kerül egy-egy növendék eltartása — 
370 frtot adott át negyedévi részletekben az ephorusnak, az 
esetleges megtakarítás egy részét már eleve arra szánta, hogy 
épületet emel majd belőle a convictusnak, más részéből vagy 
könyveket vásároltatott vagy útipénzt adatott a haza távozó 
növendékeknek. 

Már 1769-ben tervének megvalósításához lát Jeszenák. A 
május 25-én tartott egyházi közgyűlés jegyzőkönyvében ezeket 
olvassuk: Declarirt T. H. Johann von Jeszenák der ältere, wie 
Er in Braniki'schen Haus (ma Convent-u. 6. sz.) ober des Cale-
factors seiner Wohngelegenheit einen Tractum zum Behuff seiner 
Convictoristen vor eigne Unkosten erbauen lassen wolle, worein 
dann ein 1. Kirchenconvent gewilliget ohne jedoch dass obti-
lirter Herr ein Eigenthumsrecht darauf haben soll. Dargegen aber 
soll die Gelegenheit, wo bishero die Convictoristen waren, dem 
Convente zur freyen Disposition anheim fallen. 1770 június 
havában maga a patrónus vezeti be növendékeit az új épületbe. 

A jótéteményeseken (beneficiarii) kívül voltak még fizetők 
(solventes) is, kik nem laktak a convictusban, csak ebédre jártak 
be. A senior kötelessége volt ezeket hetenként legalább kétszer 
meglátogatni. 

Az alapító nem elégedett meg azzal, hogy pénzzel lássa 
el intézetét, hanem mindvégig élénk figyelemmel kisérte a con-
victusban történteket. Ő maga dolgozta ki a convictus törvényeit; 
megkövetelte, hogy minden negyedévben az összes convictorok 
által sajátkezűleg írt dolgozatokat egy e czélra írt könyvben 
neki bemutassák, hogy előmenetelüket és kalligraphiájukat — a 
mire ő nagy súlyt fektetett — megitélhesse, a szünetekben haza 
távozóknak feladatokat jelöltetett ki. 

A convictus is úgy mint az alumneum a rector általános 
felügyelete alatt állott, a számadásokat egy-egy tanár vezette 
(ephorus) ; a növendékek felett való közvetlen felügyelet a senior 
és consenior kezében volt. 

A convictusnak, mint a maga nemében páratlan intézetnek, 
hazánkban nagy híre lett és sokan ép ezen intézmény miatt 
keresték fel a pozsonyi iskolát. Előkelő nemesi családok is 
szívesen adták be gyermekeiket, mert gondos felügyelet alatt 
állottak és szigorú erkölcsös nevelésben részesültek. így, hogy 
többet ne említsünk, az egyetemes egyház későbbi felügyelője 
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ócsai Balogh Péter, midőn 1763-ban Pozsonyban a rhetorikát 
végezte, a Jeszenák-féle convictusnak tagja volt és megható, 
hogy később, midőn a háborús idők és fokozódó drágaság miatt 
a convictus is válságos helyzetbe került, mily lelkesen karolja 
fel ennek ügyét és mily hálás szavakkal emlékszik meg egykori 
táplálójáról. 

1800-ban Fábry tanár mint ephorus egy nyomtatásban 
megjelent ünnepi irattal (Monumentum Pietatis) ünnepeli meg 
a „Jeszenakianum" félszázados fennállását, a melynek boríték-
lapján (irva) büszkén jegyzi fel, hogy e félszázadban a convic-
tusból kikerült: egy főispán, három alispán, tizenkét professor 
(köztük Rhode a berlini akadémia híres mathematikusa), 6 supe-
rintendens, 14 esperes, 98 lelkész, 1 colonellus, 4 kapitány, 5 orvos, 
108 ügyvéd és közpályán lévő férfiú. 

A XVIII. század vége felé a háborús időket megsínylette a 
pozsonyi egyház és vele annak intézetei is. A Jeszenák-féle con-
victus sem bírt azon követelményeknek megfelelni, melyeket az 
1776-ban 80 éves korában elhúnyt alapító végrendeletében kikötött. 
Mindig adóssággal küzködött az intézet, bár Fábry ephorus min-
dent elkövetett, hogy roskadozó ügyét (res paene conlapsas) 
rendbehozza. 1809-ben Balogh Péter indítására gyűjtést is ren-
deztek a pozsonyi iskola felsegélyezésére, a begyült 5000 frtból 
500 frt jutott a convictusnak. A Jeszenák család is soha sem 
vette le kezét ezen családi intézetjéről. Báró Jeszenák János 
évenként 12 mérő gabonát ajándékozott, a convictoroknak január 
5-én rendesen 25 frtnyi beneficiumot. — A Skraricza alapítvány 
létrejötte után a fizető convictorok száma egyre fogyott, nagy-
részt ez okozta a Jeszenákianum lassú megszűntét. 

1815-ben Szeleczky Pál 4000 frt tőkét hagyományozott a 
Jeszenák-féle convictusnak, hogy annak kamataiból családjához 
tartozó tanulók láttassanak el a convictusban. 

A harmadik nagy alapítványt, mely ma Jeszenák-Szeleczky-
félével egyesítve van, r a t k ó c z i S k a r i c z a G á b o r tette 
1816-ban. Ez év szeptember hó 26-ikán kelt végrendeletében 
ugyanis vagyona általános örökösévé a pozsonyi evang. főiskolát 
tette. Végrendeletének erre vonatkozó szavai ezek : a m i a 
m e 1 l é k h a g y o m á n y o k k i f i z e t é s e u t á n f ö n m a r a d 
m i n d e g y t á p i n t é z e t n e k a l a p í t á s á r a f o r d í t a s -
sék , m e l y t á p i n t é z e t j ó t é t e m é n y e i b e n a p o z s o n y i 
e v a n g . f ő i s k o l á b a n t a n u l ó s z e g é n y i f j a k o l y 
m ó d o n é s r e n d d e l r é s z e s í t t e s s e n e k , a m i n t a z t a 



v é g r e n d e l e t v é g r eh a j t ó j a é s a p o z s o n y i ág. h i t v . 
e v a n g . e g y h á z i g y ű l é s m e g h a t á r o z a n d j a . — Az e 
czélra szolgáló hagyaték 42960 váltó forintot tett készpénzben 

Ratkóczi Skaricza Gábor. 

és 18650 pengő forintot kötvényekben, mai tőkéje 148,530 K. 
A hálás pozsonyi egyházgyülekezet külsőleg is óhajtván mél-
tatni iskolánk eme legnagyobb jótevőjének érdemeit, 1846-ban 



egy emléktáblán örökítette meg Skaricza Gábor emlékét, melyet 
a kis templomban állított fel. Ugyanez évben november hó 
4-ikén a liceum tanuló ifjúsága is rendezett Skaricza Gábor 
emlékének tiszteletére emlékünnepet. Ez ünnepség alkalmából 
Michnay Endre liceumi tanár megírta S k a r i c z a G á b o r élet-
rajzát. Ebbó'l megtudjuk, hogy ratkóczi S k a r i c z a G á b o r 1749 
október hó 19-ikén született. ífju korában jogi tanulmányokat 
végzett és ügyvédi oklevelet is szerzett, majd tanulmányai gyara-
pítása és tapasztalás szerzés végett külföldre utazott és több 
németországi egyetemet látogatott. 

Mikor innen hazatért, miután a megélés feltételeivel bó'ven 
el volt látva, sem közhivatalt nem viselt, sem ügyvédi praxist 
nem folytatott, hanem ó'seiró'l reá szállott vagyonát kezelte és 
szorgalmával gyarapította. Gazdálkodási ága a szó'ló'mívelés volt. 
A világ örömeivel az emberek Ítéletével nem sokat töró'dött, 
leginkább kedvelte a magányosságot. A házas élet örömeiben és 
bajaiban sem részesült : nó'tlen volt egész életében. Bensó'bb 
baráti viszonyban csak kevesekkel állott, de azok iránt aztán 
őszinte bizalommal viseltetett. Legkedvesebb barátai azok voltak, 
kik a tudományt és a hitet szolgálták. Meghitt barátai közé 
tartoztak Crudy Dániel pozsonyi ev. lelkész és superintendens 
és Fábry Istv. főiskolánk kedves emlékű tanára, kiknek társa-
sága nagy befolyással volt Skaricza későbbi végrendeleti intéz-
kedéseire is. 

Egész életén át tartós jó egészségnek örvendett. 1814-ben 
vízibetegségbe esett és ehhez később egy más idült baj is járult. 
Ekkor barátai tanácsára Bécsbe ment, hogy ott magát gyógyít-
tassa, de a leghíresebb orvosok tudománya sem tudta őt az 
életnek megtartani. Meghalt 1816-ban szeptember 30-ikán. Hamvai 
Bécsben takaríttattak el. Benne magva szakadt a Skaricza 
családnak, melynek ősei Horvát-Szlavonországból származtak ide 
és nemesi levelet kaptak 1700-ban I. Leopold királytól. 

Végrendeletében összes vagyonát a lyceum convictusának 
hagyomanyozta. 

Az utolsó alapítvány kis jeszeni J e s z e n s z k y J ó z s e f -
t ő 1 származik (meghalt 1890-ben), ki, mint az egyház gazdasági 
választmányának elnöke, feledhetetlen érdemeket szerzett magának 
az egyháznak a mult század közepén meglehetősen zilált állapot-
ban lévő pénzügyeinek rendezése körül. 4000 frtot hagyományozott 
a convictusnak a Jeszenszky családdal rokonságban lévő iíjak 

'ellátására. A kamatok a végrendelkezés szerint ösztöndíj alak-



jában is kiadhatók, a mikor is nemcsak a fiú, hanem a nő-
rokonok is részesíthetők a jótéteményben. 

A Jeszenák- Szeleczky- Skaricza- Jeszenszky féle hagyatékok 
kamatjai tartják fenn tehát ma az u. n. convictust. Hatvan ifjú 
részesithető e jótéteményben (a seniorokat nem számítva) és 
pedig 24 theologiai akad. hallgató és 36 liceumi tanuló, a kik 
általános jeles vagy jó osztályzatot érdemeltek. 

A l u m n e u m i és k o n v i k t u s i a l a p o k 1905. év v é g é n : 

Alumneumi alap 139269 K 87 f 
Jeszenszky-féle alumneumi alap 5000 K — f 
Mossóczy-lnstitoris-féle al. alap 320 K — f 
Jeszenszky-féle konviktusi alap 11588 K 70 f 
Skarieza-féle konv. alap 148530 K 31 f 
Ez utóbbihoz tartozó ingatlan érteke (1 ház) ... 79624 K 80 f 
Jeszenák-Szeleczky-féle alap 11600 K — f 

összesen 395933 K 68 f 

e) A liceumi internátus. 

A líceumi internátus az egyházközség legfiatalabb intéz-
ménye. Létesítője G ü n t h e r M. V i l m o s egyházunk és isko-
láink áldott emlékű felügyelője, ki ezen intézmény nyel a már 
említett Jeszenák János-féle c o n v i t u s t akarta hamvaiból 
feltámasztani. 

Günther 1899. évi febr. 15-én egy javaslatot terjesztett az 
egyházi közgyűlés elé, melyben az internátus felállításának szük-
ségét egyebek között következőleg okolja meg : »most a távol 
vidéken lakó szülők, kik fiaikat a líceumban taníttatják, a leg-
több esetben olcsó szállásokon kénytelenek elhelyezni gyerme-
keiket, a hol ezek nem részesülnek kifogástalan ellátásban, nem 
nyerhetnek betegség esetén gondos ápolást s nem áll mellettük 
senki jó tanácscsal és segitő kézzel. A szülők aggódva gondolnak 
gyermekükre, kik magukra hagyatva a város zajában rosz társa-
ságba keverednek. Ezeken a szomorú állápotokon segíteni erkölcsi 
kötelesség.« 

Bár az internátus eszméje minden oldalról élénk helyes-
léssel találkozott és a nm. vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minister is elismerését fejezte ki Günthernek a humánus intéz-
ményért: mégis az eszme megvalósítása csak nagy nehezen 
haladt előre. Több oldalról komoly aggodalmak merültek fel, 



A liceumi internátus épülete. 



hogy az intézet nem lesz életképes és az egyháznak anyagi 
kára lesz belőle. Sok gyülekezés, sok éles szóvita folyt e miatt. 
De Günther bámulatos kitartással, rendkivüli lelki nyugalommal 
védte az általa felkarolt eszmét és az egyházközség végleges 
hozzájárulása után 1900. évi május hó 7-én megkezdődött az 
építkezés. így az ige testet öltött. A convictusi és alumneumi 
alapok részben való bevonásával az egyház 300.000 korona költ-
séggel díszes palotát emelt, azt mintaszerűen berendezte és benne 
120 tanuló ifjúnak kényelmes, biztos Otthont nyitott. Tiszta 
felebaráti szeretet alapján álló gondolkodásmód hozta létre ezen 
internátust, melynél az egyház nem a maga hasznát kereste, 
hanem az ifjúság nevelése érdekében hozta meg a nagy áldozatot. 

A palotaszerű épület felavatása és az intézet ünnepélyes 
megnyitása 1901. évi szeptember hó 5-ikén ment végbe az inter-
nátus disztermében nagy számú, előkelő közönség jelenlétében. 
Azóta zavartalanul folytatja üdvös, áldásos munkáját és rövid 
fennállása óta nagy és szép hírnévnek örvend országszerte. 

A liceumi internátusba 120 liceumi tanuló talál elhelyezést, 
kik három féle fizetési fokozat szerint vétetnek fel. Első sorban 
ág. hitv. evangelikus, azután ev. református, végül — ha hely 
jut, más vallású lie. tanulók is kérhetik a felvételt. A pozsonyi 
ev. egyház J e s z e n á k J á n o s emlékére három, — G ü n t h e r 
V i l m o s emlékére egy ingyenes helyet alapitott. 

Az intézet élén a praefectus áll, ki rendszerint liceumi 
tanár. Ez intézi a tanulók felett való felügyeletet. Segítségére 
van a subpraefectus, ki szintén liceumi tanár és a seniorok, 
kik felső osztályú tanulók. A tanulók egészségi állapotára az 
iskola-orvos ügyel. Az internátus gazdasági ügyeit intézi a gaz-
dasági bizottság, mely 5 tagból áll, a felügyelő hölgybizottság 
és az ephorus. 

A cselédség 16 tagból áll. 

f) Kegyes jótévök. Alapítványok. 

Az Úr kegyelme a zaklatások és üldözések viharában, mely 
kevés megszakítással majdnem két évszázadon át dühöngött, 
egyházunkat és iskolánkat nem hagyta el és nem engedte 
elpusztulni, hanem gondoskodott nemeslelkű jótévőkről, kiket 
földi javakkal bőségesen megáldván lelkeiket oda irányitá, hogy 
az ő szent igéjét tettek és áldozatok által hirdessék. Ezeknek 
áldozatkészsége, melyet szent hitünk igazságainak hirdetésére, 



a tudományok terjesztésére, az ifjú nemzedéknek az úr félel-
mében való nevelésére fordítottak, a jótékonyság legnemesebb 
formáját gyakorolta. 

Mindezen nemesszívű alapítókat itt egyenként felsorolni 
nem lehet e sorok feladata. Czélunkhoz képest csak azon jóté-
vöket említjük itt meg, kik iskolánk javára, szegény tanulók 
felsegélésére és gyámolítására és a tanítók javára tettek kegyes 
alapítványokat. 

K a p o r n a k y F e r e n c z 1581-ben február hó 1-én Gyó'rött 
kelt végrendeletében 2000 rajnai forintot hagyományozott oly 
czélból, hogy e tó'ke kamatjaiból a pozsonyi városi tanács ren-
desen két magyar ifjút taníttasson valamely protestáns tan-
intézetben. Hogy az alapítvány t-tevő nem jelöli meg pontosan e 
protestáns tanintézetet, hol pártfogoltjait taníttatni akarja, ennek 
oka abban rejlik, hogy bár a XVI. század második felében 
Pozsonyban a protestánsok már nagy számmal voltak, de sem 
rendezett egyházuk, sem iskolájuk még nem volt. Egyébiránt a 
végrendelet ide vonatkozó pontja (eredetije a Pozsony városi 
leváltárban van) következőleg hangzik: »Lego 2000 fl. rhen., ut 
Posonienses cives conservent pro perpetuo, pro commodo civi-
tatis, eisque utantur. Ea tarnen condittione ut in aliquo honesto 
collegio Semper sine ulla intermissione duos honestos et bonae 
indolis juvenes, Semper veros et natos hungaros, si fieri poterit 
Semper ex família mea in expensis sufficientibus ejusdem civi-
tatis Posoniensis cives ipsi Posoniensis alant et interneant ita 
ut uno mediocriter docto statim alter in ipsum Studium per 
eosdem cives subordinetur et mittatur. 

Cives ipsi taliter sese gérant in hoc negotio, ut bonam 
possint coram Christo extremo judico dare rationem, et praeser-
tim judici ipsius civitatis Posoniensis in sua electione semper 
inculcetur, ne hoc negotium sub bona sua conscientia non neg-
ligat f i a t q u e s c r i p t u m s u p e r t u r r i m d o m u s s e n a -
t o r i a e P o s o n i e n s i s m a j u s c u l i s l i t e r i s v e r s u s 
f o r u m » F r a n c i s c u s K a p o r n a k y S e r v i t o r r eg . M a i -
t i s t e s t a m e n t o l e g a v i t i n s u b s i d i u m h u i u s c i v i -
t a t i s P o s o n i e n s i s b i s m i l l e f l o r e n o s R h e n e n s e s 
i t a u t c i v e s i p s i p e r p e t u o d u o s j u v e n e s H u n -
g a r o s u n u m p o s t a l i u m s e m p e r i n a l i q u o c o l l e g i o 
h o n e s t o i n t e r t e n e a n t . « (A város e feltételt akként telje-
sítette, hogy e kívánt feliratot nem ugyan a toronyra, hanem a 
levéltár ajtaja fölé helyezett márvány táblára vésette). 



Et quia Confessionem Augustanam toto pectore amplector, 
in qua etiam morior, velim, ut juvenes quoque ipsi studiosi in 
collegio ejusdem confessionis studeant. »Ez alapítvány kamatait 
iskolánk növendékei az 1905—1906 isk. évben élvezték először. 

S e ' g n e r A n d r á s , egyházunk és iskolánk halhatatlan 
emlékű jótévője és inspectora 1661-ben június 3-án 1000 vált<v 
forintot adományozott oly czélra, hogy a tőke kamataiból egy a 
theologiai tudományokra alkalmas tehetségű ifjú (aptum inge-
nium ad theologiae Studium) promoveáltassék. Ezen alapítvany, 
mely jelenleg 840 koronát tesz, az általános ösztöndíj-alapba 
van bevonva. 

G y l e t n i c z i O s z t r o s i t s M á t y á s báróné, szül. 
R é v a y K a t a l i n , S z i d ó n i a b á r ó n ő 1707. július 27-én 
Pozsonyban kelt végrendeletében 6000 váltó frtot hagyományozott 
oly czélra, hogy ennek kamataiból »prédikátorságra menendő 
szegény ifjakat taníttassanak az ecclesia gondviselői.« 

Az alapítvány, mely szintén az általános ösztöndíjalapba 
van bevonva, ma 2520 koronát tesz. 

R o e s z l e r A n d r á s , pozsonyi ügyvéd 1714-ben 2000 
váltó forintot hagyományozott két ösztöndíjas egyetemi, gymna-
siumi ifjú vagy iskolás gyermek részére. Az alapítvány mostani 
összege 1680 korona. 

B o h u s s J á n o s , országos hírű ügyvéd 1759. nov. hó 
29-ikén Beszterczebányán kelt codicillusában a pozsonyi evang. 
iskolának 4000 forintot hagyott, S z u l y o i S z i r m a i S á n d o r 
1753-ban ugyané czélra 1500 forintot. 

Özv. S k a r i c z a G á b o r n é , született S c h o m p e t e r 
Z s ó f i a asszony 1750. november 25-én a pozsonyi ág. hitv. 
evang. egyházgyülekezetnek közszükségletei fedezésére 10,000 
váltó forintot hagyományozott azon kikötéssel, hogy ezen összeg 
kamataiból 120 v. forint évenként két külföldi akadémiákra menő 
theologus felsegélyezésére fordítassék. 

F e r b e r M„ihály, H e n r i k bécsi kereskedő 1751. szep-
tember hó 26-án kelt végrendeletében 4000 váltó forintot hagyo-
mányozott a pozsonyi evang. iskola szegény tanulói számára. 
Ez alapítványt az egyházgyülekezet úgy kezelte, hogy a kama-
toknak felét egy helyben tanuló, másik felét pedig egy külföldi 
akadémiákat látogató ifjúnak adta. Később az alaptőke fele vagyis 
2000 forint az alumneum tőkéjéhez csatoltatott, másik felének 
kamatja akadémiai ösztöndíjra fordíttatott és az általános 
ösztöndíj-alapba vonatott. 



P a l m b á r ó n é , született M a y e r R e n a t a E r z s é b e 
asszony 1756. október hó 5-én kelt végrendeletében 8000 váltó 
forintot hagyott a pozsonyi evang. iskolának a végbó'l, »hogy 
két theologus evangélikus egyetemen 3 vagy 4 éven át tanúl-
mányait folytassa, hogy prédikátorságra alaposan jól elkészül-
jenek.« 

P e s c h k o M i h á l y iskolánknak 1722-től 1747-ig subrectora 
és 1747-től 1757-ig conrectora, az 1757. szeptember hó 20-án 
kelt végrendeletében következő alapítványokat tett : 1) 1000 
rhénes forintot oly czélra adott, hogy ennek kamataiból szegény 
gyermekek részére a tandíj fedeztessék, nehogy ezek azért, mert 
a tandíjat megfizetni nem tudják, kénytelenek legyenek az isko-
lából [elmaradni ; — 2) 1200 rhénes forintot a végre hagyott, 
hogy ennek kamataiból iskolánk tanítóinak és a lelkészeknek 
özvegyei segélyeztessenek. Végrendeletében megállapítja a módo-
zatot is, mely szerint a segélyezésnek történnie kell ; — 3) 
200 frtot evangélikus házi szegények számára hagyott ; — 4) 
850 frtot szegény iparos inasok számára adott, hogy ennek 
kamataiból inaskodásuk alatt ruháztassanak, vagy a felszabadu-
lásokhoz szükséges költséggel elláttassanak ; — 5) 100 forintot 
beteg tanulók gyógyítására hagyott. Összes pénzbeli hagyatéka 
3352 rhénes forint. 

Végül egész könyvtárát az iskolának hagyta. 
Egyházunknak, iskolánknak kiváló hathatós védője a XVIII. 

században a J e s z e n á k család. E fennkölt szellemű és a 
Protestantismus ügyeért lángoló család, mely előnevét a Csalló-
köz-Somorja mellett fekvő Királyfa nevü helységtől vette, már 
a XVI. században tünt fel, midőn egyik őse Jeszenák Balázs, 
Báthory István erdélyi fejedelemtől vitézségeért cimeres nemesi 
levelet kapott. A családot két testvér J e s z e n á k P á l és 
J e s z e n á k J á n o s emeli fel a XVIII. században. Jeszenák Pál 
mint híres törvénytudó és s a v o y a i J e n ő n e k . S c h w a r z e n-
b e r g n e k és P á l f f y M i k l ó s n a k meghatalmazottja, szép vagyont 
gyűjtött családjának. Leginkább azáltal szerzett magának érde-
meket, hogy az 1715. 1723. és 1729. évi országgyűlések közjogi 
vitáiban részt vett és döntő szerepet játszott abban, hogy a 
pragmatica sanctiót az uralkodó ház nőágára is kiterjesztették. 
Iskolánk ügyében elévűlhetlen érdemeket szerzett magának akkor, 
midőn III. Károly idejében 1733. deczember 7-én az államhatalom 
a Resolutio Carolina értelmében a grammatikán felül levő osztá-
lyokat bezáratni rendelte és a helytartótanács a várost a végre-



hajtásra utasította ; az ő személyes közbenjárása III. Károlynál 
elhárította iskolánkról a végzetes csapást. 1746-ban 1000 r. 
forintot adományozott felnó'ttek oktatása végett. Számos érde-
meiért III. Károlytól pozsonymegyei javaira kir. adományt nyert 
és kir. tanácsossá lett. Meghalt 1762-ben 78 éves korában. Test-
vére Jeszenák János szintén híres törvénytudó és kir. tanácsos, 
fejedelmi bó'kezűségével tűnt ki. Mintegy 178 ezer frtot adakozott 
jótékony czélokra. Egyházunk és iskolánk javára tett adományai 
41,600 frtot tesznek. 1751-ben tiz tanuló ingyen való eltartására 
alapította iskolánknál az ú. n. k i s e b b a l u m n e u m o t . Vég-
rendeletében, mely 1773. április 20-án kelt és 1776-ban február 
1-én publikáltatott, a pozsonyi evang. egyháznál következő' három 
rendbeli alapítványt tett: 

1) 16,600 forintot két vallás-ágens javadalmazására, kik 
közű! az egyik Bécsben a kir. udvarnál, a másik pedig Pozsony-
ban a helytartótanácsnál állandóan tartózkodjék és kik az ág'ostai 
hitvallásúak kérelmeit és egyéb ügyeit az illetékes helyeken 
szorgalmazzák; 2) 10,000 forintot tíz ág. hitv. evang. tanulónak 
ingyen való eltartására és ellátására a k i s e b b a l u m n e u m -
ban úgy, hogy ebben most már 20 tanuló találjon ellátást. Nem 
szükséges azonban, hogy valamennyi ingyenes legyen, hanem 
a mint eddig is voltak benne olyanok, kik évenként 28 frtot 
fizettek, így lehetnek ezután is ilyenek; 3) 30,000 forintot azon 
czélra adott hogy ennek kamatai Dunáninnen és Dunántúl szegény 
evang. ecclesiák és iskolák, valamint e két kerületbe tartozó 
szegény lelkészek és tanítók felsegélésére szolgáljanak. Ugyan-
azért ez alapítványból 15 ezer forint a pozsonyi evang. egyház 
és ugyanannyi a soproni evang. egyház kezelése alá jut. Ha 
azonban e két kerületben evang. felsőbb iskolák alakúinának, 
melyekben a magasabb tudományokat rendes oktatók tanítanák, 
akkor ezen alapítvány ezek czéljaira használandó fel. 

Hagyott még ezenkívül a nemeslelkű Maecenas 30,000 
forintot dunáninneni és dunántúli evang. népiskolák számára ; 
15 ezer forintot szegény pesti ügyvédek gyámolítására, kik 
ügyyédi működésüket ott akarják megkezdeni. 

Összes vagyonát két unokaöcscse Jeszenák Pál gyermekei, 
Jeszenák Pál és Jeszenák János örökölték, miután ő maga egész 
életében nőtlen volt. Áldásos és sokak megvigasztalására szolgáló 
életét 1776-ban végezte be. 

V i c z i á n I s t v á n a Pálffy család levéltárosa és ügyvédje 
1773-ban július 1-én végrendeletileg 2000 váltó forintot hagyó-



mányozott családjából származó tanuló ifjú részére külföldi 
egyetemek látogatása végett. 

Az egyházi convent 1754. márczius hó 19-én tartott gyűlé-
sében elhatározta, hogy a pozsonyi iskolából külföldi egyetemekre 
menő, lelkészi pályára készülő ifjak számára egy általános 
ösztöndíj-alapot teremt, melybe ez idő szerint a Segner, Usztrosits, 
az e czélra tett Ferber és Skaricza-Schompéter-féle alapítványokat 
olvasztja be, melyek együttvéve 12 ezer forintnyi tőkét képviselnek. 
E tőkének évi kamatjait 720 forintot minden évben 12 akadémikus 
ifjúnak fogja kiosztani fejenként 60 forintjával. 

T o r k o s M i h á l y modori ev. lelkész (megh. 1801. aug. 
21-én) 1799. nov. 12-én 1000 váltó frtot adott érdemes, erényes, 
szorgalmas és az ágostai hitvalláshoz őszintén ragaszkodó candi-
datusok, főleg c s a l á d b e l i e k és ezek után Modor városi 
születésüek felsegélésére. 

Iskolánk egyik örök emlékű jótévője e korszakban a már 
több ízben említett I n s t i t o r i s - M o s s ó c z y M i h á l y , a 
pozsonyi ev. egyház magyar-tót lelkésze. E szerény visszavonúlt-
ságban élő férfiú 1801-ben octóber 24-én kelt végrendeletében 
40,000 váltó forintot meghaladó vagyonát a pozsonyi ev. egyházra 
hagyta, hogy ez egyházának és iskoláinak felvirágoztatásra for-
dítsa. E hagyatékból mintegy 29,000 forintnak hová fordítását 
ő maga határozta meg, az ezen felül lévő összeg fal használását 
az egyház bölcs belátására bizta. A meghatározott czélra fordí-
tandó alapítványok között 8000 frtot a magyar-tót lelkész java-
dalmazására, ki egyúttal a liceum rendes tanárai, a magyar-tót 
egyház szükségleteinek fedezésére 4000 frtot, az alumneumnak 
2000 frtot, szegény alumnisták ruházására 2000 frtot, könyvtára 
elhelyezésére 1000 frtot, a könyvtárosok díjazására 1000 frtot. a 
könyvtár gyarapítására 1000 frtot, jeles előmenetelű tanulóknak 
az évi vizsgálatok alkalmával hasznos könyvekkel való meg-
jutalmazására 1000 frtot stb. rendelt. Az egyházgyülekezet a 
nemeslelkű alapító iránt érzett háláját egy emléktáblán fejezte 
ki, mely a kis templomban van elhelyezve. 

G r a e v e n M á r t o n , csász. kir. táborszernagy és egy 
huszárezred tulajdonosa 1790-ik évi június 28-ikán kelt vég-
rendeletében 12,000 váltó forintot hagyott az alumneumnak 
12,000 váltó forintot „német egyetemeken, vagy a körülmények 
követelte szükség szerint a helybeli ev. iskolán tanuló theolo-
gusok részére ösztöndíjul és ezek felsegélyezésére. 

N e m e s G o m b ó c z M i k l ó s , körmendi lakos, 1804. már-



czius 16-án kelt végrendelete 9. pontja értelmében: „a pozsonyi 
ág. confession lévő oskolában tanuló s józan életű deákok számára 
2400 frtot hagyományozott, mely pénznek esztendőnként járandó 
120 frt. interesse négy vandalus deák számára, vagy az alapító 
successorai számára, ha azok oda jutnának. 

Z a y P é t e r báróné a magyarországi ág. hitv. evang. egyház 
első felügyelőjének özvegye, született Calisch Amália Ludovica 
bárónő 1804. június 14-ikén alkotott végrendeletében és ehhez csatolt 
két fiók végrendeletében a pozsonyi ev. egyházat és iskolát tette 
általános örökösévé. A nemeslelkű báróné 1817-ben hunyt el. A hagya-
ték számbavételére és rendezésére kiküldött bizottság 1827-ben úgy 
találta, hogy az egész örökség 91,000 váltó forintra rúg, melynek 
évi kamatjából 1200 váltó forintot a helybeli négy lelkész, 1000 
váltó frtot az öt liceumi tanár kapja évi fizetésén felül. 1000 
váltó forint az alumneumnak jut a pozsonyi ev. egyházkerületből 
való alumnusok jobb ellátására m i n d e n m á s o k k i z á r á -
s á v a l . A tőke legnagyobb részének jelenleg 12,000 forintnak 
évi kamatai ösztöndíjúi szolgálnak nemes és nem nemes theolog. 
ifjak részére, kik tanulmányaik bevégzése végett kül- vagy bel-
földi egyetemekre kivánnak menni. Ugy a nemes, mint a nem 
nemes ifjaknak, kik ezen ösztöndíjat élvezik, a pozsonyi evan-
gélikus superintendentiából valóknak kell lenniök, de ha ilyenek 
nincsekek, más kerületbeliek is kaphatják az ösztöndíjat. Vala-
mennyinek vagyontalannak, jó erkölcsűnek és szorgalmasnak 
kell lennie. Az egyházgyülekezet a nemes származású theologusok 
számára három ösztöndíját szervezett 120, 100 és 80 frt. juta-
lommal ; a nem nemesek részére szintén három ösztöndíj van 
100, 80 és 60 forinttal. Az alsóbb fokozatból a felsőbe való 
juthatásnál egyedül a nagyobb szorgalom és erkölcs határoz. A 
végrendelet azt kivánja, hogy az évi bevételről és kiadásról 
vezetett számadásokat a dunáninneni ev. egyházkerület felü-
gyelője és a helybeli egyház elöljárói évenként megvizsgálják. 

T o r k o s F e r d i n á n d nyug. kir. helytartósági tanácsos 
1809-ben kelt végrendeletében összes vagyona negyedrészét a 
pozsonyi ev. lelkészek és professorok fizetésének javára hagyta. Az 
ekkép örökölt vagyon 12,552 forintot tett váltópénzben, azonban 
a nagy pénzválság folytán 25,000 frtra apadt. 

K i r á l y f a l v a i R o t h J o h a n n a , néhai széki Teleki 
József grófnak, arany kulcsos vitéznek, titkos tanácsosnak, Ugocsa 
vármegye főispánjának, korona-őrnek özvegye 1812. július hó 
21-ik napján kelt végrendeletében 100,000 Rhénes forintot hagyott 



a „négy superintendentia egy vagy több főbb oskolában tudo 
mányos és erkölcsös, de szegény tanulóknak egyenlő részben 
való felsegélésére. A felsegélyezendő ifjak száma legfeljebb 100 
legyen és egy-egy 60 Rhénes forintot kapjon. Ezen stipendiatusok 
Roth Johanna gróf Teleki Józsefné beneficiatusainak neveztes-
senek." Az 1814 ben szeptember l én tartott egyetemes gyűlés 
egy külön bizottságot választott, mely ezen ösztöndíj kezelése 
felett intézkedik, mely bizottságnak feje az egyetemes felügyelő. 
E bizottság eleintén az ösztöndíjat a pozsonyi, soproni, késmárki, 
lőcsei, eperjesi és selmeczi főbb iskolák tanulói között osztotta 
ki, jelenleg az összes hazai ev. főgymnasiumok és főiskolák tanu-
lóinak van részük benne. Egy-egy ösztöndíjas 38 - 40 forintot kap. 

S z e l e c z k y P á l , Pozsony-szt.-György városa tanácsosa, 
csallóköz-somorjai földbirtokos 1809. január 25-én kelt adomány 
levelében 4000 frtot adományozott a négy professor fizetéseinek 
gyarapítására, 2000 frtot az alumneumnak, 500 forintot az egy-
háznak, 500 forintot a felállítandó theologiai facultás javára. 
Ugyanezen nemeslelkű jótévő 1815. deczember 26-án kelt végren-
deletében 4000 váltó forintot hagyományozott, hogy ennek kama-
taiból évenként minden szakmában bel- vagy külföldön tanuló 
ifjak, különösen az alapító családjához tartózók segítessenek. 
Az adományozásnál az ajánlás joga a legidősebb evangelikus 
vallású családtagot illeti meg. Az alapítvány jelenlegi tőkéje 
1700 forint és ennek kamatjai osztatnak ki ösztöndíjul. Másik 
4000 váltó forintot az örökhagyó a végett hagyta, hogy a convic-
tusban egy tanuló ingyen élelmezést kapjon. 

B a l l a A t h a n á z orosz császári követségi tanácsos, az 
1834-ben végrehajtott végrendelete szerint a pozsonyi főiskolának, 
épen úgy mint a sárospataki és debreczeni ev. ref. collegiumoknak 
11,000 váltó forintot hagyományozott, hogy ennek jövedelméből 
évi 100 frt a görög nyelv tanszékére fordíttassák, a kamat többi 
része pedig a liceumon tanuló görög nem egyesült ifjaknak 
évenként ösztöndíjul kiszolgáltassák. Kiosztatik évenként 168 frt. 

C o r o n i F r i g y e s rátkóczi ág. hitv. ev. lelkész 1813-ban 
230 aranyból álló ösztöndíj alapítványt tett külföldi egyetemeket 
látogató theologusok részére kik vagy Coroni nemzetségbeliek, 
vagy Gomörmegyeiek. 

E i s e r t J a k a b , Erdődy György horvátországi jószágainak 
kormányzója 1817-ben május 30-án Zágrábban kelt végrende-
letében 2000 váltó forintot hagyományozott a pozsonyi ev. egy-
háznak, hogy ennek évi kamataiból egy ág. hitv. ev. tanulót 



segítsen, ki tanulmányait külföldi egyetemeken folytatja. Az 
ösztöndíjhoz első sorban Eisert családbelieknek, aztán beszter-
czebányai születésüeknek van igényük. Ezek hiányában mások 
is kaphatják. 

E i s e r t K á r o l y , K e r e s z t é l y katonai százados 1819-
ben február hó 16-án kelt végrendeletében mintegy 12,000 váltó 
forintra menő hagyatékát a pozsonyi ev. egyháznak hagyta, hogy 
ennek kamatait Eisert családbeli két ifjú élvezze, kik tanúlmá-
nyaikat a pozsonyi „collegium"-on folytatják. Az ösztöndíj élve-
zete az arra jogosítottnak élete hatodik évével kezdődik és 
tanúlmányai befejeztével végződik. Németországi egyetemeken 
tanulók is kaphatják. Ha valamelyik ösztöndíjas tanulmányait 
elhagyná és katonai pályára lépne, az ösztöndíjat ott is élvezheti 
három évig. Az ösztöndíjt élvező a humaniórákat szülő városában 
is végezheti, az érdemetleneket a pozsonyi ev. egyházgyülekezet 
az ösztöndíjtól megfoszthatja. Ha Eisert családbeliek nem volnának, 
akkor a pozsonyi Convent az alapítvány kamatait jótékony czélra 
fordíthatja. Ha pedig az Eisert család férfi ága kihalna, az egész 
alapítvány a pozsonyi ev. egyház tulajdonába megy át. Az egyházi 
convent 1822. évi szept. 18-án az örökhagyó rokonaival Eisert 
Samuval és Eisert Istvánnal úgy egyezett meg ez alapítvány 
dolgában, hogy csakis az Eisert Keresztély férfiágából származó 
egy fiút köteles ösztöndíjban részesíteni és Eisert Samu iva-
dékait ezen ösztöndíj élvezetéből kizárta, mivel ezek részére 
Eisert Samu beszterczebányai lakos az alapítvány felét kezébe 
kapta. 

P o d m a n i c z k y J ó z s e f báró 1823-ban május 11-ikén 
Aszódon kelt végrendeletében 5000 váltó forintot hagyott a 
pozsonyi ev. egyháznak, hogy ennek kamatait oly tanulók kápják, 
kik zenével és orgonázással is foglalkoznak és organistáknak 
készülnek. Könyvtárának egy részét és nagyszámú physikai és 
mathematikai szereit szintén főiskolánknak hagyta. 

Özv. B e r t i n á n é szül. L e h o c z k y J o h a n n a asszony 
1832. január 15-én kelt végrendeletében atyjának Lehoczky 
Andrásnak, még 1810-ben szegény liceumi tanulók útiköltségére 
tett alapítványát 700 forintról 1500 pengő forintra egészítette 
ki. Ezen alapítvány kamataiból szegény tanulók, kik vizsgála-
taikat jól megállották, utipénzt kapnak, szintúgy a supplicansok 
is. Ezenkívül hagyott a nemes urnő a pozsonyi ev. lelkészek és 
oktatók özvegyei és árvái javára 4000 forintot, az evang. kór-
háznak 200 forintot, az egyháznak 200 forintot pengő pénzben. 
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C l e m e n t i s I s t v á n vashámor tulajdonos 1839-ben már-
czius 30-án Muránykőben kelt végrendeletében 2000 váltó forin-
tot hagyott a pozsonyi ev. liceumnak, hogy ennek kama-
taiból négy liceumi tanuló, fó'leg gömörmegyei származású 
évenkint ösztöndíjat kapjon. Kiosztatik évenkint 40 forint. 

G é r o J u l i a n n a , pozsonyi özvegy asszony 1838-ban 
elhunyt tanuló fia emlékére 100 váltó forintnyi alapítványt tett, 
hogy ennek kamatai a nyári vizsgálatok alkalmával mindig egy 
syntaxistának kiosztassanak. 

R o j k ó S á m u e l A n d r á s Pozsony városának örök emlékű 
jótévő polgára 1840. júl. 21-ikén kelt végrendeletében egyéb bőkezű 
jótékony intézkedései között négy évi 150 forint pengő pénzből 
álló ösztöndíj alapítványt tett Pozsony városi születésű ág. hitv. 
ev. akadémiai és egyetemi tanuló ifjak számára, kik közül az 
egyik theologiai, a második tanári, a harmadik orvosi, a negyedik 
technikai pályára készül. 

N é m e t h I s t v á n tábornok 1846-ban márczius hó 10-én 
Pesten kelt végrendeletében hagyatékának egy részét egyenlő 
részben a nyolcz evangelikus vallású egyházkerület kezelésébe 
adta szegény jó tanuló ifjak segélyezésére. A dunáninneni egyház-
kerület e hagyomány czimén 1478 frtot kapott, melynek évi 
kamataiból egy theologus és egy liceumi 7—8 osztályba járó 
tanuló évenként 30 — 30 forintnyi segélyt kap. E segélyben mindég 
csak kerületbeliek részesülnek és a püspök erősíti meg őket. 

P é c z e l y J ó z s e f debreczeni ev. ref. collegiumi tanár 
1842. június 6-ikán kelt alapító levelében 500 pengő forintot 
adott a pozsonyi ev. liceumnak, hogy ennek kamatai a nemzeti 
irodalom ébresztését, gyarapodását czélzó versenyzé-re fordítás 
sanak alapúi, olykép, hogy a „tudományok akármely szakában a 
íelső tanuló ifjúságnak esztendőnként felteendő jutalom kérdésre 
és a legszerencsésebb vetélkedő megjutalmazására. A bejövendő, 
kamatoknak, melyekből a jutalom álland, 2/3-a a győztes ifjút 
]/3-a a kérdés kiadásában és a munkák megítélésében fáradozni 
fogó, nagy tiszt, professzori kart illeti meg." A versenyzésben, 
csupán tiszta magyar nyelven irott munkák vehetnek részt. 

P a l k o v i c s G y ö r g y , a pozsonyi ev. líceumon a szláv 
nyelv tanára, 1847. novemb. 1-én két darab pozsonyi I-ső 
takarékpénztári részvényt adott a pozsonyi alumneumnak oly 
feltétel alatt, hogy ha családbeli akad, az ingyenes helyet kapjon 
az alumneumban. 

L a u t s c h e k A n d r á s 1819. szeptember 27-én kelt vég-



rendeletében 1600 pengő forintnyi alapítványt tett, hogy ennek 
kamataiból évenként egy bazini, vagy pozsony megyei származású 
theologiát tanuló egyetemi hallgató, ki előzőleg a pozsonyi ev. 
líceumon tanúit, segélyeztessék. Az ösztöndíjat a liceumi tanári 
kar itéli oda, az alapítvány tőkéjét a bazini ev. egyház kezeli. 

Ö z v . G l o s i u s D á n i e l n é szül. A r t n e r S a r o l t a 
asszony, pesti házbirtokosnő, 1850. február 26-án kelt végren-
deletében, a pesti ev. magyar-német egyház javára tett több-
rendbeli alapítványain kívül fennmaradt hagyatékának kamatait 
a pesti ev. főgymnasiumban három, a soproni és pozsonyi Líceu-
mokon pedig két-két tanszék felállítására hagyta. Ez alapítvány 
értéke pénzben, ingóságokban és ingatlanokban 100,000 frtra 
rúgott. Midőn 1863-ban az egész hagyaték elrendezésével elké-
szültek, ekkor kitűnt, hogy az alaptőke 112,552 frt, mely után 
mintegy 25,000 frt megtakarított kamat volt. Ekkor a pesti ev. 
egyház, mint általános örökös, azt határozta, hogy az alapítvany 
tiszta jövedelméből az illető gymnasiumokban egy-egy tanszék 
alapítására 40,000 forintot fog fordítani mindaddig, míg a hét 
tanszékre szükséges 280,000 forint együtt nem lesz. Ugyanekkor 
a három érdekelt egyház írásbeli szerződést kötött, mely szerint 
az eddig megtakarított 25.000 forintyi kamat a pesti gymnasium-
nak jusson; 1864-től kezdve pedig a kamat a következő kulcs 
szerint fog kijárni. Az alapítvány tiszta jövedelmébő évenként 
csak 7000 forint kerül kiosztásra, a fennmáradó többlet egy 
tartaléktőke alapítására fordíttatik. A kiosztásra kerülő 7000 
forintból az alapítvány jövedelmezésétől számított első évtizedben 
Pest öt hetedrészt, Sopron és Pozsony egy-egy hetedrészt kap ; 
a második évtizedben Pestre négy, Sopronra két és Pozsonyra 
egy hetedrész jut ; a következő öt évben Pest egy, Sopron négy, 
Pozsony két hetedrészt kap ; az ezután következő öt évben 
Pest már teljesen ki lévén elégítve, Sopronnak két, Pozsonynak 
öt hetedrész jut. Ekként 35 év leforgása alatt mind a hét tan-
szék megkapja a maga illetékét, az alaptőke pedig valamely 
jótékony czélra fordítható. 

Azonban csakhamar kitűnt, hogy egy-egy tanszék alapítá-
sára a mai igények mellett 40,000 forint nem elegendő, ezért 
a pesti ev. egyház egy-egy tanszék dotatióját 80,000 forintra 
emelte mihez a másik két érdekelt egyház is hozzájárúlt. Hatá-
rozatba ment, hogy a 280,000 forint kiosztása után a tiszta 
jövedelemben ujabb 280,000 forint erejéig Pest három, Sopron 
két, Pozsony szintén két hetedrészben részesüljön. Az előzetesen 
tett számításokat azonban cserben hagyta a valóság. 



F e k e t e J á n o s somogy-megyei földbirtokos, a pozsonyi 
ev. liceumnak kilencz éven át volt tanítványa, Gázlón 1863. 
ápr. 23-án kelt végrendeletében a pozsonyi ág. hitv. fó'iskolának 
2000 forintot hagyományozott, mely takarékpénztárba teendó' és 
mindaddig kamatoztatandó, mig abból két m a g y a r - a j k ú , 
ág. ev. tanulóra fejenkint 100 forint szorgalomdíj ki nem kerül. 
Ez alapítvány egy ideig az egyetemes felügyelő gondjaira volt 
bízva, 1879-ben átvette a pozsonyi ev. egyház, a mikor a tőke 
4565 forint volt. Az alapító levél értelmében „Fekete Lajosnak 
és fiágon levő örököseinek jogában áll az egyik ösztöndíjra 
évenként egy tanulót ajánlani. Ha az alapítványi tőke kamat-
szaporulat által 5000 forintra nőtt, egy 50 forintos új szorgalmi 
díjat kell kiosztani olyan német vagy tót ajkú tanulónak, ki a 
magyar nyelv megtanulásában legnagyobb előmenetelt tett." Ez 
alapítványra nézve a pozsonyi ev. egyházi convent 1886. június 
hó 6-án tartott ülésében azt határozta, hogy, a mikor az alapító 
jogutóda nem él kijelölési jogával és a pozsonyi ev. egyház 
mindkét ösztöndíj felett szabadon rendelkezik, ily esetben az 
egyik ösztöndíj a theologiai akadémiát illeti meg. 

K á l d y M i k l ó s váczi földbirtokos és pestmegyei 
esperességi felügyelő 1864. augusztus 8-án Pesten tett és 
1869. márczius 25-én Váczott kihirdetett végrendelete 3—6 pont-
jaiban a pozsonyi ev. licumnak 10,000 forintot hagyomá-
nyozott, mely összeg, mint „fundatió a pozsonyi ág. ev. liceum 
alapjáúl rendeltetik örök időkre „ K á l d y - a l a p í t v á n y " czíme 
alatt kezeltetvén és pedig úgy, hogy 5000 frtnak kamatja, mint 
stipendum 50 forintjával a legszorgalmasabb és erkölcsileg jó 
viseletű ifjúknak adassék az elöljáróság által. A másik 5000 
forintnak kamatjai szintén 50 forintyi summában a magyar nyelv 
mivelő intézet legjobb művei szerzőjének fizettessék, de csupán 
született magyaroknak adható jutalmul ezen kegyes adomány. 

Z e l e n a y G e d e o n , nógrádi földbirtokos 1865-ben a pozsonyi 
liceum számára jelentékeny alapítványt tett, melynek kamatjai 
egy harmadrészben évenként a tőkéhez csatolandók, a többi 
pedig a liceum szükségletére fordítandó. 

H r a b o w s z k y D á v i d , a pozsonyi ev. liceum egykori 
tanítványa a harminczas években és később gyakorló orvos 
Sopronban 1865. június hó 20-án kelt végrendeletében 1820 
forintot hagyott, mely 1888-ig tőkésítendő, attól fogva pedig 
kamata egyetemi ösztöndíjul szolgál egy Jenában tanuló magyar 
ifjú számára. Ez öztöndíjhoz, mely 2642 forint tőke kamatjai 



után adatik, elsőbbségük van az alapító rokonainak, mindenek 
felett az alapító fivérétől leszármazott utódjainak, ezek hiányá-
ban mások is részesülhetnek benne, kik gymnasiumi tanulmá-
nyaikat Sopronban vagy Pozsonyban végezték. 

A r t b a u e r M á t y á s pozsonyi pékmester 1869. deczember 
hó 16-án 400 o. é. forintot hagyott, hogy ezek kamatostól 1000 
forintig szaporittassanak, akkor az esedékes kamatok az alapító 
a maga három és két nőtestvére leszármazói részére tandíj-
fizetésre fordíttassanak. Ha ilyenek nem volnának, vagy a család 
kihalna, akkor a tőke 2000 forintra szaporítandó és ennek 
kamatait szegény, jó erkölcsű, pozsonyi születésű tanulók, kik a 
pozsonyi ev. gymnasiumba járnak, ösztöndíj képen kapják 20—20 
frtnyi összegekben. 

K ö h l e r - S c h i n d l e r Antonia néh. özv. Sókné, Bécsben 
lakó magánzónő, 1882-ben decz. hó 16-án 14.500 forintot adott, 
hogy „ezen tőke kamataiból kitűnő, jó erkölcsű és kellő segély-
forrásokkal nem rendelkező lelkész vagy tanárjelölteknek, kik 
külföldi evangelikus egyetemeket látogatnak, annyi évi ösztöndíj 
— mindegyiknek 200 írtjával — osztassék, a mennyi a kama-
tokból kitelik. Ha pályázó nem akadna, akkor a kamatok fele 
részben a pozsonyi ev. liceum tanárai javára, fele pedig a 
liceumi könyvtár javára fordítassék. Győr városi születésű egye-
temi tanulóknak előnyük van mások felett. 

Néhai W r c h o v s z k y A l a j a s 1874-ben kelt végrendelete 
harmadik pontjában „a pozsonyi ev. liceumnak a nyitrai takarék-
pénztár részvényeiből négy darabot, — melyek azon évben 120 frtot 
jövedelmeztek s remélhető, hogy jövőben többet fognak jövedelmezni 
— mint alapítványt oly formán hagyományozott, hogy ezen négy 
részvény utáni osztalékok s ezek tőkésítendő kamatai mindaddig 
tőkésíttessenek, míg az így tőkésítendő összegből évenkint 120 frtnyi 
kamat ki nem kerül ; azután úgy ezen évenkénti kamat, mind 
pedig a négy takarékpénztári részvény utáni osztalékok is, a 
pozsonyi evang. liceum I—VIII. osztályban (bezárólag) tanuló 
rokonai gyermekei között, kik jól viselik magukat, osztassék 
fel. Ha csak egy ilyen vérrokon tanuló lenne, az kapja meg az 
egész jövedelmet, ha pedig négynél többen lennének, kik egyforma 
fokú rokonságban állanak, akkor azon négy ifjú fogja kapni az 
ösztöndíjat egyenlő részekben, kik szegényebbek, illetőleg kik 
jobban tanúinak. A ki ezen ösztöndíjban részésült s elvégezvén 
a pozsonyi líceumban a VIII. osztályt a jogi, orvosi, vagy 
gazdászati pályára készül, az élvezze ezen ösztöndíjat mindaddig 



mig az illető tanulmányait valamelyik akadémiában, universi-
táson, vagy másnemű intézetben, mint nyilvános tanuló bevégzi. 
Ezentúl semmiféle ürügy alatt ez ösztöndíjt nem élvezheti. 
Rokonok nem létében más szakolczai, s ha ilyenek sem lenné-
nek, Nyitra és Pozsony megyékből származó, a pozsonyi ev. 
líceumban I—VIII. osztályban (bezárólag) ág. hitv. gyermekek, 
kik szegények és kitűnő tanulásuk s példás magaviseletük által 
ezen ösztöndíjra érdemesekké teszik magukat, ezen négy részre 
osztandó ösztöndíjban részesüljenek. 

Ezek azonban bevégezvén a VIII. osztályt, azontúl ezen 
ösztöndíjban nem részesülhetnek. Az ezen pontban körülirt négy 
darab nyitrai takarékpénztári részvény, az ezek után járó évi 
osztalékok s ezekből képezendő s kamatositandó tőke a pozsonyi 
ev. egyház által „Wrchovszky Alajos alapítványa" czim alatt 
kezeltessenek és az ösztöndíjak a pozsonyi ev. iskolai tanács 
által kijelölendő ifjaknak évenként kiszolgáltassanak." 

Néhai Z e l e n k a D á n i e l , nógrádi esperesnek és volt 
vanyarczi lelkésznek özvegye, szül. Benedicty Mária, megem-
lékezvén Istenben boldogult férje egyszer-másszor nyilvánitott 
szándéka s azon hálás előszeretetéről, melylyel ő az őt papi 
pályára kiképzett pozsonyi ágost. hitv. evang. főtanoda iránt 
mindenkor viseltetett, — nevezett férje emlékezetére nagykorú 
gyermekei beleegyezésével és a nógrádi árvaszéknek kiskorú 
gyermekére vonótkozó jóváhagyásával, 1874-ben a pozsonyi ág. 
ev. főtanoda theologiai intézetnél „Zelenka Dániel" nevezete alatt 
500 o. é. forintot alapítványozott s azt készpénzben s oly kívá-
nattal fizette le, hogy az gyümölcsözőleg és biztosan helyeztessék 
el, — hogy annak kamatai évenként, a közvizsga alkalmával, a 
theologiai intézet m a g y a r é r z e l m ű növendékei egyikének 
ösztöndíj gyanánt kiadassanak, — hogy ennek elnyerésével 
egyforma kitűnőség és erkölcsi viselet mellett, az ott netalán 
tanuló Z e l e n k a v a g y B e n e d i c t y — i l y e n e k n e m 
l é t é b e n p e d i g n ó g r á d é s p e s t m e g y e i s z ü l e t é s ű 
p a p i é s t a n i t ó i családokból származott theologusoknak 
előny adassék. 

L i c h n e r P á l pozsonyi ev. liceumi tanár örökösei 1885. 
január hó 20 án 1000 forintnyi alapítványt tettek, mely mindaddig, 
mig a pozsonyi ev. liceum létezik „Lichner Pál alapítványa modor-
beli tanulók számára" név alatt hiven gondoztassák és kamatoztas-
sák. Ez alapítvány kamataiból egy, legfeljebb két Lichner Pál legkö-
zelebb vérrokonságából származó és a pozsonyi ev. líceumon 
tanuló ifjú segélyeztessék. Ha rokon tanuló nem akad, akkor a 



kamat a tőkéhez csatolandó mindaddig mig a tőke 2000 frtra 
nem szaporodik, és ekkor az alapítványt rokon hiányában más 
modori ev. tót egyházbeli tanuló is élvezheti. 

G a s e l e E h r e n r e i c h , pozsonyi szőlőmíves 1889. octóber 
25-én kelt végrendeletében 1000 frtot hagyományozott, hogy 
ennek évi kamatai egy pozsonyi születésű, szőlőmíves családból 
való liceumi tanulónak ösztöndíjúi adassanak. 

J u r e n á k A n d r á s nyugalmazott bányatanácsos örökösei 
utján 1891. január 9-én 1000 forintos alapítványt tett, hogy 
ennek kamatai évenként a VII. osztályba járó három legjobb 
mathematikus tanuló között, mint jutalomdíj osztassanak ki. 

M i l l e n n i u m i i f j ú s á g i ö s z t ö n d í j - a I ap. Kamatai-
ból idővel felekezeti különbség nélkül az egyes osztályoknak 
magaviseletet és tánulás tekintetében legkiválóbb tanítványai 
részesülnek ösztöndíjban. Az odaítélési jog a tanári karé. Ez 
alap vagyonát alkotja a pozsonyi iparbank 121. sz. részvénye 
(vételára 500 K, jövedelme 25 K.) 

A líceumnak volt érdemdús igazgatója M i c h a e l i s Vi l -
m o s királyi kitüntetése alkalmából 100 K.-t adott át a liceumi 
igazgatónak oly célból, hogy azzal az összeggel egy oly alapít-
ványnak a magvát vesse meg, a melyből az intézetben rende-
zendő hazafias iskolai ünnepségek alkalmával legjobban kitűnt 
e g y v a g y t ö b b tanulót a tanári kar belátása szerint jutal-
mazzon, de mindig az ifjúsági körök elnökeinek ajánlatára. 

N é h a i M u n k e r K á r o l y e m l é k é r e t e t t a l a p í t -
v á n y áll négy „Dunántuli helyi érdekű vasút" részvényből 
(à 100 forint), két „pozsonyi I-ső temetkezési intézet" részvény-
ből, melyek, miután a vállalat felszámolás alatt volt, 400—400 
koronával váltattak be. A befolyt 800 koronából 4 darab 100 
forintos földtehermentesitési kötvény vétetett. Ez alapítvány 
kamatait rendesen a IV. osztályban járó lie. tanuló kaphatja. 

Itt felemlítjük még az 1881-ben alakult „liceumi ifjúság 
önsegélyző intézet"-et, melynek czélja szegény sorsú liceumi 
tanulókat valláskülömbség nélkül pénzzel, tankönyvekkel, rajz-
és iró-eszközökkel segíteni. E jótékony intézetet első sorban a 
liceumi tanuló ifjúság gyámolítja, melynek tagjai — az algymna-
siumiak havi 5, a felsőgymnasiumiak havi 10 krral — járulnak 
fenntartásához. Líceumnak volt tanítványai közül is sok bőkezű 
pártfogója van. Legkiválóbb jótévője ez intézetnek az 1886-ban 
elhunyt H a b e r m a y e r R e z s ő pozsonyi vagyonos polgár volt, 
ki végrendeletében 4000 forintot hagyott rá. 



21. Táblázatos 
a liceum rector niról, conrectorairól, sub-

A név után következő évszámok a 
I. 1606-tól 

a) Rectorok 

Kilger Dávid 1606—1627. 
Tiefenbacher Dániel 1627—1633. 
Helgenmaier J. János 1633-1653. 
Boehm Kristóf 1654—1655. 
Seyfried János 1656—1660. 
Tieftrunck Dániel 1660-1664. 
Thomae Illés 1664-1669. 
Pihringer János 1669 — 1672. 
Lang János 1681 — 1703. 
Schwarz János 1703—1705. 
Büttner János 1705—1707. 
Muesser Sámuel 1707—1714. 
Bél Mátyás 1714—1719. 
Marth Mátyás 1719—1721. 
Beer Vilmos 1721—1747. 
Tomka-Szászky János 1747-1760. 
Benczúr József 1760—1770. 
Stretsko György 1771—1796. 

b) Conrectorok. 

Harthaus János —1621. 
Reutter Ferdinand 1625 — 29, 
Binnot Hilarius 1630 körül. 
Heuchelin Gáspár 1633 körül. 
Baumgarten Kristóf 1647-48 . 
Rehlin János 1648—62. 
Thomae Illés 1662—63. 
Pihringer János 1664—69. 
Pihringer Keresztély 1669 — 72. 
Weissbeck János 1690-1700. 
Petróczy Ádám 1706—1712. 
Simonides Pál 1712—1714. 
Kogler János 1714—1716. 
Beer Frigy. Vilm. 1716—1721. 
Bertasch András 1721—1724. 
Bohuradt György 1724—1726. 
Tomka-Szászky János 1726-1747. 
Peschkó Mihály 1747—1757. 
Stretsko János 1757—1771. 
Sabel István 1771—1802. 

c) Professorok. 
1786-tól fogva a rectorságot előbb két-két éven át, majd évenként 
felváltva a professorok viselik, kiknek száma eleinte 3, majd 4, 5, 

végül 6. 

1. 
Stretsko György —1796. 
Stanislaides Dániel 1796—1823. 
Schulek Gáspár 1824—1827. 
Scheverlay Mátyás 1828—1840. 
Boleman István 1840-1874. 

3. 
Fábry István 1786-1817. 
Kovács Martiny Gábor 1817-1845. 
Fuchs Albert 1846—1881. 

5. 
Zsigmondy Sámuel 1814—1833. 
Greguss Mihály 1833—1838. 
Michnay Endre 1839—1857. 

2. 
Sabel István —1802. 
Tekusch Mihály 1802—1803. 
Gros János 1803—1839. 
Schröer Gottfr. Tóbiás 1839-1850. 

4. 
Bilnitza Pál 1800—1838. 
Schimko Vilmos 1838—1864. 

6. 
Német Sándor 1841—1865. 

Rendkivüli professor: Lichner Pál 1845 óta. 
Tiszteletbeli professor: Tamaskó István 1846 óta. 
A tót nyelv tanára: Palkovich György 1803—1837. 



áttekintés 
rectorairól, tanítóiról és az adjunctásókról. 
líceumon való működést jelentik. 
1853-ig. 

d) Sabrectorok. 
Praetorius János —1625. 
Stürtzer Mátyás 1625—1633. 
Berger Illés ? 
Thomae Illés 1653-62. 
Kögl János Rudolf 1662—63. 
Pihringer Keresztély 1665-69. 
Moller Dan. Vilmos 1669-72. 
Bertasch András 1714-1721. 
Peschko Mihály 1722-47. 
Rösler Ker. János 1747—55. 
Stretskó György 1755—57. 
Kern Mihály 1757-63. 
Klar Pál 1763-67. 
Sabel István 1767-71. 
Wendler Frigyes 1771—1783. 
Werner Jakab 1783 - 88. 
Tekusch Mihály 1788-1802. 
Gros János 1802—03. 
Bader Frigyes 1803 - 21. 
Rumy Károly György 1821—24. 
Schröer Gottfried T. 1824—38. 
Tamasko Sám. István 1838—62. 

e) Az alsó osztályok tanítói 1672-ig. 
Kramph János —1620. 
Priveg András 1621-22. 
ödenstrasser Izsák 1623-33 (?) 
Servetius Mátyás 1624 körül. 
Schmidtberger Jónás 1625—27. 
Hempel Henrik 1625— 
Sutor György 1627— 
Schüler Mihály 1633 körül. 
Knapick György 1633 körül. 
Costitius András 1645—53. 
Kayser György 1645—47. 
Thometius Pál 1645—56. 
Yockhel Gottfried 1645—47. 
Rehlin János 1647-48. 
Schwarz Mihály 1647-55 
Thomae Illés 1649-52. 
Neubauer Márton 1651— 55. 
Tyräus Tobias 1652-72. 
Zumpolius György 1656—58. 

másodszor 1660—61. 
Drescher Simon 1657- 72. 
Walther Tamás 1658-72. 
Kusser János 1658—72. 
Eckhardt Keresztély 1662—65. 
Reichardt Márton 1663-72. 
Grönitz Simon János 1666—72. 

f ) A magyar iskola tanítói 1672-ig, 
Benedicti Pál 1613 körül. 
Szentkereszthy Mihály 1616 körül. 

Jessenius János. 
Skultety János 1622-25. 
Abrahamides Simon 1625—28. 
Saladinus 1628— 
Guttovini József 1649—60. 

g) A grammatisták (Quarta) 
tanítói. 

Schmidelius Dániel 1690-1709. 
Parvy Mihály 1720-26. 
Dobay György 1726—39. 
Pubán György 1739-46. 
Palumbiny János 1747-83. 
Bogsch János 1783-1817. 
Schröer Gottfried 1817—18. 
Fábry József 1818-20. 
Haubner Mátyás 1820—21. 
Grailich József 1821—76. 

h) A quinta (Donatisták) 
tanítói. 

Sandmahr István 1682—1723. 
Plorantius Márton 1723—35. 
Roth Pál 1736-60. 
Thomasius Iván 1760—85. 
Strauss Gottfried 1785-93. 
Szluchoviny András 1793—1838. 
Handl Sámuel 1838-71. 

i) A sexta (declínisták), 1786 
óta II. polgári osztály tanítói. 
Plorantius Márton —1723. 
Grasmück Kristóf 1723—33. 
Roth Pál 1733-36. 
Stubner Zacharias 1736—42. 
Palumbini János 1742 — 47. 
Voitko Mihály 1753-59. 
Kasberger Dávid 1759-1805. 
Rai ter János 1805-32. 
Handel Sámuel 1832-38. 
Riesz Lajos 1838-41. 
Prohaszka József 1841—71. 

k) Adjunctasok, 1786 óta 
I-ső polgári osztály tanítói. 

Roth Pál 1725-33. 
Palumbini János 1733—42. 
Bordács. 
Kaszberger Dávid 1756-59. 
Korabinszky János Mátyás 1760—70. 
Chrastina János 1770—79. 
Peressy János 1780—83. 
Nusbaumer András 1783—87. 
Kuhn Frigyes 1787—1836. 
Plank Frigyes 1840-57. 



II. 1853-tól 1906-ig 
1853-tól az igazgatói állás három évi — 
tartamból áll, melynek letelte után uj 

a) Igazgatók: 

Michnay Endre 1853—1857. 
Csecsetka Sámuel 1858—1861. 
Lichner Pál 1861—1867. 
Fuchs Albert 1867—1871. 
Csecsetka Sámuel 1871—1878. 
Michaelis Vilmos 1878 - 1893. 
Zorkóczy Sámuel 1893—1899. 
Markusovszky Sámuel 1899-1905. 
Hirschmann Nándor 1905 — 

b) Tanárok a theologiai 
tanintézeten : 

Boleman István. 
Schimko Vilmos. 
Michnay Endre. 
Csecsetka Sámuel 1855—1882. 
Kámory (Krump) Sámuel 1855— 

1885. 
Szeberényi Lajos 1864—1875. 
Glatz Henrik Istv. 1874—1878. 
Trsztyénszky Ferencz 1876-1882. 
Schneller István 1877—1882. 
Vassko Gyula 1879—1882. 

c) Tanárok a gymnasiumban : 
Greilich József. 
Tamasko István. 
Fuchs Albert. 
Lichner Pál 1841—1880. 
Csáder Károly h. tanár 1851— 

1853. 
Lenkei (Liska) Sámuel 1851-1885. 
Láng János h. tan. 1851—1853. 
Kámory Sámuel. 
Emericzy Lajos 1853 - 1877. 
Michaelis Vilmos 1853—1893. 
Lippert János 1853—1854. 
Bothár Dániel 1854-1891. 
König Hugo, rajztanár 1853-1896. 
Szekcső Tamás 1855—1868. 
Harmath Károly 1862—1897. 
Lehr Zsigmond 1865—1871. 
Junker Ágost h. t. 1868—1869. 

1903 óta hat évi idő-
választás következik. 

Glatz Henrik h. t. 1869-1874. 
Böhm Károly h. t. 1869—1874. 
Adamis Károly 1871—1901. 
Góbi Imre 1871—1878. 
Zelenka Gyula 1872—1873. 
Zorkóczy Samu 1874— 
Trsztyénszky Ferencz 1876-1897. 
Győrik Márton 1876— 
Schneller István 
Vassko Gyula 
Hoffmann Frigyes 1878—1886. 
Markusovszky Sámuel 1880— 
Hirschmann Nándor 1881— 
Márton Jenő 1885— 
Kvacsala János 1886—1893. 
Albert József 1887— 
Szép Rezső 1881 — 
dr. Tolnai (Lehr) Vilmos 1893-97. 
dr. Serédi Péter 1894—1896. 
dr. Losonczi Lajos 1896— 
Hazslinszky Kálmán rajzt. 1896— 
Hamvas József 1897— 
Holch Ottó 1897— 
dr. Jeszenszky István 1897— 
Schrödl József 1897 — 
dr. Pfeifer János 1901 — 
Ulreich Ede helyet, tanár 1903 — 

d) Tornatanítók: 
Gottl Adolf 1884—1891. 
Pecsenye István 1891 — 1894. 
Lassel Gyula 1894-1899. 
Michnay Gyula 1899— 

e) Iskola orvosok: 
dr. Fürst Lajos 1894—1899. 
dr. Stromszky Ármin 1899—1905. 
dr. Limbacher Rezső 1905— 

f) Ének tanárok: 
Frühwirth Samu népisk. igazgató. 

(műének) 1875 — 
Frühwirth Lajos (egyházi ének) 

1884 — 
g) Slöjd tanító: 

Freuszmuth Frigyes. 1897— 



B) A népiskola. 

22. 

A népiskola fejlődésének rövid története. 

JfjJV z elemi oktatás, mint láttuk a líceummal állott szer-
ves kapcsolatban. A liceum szervezetében a leg-

r láJk alsó osztály a sexta nyújtotta a tudományok 
\ legelső elemeit. Ezen elemi ismeretek azonban 

csak igen csekély terjedelműek voltak. A tanulók tanulták 
a betűk ismeretét, a syllabizálást, az olvasást, apró bibliai 
idézeteket és a keresztyén hit legelső elemeit. Ezen ismeretek 
elsajátítása után mindjárt kezdték a latin nyelv tanulását és 
ezentúl az oktatás ezen a nyelven folyt. Azonban az elemi 
oktatásnak ezen csekély mértéke sem elégítette ki a vára-
kozást. Seyfried János rector 1660. május hó 19-én az 
egyházi conventhez benyújtott emlékiratában azon panasz-
kodik, hogy az alsó osztályban a német és latin olvastatással 
felette sokáig tartóztatják a tanulókat. Az élénkebb elméjű 
gyermekeknek is 3 — 4 év kell, míg valamennyire betűzni és 
olvasni megtanulnak. Az eredménytelenségnek okát a rector 
a tanulók nagy számában látja. Számuk 70 — 80-ra rug, 
kiket három csoportba (ábécések, syllabizálók és legisták) 
osztva egy tanító sikeresen oktatni nem képes. Egy ad-
junctus alkalmazása okvetlenül szükséges. Hasonlóképen 
panaszkodik Beer Frigyes rector 1723. évi február hó 16-án 
kelt emlékiratában. A sextában és quintában az állapotokat 
tarthatatlanoknak jelzi, melyeken ugy lehetne segíteni, ha 



a sexta és quinta osztályból három osztály alakulna, ille-
tőleg a sexta előtt lenne még egy septima osztály. Ezen 
osztályban tanulnák a tanulók megismerni a betűket, a 
syllabizálást és az olvasást. A sextában tanulnának írni, 
számolni; könyv nélkül tanulnák a katekizmust, a szebb 
zsoltárokat és szentírási idézeteket. A quintába azon tanulók 
kerülnének, kik már folyékonyan tudnak olvasni, írni és 
értik az öt számolási alapmüveietet. Itt ismétlik az előbbi 
osztály tananyagát, megkezdik a latin olvasást, tanulják a 
declinatiokat, conjugatiokat. 

A rector emlékiratában az azon osztályokban köve-
tendő tanítási methodust és a részletes tantervet is előter-
jesztette, melyet a líceumról szóló részben, a 8-dik sza-
kaszban már behatóan ismertettünk. 

Az egyházi convent a rector javaslatát elfogadta és a 
sexta osztályt két csoportra osztotta. A kezdő tanulók 
külön tanítót kaptak, ki »adjunctus« czímet viselt. 

Mária-Terézia tanügyi reformjai és II. József némete-
sítő rendeletei nagy, átalakító hatással voltak iskolánk 
elemi oktatásügyére is. Egy 1785-ről keltezett tanterv-
javaslat abból a tényállásból kiindulva, hogy ez idő szerint 
már a latin nyelv tudása nélkül is lehet valaki az állam-
nak hasznos polgára és a társadalomnak számottevő tagja, 
nem tartja többé szükségesnek, hogy a latin nyelv meg-
tanulása legyen az iskola főcélja. Az iskola szervezetének, 
a tanulóknak declinisták, donatisták, grammatisták, synta-
xisták, oratorok szerint való classifícationak magától kell 
megszűnnie és a latin nyelv tudása az oktatásban csak 
mellék célnak kell lennie. Tekintettel arra, hogy a tanulók 
nagy része elhagyja az iskolát, miután a tndományok ele-
meit megtanulták és csak igen kevesen lépnek tudományos 
pályára: azért a kezdő tanulókat a latin nyelv tanulására 
szorítani nem kell, hanem inkább a reál ismeretekből kell 
nekik a szükséges tudni valókat közölni. A kezdő tanulók 
iskolája legyen a p o l g á r i i s k o l a (Bürger-Schule) és 



miután itt Pozsonyban a tanulók kevés kivétellel német 
anyanyelvűek, azért a tanitás nyelve ezen iskolában a 
német legyen, »massen solcher Vortrag auch Seiner Majestät 
zweckmässig ist, welche alle öffentlichen Geschäfte will 
deutsch vorgetragen wissen« mondja jellemzően a javaslat. 

A polgári iskolában azon ismereteket kell tanítani, 
melyek nélkül a közönséges ember saját hátránya nélkül 
el nem lehet. Ezek azon ismeretek, melyek az ember jól-
létét, egészségét, állapotát, jogigényeit és a gazdaságot 
érintik. 

Ez a polgári iskola három osztályból áll, mindenik-
ben egy-egy tanitó tanít és a tanulók 12 éves korukig 
szerzik meg a kiszabott ismereteket. 

A tantárgyak beosztása a következő: 
Első osztály a német betűk ismerete, syllabizálás és 

olvasás. A betűk irása a hallei minták után. Vallásoktatás 
magyarázat után. 

Második osztály. Vallástan, néhány zsoltár, bibliai 
történetek könyv nélkül. A számolás egyszerű műveletei. 
Szépírás, helyesírás, levélírás. Országok megnevezése. Ma-
gyarország földrajza. 

Harmadik osztály. Keresztyén hittan. A számolás 
magasabb nemei. Törtekkel való számolás. Gazdaságtan. 
A most élő európai királyok története. Magyarország tör-
ténete a Habsburgi háztól kezdve. \ latin nyelv első elemei. 
Közéleti fogalmazványok, levélírás, szépírás, helyes irás. 
Természetrajz, méréstan. 

A tanulók a hatodik életév betöltése után vehetők 
fel. Minden osztályba 2 évig járnak és a három polgári 
osztály elvégzése után a latin iskolába léphetnek. 

1786-tól kezdve az adjunctus osztálya az első pol-
gári osztály, a sexta osztály a 2-ik polgári osztály és a 
XIX század második évtizedétől a Donátus (a régi quinta). 
a 3-ik polgári osztály elnevezéssel fordul elő anyaköny-
veinkben, de egyes okmányokban az I. és II. polgári osz-



tály elemi iskola (Elementarschulen) és csak a 3-dik osz-
tály fordul elő polgári iskola néven. 

Ilyen beosztással és ilyen elrendezéssel haladt az 
elemi iskolai oktatás 1847-ig. A mult század negyvenes 
éveiben a tantervben előfordul a magyar és német nyelv-
tan és mindkét nyelven való fogalmazás is mint külön 
tantárgy. 

A használt tankönyvek között felemlítjük Thomae 
Illés rector vallástani könyvét, melynek czíme »Vademecum 
oder Handbüchlein von des Glaubens Grund«. E könyvecs-
két több mint száz évig használták az elemi iskolában. 
Utolsó kiadása 1779-ben jelent meg Pozsonyban.1) 

Azonban ez az elemi oktatás, melyet eddig ismer-
tettünk, csak a fiu gyermekekről gondoskodott. A leányok 
oktatásával sem a XVII. sem a XVIII. század nem sokat 
törődött. Szervezett iskolák sem voltak leányok számára. 
Mielőtt még a reformatio Pozsonyban meggyökerezett volna, 
voltak úgynevezett u t c z a i i s k o l á k , melyek a. zúgísko-
láktól nem sokban különböztek. Ez utczai iskolák első 
sorban leányiskolák voltak, de fiúk is jártak azokba. Az 

-, iskolák vezetői rendesen nők voltak, de olykor férfiak is 
akadtak, azonban sem a nők, sem a férfiak szakképzettséggel 
nem bírtak és az oktatás csak a legelemibb dolgokra, az 
olvasás, irás megtanítására szorítkozott. Felügyeletet ezen 
iskolákra nem gyakorqlt senki. Az evangéliumi hit elter-
jedésével e v a n g é l i k u s u t c z a i iskolák is alakultak. 
Ezek szintén eleintén magán vállalatok voltak, a vállalko-
zók jövedelme az a csekély tandíj volt mit a lanulók 
fizettek. A XVII. századból csak igen csekély adatok ta-

*) Könyvtárunkban található az 1698-ból való kiadásnak egy példánya 
Titusnak még ma is megszívlelésre méltó előszavával. Teljes czíme a követ-
kező: Vademecum, oder Hand-Büchlein, in welchem des Christlichen Glaubens 
Grund aus dem geoffenbarten Worte Gottes den Einfältigen gezeiget wird. 
Auf inständiges Begehren vieler frommen, wahrheitliebenden Christen aufge-
setzt von M. E. T. P. L. C. et G. P. R. (Magister Elias Thomae, Poëta Lau-
reatus, Coronatus et Gymnasii Posoniensis Rector). Zum andermal in Druck 
gegeben. Verlegls Johann Christ. Schäfer, Buchhändler in Pressburg 1698. 



nuskodnak ilyen utczai iskolák létezéséről. így 1616-ban a 
vödriczen volt egy leányiskola, melyet bizonyos Diettelmayer 
Erzsébet asszony, lelkész özvegye tartott fenn. 1618-tól 
1621-ig bizonyos Junghauss Mária tanító özvegye állott 
egy leányiskolának az élén, akkor Bécsbe költözött. Több 
adatunk e századból nincsen. Az egyházi convent az evan-
gélikus utczai iskolákat egyházi felügyelet alá helyezte, 
melyet rendesen a 2-ik lelkész teljesített. Egyike ezen fel-
ügyelő lelkészeknek K l e i n M i h á l y érdekes feljegyzése-
ket tett a XVIII. században létezett utczai iskolákról. 
Kézirata czíme: Gesamlete Nachrichten von den zu Press-
burg sich befindenden Evangelischen Gassenschulen«: 
Pressburg 1773. E kéziratból a XVIII. századbeli utczai 
iskolákról következőket tudunk meg: 

A XVII. század végén utczai iskola volt a b e l v á -
r o s b a n , melyet egy Zsófi nevű kisasszony (Frl. Sopherle) 
tartott fenn. Iskolájába igen sok tanuló járt, kik közül az 
engedetleneket és hanyagokat azzal büntette volt, hogy 
fejükre egy csengetyűs papiros kalapot tett. Ugyancsak a 
belvárosban, és később a Vödriczen mint leányok tanítója 
működött Plankenberg János Keresztély, ki mesterségére 
nézve kesztyűs volt, de e mellett gyermekek tanításával 
is foglalkozott. Thüringiai származású volt és Mühlhausen 
városában született. Mint iskolatanító Pozsonyban 1742-tól 
1762-ig működött. Említés tétetik egy bizonyos vak Fried-
rich földművelőről is, ki különböző utczákban és házakban 
feleségével együtt gyermekek tanításával oly sikerrel fog-
lalkozott, hogy mindenütt közelismerést vívott ki. Műkö-
dési ideje 1742-től 1762 ig terjedt. 

A külvárosokban is voltak ilyen elemi iskolák. A 
Magas-úton egy Albrecht-féle házban 1713-től 1733-ig 
bizonyos Gebhardt Mária nevű nő másodszori özvegysége 
után gyermekek tanításával foglalkozott. A Vödriczen 
1762-ben a már említett Blankenberg tanított. A Lőrincz-
kapu előtti utczában, nevezetesen a Richard-utczában 



1715-ig egy Mateisl nevű nő oktatott gyermekeket. Utódja 
volt Pfaner Erzsébet, ki 1715-től 1724-ig a kórház-utczá* 
ban nyitott elemi iskolát. Halála után Freiszmuth Keresz-
tély János iskolamester vette át az iskolát és a Lőrincz-
kapu közelében nyitotta meg; 1734-ig állott fenn. Ezután 
egy Wagner nevű nő vette át az iskolát és 1748-ig 
vezette. Halála után még egy] darab ideig theologus ta-
nulók tanítottak benne, de csakhamar megszűnt. 

Az apácza-pályán is volt egy elemi leányiskola. Kelet-
kezése valószínűleg egy időre esik azzal, hogy a protestán-
sok isteni tiszteletükkel ide szorultak, tehát 1684-re. Ez 
iskola a Stein-féle házban volt azon a helyen, hol ma az 
evangélikus nagy templom is áll. Tanítói közül Betrany 
Márton említtetik, ki 22 évig foglalkozott elemi tanítással 
különböző helyeken, úgymint a széplak-, szél- és a négy-
vedres-utczákban és végre az apáczapályára került. 

A Vi rág-völgyben szintén volt elemi iskola, melyben 
egy nő oktatott, kit a nép Schnub-Tabak Rösel-nek hí-
vott. Emlékét a hagyomány következőleg örökítette meg: 
Nostrates huiates Plumenthalenses fatebantur mox post 
Dietam 1741 Anni fuisse in Plumenthal certam íeminam 
Tabak-Röszl nuncupatam, quae in Domo Knechtsbergeri-
ana el alibi passim habitabat, tenelasque Proies instrue-
bat, post hanc autem primum Gregorium Fischer ante 
circiter 15 annos incepisse similes pueros et puellas ins-
truere. 

A XVII. század második felében négy utczai iskola 
volt ú . m ; az a p á c z a-p á l y á n , a v ö d r i c z e n , a s z é p -
l a k - u t c z á b a n és a v i r á g v ö l g y b e n . 

Az apácza-pályai iskola a Stein-féle házban volt. A 
tanulók száma néha 230-ra is rúgott. Tanítókúl említtet-
nek Doleschal Pál, Burkhardt és Bertko András nevű 
tanulók. 1754-ben Mykus István lett ezen iskola tanítójává, 
ki 31 éven át működött itt a szőlők teljes megelégedésére. 
Meghalt 1786-ban. Helyébe Rath Leopold választatott meg 



Bazinból, hol szintén tanító és kántor volt. Rath a líceumon 
a szépírás tanítója is volt. Meghalt 1819-ben. 

A vödritz-útczai iskola előbb egy bizonyos Rollernek 
— 1769. óta pedig egy bizonyos Lelovitsnak a házában 
volt évi 40 frt bérért. A tanulók vegyest leányok és fiúk 
voltak, kiknek a száma 70 — 90 közölt váltakozott. Taní-
tóul működött itt a már fenntebb említett Blankenberg 
1762-ig. Ekkor tanítóul Chrastina János alkalmaztatott ide. 
Ez 1770-ben a központi fiúiskolához került és ekkor a 
helyére a beszterczebányai származású Putzkeiler Jakab 
választatott meg, azonban csak két évig működött: elme-
bajos lett és a tanítástól fel kellet menteni. Őt követte 
1772-ben Schenkel Dániel, ki tanulmányait a líceumon 
végezte. 

A s z é p l a k - u t c z a i i s k o l a egymás után több 
házba volt elhelyezve. Szintén vegyes iskola volt, melybe 
fiúk és leányok jártak, kiknek a száma 60-ra is felment. 
Ez iskolában 1769-ig Buchhofer Kristóf tanított. Utána 
néhány tanuló a prima-oszlályból tanított itt. 1770-ben 
az iskola tanítók hiánya miatt egy Wegner György nevű 
szabóra bizatott, de csak két évig foglalatoskodott itt, a 
mikor ismét primanus diákok tanítottak hosszabb-rövidebb 
ideig. 1773-ban egy lőcsei származású Gross Jakab vette 
át az iskolát, ki aztán állandóan működött benne. 

A v i r á g v ö l g y i i s k o l a előbb a L a n d s t r a s s é n , 
majd a K r e u t z - g a s s é b a n volt elhelyezve. A tanulók 
száma változott;; legnagyobb számuk 130-ra rúgott, fiúk és 
leányok vegyest. Tanítóúl működött itt Bartsch György 
1786-ig. Az egyházi convent 1769. évi november hó 12-ikén 
ez iskolát nyilvános iskolának nyilvánította és saját patro-
natusa alá vette és Bartsch tanítót nyilvános tanítónak tette. 
Bartsch utóda Kunz Pál czipészmester volt. 

A tanítók javadalmazása a tanulók tandíjából állott. 
Azonban a század második felében az egyházgyülekezet 
pénztárából is kaptak némi támogatást. Nevezetesen az 
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apácza-pályai tanító évenkint 60—, a vödritz-útczai 45 — , 
és a széplak-útczai és a virágvölgyi 40 — 40 forintot kapott. 

Az említett utczai iskolák a XIX. század elején is 
fennállottak. A rájok való felügyelet az egyik német lel-
készre és a liceum professoraira volt bízva, kik tapasz-
talataikról a conventnek tettek jelentést. Jelentéseik azon-
ban rendesen igen kedvezőtlenek. 1788-ban Dobay lelkész 
azt jelenti a conventnek, hogy az utczai iskolákban a 
tanulók száma mód felett megfogyott. A virágvölgyi isko-
lában pl. a tanulók száma mindég 130—140 volt, most alig 
van 50, pedig a Blumenthalban több mint 200 az iskolás-
gyerek. Ennek oka szerinte részint a nyomasztó szegény-
ség, részint a szülők nemtörődömsége sőt rosszakarata, 
mert nem akarják megfizetni a tanítónak a csekély tan-
díjat. Az apáczapályai iskolában alig 30 a tanuló, máskor 
70—80 volt. Az apadás okának a jelentés az elszaporodott 
zugiskolákat mondja. A széplak-utczai iskolában mintegy 
40 tanuló van, valamennyien igen szegény szülők gyer-
mekei, a tanító már többször abba akarta hagyni a tanítást. 
Legtürhetőbb még a vödritz-utczai iskola, hol a tanulók 
száma 50—60. 

Egy másik jelentés 1808-ról az utczai iskolák álla-
potát tűrhetetlennek és a pozsonyi evang. egyházhoz, mely 
a hazában a legelső, nem méltónak és meg nem enged-
hetőnek mondja Nincs ezen iskolákban semmiféle tanterv, 
következőleg nincs semmi egyöntetű tanítás, nincsenek 
alkalmas tankönyvek, minden tanító tetszése szerinti be-
látással tanít. Nincs iskolai rend, fegyelem. A tanulókról 
nincs rendesen vezetett lajstrom, nincsenek nyilvános 
vizsgák. 

A szomorú állapotok, melyekben a leány gyermekek 
oktatása sínylett, gondolkodóba ejtették az egyház vezető 
férfiait. Az állapotokon azonban rögtön segíteni nem lehetett 
a század második évtizedében beállott nagy pénzdevalvatio 
miatt, mely az egyházat anyagi tekintetben érzékenyen 



sújtotta. Végre a reformatio három évszázados emlékére 
1818-ban az egyház e g y f e l s ő b b l e á n y i s k o l á t állí-
tott fel. A vállalat nagy szerencsével járt. Az egyház tagjai 
meleg részvéttel fogadták az eszmét és nemes bőkezűséggel 
adták össze gazdag adományaikat ennek megvalósítása 
végett. Mennyire volt áthatva az egyház a leány nevelés 
fontosságáról, erről tanúskodnak egy meglevő okmánynak 
a következő szavai, melyek ma is megszívlelni valók: 
„Kétségtelen, hogy csak is a nőnemtől várható az emberi 
nem nemesítése és kiképzése; az atya, nevelő, tanító ke-
veset tehet, hogy ha az anya kezéből elhanyagolt, rosszul 
nevelt gyermeket kap. Hogy tehát az anya a gyenge 
ifjúság nevelésén haszonnal működhessék, az anyának 
magának is kell jó nevelésünek lenni." 

Az uj leányiskola két osztályból állott, a felvételre 
találtak oly leány gyermekek, kik folyékonyan olvasni, 
szépen és helyesen írni, egy kicsit számolni tudtak, ezen-
kívül tudták a bibliai történeteket és a katekizmust. Ezen 
készségeket vagy a fennálló utczai iskolákban vagy magán 
úton sajátították el és ezekből felvételi vizsgálatot kellett 
tenniök. 

A felsőbb leányiskolának czélja volt a leány gyer-
mekek értelmét és szivét tovább képezni. E képzést követ-
kező tantárgyak eszközölték: beszéd- értelem és írásgya-
korlatok. Számolás fejben és a táblán. Vallás oktatás. Az 
e m b e r r ő l s z ó l ó i s m e r e t . Természetrajz és természet-
tan. Történelem és földrajz. 

Ezen tantárgyakat két év leforgása alatt kellett elvégezni. 
1819-ben az egyház ezen felsőbbb leányiskolához egy 

előkészítő osztályt is állított fel és ezzel a felsőbb leányisko-
lába való felvételi vizsgálatot megszüntette. Ugyanis egy 
bizottságot küldött volt ki, mely a lelkészi karból és a 
liceum professoraiból állott és ennek feladatává tette, 
hogy készítsen részletes tantervet a felsőbb leányiskoláról 
és adjon véleményt arról, hogy a többi leányiskolákat 
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(utczai iskolákat) miképen lehetne közelebbi viszonyba 
hozni a felsőbb leányiskolával. E bizottság munkálata 
alapján az egyházi convent 1819 évi március hó 25-én 
tartott ülésében a leányiskolákat a felsőbb leányiskolának 
alárendelte, úgy hogy ezek a felsőbb leányiskolával egy 
összefüggő tanintézetet alkottak; azok előkészítik a leány-
tanulókat arra, hogy a felsőbb leányiskolába léphessenek. 
Az egyházi convent továbbá egységes tantervet állapított 
meg az előkészítő iskolák és a felsőbb leányiskola osztályai 
számára és közös felügyelet alá helyezte. 

Az utczai iskolák és a felsőbb leányiskola első osz-
táyának tantárgyai: a betűk ismerete, betüzés, olvasás, 
írás. A számok ismerete és fejbeli számolás. A katekizmus 
magyarázata. Könnyű bibliai idézetek és egyházi énekek 
könyvnélkül való tudása. Közhasznú ismeretek közlése a 
»Bürgerfreund« alapján. A kik ezen ismeretekben kellő 
jártassággal és kellő érettséggel bírtak a felső leányiskola 
második osztályába léphettek. 

A második osztály tantárgyai: az első osztály tan-
anyagának ismétlése és kiegészítése. A helyesírás és német 
nyelvtan elemei. Bibliai történetek. Előkészítő katechetikai 
vallás-oktatás. Számolás fejben és a táblán (a négy alap-
művelet és a hármas szabály). Szavallás. 

A harmadik osztály tananyaga: Keresztyén hittan. 
Világ történet tekintettel a találmányokra. Egyház történet. 
Hazai történet. Természettan tekintettel az időszámításra 
és a naptárra. Folytatólagos gyakorlatok a gondolkodásban, 
beszédben, Írásban és számolásban. A számolás anyaga: 
összetett hármas szabály. Társaságszabály. Törtek. Szavallás. 
Ének. 

Tanítók voltak az I. osztályban Schmidt Vilmos. A 
II. osztályban Csáder Pál. A III. osztályban Schröer Gottfried 
Tóbiás kiváló német iró és a liceum rectora 1838-ban. Ez 
volt a főtanító" és az összes leányiskolák főfelügyelője. 
Bogsch Krisztina énektanítónő. 



Minden tanító kötelessége volt a tantervhez szigorúan 
ragaszkodni, az egyes órákra pontosan előkészülni és a 
növendékeket g o n d o l k o z n i tanítni. Kötelessége volt 
továbbá tanítványairól pontos jegyzéket vezetni, abba a 
tanulók szorgalmát, magaviseletét, mulasztásait és egyéb 
körülményeket pontosan bevezetni. 

A főfelügyeletet, mint már említettük a III. osztály 
tanitója gyakorolta. Ez ügyelt, hogy a tanítók a tantervet 
pontosan betartsák, meghallgatta az egyes osztályokban a 
tanítást, vezette a vizsgálatokat és a havi értekezleteken 
megbeszélte a többi tanítókkal a tapasztalt hiányokat és 
a szükségesnek látszó uj intézkedéseket; ugyanő vette fel 
a növendékeket is mindenik osztályba. 

Az egyház részéről a leányiskolákra felügyelt az 
i s k o l a b i z o t t s á g , mely a lelkészekből és a liceum 
professoraiból állott. 

Nagy hátrányul szolgált az a körülmény, hogy az 
egyház nem rendelkezett kellő helyiséggel, hová a leány-
iskolát elhelyezhette volna. A felsőbb leányiskola 1818-ban 
a Ferencziek terén lévő Jelenffy-féle házban egy föld-
szinti helyiségben talált otthont. E ház 1783 óta mind e 
mai napig az egyház tulajdona. Egy év múlva innen a 
leányiskola az apácza pályára, a nagy templom udvarán 
lévő földszintes házba költözött, hová a megszüntetett szép-
lakutczai iskola leány-növendékeit is elhelyezték, mig a 
fiuk a központi főiskolába kerültek. A Jelenfíy-féle házban, 
a hol a felsőbb leányiskola volt, az egyház 1819 ben egy 
elemi leány iskolát állított fel, hogy a belvárosban lakó 
evangélikus iskolás leányok ne legyenek kénytelenek az 
apácza utczai leányiskolába menni. A Jelenffy házban levő 
iskolában találtak helyet a vödritzen megszüntetett utczai 
iskola leány növendékei is. 

A virágvölgyi iskola számára az egyház 1807-ben a 
mai iskola utczában (2. Poindl-Gasse) 1400 forinton házat 
vett. Mivel azonban a tanulók folyvást szaporodtak, számuk 



150 — 170-re is felment, azért ez épület szűk lett. Az egyházi 
convent 1833-ben elhatározta, hogy az iskola számára 
alkalmas épületet állít, mely czélra az egyház tagjai 
között gyűjtést is indított. A gyűjtés eredménye az volt, 
hogy 2607 frt. 30 kr. váltópénzben folyt be. Az uj épület, 
mely a régi épület helyére épült, 1836. évi szeptember 
hó 29-én énekkel, imádsággal és alkalmi beszéddel avat-
tatott fel. 

Nagy tisztesség érte az egyház leányiskoláját 1830-ban. 
Ez évben november hó 18-án K a r o l i n a A u g u s z t a ma-
gyar királynő, I. Ferencz magyar király felséges neje meg-
látogatta az egyháznak a Ferencziek terén levő I. leányisko-
láját. A nevezetes momentumot egy emléktábla örökítette 
meg, mely díszes aranykeretbe foglalva a Ferencziek terén 
levő 7. számú házban egy földszinti helyiségben ma is 
látható következő felirattal: 

DENKMAL 

DER INNIGSTEN VEREHRUNG, LIEBE, TREU UND DANKBARKEIT 

IHRER MAJESTAET 

DER ALLERGNAEDIGSTEN KAISERIN UND KÖNIGIN UNSERER 

GÜTIGSTEN LANDESMUTTER 

C A R O L I N A A U G U S T A 

FÜR DEN AM XVIII NOVEMBER MDCCCXXX IN DER ERSTEN 

EVANGELISCHEN MAEDCHENSCHULE AUGSB. CONF. 

HULDREICHST GESCHENKTEN BESUCH, IN TIEFSTER EHRFURCHT 

GEWIDMET. 

Hasonló kitüntetés érte a felsőbb leányiskolát még 
1827-ben, midőn Mária-Dorottya, württembergi főhercegnő, 
József nádor 3-ik neje az évi vizsgálatokra jelent meg. 
Az egyház következő feliratú emléktáblával örökítette meg 
a nevezetes eseményt: 



ZUM A N D E N K E N 

AN DEN 

II. JULIUS MDCCCXXVIL. 

AN WELCHEM 

IHRE K. K. HOHEIT 

DIE DURCHLAUCHTIGSTE F R A U ERZHERZOGIN 

M A R I A D O R O T H E A 

DIE P R Ü F U N G MIT DEN S C H Ü L E R I N N E N DER HÖHERN MAEDCHEN-

KLASSE DURCH HÖCHSTIHRE G E G E N W A R T HULDREICHST ZU B E E H R E N 

GERUHTEN. 

Nevezetes változás állott be iskolánk szervezetében 
1847-ben. Ez évben ugyanis az egyházi convent Schröer 
liceumi rector indítványára az elemi fiúiskolákat a gymna-
siumtól és liceumlól teljesen elkülönítette és külön fel-
ügyelet alá helyezte. Felügyeletükre egy 3 tagú felügyelő-
bizottságot választott, melynek elnöke a később martirhaiáit 
szenvedett Rázga Pál lelkész volt. E bizottság feladata 
volt arra ügyelni, hogy a tanterv szorosan megtartassék és 
hogy csak oly növendékek jussanak felsőbb osztályba, a 
kik mind készültségükre, mind korukra nézve az illető 
osztályba beillenek; továbbá kötelessége volt a bizott-
ságnak az egyházi conventnek évenként oly jelentéseket, 
illetőleg javaslatokat és indítványokat tenni, melyek az 
elemi iskolák célszerű berendezését és kellő rendben 
való fenntartását célozták. A tanítók is külön utasításokat 
kaptak, melyeket tisztökben való eljárásukban szem előtt « 
kellett tartaniok. 

Az 1848-iki események és a rájuk következett gyá-
szos idők miatt a célbavett újítások nem vallósulhattak 
meg. A század ötvenes éveiben mindvégig a liceum rectora 
gyakorolta a felügyeletet az elemi fiiskolák felett, épen 
ugy, mint annak előtte. Mind a mellett az egyház — bár 
líceuma miatt sokat zaklatta az állam hatalom — nem 
eledtkezett meg elemi iskolái fejlesztéséről. 1854-ben a 



virágvölgyi elemi iskolához egy m á s o d i k t a n í t ó t 
alkalmazott, mert a tanulók nagy száma miatt egy tanító 
nem volt képes feladatának megfelelni. Ugyanezen évben 
az elemi fiaiskolát bővítette a IV-ik osztálylyal és abba 
uj tanítót alkalmazott. Ezen intézkedéssel az elemi okta-
tásban az a változás történt, hogy az eddigi három 
osztályban tanított tananyag négy osztályra lett felosztva 
és mindenik osztályba a fiuk egy-egy évig jártak, holott 
eddig mindenik osztályba két-két évet kellett tölteniök. 

Az egyház abban is fáradozott, hogy a városi fiu- és 
leányiskolában és a virágvölgyi vegyes iskolában a tanítás 
egységes tanterv szerint történjék. E végből szakférfiakkal 
egy tantervet dolgoztatott ki, melyet az 1858-évben 
augusztus hó 5-én az egyházi convent jóvá hagyott és 
életbe léptetett. 

Ezen tanterv az egyház elemi iskoláit három cso-
portba osztja, u. m. két osztályból álló e l e m i i s k o l á r a , 
két osztályból álló á l t a l á n o s p o l g á r i i s k o l á r a és 
négy osztályból álló f e l s ő b b p o l g á r i i s k o l á r a (al-
reáliskola). 

Az elemi iskola fontos feladata a gyermekeknek az 
első ismereteket és készségeket közölni, melyek az álta-
lános emberképzésnek első alapját képezik és egyúttal 
a leghathatósabb eszközök az ébredező szellemi élet 
kiképzésére és megszilárdítására. Ezen elemek a beszéd, 
az olvasás, az irás és a gondolkodás. Tantárgyai tehát 
az elemi iskolának: beszéd és olvasógyakorlatok tekin-
tettel az értelem és érzelem, főleg vallásos érzelem 
fejlődésére és az emlékezet kiképzésére. I r á s . Útmutatás 
a kimondott vagy olvasott hang vagy szónak Írásban való 
előállítására. A tér és szám nagyságáról való alapfogalmak. 
É n e k a hang kiképzése és a hangérzék és rhythmus 
felébresztése végett. Rajzolás a palatáblán a szem- és 
kézügyesség megszerzése végett. 

Az elemi iskola két osztályból áll, mindenikbe a 



gyermekek 1—1 évig járnak, kik életük 5—8-ik évéig 
vehetők fel. Minden osztályban egy-egy tanitó oktat. 

Az á l t a l á n o s p o l g á r i s k o l a célja a polgárok 
gyermekeit, kik az elemi iskolákat elvégeztek, a tudomá-
nyokban és ügyességekben való alapos előkészités által 
azon szellemi fejlettségre juttatni, melyre jövendő polgári 
hivatásuk választásánál okvetlenül szükségük van. A 
polgári iskola tehát az elemi iskolának a folytatása. 

Tantárgyai: Vallástan. Nyelvtan, az anyanyelv és 
hazai nyelv. Mathematikai ismeretek (számtan és mértan.) 
Természettudományok. Történet és földrajz. Szépírás, 
rajzolás és ének. 

Magyar nyelv. (Magyar polgárnak legszükségesebb 
kelléke). 

Az általános polgári iskola két osztályból áll egy-egy 
éves tanfolyammal. Ebbe oly gyermekek vehetők fel, kik 
életök 8-ik évét betöltötték. 

A felsőbb polgári iskola vagy alreáliskola a liceum 
négy alsó osztályaival párhuzamos. 

A tanterv közöl tovább részletes tanítási melhódust 
minden egyes tantárgyra nézve, megállapítja, hogy minden 
egyes osztályban mit kell mindenik tantárgyból tanítani és 
hetenként hány órában. 

Az intézet élén az igazgató áll, kinek teendőit és a tanitói 
conferentiák tárgyait a tanterv részletesen körvcnalozza. 
(Lehrplan für die Bürgerschulen der evangelischen Gemeinde 
zu Pressburg. Egyházi archivum Lit. K. Fascic. XVI. 
Nro. 122.) 

Hogy a tanterv a gyakorlatban megvalósulhasson, első 
szükség volt, a városi leányiskolát egy osztálylyal kibő-
viteni, illetőleg a fiúiskolával teljesen egyenlővé tenni. A 
virágvölgyi iskolában a tanterv egyelőre csak combinálva 
és csak egyes részekben lépett életbe, mert sem elegendő 
tanterem sem elegendő tanerő nem állott rendelkezésre. 

A központosítás felé való törekvés abban is mutat-



kozott, hogy a város különböző helyein létező leányisko-
lák az egyház templomai és főiskolája közelébe kerültek. 
1859-ben a Ferencziek terén lévő leányiskola költözött ki 
helyiségéből és egyelőre a mai Convent utcza 6. számú 
házának egyik földszinti helyiségében kapott elhelyezést. 

A központi fiúiskola a liceum rectorának felügyelete 
alól kikerült és 1861-ben az összes népiskolák felett való 
felügyeletet az egyház egy tanítóra bízta, ki »conrector« 
később »vezető tanító« majd »igazgató« címmel lett fel-
ruházva. 

Hogy a virágvölgyi iskola a városi iskolákkal teljesen 
egyenlőrangú lehessen, az egyház az iskola mellett levő épü-
let megszerzésével egy toldalék épületet akart az iskola épü-
letéhez illeszteni. Bővebb megfontolás után azonban jobbnak 
látta mindkét épületet lebontani és helyére egy czélszerű 
épületet az iskola számára emelni. Az épület 1865-ben 
készült el. Költségére 2947 frt. 18 kr. o. é. készpénzben 
ezenkívül sok épületanyag (tégla, homok stb.) közadakozás 
utján folyt be. 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk az elemi oktatást minden gyermekre nézve 
általánosan kötelezővé mondotta ki a gyermek 6-ik élet-
évének betöltésétől egészen a 12-ik illetőleg a 15-ik év 
betöltéséig. Ezen rendelkezéshez képest a törvény az elemi 
népiskolai oktatást két tanfolyamra osztotta, u. m. a) 6 
évig tartó mindennapi és b) 3 évre terjedő ismétlő iskolai 
tanfolyamra. A mindennapi iskolába tartoznak járni a 6-ik 
évüket betöltött gyermekek a 12-ik évük betöltéséig. Ezen 
taníolyam tantárgyait a felekezeti népiskolákra a törvény 
csak minimálisan állapítja meg következőképen. 

a) hit- és erkölcstan; 
b) olvasás, írás; 
c) fejbeli és jegyekkel való számolás és a hazai mér-

tékek ismerete; 
d) nyelvtan; 



e) természettan és természetrajz elemei, figyelemmel 
az életmódra és vidékre, melyhez a gyermekek nagyobb 
részének szülői tartoznak; 

f) hazai földleirás és történet; 
g) gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és külö-

nösen a kertészet köréből; 
h) a polgári jogok és kötelességek rövid ismerete; 
i) ének; 
k) testgyakorlat. 
Megkivánja továbbá a törvény, hogy az iskola a 

legszükségesebb taneszközökkel legyen felszerelve, hogy 
a szorgalomidő legalább kilencz hónap legyen, hogy 
a fiuk és leányok lehetőleg elkülönítve legyenek és hogy 
az egy tanító által tanítható növendékek száma legfeljebb 
80 legyen. 

Az eiemi iskolák felett való főfelügyeletet, ellenőrzést 
az á l l a m i t a n f e l ü g y e l ő k gyakorolják. 

Az egyházközség nem késett a törvény rendelkezései-
nek eleget tenni. Elemi iskoláit már 1869-ben hat osz-
tályuakká tette, az 1858-ban elemi iskolái számára kiadott 
tantervét a törvényben megállapított tanterv szerint módo-
sította, változtatta. Részletesen megállapította minden osz-
tály számára a tanítandó tananyagot következő beosztással. 

Az I. és II. osztályban megmaradt az 1858. évi tan-
terv beosztása. 

A III. osztályban: 
1. V a l l á s t a n . Luther katekizmusának Il-ik főrésze 

(az I. részt ismétlik) hozzáillő bibliai idézetekkel és egy-
házi énekversekkel. Ószövetségi történetek. 

2. N é m e t n y e l v . Olvasás. A beszédrészek ismer-
tetése. Szép- és helyesírás. 

3. M a g y a r n y e l v . Dallos tankönyve szerint fordí-
tási gyakorlatok. 

4. S z á m o l á s . A négy alapmüvelet nevezetlen szá-
mokkal. Fejszámolás. 



5. A szülőföld ismerete. 
6. T e r m é s z e t r a j z . Állattan Az olvasókönyv 

alapján. 
7. T e r m é s z e t t a n . Az olvasókönyv alapján. 

A IV. osztályban: 
1. V a l l á s t a n . Luther katekizmusának III-ik főrésze 

bibliai idézetekkel és egyházi énekversekkel. A reformátió 
története. Uj-szövetségi történetek. 

2. N é m e t n y e l v . Az e g y s z e r ű m o n d a t . Olva-
sás. Szép- és helyesírás. írásbeli gyakorlatok. 

3. M a g y a r n y e l v . Dallos könyvéből a 20 — 40 
gyakorlatok. 

4. S z á m o l á s . A négy alapművelet megnevezett 
számokkal. A tört fogalma. Fejbeli számolás. 

5. Honiismeret. 
6. T e r m é s z e t r a j z . Növénytan, ásványtan. 
7. T e r m é s z e t t a n . Mindkét tantárgy az olvasókönyv 

alapján tárgyalandó. 

Az V. osztályban: 
1. V a l l á s t a n . Hittan bibliai idézetekkel, egyházi 

énekversekkel. 
2. O l v a s á s . Értelmes, hangsúlyos olvasás. Szép- és 

helyesírás. 
3. S z á m o l á s . A négy alapművelet egész és tört-

számokkal. Fejbeli és táblán való számolás. 
4. N é m e t n y e 1 v ta n. Alaktan. Az esetek használata. 

Az Írásjelek használata. írásbeli feladatok. 
5. M a g y a r n y e l v t a n . Á névszó és változatai. For-

dítási gyakorlatok Dallos könyvéből. 
6. H a z a i f ö l d r a j z é s t ö r t é n e t . 
7. T e r m é s z e t r a j z . Állattan. Az ember. 
8. T e r m é s z e t t a n . A testek tulajdonságai. 
9. P o l g á r i j o g o k és kötelességek ismertetése. 

10. É n e k és T o r n a . 



A VI. osztályban! 
1. V a l l á s t a n . Erkölcstan bibliai idézetekkel és egy-

házi énekekkel. Luther katekizmusának V-ik része (ismé-
telve) Luther élete. 

2. O l v a s á s . 
3. S z á m o l á s . Egyszerű és összetett hármas sza-

bály. Társaság szabály. Kamat és százalék számítás egész 
számokkal és törtekkel. 

4. N é m e t n y e l v t a n . A mondattan kibővítése. 
Levél és közéleti fogalmazványok irása. 

5. M a g y a r n y e l v t a n . Az ige s változatai és 
ezek használata. Fordítási gyakorlatok Dallos könyvéből, 
írásbeli feladatok. 

6. E u r ó p a és a többi világrészek földrajza és tör-
ténete. 

7. N ö v é n y t a n és á s v á n y t a n . 
8. M ű i p a r t a n. 
9. P o l g á r i j o g o k é s k ö t e l e s s é g e k 

i s m e r e t e . 
10. É n e k és t o r n a . 
A virágvölgyi iskola számára ez a tanterv a helyi 

körülményekre való tekintetből módosult. 
A tanítók száma is szaporodott. Már 1868-ban 

a virágvölgyi iskola egy harmadik. — 1869-ben egy 
negyedik tanítót kapott. — Az ének tanítására is külön 
tanerő lett alkalmazva. Egyszerre azonban minden ujitás 
nem történhetett meg. Részint a szükséges számú tan-
helyiségek részint a kellő számú tanítók hiánya miatt 
nem lehetett mindjárt minden osztályt elkülönítve oktatni, 
Itt ott két-két sőt három osztályt is kellett összevonni és 
egy tanító vezetésére bízni. De mihelyt csak kissé is ked-
vező alkalom kínálkozott, a kombinált osztályokat, kivált 
ha sok volt bennök a tanuló, az egyház külön választotta 
és külön tanitó vezetésére bízta. Jelenleg ugy a városi 
fi- és leányiskolában, valamint a virágvölgyi iskolában csak 



a két felső osztály van kombinálva és egy tanító vezeté-
sére bízva, a többi osztály valamennyi el van különítve. 

Tekintettel azon körülményre, hogy az elemi iskola 
6 osztályait elvégzett tanulók legtöbbnyire életöknek még 
csak 12. évében vannak és a mennyiben tovább nem 
tanulnak, gyakorlati életpályára még nem léphetnek, sem 
nehezebb munkára nem foghatók: ezért az egyházi con-
vent 1898. , évi május hó 1-én tartott ülésében a tan-
testület ajánlatára elhatározta, hogy a városi fiu és 
leányiskolát egy-egy osztálylyal a VII. oszlálylyal kibővíti, 
hogy ilyen tanulóknak alkalmuk legyen eddig szerzett 
ismereteiket kiegészíteni és azokban jobban megerősödni. 
Ez intézkedés a gyakorlatban szépen bevált. 

Már 1856 óta v a s á r n a p i i s k o l a is volt a fel-
nőttek oktatására. Ezen ismétlő iskola ujabban oly szer-
vezetet kapott, hogy hetenként 5 órában oktatást nyer a 
15 évet még be nem töltött mindkét nemű ifjúság. Tan-
tárgyait a törvény állapítja meg. 

Az 1888/1889. iskolai évtől fogva a leányiskolában 
a női kézi munka általánosan kötelező. Tanítására külön, 
képesített tanerő van alkalmazva. 

Slöjd tanfolyamot is nyitott az egyház 1897-ben, 
miután előzőleg két tanítót ezen kézügyesség elsajátí-
tására és tanítására kiképeztetett volt. Ezen tanfolyam 
felállításával az egyház egy lépéssel ismét előbbre vitte 
az elemi iskolai tanügyet. Ma már ugyanis általánosan 
elismert tény, hogy a kézügyességben való kiképzés ugy 
nevelési mint társadalmi szempontból a népoktatási 
tényezők között méltán foglalja el fényesen kivívott 
helyét. A tanfolyamra rendesen 30—35 tanuló jár el, 
kik nagy ügyességgel és kitartó szorgalommal vesznek 
részt a slöjd munkálatokban. A slöjdön kívül a tanulók 
a rovátkolásban és esztergályozásban és a karton mun-
kákban is gyakorolják magukat. 

Az oktatás eredményesebbé való tétele végeit 1876 
óta ifjúsági könyvtár is áll a tanulók rendelkezésére. 



Jelenleg az egyház összes elemi iskoláiban 19 ren-
des tanító van alkalmazva. A tannyelv már általában 
magyar. Német nyelven csak egyes tantárgyakat tanulnak 
a tanulók és a német nyelv legtöbbnyire mint kisegítő 
nyelv szerepel az oktatásban. 

Az egyház leánygyülekezeteiben a Pozsonyhoz közel 
fekvő Főréven 2 tanító működik és Ligetfaluban egy egy 
osztályú népiskola van egy-egy tanítóval. 

A népiskola felett való főfelügyeletet és ellenőrzést 
az állam részéről az á l l a m i t a n f e l ü g y e l ő , az egy-
ház részéről a liceumi i s k o l a s e n a t u s gyakorolta, 
melynek lagjai közül rendesen egy lelkész járt el a köz-
vetlen felügyelet gyakorlásában.. Az 1876. évi 28. tör-
vénycikk a népiskolára való felügyeletet egy önálló 
tanácsra az i s k o l a s z é k r e bízza és ennek felállítását 
sürgősen elrendeli. Az egyház 1877. február hó 7-ikén 
alakította meg a maga i s k o l a s z é k é t , melynek tagjai 
hivatalból a lelkészi kar, a liceum s a népiskolák igaz-
gatói és a tanítókar két képviselője. Az egyház a maga 
kebeléből 12 tagot választ bele hat évi megbízással. E 
testület a népiskola fejlesztése körül elévülhetetlen érde-
meket szerzett magának. 

Az egyház példás áldozatkészséggel gondoskodott 
arról is, hogy a népiskoláknak a modern hygienia és 
paedagogia követelményeinek megfelelő épületei legyenek. 
1878-ban a nagy templom udvarán lévő földszintes épü-
letet, mely már közel kétszáz évig iskola helyiség volt, 
kitoldatta és egy emelet reáépítésével megnagyobbította, 
úgy hogy négy tágas tanterem és két kisebb helyiség 
keletkezett. Ezen uj épületbe helyezkedett el 1878-ban a 
leányiskola, mely eddig magánházakban szorongott. 1881 
és 1882-ben az egyház díszes épületet emelt a fiúiskola 
számára a convent utczában, közvetlen az 1855-ben 
épült liceumi épület mellé. A kétemeletes épületben 
van egy nagy, tágas tornaterem, hat szép és nagy tan-



terem, igazgatói helyiség, megfelelő melléképületekkel. 
A 2-ik emeleten magán lakások vannak. Az uj épület, 
mely berendezéssel együtt 70.000 K-ba. került, 1882. évi 
szeptember hó B-án avattatott fel és adatott át magasztos 
rendeltetésének. Az uj iskolai épület megnyitása folytán, 
a leányiskola a convent utczai könyvtári épület földszinti 
részébe került, hol addig a fiúk iskolája volt, itt szorrong 
ma is a czélnak nem épen megfelelő helyiségekben, 
1890-ben az egyház a virágvölgyi iskolát alakította át, 
melyet a tanulók nagyszáma miatt bővíteni kellett. 
E bővítés úgy történt, hogy a még egészen szilárd, 
földszintes épületre egy emelet épült és az épület egyik 
udvari szárnyában elég tágas tornaterem készült. A mun-
kálatok körülbelül 30.000 koronába kerültek. 

A jótékonyság áldást hintő nem tője jóakaróan 
terjeszté ki védő karjait az iskolára. Nemes szivek, ember-
baráti keblek vetekednek a nyomorban, Ínségben sinlődő 
nagyszámú iskolás gyermekek gyámolításában, felsegélésé-
ben. Már 1879-ben néhány nemes szivú hölgy gyűjtésből 
szerzett adományokból a szegény iskolás gyermekeknek 
szép karácsonyfát állított, mely alkalomból 33 gyermek 
egyéb ajándékok mellett téli csizmát és czipőt kapott. 
Az egyház hívei oly kedvezően fogadták e karácsonyi 
szeretetadományokat, hogy az 1880-ban Leonhardi 
bárónő elnöklete alatt megalakult »Evang. jótékony 
nőegyesület« áldásos működését ez irányban is kiterjesz-
tette és évenként gazdag adományokkal megrakott 
karácsonyfát állit a szegény iskolás gyermekek számára. 
Ma már e derék egyesület részint alapítványi kamatok-
ból, részint pénzgyüjtésekből 200 —250 gyermeket képes 
karácsonykor különféle adományokkal, ruhafélékkel meg-
örvendeztetni, kik között 140 — 150 fiu és leány teljes 
öltözetet kap. Méltó hálát és elismerést érdemelnek 
áldásos működésükért az egyesület elnöknői Forray 
Istvánné és özv. Huberth Jánosné úrhölgyek, valamint a 



választmány hölgyei, kik fáradságot nem ismerő kitar-
tással teljesítik az évi gyűjtéseket. A segélyt kérő iskolás-
gyermekeket otthonukban keresik feh hogy ezek szegény-
ségéről meggyőződést szerezzenek és méltatlanok jótéte-
ményben ne részesülhessenek. 

Hasonló jótékonyságot gyakorol már évtizedek óta a 
»Humanitas« egyesület, mely évenként 30 — 32 evang. 
vallású tanulót lát el téli ruhával. Nemes társul csatla-
kozik hozzá a »Jótékonyság« cimü egyesület, mely 
karácsonyfájáról szintén 30 evang. tanulót szokott meg-
ajándékozni. Néhány asztaltársaság is szokott évenként 
1 — 2 tanulót meleg téli ruhával ellátni. 

Dr Dobrovits Mátyás iskola-széki tag 1888-ban az 
iskolaszék nemes támogatásával gondja alá vette az 
éhező iskolás gyermekeket. Tapasztalta ugyanis, hogy a 
szegény gyermekek éhezve és minden felügyelet nélkül 
az iskolán kívül való időt csatangolással töltik az utczán, 
mert szüleik kenyér után járván a háztól távol vannak. 
Az ilyen gyermekeket legalább a téli hónapokban 
meleg étellel kellene ellátni. Az eszme kedvező fogadta-
tatásra talált, ma már tekintélyes összeg áll e czélra ren-
delkezésre és mintegy 160 — 180 gyermek kap ebédet a 
népkonyha egy külön helyiségében. Gondoskodva van arról 
is, hogy a magára hagyott gyermekek a déli órákban fel-
ügyelet alatt és meleg szobában legyenek. 

Az egyház évenként 150—250 forintot fordít szegény 
gyermek tankönyvekkel és Írószerekkel való ellátására. 

A l a p í t v á n y o k : 1. K u h n F r i g y e s elemi is-
kolai tanító 1837 deczember hó 26-án 200 váltó forintot 
(168 korona) adott, hogy ennek kamataiból 1. 2. osztályba 
járó fitanulók tankönyvekkel és Írószerekkel látassanak el. 

2. Néhai N i 11 n a u s M i h á l y pozsonyi polgár 
1882-ben 24000 forintra rugó hagyományt tett szegény 
iskolás gyermekek felsegélésére. Az egyház a nemeslelkü 
hagyományozó emlékét a városi és virágvölgyi iskolában 
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falba illesztett fekete márványtáblán örökítette meg ezen 
felirattal: »Nittnaus Mihály iskolánk és tanuló iíjuságunk 
nemeslelkű jótevőjének 1882.« 

3. Néhai boldog emlékezetű dr. G e d u l y L a j o s 
evang. lelkész és a dunáninneni ág. hitv. evang. egyház 
püspöke 1883. évi február hó 8-án lelkészsége 25 éves 
évfordulója alkalmából 600 forintot adományozott, hogy 
ennek kamataiból évenként 1 — 2 konfírmándus, a konfir-
mátió alkalmából uj ruhát kapjon. Ugyan-e czélra hagyo-
mányozott 1887. évi májas hó 31-én H a b e r m a y e r 
R e z s ő 840 forintot. E két alapítvány egyesftetvén, ma 
2880 korona kamatjai állanak rendelkezésre szegény kon-
firmándusok uj ruhával való ellátására. 4. Legújabban 
az egyházközség a H e s s l e r G y ö r g y-féle 10,000 ko-
ronás alapítvány birtokába jutott, melynek czélja szegény 
iskolás gyermekek élelmezése. 



Betűrendes névjegyzék 

a népiskolák tanítóiról és tanítónőiről a népiskolák 
önállósítása óta. 

A conreclorok, vezető tanítók, igazgatók nevei vastagabb betűkkel 
vannak szedve. 

A név után levő évszámok az itten való működés idejét jelentik. 

Bekker Adám 1858 — 1882. 
Csáder Pál 1812-1856. 
Csáder Gyula 1 8 5 4 — 1 8 9 1 . 
Degendorfer Károly 1900 — 

5 Dex Ferencz 1902— 
Dorn János 1883—1902. 
Frenszmuth Frigyes 1892 — 
Freuszmuthné-Biermann Má-

ria, kézimunkatanitónő 
1889— 

Frühwirth Lajos 1869— 
10 Frühwirth Samu 1 8 7 1 — 

Glatz Ede 1840—1845. 
Grega János 1880-1883. 
Handl Samu 1 8 3 2 — 1 8 7 1 . 
Blatky Antal • 1824—1840. 

15 Kirchner János 1845-1846. 
Korcsek Zsigmond 1855-1897 . 
Kowarik Mihály 1898— 
Kowarikné-Korcsek Mária 

1896 — 
Lukács János 1851 - 1856. 

20 Lux Károly 1868—1893. 
Martinus Ágost 1856 — 1897. 
Maul Károly 1901— 
Mayer András 1872 — 1902. 
Müller Károly 1880—1882. 

25 Müllner Mihály 1901— 

Nitschinger Pál 1894— 
Nittnaus Ádám Ehrenreich 

1841—1872. 
Pfitzner János 1847—1851. 
Plank Frigyes 1840—1857. 

30 Pollreisz Pál 1858—1896. 
Porubszky Ágost 187.1— 
Porubszky Hermin 1893— 
ifj. Porubszky Ágost 

1897—1902. 
Prochazka József 1841-1872. 

35 Putz Mihály 1882— 
Rosenkranz Károly, énektanitó 

1861—1895. 
Schmidt Vilmos 1809—1841. 
Schönhofer Károly, énektanitó 

1897— 
Schröer Gottfried Tóbiás 

1819—1824. 
40 Schreiner Adolf 1 8 8 2 -

Steltzer Lajos 1893— 
Tamaskó István 1862—1871. 
Tatzeit Gyula 1898— 
Teplicska István 1897—1902. 

45 Thamheszl József 1878-1880. 
Toperczer Lajos 1823—1855. 
Trieber Kálmán 1902— 
Zlocha Sámuel 1856—1862. 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG 

SZERETETT MUNKÁJA. 





BEVEZETÉS. 

I r t a : Schmidt Károly Jenö. 

Fordítot ta: Ebner Gusztáv. 

Úgy a magán, mint a közösségi keresztyén életnek szük-
ségképi megnyilatkozása a munkás szeretet'). Krisztusnak a 
hitben tapasztalt szeretete nem tehet egyebet, mint hogy könyö-
rüljön és jót tegyen azokkal, a kik az egyetemes emberi bűnösség 
következményei és terhe alatt roskadozva, — maguk gyámoltala-
nok lévén, — ily jó tettre és segítségre feltétlenül reászorulnak, 
így az egyház útját századokon át, a szeretetművek fénylő 
nyomai jelzik. Ha az ókor minden fénye mellett is az isteni 
szeretetet, tapasztalatának hijján, — szeretet nélküli világ volt, 
akkor az ú. n. egyházi időszak, mert a golgothai szeretetcsodával 
veszi kezdetét, xay' sÇoyrjv a szeretetnek kora, már a mennyiben 
e szeretet-csodáját önmagában rejtette. S ezt hangsúlyoznunk 
kell. A szerint, a mint a keresztet többé, vagy kevésbé tekintjük 
üdvünk egyetlen, kizárólagos feltételének, nő vagy fogy a keresz-
tyéni szeretet ereje is. S igy a középkor, szeretmunkájának 
minden külső gazdagsága mellett is, hijján volt voltaképen az 
igaz, önzetlen szeretetnek '), mig a reformatio, habár első sorban 
a középkori szeretet munka romlását idézte elő, a keresztyén 
szeretet uj, egészséges élettel hatotta át3). 

*) Ezen részhez v. ö: Uhlhorn G., A ker. szeretet munka, 3 köt. 
Stuttgart 1882 90, úgyszintén Schäfer „A belmissio vezérfonala", 4 kiad., 
Hamburg 1903 c. müvének történeti részeit. 

2) Cselekedeti érdem és önigazság jellemzi a középkori szeretet munkát 
Nem azért teszik a jót s segítenek, hogy a nyomort enyhitsék, hanem, hogy 
maguknak ezzel a menyországot érdemeljék ki. A koldus jóltevője lesz a 
gazdagnak, mert ennek alkalmat nyújt, hogy alamizsnái által , ;érdem"-re 
tegyen szert. Innét a koldulás oly óriási mértékben való elterjedettsége a 
középkor végén. 

3) „A szeretet lelke a lélek szeretete", mondja Fry Erzsébet. A refor-
matio köztudomásúlag a lelkekre irányította főfigyelmét. A saját üdvbizonyos-
sága érdekében folytatott küzdelme s a tévútra vezetetett lelkeken való 
könyörülete tette Luthert reformátorrá. S eme, a lelkekről való gondoskodás-
nak a bélyegét reányomta az egész lutheri egyházirányzatra. A mi egy-
házunk szeretetmunkájára is. A külső nyomor mögött észreveszik a lelki 
nyomort is s ép ezért a külső segélyezéssel mindig összekapcsolják a tevé-
keny lelkipásztorkodást. 



Itt csak Luthernek „A keresztyén ember szabadságáról'" 
( 1 5 2 0 s z ó l ó fenséges értekezésére utalok. A jót ismét magá-
ért a jóért, az Űr Jézusért s a szükség enyhítése érdekében 
gyakorolják. Evvel helyes irányt szabtak a magán és személyes 
szeretmunkának, de uj inditást adtak az egyházinak is. S való-
ban, nemsokára az aegyes gyülekezetekbén ú. n. „szegényügyi 
közpénztárakat létesitettek, a mikből mindennemű szegényekről 
gondoskodhattak s evvel azután a koldulásnak alaposan gátot 
vetettek. Maga Luther is, köztudomás szerint, Leisnig városa 
szegényügyi szabályzattervezetét kiváló előszóval látta el s aján-
lotta annak követését. (1523*). Sok egyházszabályzat is a maga 
körébe vonta a gyülekezeti szeret munka szabályozását. Itt 
első sorban természetesen a szűkebb értelemben vett szegény-
ápolás jött tekintetbe; betegházakat s hasonló intézeteket leg-
többnyire a politikai községek tartottak fenn. 

Pozsonyban is az evangelikus szeretetmunka a szegény-
ápoláson kezdi működését. Csak a 18. századtól fogva tesznek 
kisérletet az irányban, hogy intézetszerű szeretetmüveket létesit-
senek. Ezeknél külföldi mintákhoz, mindenek előtt a pietismus 
alkotásaihoz, tartják magukat. Ez az ifjakról való gondoskodáson 
kezdte működését s hasonlóan cselekedtek itt is. A Jeszenák-
féle, liceumi tanulók részére szóló konviktus mellett keletkezik 
még az árvaház s csak későbben a kórház. A jótékony nők 
egyesületének, az elaggottak házának s a diakonissza intézetnek 
létesítése csak a 19. század utolsó harmadára esik. 

Mindezen intézetek, a mikről most egyenkint is fogunk 
szólni, magából a gyülekezetből nőttek ki s ép azért teljesen 
annak legsajátosabb szeretetműveinek kell tekintenünk azokat. 

V. ö. Luther művei, Válog. kiad. 27 köt. 173 és köv. old. 
2) V. ő. Luther műve, Válog. kiad. 22 köt. 105 és köv. old. 



1. 

S z e g é n y ü g y . 

I r ta : Ebner Gusztáv. 

A jótékonysági nagy bizottság áldásos működésének egyik 
ágát a szegényügyosztály képezi, mely kizárólag az egyház-
község szegényeinek ügyével foglalkozik. Hogy ez annál behatóbban 
és célszerűbben történhessék, az 1896. évi november 4-iki con-
venti határozat értelmében, szegénygyámok választása lett el-
rendelve. A várost e célból 5 kerületre osztották fel. Minden ily 
kerület élén egy szegénygyám áll, a kinél a havi, vagy negyed-
évi segélyezésért folyamodóknak jelentkezniük kell. A lakás- és 
családi viszonyok alapos megvizsgálása után a szegénygyám 
jelentését, a havonta a conventi gyűlés előtt ülésező szegény ügy-
osztályhoz terjeszti fel, mely azután végérvényesen határoz, úgy 
az esetleges rögtöni kiosztások, mint a kiutalványozandó segély-
összeg nagysága iránt. A havonként segélyzett szegények száma 
átlag 100. — A polgári özvegyek részére szóló alapból negyed-
évenként körülbelöl 40 részesül segélyben. 

Ezenkivül évenként egy, vagy két erkölcsösnek s vallásos-
nak ismert új házaspár is részesül 80—100 koronányi adomány-
ban. E mellett szegény, szorgalmas tanoncoknak felszabadulásuk 
alkalmából ruházattal való ellátásáról is gondoskodva van. — 
Úgyszintén karácsony ünnepén három katholikus és három 
evangelikus szegény özvegy szeretetadományban részesül, a 
Bartuch Emilia-féle alapítványból. 

A szükség enyhítésére a szegényügyosztálynak, illetőleg az 
egyházközségnek alapokban s alapítványokban egészben 
119,120 92 korona áll rendelkezésére, mely összeg a követ-
kező, határozott célokra létesített alapokból s alapítványokból 
kerül ki: 

1. Alapok szegény polgári özvegyek részére . . . 5,049 
2. Szegényalap 27,457 
3. Alapok szegény sinlődő egyháztagok részére . 37.117 
4. Egy erkölcsösnek ismert, szegény, uj házaspár 

segélyezésére szóló alap 20,812 
5. Szegény iskolásgyermekek élelmezésére szolgáló 

alap 5,77192 
6. Szegény tanoncoknak felszabadulásuk alkal-

mával ruházattal való ellátására szolgáló 
alap 5,094 

7. „Jótékony hölgyek egyesületiének alapja . . 1,684 



1,800 

2,880 

5,016 

2,840 

3,600 
119,12092 

Azon összeg, melyet a jótékonysági bizottság Il-ik ügy-
osztálya egy év folyamán segélyezésre fordit, egészben 3000 
koronát tesz ki. 

Örömmel s bizonyos megelégedéssel lehet hangsúlyozni, 
hogy a pozsonyi evangelikus egyházban mindjobban növekedik 
a készség a gyülekezet szegényei nyomorának enyhitésére. Erős 
bizonysága ez örvendetes körülmény annak, hogy a hithű apák 
szent öröksége méltó utódokra szállt, kik a biblia ama intését : 
„A jótéteményről pedig el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldo-
zatokban gyönyörködik az Isten", nemcsak hallgatják, de köve-
tik is. (Zsidók 13, V. 16.) 

2. 

Árvaház. 
I r ta : Schmidt Károly Jenö. 

F o r d í t o t t a : Ebner Gusztáv. 

Az árvákról való intézetszerű gondoskodás, — nem tekintve 
korábbi idők néhány kisérletét, — 1695-ben, a hallei árvaház 
alapításával veszi kezdetét. Határozottan pietista alkotással állunk 
tehát itt szemben, főkép, ha ezen intézetek tetteinek rugóit, 
célját és szellemét tekintjük. Francke Ágost Hermann példája 
mindenütt követésre buzdított s nem járunk téves úton, ha a 
megindítás érdemét Bélnek és Beernek, a pietismus pozsonyi 
két főképviselőjének tudjuk be. 

A gyülekezet mai árvaháza egyes, az árvák részére szóló 
különféle alapítványok összevonásából keletkezett. Elsőbb is a 
fiuk osztálya. Ennek alapját Dr. med. Herrmann Andrásnak 1762 
május 2-án tett 6000 illetőleg 10000 frtnyi, apátlan s anyátlan 
árva, német nemzetségü, hazai gyermekek részére szóló alapít-
ványa képezte. 1763 március 19-én özv. Hahn Erzsébet egy 
hasonló, 200 frtnyi, 1776 október 23-án (1762 április 10-én kelt 
végrendelet értelmében) pedig Attin Mátyásnak négy fiu részére 
szóló 6000 frtnyi alapítványát vette át az egyházközség. 1775 
május 1-én a Würth János Gottlieb-féle alapítvány lépett érvénybe. 

8. Bartusch Emilia szül. Hilckner-féle alapítvány 3 
evang. és 3 katholikus özvegy segélyezé-
sére 

9. Geduly-jubileum alapítvány, szegény confirman-
dusok felruházására 

10. Gombos József és Anna-féle alapítvány, szegény, 
nemes leányok részére 

11. A szőllőmives beteg- és szegénysegélyző egylet-
nek Greiner Henrik-féle alapítványa, Laza-
rett-beli ev. tagok segélyezésére . . . . 

12. Mossóczy-féle alap szegény alumnisták felruhá-
zására 



Wurth János Gottlieb győri kereskedő ugyanis 1771 junius 14 én 
az egyházközségnek 20,000 frtnyi összeget hagyományozott, oly 
formán, hogy annak kamatait pozsony és győrmegyei szegény 
fiúk nevelésére forditsák. A növendékek egyik felét a pozsonyi 
egyházkonvent, a másikat ellenben a hagyományozó családja, 
különösen annak veje, Habermayer Gottfried, pozsonyi kereskedő, 
nevezze ki. A végrendelet különben nem beszél határozottan 
árvákról, hanem csupán oly szegény, tehetséges gyermekekről, 
kiknek szülei „nem rendelkeznek elegendő eszközökkel arra, 
hogy gyermekeiket iskolákban tanittassák". A fiúk 10-ik életé-
vüktől a 15-ikig az alapitvány gondozása alatt álljanak, azután 
pedig küldessenek ki vagy valamely becsületes kézművesség, 
vagy pedig a kereskedői szak elsajátítása végett. A konvent 
által jóváhagyott utasitás szerint, legelőször hat növendéket 
vettek fel s ezen kivül még két-két fiút adtak Modorba, illetőleg 
Nemes-Dömölkre a tót, illetőleg magyar nyelv elsajátositása végett. 
Végül még 1779 augusztus elsejével a Gstettner-féle, négy fiu 
részére szóló alapitvány lépett életbe. Az alapitónő Gsellmann 
szül. Gstettner Anna Borbála volt, a ki 1778 június elsején 
5000 frtot hagyományozott e célra. Ezen alapítványok mind-
egyikének meg volt a maga intézője. A fiuk, kiknek száma 
1794-ben tizenhat volt, három különböző helyen, többnyire 
derék özvegyeknél voltak elszállásolva. Már 1779-ben vétetett 
tervbe az összes növendékeknek egy lakásba való egyesítése, de 
ez csak 1794-ban valósult meg. Házbér ellenében a Bél-Mátyás 
utcai Jeszenák-féle házban rendeztek be lakást az intézet 
számára, alkalmaztak egy főzőnőt s ezen kivül a gyermekek 
mellé még két instruktort is adtak. Az összes ügyek vezetésével 
megbízott intézőt csak 1849-ben nyert az intézet. 

1783-ban Jelenffy Zsuzsanna úrnő 12000 frtot hagyomá-
nyozott az árvaügy részére, de ezen összeg helyébe az egyház-
község a franciskánus templommal szemben levő házat kapta, 
mely ma is az árvaháznak birtokát képezi. A Jelenffy-féle alapitvány 
miatt különben az egyházközségnek hosszas pört kellett folytatnia. 

Az árvaház leányosztálya 1805-ben keletkezett Zechmeister 
János Adám városi polgár alapítványa folytán, a ki 20,000 
illetőleg özvegyének hozzáadása folytán, 24,000 frtot hagyomá-
nyozott tizenkét szegény leánynak házias nevelésére. A szervezet 
itt is ugyanaz volt. A felügyeletet egy intéző gyakorolta s a 
gyermekek ellátásáról egy főzőnőnek kellett gondoskodnia. 

Mindkét alapitvány az 1800-ben bekövetkezett devalvatio 
folytán óriási kárt szenvedett, úgy hogy a leányárvaház már 
csak három növendéket vehetett fel. 1872-ben, midőn megtörtént 
az alapítványok lakásbeli és gazdasági egyesítése, mindössze is 
6 árva fiút és 3 leányt gozdoztak az intézetben. A leányalapit-
vány utolsó két felügyelőnője Gesell Mária úrnő és Walko 
Katalin úrnő volt. Az egyesitett intézet gondnoka Soltz Rudolf 
gyógyszertáros lett, a ki 1870-től a fiualapitvány felügyelője volt. 
Ezen diszállást 1905 augusztus 25-én bekövetkezett haláláig 



töltötte be. Nagy szeretete a gyermekek iránt, úgyszintén szelid 
és barátságos modora, ezen hivatal viselésére felette alkal-
matossá tették. 

Az alapítványok tó'kéi — azonban csak lassanként növe-
kedtek s igy csak az 1885-iki évtó'l fogva lehetett még két fiú-
val többet felvenni. Úgyan nyitva állott akkoriban az evangéli-
kus árvák számára az 1831-ben alapított későbbi „Stefánia 
árvaház", mely általános keresztyéni jellegű volt. sőt az azóta 
megszűnt városi árvaházban (menhely elhagyott gyermekek 
számára, később „Izabella árvaház") is találtak felvételre. Csak-
hogy mindkét intézetben az evangelikus vallású gyermekek 
bizonyos katliolizáló törekvésnek voltak kitéve. Az egyházközség 
ennélfogva örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy a Stefánia 
árvaház "-zal oly egyezséget kössön, melynél fogva azután ezen 
intézet eddigi evangelikus növendékei az egyházközség árvaházába 
mentek át. Ez annál is könnyebben mehetett végbe, miután a 
leány osztálynak a diakonissa intézettel való egyesítése (1892) 
folytán már külsőleg is nagyobb térhez jutott. Az alkalmat a 
méltányos megegyezésre a katholikus körök adták, a kiknek 
katholikus „nővérek"-nek a „Stefánia árvaház"-ba való behoza-
tala nagyon is sürgősnek látszott. Hosszas tárgyalások után 
1892. május 1-én amaz intézet gondnokságával ideiglenes egyez-
séget 'kötöttek, melynek értelmében az ott elhelyezett evangelikus 
növendékek ellátásáról 1892 szeptember 1-étől évi 12000 frt 
átalány ellenében, az evangelikus árvaházban kell gondoskodni. 
A végérvényes különválasztást csak a Royko-féle árvaalap 
esedékessé válása után akarták megcsinálni, oly formán, hogy a 
Stefánia-árvaház alapvagyonáb.ól elvesznek egy 472% mellett 
1200 frtnyi kamatnak megfelelő tőkeösszeget s azt átadják az 
evangelikus árvaháznak. 

Közben magában az intézetben is uj változtatásokat esz-
közöltek. 1895 május 4-én a konvent jóváhagyta az összes 
jótékonysági intézetek s igy az árvaház ideiglenes szervezetét 
is, mely utóbbinak ügyeit egy lelkész állandó elnöklete alatt 
álló külön bizottság intézi. Ugyan az év június 9-én választották 
meg ezen bizottságot ; a melynek tagjai a következők: Albrecht 
Pál, Beck Vilmos, Korcsek Zsigmond (jegyző), Sóltz Rudolf 
(gondnok) s hivatalból tagja volt az egyházközség négy lelkésze, 
kik közül az elnöki tisztet Schmidt K. J. töltötte be, továbbá 
mint gazdasági válaszmány elnöke Günther M. V. Az 1897-ik 
évben a leányosztályt helyileg elkülönítették a diakonissa 
intézettől s a háznak ez utcára szóló részét a fiúosztálynak 
rendeztek be. Gazdaságilag azonban a diakonissa intézettel 
maradt összekötve, amely már most a gyermekek feletti állandó 
felügyeletre s azok nevelésére egy diakonissát engedett át. 
Hasonló viszonyba lépett a diakonissa intézettel 1898-ban a 
fiúosztály is. Ugyanis ennek utolsó házvezetőnője, Hüttinger 
Erzsébet ez évben férjhez ment s igy szükségesnek mutatkozott 
a külön gazdálkodással való felhagyás és az, hogy a fiúkat ép 



úgy, mint a leányokat egy bizonyos átalányösszeg ellenében a 
diakonissa intézetben gondoztassák. A fiúosztályban a következő 
évben az eddigi „tanitó" helyett egy diakónust alkalmaztak. 
Kitűnt ugyanis", hogy az eddig felügyelőkül alkalmazott theo-
logusok, részint az intézetben való természetszerű rövid tartóz-
kodásuk, részint más irányban való elfoglaltságuk miatt, kellően 
nem tehettek eleget az ezen állásukkal járó kötelezettségüknek. 

Az 1899 szept. 1-én alkalmazott Kovarik Mihály diakónus, 
ki Neuendelsauban nyerte kiképeztetését, állt azóta s áll még 
ma is állandóan az intézet szolgálatában. A házi munkák el-
végzésére azonban egy diakonissát alkalmaztak. Egyúttal egy 
végérvényesen megállapított házirend is el lett fogadva, mivel ez 
az 1863 január 4-én megállapított ,.szervezet" és „órabeosztás" 
csak a fiúosztálynak szólt s többé egyáltalán nem volt megfelelő. 
A 14 §-ban nyernek kifejezést a nevelés irányelvei, melyek azt 
kötik a vezetőségnek lelkére, hogy a gyermekeket e földi életre 
és az örökkévalóságra kell nevelni. Kifejezetten igy hangzik : 
„Ezért legfőbb alaptételként hangsúlyozzuk, hogy a gyermekek 
e keresztség szerzette kegyelemben tartassanak meg s hogy 
annek alapján Isten igéje s a szivből fakadó imádság gazdag 
gyakorlása közben élő hittel biró keresztyénekké nevekedjenek. 
A törvénynek s az evangéliumnak helyes megosztása által, 
nem kicsinyelve az elkövetett bűnt s tudatával annak, hogy 
minden igazi javulás kizárólagos elve csakis a Krisztusban való 
megigazitó hit lehet, a gyermekek megóvandók úgy énüknek 
erkölcsi túlbecsülésétől, mint erkölcsi erejükben való kétséges-
kedéstől, e mellett teljes tekintettel kell lenni azoknak úgy 
egyéni sajátosságaira, mint gyermeki víg kedélyére. Szelídség és 
szigor, büntetés és jutalmazás, intés és figyelmeztetés, türelem 
és méltányosság támogassa a gyermekeket kötelességük elvég-
zésében. A feljebbvalókkal szemben való engedelmesség, szerény-
ség és pontosság, egymás között illedelmesség, szép megférés 
és barátság, hűség, alázat, őszinteség, józanság és erkölcsi tiszta-
ság lesznek a hitnek azon gyümölcsei, melyeknek a gyermekek-
ben kiválóan meg kell lenniök." 

A legújabb idők egyik fontos eseménye a Royko-féle 
hagyatéknak folyósítása 1901-ben. 

Az 1840 június 7-én elhúnyt Royko Endre Sámuel, kereskedő, 
1840 május 26-án kelt végrendeletében meghagyta, hogy a 
fennt emiitett közös keresztyéni árvaház részére 1000 frt tétessék 
le oly módon, hogy az 60 év múlván mint tizenkét pozsonyi 
születésű evengelikus árva eltartására szóló alapitvány lépjen 
életbe, a fennmaradó összeg pedig fordíttassák az intézet ki-
bővitésére1) A Royko által gazdag adományban részesült árva-
háznak már 1892-ben kezdett tisztán katholikus intézetté való 
átváltoztatása, természetesen külön tárgyalásokat tett szükségessé 
arra nézve, mikép tehetnének leginkább eleget a teljesen meg-

*) V. ö. Royko Endre Sám. ur végrendeletével. Pozsony 1886. 



változott viszonyok között a hagyományozó intentiójának. Egy 
a konventtől kinevezett bizottság e célból érintkezésbe lépett az 
idó'közben „Mária -01talmá"-nak elnevezett Stefánia árvaház 
vezetó'ségével s hosszas és beható tanácskozások után létrejött 
az egyezség, melynél fogva azon intézet törzsvagyonából 53,333 
korona 32 fillért kellett árvaházunk részére kiutalványozni s 
azon felül még a Royko-féle alapítványból egy megfelelő' összeget 
átengedni. Az uttóbbi összegről egyházközségünknek egy alapit-
ványlevelet kellett kiállítani, a mely 1901 aug. 20 án miniszteri 
jóváhagyást is nyert. Szeptember 26-án ki is fizettek egyház-
községünknek 157, 125 korona 22 fillérnyi pénzösszeget. A katho-
likus intézet még 109,188 korona 71 fillérben részesült. — Ezzel 
már most az árvaház az egyházközség egyik legjobban meg-
alapozott szeretetműve lett s oly helyzetben van, hogy az árvák-
ról a lehető legjobban gondoskodhatok. Mivel szerződésszerűen 
legalább 29 gyermeket kell felvenni, de az anyagi eszközök a 
nagyobb számban való felvételt is lehetővé teszik, azért egy uj 
árvaház felépítése égetően szükséges és elodázhatlan. A diakonissa 
intézettel kapcsolatban a felépítés könnyen lesz keresztülvihető. 

Az egyházközségnek 1903 évi, egyházhatóságilag jóváhagyott 
rendeleteiben bennfoglaltatik az árvaház végérvényes szervezete 
is, a mely jelenleg 31 gyermekeket nyújt menedéket. 

3. 

Kórház. 
I r t a : Schmidt Károly Jenö. 

F o r d í t o t t a : Ebner Gusztáv. 

Az egyházközség kórháza a 19-ik század alkotása. 

Az 1672 előtti időszakban a városi kórház1) nemcsak 
általában ápolóhelyéül szolgált az evangelikus vallású betegek-
nek, hanem egyházi tekintetben is otthont nyújtott nekik. Hiszen 
külön evangelikus kórházi lelkészek voltak alkalmazva, a kik 
bőven látták el a lelki gondozást. S mivel a kórházi felügyelők 
s orvosok is legtöbbnyire evangélikusok voltak, határozottan 
állithatjuk, hogy a sínlődök háza s a kórház evangelikus jelleggel 
birtak. Az evang. templomban elhelyezett gyűjtőszekrények tartal-
mából mindkét intézet rendes segélyben részesült. De mind ez 
egyszerre megváltozott az 1672-iki katasztrófával. A kórház'2) 
már most határozott katholikus jelleget nyert s ezt az 
evangelikus egyházközségnek 1682-ben történt újra való meg-
alakulása után is megtartotta. A kórház evangelikus betegei 
csak 1686 február 11-én és 13-án részesültek az első lelkészi 

') V. ö. az egyházi levéltárban lévő számadásokkal. 
2) Az 1095-ben alapított Autoniták-kórháza, mely 1397-ben a város 

sajátjába ment át s még ma is fennáll katholikus polgári kórház. V. ö. 
Yámossy. „A kath. polgári kórház Pozsonyban, ugyanitt 1898. 



kiszolgálásban. Midőn 1688 május 22-én egy evangelikus teme-
tésnél (bizonyára régebben teljesen általános szokás szerint a 
kórházban) harangoztak, a katholikus papság ez ellen szigorú 
tilalmat adott ki1). A városi sínlődők házának a 18. században 
való kibővitése után fenntnevezett kórház még a betegek tekin-
tetében is kizárólagos katholikus intézetté vált. A betegekkel 
való bánásmód a sínlődők házában (Lazareth) s még inkább a 
szintén a 18. illetőleg a 17. században keletkezett irgalmas 
barátok és Erzsébet rendiek kórházaiban olyan volt2), hogy már 
az 1767 május 26-án tartott konventen azon indítványt tették, 
állittassék fel a temetőtelek egyik részén saját korház3). Ezen 
indítványt azonban, bizonyára az e célra szükséges eszközök 
hiánya miatt, tovább nem tárgyalták. Hammerschmidt sebésznek 
hasonló indítványát, (1785 jánuár 7.) legalább „további meg-
fontolásra" vették; sőt erre a célra ki is jelölték a Bél-Mátyás 
utcai konventháznak hátsó részét, tehát azt a helyet, a hol a 
kórház még ma is áll. De keresztülvitelre ez a javaslat sem talált. 

A kórház alapítására az első reális indítást Pósch Endre 
városi polgár hagyatéka adta, a ki 1799 julius 17-én 2000 frtot 
hagyományozott „szegény betegek" részére. Ezen összeg kamatait 
eleinte a templomra fordították, miglen 1817. évben elhatározták, 
hogy szegény szolgálóleányok számára egy beteg szobát rendez-
nek be. Különösen melegen karolta fel az ügyet a konventi 
választmány akkori elnöke, Eisert Keresztély. Ezenfelül Crudy 
Dániel superintendens indítására néhány no gyűjtéseket rende-
zett a nemes cél javára. Végre a gyülekezet birtokában levő 
egyik épületében berendeztek két ágygyal egy szobát, úgyszintén 
egyet egy másik házban az ápolónő számára s 1897 novembe-
rében meg is nyilt ezen kis „betegintézet" a mint akkoriban 
nevezték. Orvos volt i'r. Heinrich, sebész egy bizonyos Kárász, 
intéző Spielmann Tóbiás, ápolónő Remp özvegy, a ki szabad ellá-
táson kivül még évi 24 frtnyi fizetést is kapott. Az orvosok 
gyógyszertáros végezték tisztöket, az orvosságokat pedig Dobay 
teljeseu díjtalanúl szállította — féláron4). 

Az intézet elő kibővitése már az 1810 és 1811-es években 
következett be, ugyanis egy kovácsmester, névszerint Kivay 
Mihály, 1808 május 24-én 12,317 forint 7 krajcárt hagyományozott 
„egy kórház céljára evang. mesterlegények és szolgálóleányok 
számára." Habár a pénznek elértéktelenedése ezt az alapítványt 
is nagyban csökkentette, mégis lehetővé vált egy második beteg-
szobának négy ágygyal való berendezése. 

Intézeti orvos időközben, dr. Heinrich elhúnyta után, 
dr. Würtzler Gottfried lett. 

*) Mindezt Danninger után mondjak. 
2) Még a türelmi korszakban is vonakodtak az irgalmas barátok a 

kórházba beengedni az evangélikus lelkészeket, hogy ezek az ott fekvő 
evangélikusoknak kiszolgáltassák az úrvacsorát. A lelkészi krónika még az 
1789-ik évből is emlit egy ilyen esetet. 

3) így Ribiny a lelkészi krónikában. 
4) V. ö: Az 1807-ről szóló konventi jegyzőkönyvet. 



Miután a betegek lassanként oly nagy számmal jelentkez-
tek hogy a felvétel jótéteményében csak keveset lehetett része-
síteni, 1824-ben hozzáfogtak az intézetnek újból való meg-
nagyobbításához. Gyűjtést indítottak, mely 12.477 forint 30 krajcár 
eredményezett. Ehhez járult később még további 12094 forint 
56 krajcár. Mivel azonban az 1880-ban kétemeletes házzá ki-
bővített ép Klet 35,563 forint 33 krajcárba került, az egyház-
községnek az építő-telken kívül jóval tízezer forinton felüli 
összeget kellett áldoznia az egyházalapból a kórház céljaira. 
Akadtak azonban mindig kegyes jótevők, kik gazdagon ajándé-
kozták meg a kórházat, köztük a felejthetetlen emlékű Mária 
Dorottya főhercegnő is, ki az intézetnek 500 forintot juttatott 
— úgy, hogy legalább némileg térültek meg az egyházközség 
áldozatai. 

A Bél Mátyás utcai 23 számú ház volt az „uj kórház", 
melyben egyelőre 5 férfi- és 5 női beteg számára készítettek 
helyet. Ezenkívül volt még egy kétágyas szoba ragadós beteg-
ségben szenvedők részére. Ezen helyiségeket 1827 január 1-én 
adták át a közhasználatnak. Egyúttal dr. Würtzler uj alapszabályo-
kat is dolgozott ki, melyek szintén még 1827-ben léptek érvénybe. 

Az 1832—1846-ig terjedő években ismét szaporították az 
ágyak számát, úgy hogy már most húsz beteg számára volt 
fekvőhely. Ezenkívül állítottak fel még két ágyat kereskedősegédek 
és diákok részére. Ilyen terjedelmű a kórház még ma is. 

A helyiségek tekintetében még csak 1872 évben tettek 
ismét változtatást. Fenntnevezett háznak útcára nyiló szobái egy-
általán nem voltak kielégítők. Igy azután 1871-ben uj építés-
hez fogtak. Az építés helyéül ugyanezen háznak hátsó, a védcölöp-
út mentén fekvő részét választották, a mely 1863-ig az 
alunmeumnak szolgált helyiségéül. A lehető legolcsóbb áron 
felállított épület berendezése azonban, — sajnos, — oly célszerűt-
len, hogy már most, alig egy emberöltő múlva, kénytelenek 
leszünk uj építésbe fogni. Az utca színvonala alatti földszinti 
helyiségek a kórház számára egyáltalán nem jönnek tekintetbe. 
Az emeleten csak két nem elegendően szellőztethető betegszobára, 
egy ú. n. diákszobára és az ápolók s ápolónők számára szol-
gáló külön lakóhelyiségekre számítottak. 

Az uj épületet 1872 julius 28 Geduly superintendens avatta 
fel s adta át rendeltetésének. 

A betegápolás s a belső gazdasági intézés tekintetében 
fontos változtatás történt, a mikor 1891 augusztus 2-dikán a 
diakonissa intézet létesült. 

Eddig a betegápolást fizettett ápolók, látták el nevezetesen 
egy ápoló a férfi s egy ápolónő a női osztályban. Az ételeket 
vendéglőből szállították. Mindkét dolog azonban sok bajjal járt, 
a min ezután alaposan segítettek. 

A kórháznak előbb óhajtott kiépítése bizonyára csak a 
Roykó-féle alapítvány esedékessé válása után, tehát úgy 1910-ben 
lesz lehetséges. Addig ís szerény eszközökkel, szűk helyiségek-



ben azt kell szenvedő hitsorsainknak nyújtanunk, amit hű 
szeretet adhat : figyelmes, odaadó ápolást s enyhitő vigaszt az 
Isten igéjéből. 

Megemlitendő még az orvosok nevei, a kik önzetlen mó-
don szolgálták az intézetet. Ezek : dr. Würtzler Gotttried 
1808—1850, ^ dr. Glatz Samuel 1850—1857, mely időközben dr. 
Stromszky Ármin ís segédkezett, azután dr. Lang Gusztáv 
1857—1859, dr. Gerley János 1859—1868, dr. Tauscher Béla 
1867-től mostanáig. 

4. 

Jótékony nők egyesülete. 

Irta: Freuszmuth Frigyes, tanitó. 

Forditotta: Ebner Gusztáv, alesperes. 

Egy nőegyletnek a pozsonyi ev. egyház körében való ala-
pítására az első inditást Geyer János esperes adta. Az 1865-iki 
évben kegyes s ezen eszméért lelkesülő nőknek kis csapatját 
gyűjtötte maga köré, a kikkel azután bizalommal, reményteljesen 
fogott a nemes műbe. E nemes hölgyek azon kötelezettséget 
vállalták magukra hogy 20 koronát gyűjtenek karácsonykor ki-
osztandó ajándékokra, — 10 nő gyűjtött 200 koronát — Geyer 
János az 1867 évben karácsonykor 6 fiút és ugyanannyi leányt 
ajándékozott meg. Azon nők, kik intézetünknek alapját vetették, 
a következők : Pauer Katalin, Pfeiffer Elise, Luntzer Katalin, 
Albrecht Charlotte, Wowy Krisztina, Ödörfer Emilia, Müllner 
Charlotte, Mayer Anna, Lackner és Chalupka Ilka úrnők, a kik 
közül — sajnos — egy sincs már az élők között. 

A karácsonyi ajándékok kiosztását kezdetben felváltva 
Pauer és Luntzer úrnők lakásán foganosittották, midőn azonban 
a segélyben részesülő gyermekek száma mindinkább növekedett. 
1877-től az úgy nevezett Pichler-féle gyermekkertben történt a 
kiosztás, később a Bél-Mátyás utcában, a templom udvarán levő 
egykori leányiskolában; majd az 1879 évben a könyvtárterembe 
költözött át az intézet. Miután idővel ez is kicsinynek bizonyult, 
az intézet e célra 1882-től a fiúiskola tornatermét használta, 
hogy azután végül 1897-ben a liceum uj épületének tágasabb 
tornatermébe költözzék át, a hol mindmáig eszközli az ajándékok 
kiosztását. 

Az 1881-ik évig a jótékony nők egyesülete szabály nélküli 
egyesülése volt csupán oly nemes nőknek,; a kik a szép célra 
időközönként összegyülekeztek, a nélkül azonban, hogy magukat 
bármi módon is megkötötték volna. Az egyesület lelke, annak 
összekötő szerve s éltető eleme azonban minden időben a kitűnő 
szivjósága és példátlan szelidsége miatt közismert és közszere-
tetnek örvendő Pauer Katalin úrnő volt, kinek neve az egyesü-
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lettel annak kezdetétől fogva a legszorosabban összeforrt s ez 
intézet történetében bizonyára mindig fényes helyet fog betölteni. 

Nemes evang. hölgyeink egyesülete évről-évre növekedett 
s erősbödött, oly annyira, hogy az 1881. év kezdetén 350 korona 
fölösleggel, mint alaptőkével rendelkezett. És mégis hijján volt 
valaminek. Hiányzott a kellő szervezet, a céltudatos tervszerűség 
a tiszteletet parancsoló kifelé való képviselet, hiányzott egy 
hivatalosan elismert fő. 

Fürst János talált az egylet számára egy oly elnöknöt, a 
ki feladatának minden tekintetben teljesen meg tudott felelni. 
Az ő közvetítése foytán ajánlották az 1881 január 17-ikén tartott 
közgyűlésen az intézet elnőkjének Leohhardi Eliz bárónőt s 
ugyanez évi junius 19-iki szervezkedő gyűlésen meg is válasz-
tatták. —• Ez utóbbi emlékezetes ülésen, mely az időközben 
elhúnyt dr. Geduly Lajos püspök elnöklete alatt folyt le, egy 
bizottságot is küldtek ki, melyet a tett inditványok alapján 
való alapszabály tervezet kidolgozásával, illetőleg az egylet 
újjászervezésével biztak meg. Ugyanez év októberében az 
előterjesztett alapszabály tervezetet elfogadták s ezt a következő 
év tavaszán a konvent, mely az egyletet a maga fenhatósága 
alá helyezte, helyben is hagyta. 

Az egylet újjászervezésének kezdetén a tisztségek a követ-
kezőképen voltak betöltve : 

Elnöknő volt : Leonhardi Elise bárónő, 
Elnökhelyettesnő : Müllner Róza úrnő, 
Pénztárosnő : Rüdt Mária bárónő, 
Jegyző : Freuszmuth Frigyes úr, 
Jegyzőnő a szűkebb körű üléseken : Chalupka Ilka kisasszony. 
Lelkész tanácsadók: Fürst János és Frey tag Viktor lelkészek, 
Gyűjtőn ők voltak: Leonhardi Elise bárónő, Rüdt M. bárónő. 

Müllner Róza, Pauer Katalin, Köttritsch Teréz, Kesztler Hermin, 
Biermann Katalin, Ujházy Anna, Gasele Zsófia úrnők, Follrich 
Teréz és Feitzelmayer Elise kisasszonyokkal. Ezen hölgyek a 
választmányt a következő hölgyekből alakitották meg : Forray 
Irma úrnő, Buttler bárónő, Botló, Weisz, Wigand, Seemann 
Augusta, Pauschenwein, Fürst lelkésznő, Freytag lelkészné, 
Geduly Eugenia kis., Hubert, Pisztory, Koreszka, Macher R., 
Gasreiher, Wilfing Kr., Steltzer. Bode, Szandtner, Fanzier, Kessel-
bauer kis., Pruxner, Frühwirth Mária, Lux Elise és Mayer T. 
úrnőkkel. 

Szemmel láthatólag Isten áldása volt az egyleten, mely 
mindjárt ujjá szervezésének első évében, az 1881 december 17-én, 
a könyvtárteremben tartott karácsonyi ajándékozás alkalmával 
12 szegény gyermeket teljes öltözettel és 53 iskolásgyermeket 
cipővel és ételnemükkel ajándékozott meg. 

Gyűjtés utján befolyt ez évben 422 frt azaz 844 korona. 
Az 1882-ik évben Weisz Hermin úrnőt választották meg elnök-
helyettesnőnek s a reá következő évben Pauer Katalin úrnőt 
második elnök helyettesnőnek. Az 1883 évben a pénztárosi 



tisztséget Rüdt Anna bárónő vállalta magára, a kinek vissza-
lépte után, 1886 február 14-ikéö; Kesztler Tivadar urat bizták 
meg ezen tisztség betöltésével. Az 1884-ik évben elsőbben is 
szegény hitsorsok támogatásával kezdte működését az egylet s 
4 család a téli hónapokban fa- és szén adományban részesült, 
egynek pedig ételjegyeket és különféle élelmiszereket is utal-
ványoztak. 

1885-ik évben a konvent először fejezte ki köszönetét az 
egyletnek áldásos működéséért. 

Az 1886 évben a szűkebb körű gyűléseken teljesitendő 
jegyzői tisztséget Leonhardi Márianne bárónő vállalta magára. 
Ez évben az egylet szép együttműködésében zavar állott be s 
csak dr. Tauscher Geduly úrnő ügyes és tapintatos eljárásának 
köszönhető, hogy a félreértések eloszlottak s az egyletnek kiváló 
elnöknője továbbra is megmaradt. 

Az 1887 évben Weisz Hermin úrnő visszalépett elnök-
helyettesnői tisztségétől. Áldásos működéséért az egylet köszö-
netet szavazott. Az alapszabályok egy némely pontját módosit-
ják. A visszalépett elnökhelyettesnő helyébe egyhangúlag Forray 
Irma úrnőt választják. 

1890-ben hathatós pártfogójának dr. Geduly Lajos püspök-
nek, úgyszintén hű munkatársának, Freytag Viktor lelkésznek 
halálát gyászolta az egylet. Az 1895 évben a jegyzőnő teendőit 
Geduly Eugenia kisasszony vette át s elnök helyettesnőnek 
Heischmann Teréz úrnőt választottak meg. Az 1896—1897 évben 
Forray úrnő elnökölt az üléseken s vezette az egyletet, mivel 
Leonhardi bárónő elnöknő családi körülmények folytán ezt 
tenni gátolva volt. 

Az 1896-ik évben húnyt el az egyletnek oly sok éven 
át hűséges munkatársa s elnökhelyettesnője Pauer Katalin 
úrnő, a kinek emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg. Az 
1897 évben Leonhardi Elise bárónő, miután Bécsbe költözött, 
lemondott egyleti elnöknői tisztéről s érdemeinek teljes elismerése 
és méltánylása mellett, az egylet egyhangúlag díszelnöknőjévé 
választotta. Az 1898 évben Forray Irma elnökhelyettesnő úrnőt 
egyhangúlag elnöknőnek és Hubert Paula úrnőt elnökhelyettes-
nőnek választották. Ugyan ez év szeptember 14-ikén ő felségé-
nek az elhúnyt Erzsébet királynőnek emlékét és a halála feletti 
részvétet jegyzőkönyvben örökítették meg. Úgyszintén ez év 
novemberében az egylet, a korán elhúnyt Natália főhercegnő 
ravatalára koszorút helyezett. 

Az 1899 évben Heischmann Teréz elnökhelyettesnő úrnő, 
Dessauba (anhalti hgség) való átköltözése fofytán, lemondott 
ezen tisztéről s helyébe egyhangúlag Weiss Teréz úrnőt 
választották. 

A búcsúzó Heischmann Teréz elnökhelyettesnő úrnő az 
egylethez való ragaszkodása jeléül amaz Írásbeli Ígéretet teszi, 
hogy a háza eladásánál esetleg megmaradt többletből 2000 
koronát juttat az egyletnek. 



Ő cs. és kir. fensége Mária Krisztina főhercegnő 1902-ben 
történt eljegyzése alkalmából egyletünk is ott szerepelt a számos 
üdvkivánók sorában. Az 1903 évben az egyesület azon határozatát, 
hogy az elnöki tisztség teendői a két elnöknő, Forray Irma és 
Hubert Paula úrnők között egyformán osztassanak meg, a kon-
vent elfogadta. Ugyanez évben az egyesület sokévi lelkész-
tanácsosának, Fürst János alesperes lelkésznek 25 éves lelkészi 
jubileuma alkalmából üdvkivánatát fejezte ki. Az 1904 évben 
az érdemdús felügyelőnek és hathatós pártfogójának, Istenben 
boldogult Günther M. V.-nak ravatalára koszorút helyezett az 
egyesület. Ugyanez évben az egylet az egyházközség közvetítése 
folytán a Finaly-féle adomány egy részében, számszerint 1003 
koronányi összegben részesült. 

Az 1905 évben az egyesület oly sok éven át hü lelkész 
tanácsosának, Fürst János esperesnek halálát gyászolta s egy-
úttal koszorút is helyezett ravatalára Ugyanez évben leköszöntött 
tisztségéről az egyesületnek buzgó jegyzőnője, a kinek sok évi 
hű szolgálataiért az egyesület teljes elismerését és szivből fakadó 
köszönetét fejezte ki. Jegyzőnőnek Markusovszky Mária igaz-
gatónő úrnőt választották. Folyó évben az elnökhelyettesnőt, 
Weisz Teréz útnőt, súlyos csapás érte felejthetlen férje, az itt 
közszeretetben s közbecsülésben álló Weisz missionarius halála 
által, a kinek ravatalára egyletünk is helyezett koszorút. 

Ha ezekhez még megemlítjük azon nagyszámú adományo-
kat, melyekben az egyletnek az évek folyamán része volt, igy 
pl. szeretett elnöknőnknek, Hubert úrnőnek 80 koronányi ado-
mányát 1886-ban, Pisztory Ida úrnő 200 és Greiner Karolin 
úrnő 400 koronányi adományát 1894-ben, a Nittnausz Mihály-féle 
alapítványból való rendszeres adományokat stb., úgy általános-
ságban nagy vonásokban ecseteltük az egyesület keletkezését, 
fejlődését, működését. Sokkal érdekesebb lesz azonban egy az 
egyesület pénzben s más anyagiakban való segélyezésének művébe 
vetett rövid bepillantás s ez irányban szolgáljanak tájékoztatóúl 
a hivatalos feljegyzésekből merített következő adatok : 

A jótékony nők egyesülete 
gyermekek gyermekek s gyűjtött 

évben ruhával cipővel koronát 
1881 12 53 805 60 
1882 15 80 819.28 
1883 51 132 1112 40 
1884 59 127 1170 00 
1885 79 118 1173 80 
1886 53 108 1197 08 
1887 58 115 1102.00 
1888 51 126 1191-20 
1889 69 132 1177.30 
1890 71 127 1174.94 
1891 50 120 1160.50 



gyermekek gyermekek s gyűjtött 
évben ruhával cipővel koronát 
1892 63 132 1369.30 
1893 66 136 1707.20 
1894 83 150 1802.20 
1895 66 134 1899.20 
1896 69 130 1975-32 
1897 85 033 2033.60 
1898 98 029 2184 40 
1899 95 052 2299.26 
1900 116 164 2439.20 
1901 95 193 2404.70 
1902 115 201 2483.00 
1903 100 202 2619.80 
1904 136 254 2581 00 
1905 120 220 2595.30 

1877 3568 42-477.58 
Az egyesület segélyképen szegénysorsu és szegény confirmandusok 

hitsorsosoknak felruházására következő 
évben összeget fordított. 
1883 127 70 koronát 
1884 180.70 tt 
1885 244.12 n 
1886 283.24 tt 
1887 142 36 it 60.74 koronát 
1888 155.00 tt 47.60 
1889 214.38 it 72.50 
1890 180.80 tt 56.42 
1891 229 72 42.62 
1892 167.80 1t 36.80 
1893 202.10 tt 73.50 
1894 180.00 59.90 
1895 24000 71.20 
1896 396.00 64 80 
1897 425.50 tt 64.80 
1898 436.20 n 155.64 
1899 591.96 tt 302.40 
1900 486.34 361.88 
1901 522.64 ti 383 30 
1902 600.88 393.90 
1903 657.28 677.28 
1904 728.00 tt 221.70 
1905 549.50 339.76 

7942 72 korona 3463 16 korona. 

Összegezve ezen számokat azt látjuk, hogy az egyesület 
25 évig tartó működése alatt, 1865 teljes öltözetet és 3515 pár 
cipőt juttatott szegény iskolás gyermekeknek s hogy az egyesület 
ugyanezen időközben szorult anyagi viszonyok közt levők segélye-



zésére 7942 korona 72 fillért és szegény konfirmandusok fel-
ruházára 3463 korona 16 fillért fordított. A karácsonyi ajándékok-
kal együtt, az egyesület összesen 53,883 korona 46 fillért 
fizetett ki. Ha hozzá számitjuk még az egyesület végérvényes 
szervezése eló'tti kiadásokat, melyekró'l, — sajnos, — Írásbeli 
feljegyzéseink nincsenek, úgy nem csalódunk, ha a végösszeget 
fenntnevezett összeg jó harmadrészével magasabbra becsüljük. 

S ezen jelentős kiadások ellenére is az egyesület jelenleg 
9433 korona 43 fillérnyi alaptó'kével rendelkezik. 

Valóban fényes eredménye ez a fáradhatatlan munkásság-
nak s az igaz keresztyéni felebaráti szeretetnek. 

A jótékony nők egyesületén betölt a szentirás szava: „A 
mustármag hatalmas fává növekedett, a melynek árnyékában 
az emberek százai találnak erősítést, üdülést." 

A jótékony nők egyesülete méltón sorakozik egyébb jóté-
kony intézeteink mellé ; fontos tényezővé vált, a melylyel az 
egyházközség mindig számol, mert ennek nem egy terhét vállalta 
magára. Előnyösen hatott az iskola látogatásra, úgy szintén 
közvetve fejlesztette s emelte az oktatást is. Nemcsak a mi 
kívánságunk tehát, hanem minden bizonynyal minden egyes 
buzgó egyháztagnak szivből jövő vágya, hogy a jótékony nők 
egyesülete a jövőben is virágozzék, nevekedjék s érleljen bőven 
áldásos gyümölcsöt. 

5. 

Az elaggottak menháza. 

Irta: Ebner Gusztáv, alesperes. 

Hogy a pozsonyi evangelikus egyháztagok széles körben 
ismert jótékonysága szegény, kereset- és munkaképtelen test-
vérek Ínségét enyhíteni törekszik s igy szép bizonyítékát adja 
annak, hogy a valódi testvéri érzület még nem halt ki és hogy 
a Mindenható az igaznak minden igyekezetét célra vezérli s a 
becsületes szándékot szerencsével és sikerrel koronázza, annak 
meggyőző bizonysága az evangelikus elaggottak menháza 
Pozsonyban. 

Az 1883-ik év novemberének 10-ik napján, midőn minden 
ország evangélikusai a nagy reformátornak, dr. Luther Márton 
születésének négyszázadik évfordulóját ünnepelték a bátor hit-
valló- s az általa kivívott diadalra való megemlékezés céljából, 
e nevezetes emléknap a pozsonyi evangelikus egyházközség 
kebelében is rendkívüli ünnepélyes módon folyt le. Az egyház-
községnek istentiszteleti ünnepén kivül, külön Luther ünnepélyt 
tartott az evangelikus népiskola, úgyszintén fényes ünnepélyt 
rendezett a liceum s a theologiai akadémia. Mindazok, kik tanúi 
voltak e nagyszerű napoknak, éltük alkonyáig őrzik azok áldott 
emlékét. Az egyház azonban azt czélozta,, hogy a következő 



nemzedékeknek is maradandó emlékük legyen eme szivet s 
lelket emelő ünnepélyről s ezen szándéktól vezéreltetve, a con-
vent elhatározta, hogy az örömünnepen rendezendő gyűjtés útján 
befolyt összegből, név szerint: 169 frt. 44 kr.-ból, egy alapot 
létesít, melynek jövedelme a könyörülő és felsegítő testvéri 
szeretet céljait szolgálná. 

Egy év leforgása után a létesítendő alapítvány ügyeinek 
beható megvitatásával megbízott bizottság, — elnök volt Dr. 
Geduly püspök, kir. tanácsos, — a conventnek a következő 
javaslatokat tette. 

A l a p s z a b á l y o k . 
1. § A convent a szegény- és jótékonysági ügy kezelésének 

célból egy rendkivüli bizottságot küld ki „Jótékonysági bizott-
ság" cimmel. 

2. § Ennek állandó tagjai : a lelkészek, kik közül az egyik 
az elnöki tisztet is betölti, a gazdasági választmányi elnök és 
az egyházi pénztáros. 

3. § Ezeken kivül a convent a maga kebeléből 36 tagot 
választ. Jegyzőjét a bizottság maga nevezi ki. 

4. § A bizottság legközelebbi feladatáúl a 400 éves Luther-
jubileum emlékére egy jótékonysági intézetnek mielőbbi alapí-
tását és életbeléptetését tűzi ki „Evangélikus elaggottak men-
háza" címmel, mely elnevezés jelzi egyúttal az intézet cél-
ját is. 

5. § Ezen feladat megvalósítására szolgálnak: 
a) Az egyházközségnél már meglevő úgynevezett „insé 

gesek alapjának" kamatai. 
b) Az egyháztagok alapító járulékai. 
c) Évenkint rendezendő gyűjtések. 
d) Pénzbeli és természetben való ajándékok. 
e) Kegyes hagyományozások. 

6. § Mihelyt az intézet anyagi eszközei elegendők, két férfi-
és ugyanannyi nőnembeli taggal az intézetet életbe léptetik. 

7. § Az intézet belső ügyeinek vezetésére vonatkozólag 
külön határozat fog hozatni. Itt csak azt jegyzendő meg, hogy 
annak élén egy egyházi gondnok áll. 

8. § Ezen gondnok kezelteti a bizottsággal együtt az egy-
házközségben meglevő s jótékony célokat szolgáló alapítványokat, 
nevezetesen: 

a) A fennálló „Ínségesek a,lap"-jának kamatait. 
b) A házi szegények segélyezésére szánt alapnak ka-

matait. 
c) Egy fiatal házaspár részére szóló alapítványt. 
d) Szegény tanoncok részére szóló alapítványt. 
e) Szegény, szerencsétlenül járt evang. egyházközségek 

részére szóló alapítványt. 
9. § A házi szegények részére szóló segélyek közvetlen 

kiosztásával az alapítók szellemében ezentúl is a lelkészek 



egyike bizatik meg, — ki az év végével jelentését a bizottsághoz 
s ennek útján a conventhez terjeszti fel. 

10. § A bizottság egyáltalán működéséről s annak ered-
ményéről évente jelentést terjeszt a convent elé. 

A convent a bizottságnak eme jól átgondolt és célszerű 
javaslatait helybenhagyőlag vette tudomásúl s az 1885. év első 
napjaiban az egyháztagokhoz egy felhívást intézett, mely az 
alapítandó intézet rendeltetését közelebbről ismertetve, az egy-
háztagok oly sokszor megnyilatkozott áldozatkészségéhez és 
ismételten fényes módon nyilvánult testvéri érzületéhez folya-
modott s a közhasznú tervezet támogatásáért esedezett. 

Alig hangzott el a kérő szózat, egy fennkölt lelkületű, 
nemesszivű házaspár 500 forintot adott a magasztos eszme 
céljaira s az erre megindított házgyüjtés útján néhány rövid hét 
alatt 8000 forintnyi összeg állt rendelkezésre. 

Az intézet alapitóiúl a következő egyháztagok jelent-
keztek : 

Egy ismeretlen házaspár 1200 frt, Pozsonyi I-ső takarék-
pénztár 1000 frt, Wigand Károly és Ida 500 frt, Bode Ferencz 
és Emilia 200 frt, Jeszenszky József 200 frt, Andrae Ernő 100 frt, 
Pozsonyi iparbank 100 frt, Habermann Henrik 100 frt, Haber-
mayer Rudolf 100 frt, Ludwig Keresztely 100 frt, Dr. Tauscher 
Béla és neje 100 frt, Toperczer Emilia 100 frt. Albrecht Pál 
sen. 50 frt, Bäumler J. A. 50 frt, Brausewetter Victor 50 frt, 
Dr. Celler Ferdinand 50 frt, Dr. Dobrovits Mátyás 50 frt, Forray 
István 50 frt, Fink Károly 50 frt, Freytag Victor, lelkész 50 frt, 
Fülöp Jónás 50 frt, Dr. Geduly Lajos, püspök 50 frt, Grüneberg 
Frigyes 50 frt, Grüneberg József 50 frt, Grüneberg Károly 50 frt, 
Günther M. V. és Róza 50 frt, Gasele Ehrenreich 50 frt, Greiner 
Henrik 50 frt, Habermann Ernő 50 frt, Habermann Gusztáv 50 
frt, Heischmann Henrik 50 frt, Porubszky Dávid 50 frt, Pentzl 
Gyula 50 frt, Péterffy Zoltán 50 frt, Dr. Samarjay Károly 50 frt. 
Schleiffer Henrik 50 frt, Schmidt Ede 50 frt, Sóltz Rezső 50 frt, 
Stiegler Sándor és Ida 50 frt, Schröder Gyula 50 frt, Sandtner 
Pál 50 frt, Walkó Katalin 50 frt, Wigand Mór 50 frt, Wigand 
Lujza 50 frt, Willimszky Gyula 50 frt, Wimmer Adolf 50 frt, 
Weisz Katalin született Szandtner 50 frt, Wicklein Ferdinánd és 
Emilia 50 frt, Pisztory Ida született Schmidt 50 frt, özvegy 
Barth. 50 frt, Heischmann Therezia 50 frt, Hempel Henrik és 
Vilma 50 frt, Holderer Keresztély 50 frt, Dr. von der Hoope 50 
frt, Höllrigl G. 50 frt, Hacker Károly és Erzsébeth 50 frt, Jurenák 
Károly 50 frt, Jurenák Mária 50 frt, Dr. Kanka 50 frt, Klausz 
Frigyes 50 frt, Kleinfeld Vilmos 50 frt, Dr. Krebesz Ferencz 50 
frt, Falb Pál (Conventutca) 50 frt, Karig Adolf 50 frt, Kesselbauer 
András 50 frt, Knauer Karola 50 frt, Ludwig Gottfried 50 frt, 
Báró Leonhardi Erzsébeth 50 frt, Maier Sándor 50 frt, Matucha 
Konrád 50 frt, Mihály T. E. 50 frt. Mitterhauser Keresztély 50 
frt, Mossóczy Lajos, felügyelő 50 frt, Maier Sámuel 50 frt, Munker 
Sándor 50 frt, Munker Henrik és Karolina 50 frt, Murmann 



György 50 frt, Odörfer Károly ifj. 50 frt, Pallehner Mathilda 50 frt, 
Palugyay család 50 frt, Pauschenwein András és Katalin 50 frt. 

A convent továbbá megengedte, hogy a már régebben 
létesített „sinlődők alap "-ja kamatainak háromnegyed része, 
mely kamatok eddig szorult anyagi helyzetben levő egyháztagok 
támogatására fordíttattak, ezentúl az uj szeretetintézet céljaira 
fordíttassák. Megemlítésre méltó módon gyarapodott még az 
alap vagyona azon szerzó'dés által, melyet a convent az elaggott, 
munkaképtelen s ennek következtében eladósodott Thüringer 
Mátyás egyháztagunkkal kötött és a melynek következtében a 
Bél-Mátyás utcai 27 számú ház és egy szőllőkert ment át az 
uj intézet birtokába, a mely ezzel szemben azt a kötelezettséget 
vállalta, hogy fent nevezett egyháztagot élete fogytáig felveszi 
ápolandó tagjai sorába. 

így tehát az isteni segítségben és áldásban való bizoda-
lommal s az egyháztagoknak a bizodalomtelj es reménységben 
nem csüggedő s el nem lankadó segítségével hozzá lehetett látni 
az intézet felállításához. — 1885. október 31-ikén, a reformatio 
kezdetének emléknapján, az „Evangelikus elaggottak menházá"-t 
átadták rendeltetésének. Dr. Geduly Lajos püspök, Fürst János, 
Freytag Viktor lelkészek és Trsztyénsyky Ferenc esperes lelkész, 
úgyszintén számos kiváló egyháztag jelenlétében az intézetet, 
melynek otthona azóta is az e célra beszerzett Józsefutcán 8. sz. 
házban van, ünnepélyes módon avatta fel. Az első tagok, három 
férfiút, nevezetesen Thüringer Mátyást, Leinwather Györgyöt, 
Stadler Károlyt és két nőt: Prohaszka Máriát és Müller Terézt 
a földszinti helyiségekben szállásolták el s két tágas szoba, egy 
konyha s egy előszoba állott rendelkezésükre. Alapelvül kimon-
datott, hogy a tagok ne lakjanak együtt nagyobb számmal, mint 
az e fajta intézetekben szokásos, hanem csak kettő, legfeljebb 
három szállásoltassék el egy szobában. Kell, hogy egy család 
tagjainak tekintsék magokat. Békeszeretet, egymásnak szeretet-
teljes kímélése és készséges segítése tétetett különös köteles-
ségükké. A mennyire az egyesnek erejétől telik, segédkeznie kell 
a házi dolgok elvégzésében. Az étkezés együtt és egy időben 
történjék; reggel és este pedig étkezés előtt és után közös 
imádságok végzendők s ha a tagok egészségi állapota meg-
engedi, részt kell venniök a rendes istentiszteleten. Minden 
további rendelkezés pedig a jelen sorok végéhez csatolt „Házi-
rend"-ben foglaltatik. Ennek pontos betartására minden ujonan 
belépő tag nevének aláírásával kötelezi magát. 

Az intézet közvetlen vezetésével a „jótékonysági bizottságu 

elnökét, Freytag Viktor lelkészt és egy gondnokot, Matucha 
Konrád urat bizták meg. Előbbi ezen bizalmi állást 1890. már-
cius 13-án bekövetkezett haláláig ritka odaadással töltötte be. 
Helyébe az egyházközség 1890. július 18-dikán Ebner Gusztáv 
lelkészt választotta. Matucha Konrád gondnok, (megh. 1899. 
január 17.) az intézet felvirágoztatása körül hervadhatatlan 
érdemeket szerzett. Hajthatatlan igazság- és rendszeretete, mély 



keresztyéni világnézete s erősen gyakorlati esze, áldást hozott 
az intézetnek az egyházközségének pedig diszére vált. 

Kevéssel halála előtt Tichy Gusztáv urat választotta meg 
az egyházközség gondnokká. Mindjárt, — már az intézet ala-
pításakor, Dr. Dobrovits Mátyás urat kérték fel, vállalná el az 
intézeti orvos teendőit. Ritka kötelesség hűséggel és szeretettel 
szentelte tevékenységét a menház tagjainak. A pozsonyi evang. 
egyház iskolai és egyházi felügyelőjévé történt választatása 
következtében letette ezen hivatalát. Huszonhárom éven át tartó 
tevékenységéért egyházközsége azzal fejezte ki hálás elismerését, 
hogy az intézet egyik szobájában a búcsúzó, szeretett intézeti 
Orvos arcképét s a kép alatt egy emléktáblát helyezett el, melyet 
egyszerű, de komoly, ünnepélyes módon, 1900. szept. 22-dikén 
leleplezett. Az intézeti orvos teendőit most az ujonan választott 
Dr. Förster Lajos orvos végzi. 

Az alapvagyon kedvező volta, lehetővé tette 1887-ben a 
menház tagjainak számát nyolcra való felemelését; felvétettek 
pedig: Lehner Zsófia, Krodl Teréz, Beck Gottfried, Wendelin 
Zsuzsanna, Schaller Karolin, Dressler Zsuzsanna és Erzsébet. 

Az 1887. március 14-én elhúnyt, felejthetetlen emberbarát-
nak, Habermayer Rudolfnak, ki az intézetnek végrendeletileg 
20.000 forintot hagyott, — gazdag hagyatéka folytán, uj segély-
forrása nyilt s pedig oly mértékben, hogy lehetségessé vált u j 
tagok felvétele. Fentnevezett évben az elaggottak menházában 
már 19 tag és pedig 13 férfi és 6 nő volt elszállásolva. A 
követelményeknek megfelelően a helyiségeket kibővítette 7 
szobára. Ugyanezen évben az intézettel határos kertet is be-
szerezték a menház lakóinak használatára. 

Ama kicsiny magocska, melyet az 1883-ik évben vetettek 
el, minden várakozáson és reményen felül hatalmas fává növe-
kedett, védelmet s menedéket nyújtva egynémely embernek, ki 
különben elpusztult volna az élet égető hevében s zord zivata-
raiban. Felette gazdag az áldás, mely az emberi kezektől és 
onnan a magasból özönlik. — Az elaggottak menháza legszebb 
diszemléke az igaz keresztyéni evangelikus testvéri szeretetnek. 

Hálás szívvel megemlítjük még e helyen, hogy 1890. január 
23-dikán elhunyt Kozsehuba János ur, Pozsony városának rend-
őrkapitánya, hosszú éveken át hangya szorgalommal összegyűj-
tött vagyonának nagyobb részét, u. m. 10.500 frtot végrendele-
tileg az elaggottak menházának hagyta. — E nemesen gondol-
kodó emberbarátnak és hű, buzgó egyháztagnak emléke közöt-
tünk megmarad az idők végezetéig. Az intézetnek belső tagjain 
kivül még kültagjai is vannak, vagyis olyanok, kiknek felvételét 
különös családi körülmények, vagy pedig testi fogyatkozások 
teszik lehetetlenné, de a kik máskülönben a felvételi feltételek-
nek teljesen megfelelnek. Ezek életük fogytáig havi 20 korona 
segélyben részesülnek. 

Az elaggottak menháza különféle ügyeinek elintézése, mint 
példáúl felvétel, fegyelmi eljárás, a jótékonysági bizottság kezébe 



van letéve. Ez feloszlik egy „szűkebb körű" és egy „nagy bizott-
ság "-ra. Ezek tagjait a convent 6 évi időtartamra választja. A 
jelenlegi tagok a következők: 

a) S z ű k e b b k ö r ű b i z o t t s á g : 
Elnök : Ebner Gusztáv lelkész. 
Jegyző : Lederer József dr. , 
Intézeti orvos: Förster Lajos dr. 
Gondnok: Tichy Gusztáv. 
Választmányi elnök: Schönhofer Tivadar. 

b) N a g y b i z o t t s á g : 
A szűkebb körű bizottság tagjain kivűl : Andrae Ernő, Dax 

Gottlieb, Emery Henrik, Habermann Gusztáv, Hacker Károly, 
Heim Károly, Kesztler Tivadar, Lerchner András, Munker Sándor, 
Müllner Sámuel, Sandtner Pál, Schönhofer Tivadar, Schuszter 
Mihály, Slubek Gyula, Steltzer Henrik, Stromszky Emil, Stromszky 
Oszkár, Weisz Ádám, Weiss Tivadar, Weiser András, Wicklein 
Nándor, Wigand Mór, Wowy György és hivatalból: Trsztyénszky 
Ferenc esperes, Schmidt C. E. lelkész és Pröhle Henrik lelkész. 

A 22 belső tagnak, kik jelenleg az intézetben teljes ellátást 
nyernek, névsora a következő : Walíner Henrik, Leimvather 
Sámuel, Judi György, Weisz Róbert, Göll Gottlieb, Zechmeister 
János, Schuszter Keresztély, Miesnyi Sándor, Dietrich Ádám, 
Konrád Matild szül. Rázga, Rázga Paula, Zechmeister Sabina, 
Beer Karolina, Farkas Henriette, Nendtwich Borbála, Schwanzer 
Krisztina, Remp Zsuzsánna, Weisz Gabriella, Gall Krisztina, 
Schuszter Karolina, Toperzer Erzsébet. 

Az intézeti tagok ellátása jelenleg saját háztartás utján 
történik. A népkonyhából szállitott ételek a nagyobbrészt már 
hajlott korú tagok egészségi viszonyainak nem feleltek meg, 
miért is külön intézeti szakácsnőt alkalmaztak. 

Egy tagnak eltartási költsége lakást, fűtést és világitást is 
beleszámítva — évente 400 koronát igényel, a mi 22 tagnál 
évenkint 8.800 koronát szükségei. Ehhez számítva a külső tagok 
részére szóló havi kiadásokat, az elaggottak menházának évi 
szükséglete a 10.000 koronát meghaladja. Erinek ellenében az 
1905. évi zárszámadás szerint 168.270 koronányi vagyon áll 
rendelkezésre és pedig: 

1. Az elaggottak házának alapja: 144.270. 
2. Az intézet felszerelései . . . 12.000. 
3. A Grün Karolina-féle alapítvány 12.000. 
Az eddigi elért eredmények az intézetnek szép jövőt biz-

tosítanak. Ha nem is volt minden az elaggottak házába való 
felvételért esdő kérelem teljesíthető s habár a bizottság nem 
mindegyik kérelmezőnek tárhatta ki vendégszeretően az intézet 
kapuit, még is erős a mi reménységünk és bizonyosak vagyunk 
benne, hogy a megkezdett mű az egyháztagok szeretetteljes 
részvéte és hathatós támogatása mellett, mindinkább kifejlődni 



s nevekedni fog, — mert általánosan érzett közszükségletet 
elégit ki s nagyban járul ahhoz, hogy a társadalmi inség igaz 
keresztyéni módon enyhítessék. 

Az e v a n g e l i k u s e l a g g o t t a k m e n h á z á n a k 

házirendje. 
1. Az evangelikus elaggottak háza a jótékonysági bizottság 

hatásköre alatt áll, mely az intézet közvetlen vezetésével és 
felügyeletével egy, a maga kebeléből választandó gondnokot 
bíz meg. 

2. Az intézet tagjai a gondnoknak feltétlen engedelmesség-
gel tartoznak. Ezenkívül különös kötelességükké tétetik a tisz-
tességes magaviselet, mértékletesség, tisztaság, békességes együtt-
élés és egymásnak kölcsönös segítése. 

3. A tagok nyáron 6, télen pedig 7 órakor kelnek s köz-
vetlenül felkelés után arcukat s kezüket tisztára megmosni, 
hajukat megfésülni, teljesen felöltözni, az ágyat rendbehozni s a 
szobát szelló'ztetni tartoznak. 

4. Ebéd után a szobák újólag szellőzte tendők. 
5. Nyáron a tagok 9, télen pedig 8 órakor térnek éjszakai 

nyugodalomra, miután ruhájukat s cipó'iket eló'bb gondosan ki-
tisztították. 

6. A tagok kötelességüknek fogják ismerni reggel fel-
kelés után és este lefekvés eló'tt imádságukat áhítattal el-
végezni. 

7. Napközben az ágyakat üló'- vagy fekvó'helyeknek hasz-
nálni egyáltalán nem szabad. 

8. Az eló'írt reggeli munkálatok elvégzése után közös 
reggelizés következik. Úgyszintén a tagok a déli és esti étkezé-
seket is közösen tartsák. E mellett kötelezve vannak az eló'írt 
étkezési idó't pontosan betartani. A meghatározott idő elmulasz-
tása esetén, a mulasztó utólag ételeket már nem kap. 

9. A tagoknak ételeknek, vagy kenyérnek elajándékozása, 
eladása, vagy más dolgokért való becserelése a legszigorúbban 
tiltva van. 

10. Minden tag, a mennyire erejétől telik, minden házi 
dolog elvégzésénél segíteni köteles. Különösen a női tagoknak 
tétetik kötelességükké, hogy az intézet összes tagjai fehér-
neműinek mosásáról, a vacsora felmelegítéséről, az ajtók, abla-
kok, bútorok s edények tisztán tartásáról gondoskodjanak. 

11. Fehérnemű, ruhák s ágyneműek ép úgy, mint az inté-
zetnek minden felszerelése gondosan kímélendő és tisztán tar-
tandó. Esetleges károk a gondnoknál jelentendők be. 

12. Ruháknak, fehérneműnek, ágyneműnek és egyébb fel-
ezereléseknek elajándékozása, eladása, elzálogosítása, vagy el-
cserélése a legszigorúbban tiltatik. Az e rendelet elleni kihágás 
az intézetből való rögtöni elbocsátást von maga után. 



13. A ki az intézet tulajdonán szándékosan követ el kárt, 
az okozott kár megtéritésére köteleztetik. 

14. Koldulás, továbbá bor és pálinka kimérések látogatása 
szigorúan tilos. 

15. A tagok, ha az időjárás és egészségi viszonyaik meg-
engedik, kötelesek, az ünnep- és vasárnapi délelőtti s délutáni 
istentiszteletekre rendesen s közösen eijárni. 

16. Kimeneteleknél s templomlátogatásoknál a tagok az 
intézet rendelte ruhákban kötelesek járni. Odahaza használják 
saját ruhájukat. 

17. A szobák, udvar s a ház egyébb helyiségeinek bepisz-
kítása gondosan kerülendő. A mosóruháknak a lakószobákban 
való szárítása is tilos. 

18. Esetleges óhajokkal, vagy alapos panaszokkal a gond-
nokhoz kell fordulni. A végső döntés joga a jótékonysági bizott-
ságot illeti. 

19. Minden felvett taggal ezen házirendet meg kell ismer-
tetni, a melynek pontos és szigorú betartására az illető nevének 
aláírásával kötelezi magát. 

6. 

A Diakonissa-anyaintézet. 

I r ta : Schmidt Károly Jenő, le lkész. 

Fordította: Ebner Gusztáv, alesperes. 

A tizenkilencedik században gyorsan felvirágzó diakonissa 
ügy, melynek megteremtésére az indítást ugyan a katholikus 
irgalmas nővérek példája adta, nem egyházi uj alkotás, hanem 
pusztán a feledésbe ment apostoli s így ős keresztyéni jótékonysági 
hivatalnak felújítása, Róm. 16, 1 névleg is megemlékszik Phőbe 
diakonissáról s I. Tim. 3, 8—13 megmutatja, milyen legyen 
e hivatal viselője. A mit az idő szüksége az utolsó évszázad 
első harmadában csak bizonytalan vágyakban juttatott kifeje-
zésre, az az ujjá-éledt hitélet által ténynyé vált. A női diakonia 
felújítása épen nem evangelium ellenes cselekedeti érdem ki-
folyása, hanem sokkal inkább élő bizonysága annak, hogy a 
Krisztusban az Isten szabad kegyelmébe vetett, minden emberi 
érdemet kizáró hit az emberek között még mindig, — mint 
Luther mondja „tevékeny, és hatalmas dolog." A diakonissa-
házak nemcsak a keresztyén szeretmunka helyei, hanem élő-
hitnek gyújtópontjai és mindenek előtt, egy házias, józan lelkive-
zérletnek s általában egészséges egyházias gondolkozásnak 
termékeny talaja. 

Nemes gondolkozású férfiak és nők. igy példáúl a hires 
miniszter, Báró Stein, von der Recke-Vollmarstein Adalbert gróf, 
Klönne lelkész, Sieveking Amália, terveikkel már elő is készítet-



ték az ügyet, de még csak a tetterős Fliedner Tivadar vitte azt 
keresztül, a mennyiben ő alapitotta az első diakonissa házat 
1836-ban, a Rajna melletti Kaiserswerth-ben. A mit igy unionált 
területen alkottak, az a lutheri egyházban is kész követésre és 
sajátos kifejlesztésre talált. Mint buzgó előharcosokat itt Fröhlich 
drezdai lelkészt s mindenek előtt Löhe Vilmos neudettelsaui 
lelkészt kell felemlitenünk. 

Magyarorszagban a diakonissa-intézményt csak 1866-ban 
és pedig legelőször a református egyházban honositták meg. 
Akkor alapitották a „Bethesda" nevű anyaintézetet Budapesten. 
Az ágostai hitvallású evangelikus egyházban egy ilyennek alapi-
tására még csak 25 év multán került a sor. A szerencsétlen 
s eredménytelen alkotmányos küzdelmek utófájdalmai akadályoz-
ták a tisztán egyházi ügyek iránti élénkebb érdeklődést. A 
pozsonyi egyház követelheti magának, szerénységében is, az elis-
merést e tekintetben, hogy végre megajandékozta magyarhoni 
lutheri egyházat egy diakonissa-anyaintézettel, mely oly sok hív 
embernek képezte szive vágyát. 

A katholikus irgalmas nővérek fellépése s ezeknek sokszor 
szükség parancsolta befogadása az evangelikus családokba, már 
azelőtt is hosszabb időkön át azt az óhajt keltette fel, hogy 
legyenek külön evangelikus ápolónők. Különösen Freytag Viktor 
lelkész foglalkozott behatóan a diakonissa intézménynyel s annak 
Pozsonyba való bevezetésével. S tényleg a kórház, nem kevésbé 
az árvaház s az elaggottakháza fontos kapcsoló pontokúi szolgál-
hattak egy diakonissa-intézet létesítésére. Freytag lelkésznek 
súlyos megbetegedése és halála folytán ezen előmunkálatok nem 
igen haladtak előbbre, terveket szőttek, tudakozódtak és véle-
ményeket nyilvánítottak. Ezen szerény előmunkálatok fonalát 
azután észszerűen Freytag hivatali utódja Ebner Gusztáv lelkész 
vette fel s ez több buzgó férfiút úgy meg tudott nyerni ügyének, 
hogy egy diakonissa-intézet alapítására vonatkozólag határozott 
indítványt tettek, a melyet 1890 okt. 5-én határozattá is emel-
tek. Egyúttal a konvent egy bizottságot nevezett ki s elrendelt 
erre a célre házigyüjtés. A bizottság karácsonykor egy általánosan 
tájékoztató és buzdító röpiratott bocsátott ki, melyben az egy-
házközség híveit ez uj szeretet műnek hathatós támogatását s 
előbbrevitelét kéri. S e kérés szives meghallgattatásra talált, a 
mennyiben buzgó gyűjtők rövid idő eredményképen 4373 frt. 
88 kr.-t s ebből 2900 frtot mint alapító járulékot tudtak fel-
mutatni. Csak azt jegyezzük meg még, hogy már kezdetben az 
intézetnek olynemű berendezését határozták el, hogy az, mint a 
röpirat mondja, „hivatva volna, egykoron egész Magyarországnak 
anyaintézetévé válni". Ezen igéretét híven töltötte be az egy-
házközség. 

Közben természetesen további előkészítő lépéseket kellett 
tenni. Ebner lelkész összeköttetésbe lépett a Gallenkirchenben 
levő osztrák ánya-intézettel, a mely szívesen vállalkozott arra, 
hogy a megkezdéshez két diakonissáját átengedje. Ez meg is 



történt 1891 tavaszán, egyelőre ideiglenesen, hogy a hivek meg-
ismerjék a diakonissa-ügyet, Ebner lelkész engedett át és ren-
dezett be egy szobát (az ú. n. káplániát) a két első nővér, 
Maier Teréz és Sääf Ida számára. Utóbbi helyébe azután az 
intézet hivatalos megnyitásánál a bécsi állomás igazgató nővérét, 
Obermeir Erzsébetet küldték Pozsonyba főnővéri minőségben. 

1891 augusztus 2-án végre a délutáni istentisztelet kereté-
ben megtörtént a két gallneukircheni nővérnek ünnepélyes be-
vezetése, úgyszintén az intézet megnyitása. Schwarz Lajos 
gallneukircheni esperes, az ottani anya-intézet igazgatója (rector) 
és Ebner lelkész tartották az ünnepi beszédeket ; másnapon 
Gallneukirchennel megkötték — és végre is hajtották a szerződést. 

A diakonissákat a kórház baloldali földszinti lakásában 
szállásolták el, mert hisz itt volt legközelebbi munkaterük: a 
kórházban a betegek ápolása s a háztartás vezetése. Magán-
ápolás csak mellékesen volt végzendő. 

Mivel az intézetnek az volt a rendeltetése, hogy anyainté-
zetté legyen, mindjárt három előpróbanővért vettek fel kiműve-
lés céljából. Ezek a következők voltak : Pauer Katalin Pozsony-
ból, Lenhardt Mária Limbachból és (valamivel később) Halper 
Paula Pozsonyból. 

1891 szeptember 6-án feloszlott az eredeti bizottság s 
helyébe egy, az akkori választmányi elnök, Günther M. V. elnök-
lete alatt álló saját intézőbizottság lépett : Günther ez ügy iránt 
már kezdettől fogva is melegen érdeklődött. Az intézet közvet-
len vezetését a lelkészi hivatala ruházták, a melynek bizalmi 
embereként Ebner lelkész ügyelt fel az intézet belső ügyeire. 
A házi áhitatosságokat (biblia órák) felváltva a három német 
ajkú lelkész tartotta s a próbanővérek oktatását is ők látták el. 
Az orvosi oktatást dr. Dobrovits Mátyás vállalta magára, mig a 
hivatásra való nevelésről az igazgató nővér gondoskodott. Házi-
rendnek a Gallneukirchentől is ajánlott stuttgarti anya-intézet-
nek kiváló házirendjét vezették be. 

Az ifjú intézetet az első fájó veszteség Meier Teréz nővér-
nek váratlan, gyors halála miatt érte, a ki 1892 január 16-án 
szivszélhűdésben halt meg. Mivel az újonnan belépő próbanővérek-
ben elegendő és megfelelő munkaerő kinálkozott, az elhúnyt 
nővér helyét nem pótolták Gallneukirchenből. 

Hogy a diakoniának kezdetben Pozsonyban is sok előítélet-
tel, sőt bizonyos bizalmatlansággal kellett megküzdenie, az 
magától értetődő. Ezzel minden határozottan evangeliumi hitű 
alkotásnak meg kell küzdenie. Oly társulat, mely nem pusztán 
szent külső rendelkezésekkel lép fel, hanem a szívnek megszen-
tesülésére törekszik az az átlagos, csak névszerinti keresztyénség 
előttt csak feltűnő, sőt botránykoztató lehet. De találkoztak olya-
nok is számosan, a kik szeretettel közelegtek az intézet felé s 
a nővérekkel való érintkezésben buzdítást kerestek. Hetenként 
egyszer varrófűzérke gyűlt egybe, a melynek buzgó tagjai varrás-
sal voltak az intézet segítségére és az egyházközségből való 



hölgyek részére szintén hetenként tartott énekórák képezték az 
első indítást a most már oly áldásosán működő egyházi énekkar 
alapítására. Szintúgy sok ajándék (mint példáűl a Szulovinyi-, 
Muchow-, Pisztóry-féle hagyományozások, továbbá Kiforry Mária 
úrnő házának átengedése, nemes Toperczer Emilia alapítványa 
bizonyította, hogy az ügy iránt meleg szeretettel viseltetnek. 

A kórházban való munkájuk mellett a diakonissáknak 
különösen a magán betegápolással volt sok dolguk. A leány 
árvaháznak gondozása (1892) szintén uj kötelezettségekkel járt. 
Szükségessé vált tehát, hogy a távolabbi köröket is, különösen 
honi egyházunk munkabíró leányait figyelmessé tegyék a 
diakonissa hivatásra, E célból azután 1894-ben az egyház mind 
három nyelvén egy „röpirat"-ot bocsátottak ki munkaerők 
szerzése végett. Ez azonban — sajnos csak nagyon szerény 
mértékben sikerült. A női diakonia általában véve sokkal ismeret-
lenebb volt, semhogy tömegesebb jelentkezésekre lehetett volna 
számítani. A budapesti anyaintézet is épen ez időben fejtett ki 
élénkebb tevékenységet s igy számos lutheránus hajadont, a 
kiknek tulajdonképen nálunk kellett volna belépniök, magához 
csábított. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy az intézet csak 
nagyon lassan növekedett s hogy folyton érezhető diakonissa 
hiánynyal kellett küzködnie. Hátrányosan hatott továbbá a 
kórházban egy sebészeti osztálynak a hiánya is; igy kétszeres 
köszönetet érdemelt Stuttgart, a midőn késznek nyilatkozott 
arra, hogy további kiképzés céljából évenkint felvesz intézetünk-
ből egy vagy két diakonissát. Hiszen ott különösen a sebészetre, 
— de meg a gyülekezeti ápolásra vonatkozólag is, sokat lehetett 
tanulni. A stuttgarti tartózkodás diakonissáink közül soknak 
vált maradandó áldásává. 

Az egyházközség jótékonysági intézeteinek általános szer-
vezésével, 1895 május 4-én az anyaintézet is saját alapszabályo-
kat kapott, melyek értelmében a szellemi vezetésről s képviselet-
ről a gyülekezet egy lelkészének, a gazdasági felügyeletről egy 
felügyelőnőnek s az intézet további ügyeinek vezetéséről egy 
bizottságnak kell gondoskodnia1). 

A pénzügyi kezelés, miként ezelőtt, továbbra is az egyházi 
iroda körében maradt, a miáltal az intézet teljesen megszabadult 
egy jelentékeny munkatehertől. Ezen alapszabályzatot azután 
1903-ban, az összes egyházközségi szabályzatokkal egyetemben, 
egyházhatóságilag is jóváhagyták. Igy a pozsonyi anyaintézet 
azon kevés diakonissaházak közül való, a melyek szerves tagjai 
a hivatalos egyháznak. A kaiserswerthi szövetkezetbe alapos 
okok miatt nem lépett az intézet 

Az uj alapszabályok értelmében vezető lelkésznek 1895 
junius 9-én Schmidt K. J. lelkészt választották meg végérvényesen, 
miután már korábban is egy ideig ő töltötte be ideiglenesen 
ezt a hivatalt. Felügyelőnő az intézet igazi barátnője Báró Rüdt 
Mária de Collenberg lett. 

1) A főfelügyeletet természetesen az egyházközség, illetőleg a konvent 
gyakorolja. 



Ugyanez évben (április 28) történt az első diakonissa-avatás. 
Az intézet első öt felavatott diakonissája : Lenhardt Mária, 
Halper Paula, Maresch Anna, Roy Bozena és Jarosek Róza volt, 
kik közül jelenleg már csak az első és harmadik van az inté-
zetben. Rá egy hónappal (1895 május 26) első, soproni kül-
állomását vette át, mely egyelőre két diakonissát kapott. További 
állomások : Eperjes (1899), Kőszeg és Rozsnyó (1899), Pinka-
fő (1901), Lőcse (1903) Locsmánd, Modor, Kézsmárk (1904) és 
Driethoma (1906). Az anyaintézeten kivül összesen 18 pozsonyi 
diakonissa működik. 

További fontosabb események még : egy saját házirendnek 
készítése 1897-ben1), a leányegyháznak saját diakonissa fel-
ügyelete alatt álló helyiségekbe való átköltözése (1898), egy 
diakonnak alkalmazása (1899), egy női otthon alapitására vonat-
kozó elvi határozat s az eddig Schmidt lelkész által magán 
úton űzött iratterjesztés átvétele (1900), a Neuendettelsautól át-
engedett főnöknőnek, Billnitzer Matildnak, ideiglenes hivatalba 
lépése a nyugalmazott Obermaier Erzsébet helyébe (1902) s 
annak végéivényes alkalmazása 1906 julius 25-én. 

Súlyos veszteség érte az intézet első, buzgó felügyelőnőjé-
nek. Báró Rüdt Máriának visszalépése és 1901 február 18-án 
bekövetkezett halála folytán. Utódja Hallwyl Ludvina grófnő. 

Magától értetődik, hogy az intézet lassankénti növekedése 
ennek helyi kibővitését és kiterjesztését tette szükségessé.'2) A 
tulajdonképeni kórházban lakható helyiségekhez még az utcára 
szóló helyiségekből kellett néhány lakást hozzácsatolni. De ezen 
átalakitás nem elégséges. Nem elégségesek különösen azért, 
mert az intézet ezáltal teljesen szét van forgácsolva. De egészségi 
tekintetben sem lehet megfelelő ezen állapot, a mennyiben a 
diakonissák feltűnően sokat betegeskednek. Az anyaintézetnek 
egy megszerzett telken való ujjá épitését ugyan már 1902 okt. 
5-én határozta el az egyház3), s egy buzgó hölgy bizottság 
1904-ben e célre házigyüjtést is rendezett, de az intézetnek s 
az egyházközségnek pénzügyi helyzete olyan volt s olyan még 
ma ís, hogy épitésbe fogni nem volt tanácsos. Az 1906-iki 
jubiláris esztendőben szándékolt alapkő letételnek-, sajnos-, 
félbe kellett maradnia. Adná a jó Isten, a ki eddig is növeke-
kedést adott az intézetnek, hogy ez az oly égetőn szükséges 
otthonát minél előbb felépíthesse ! Az egyházközség, minden ál-

*) A diakonissaügy lényegéhez s történetéhez v. ö. a standardworkon 
kivül D. Schäfernek „Die weibl. Diakonie in ihrem ganzen Umfange dar-
gestellt" 3 köt. II. kiad. Stuttgart 1887—91, különösen Walter E.: Der Diakonis-
senberuf, 2 rész. Gütersloh 1899 és 1902 ; úgyszintén Meyer, Fr.: Von den 
Diakonissen u. ihrem Beruf, Nördlingen 1883. 

2) „Haus- und Berufs-Ordnung des Diakonissen-Mutterhauses der 
evangelischen Gemeinde A. B. in Pressburg", Stuttgart, 1897 egy az eddig 
használt stuttgarti házirendnek a honi viszonyokhoz alkalmazott átdolgozása. 
Ezen terjedelmes műnek egy rövid kivonata magyar nyelven is megjelent. 

3) Nevezett telek közel a kecskekapui temetőhöz, a védcölöputcán, az 
azelőtti-Pálííy kerttel szemben van. 
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dozátra kész. Az egyházegyetemen múlik hogy tetterősen, céltu-
datosan támogassa azon intézményt, a mely amúgy is teljesen 
az ő szolgálatában áll. 

Az utolsó tudósitás szerint (1905) az intézet nővéreinek a 
száma összesen 44 volt, nevezetesen volt: 13 felavatott 
diakonissa, 25 próbanővér, 5 elopróbanővér (novicia) és egy 
pótnővér. A kórházban 1905-ben 184 személyt ápoltak 5196 
napi számban, m agán ápolásban pedig 87 személy 1324 '/2 napon 
és 1930V2 éjjelen át. A községi ápolás céljából 852 szegény-
és beteglátogatást tettek. Az állomásokon kórházi ápolásban 
részesült 361 beteg 6395 napon, magánápolásban pedig 237 
személy 912 napon és 12161/2 éjjelen át; ezen felül tettek 4822 
látogatást, 157 gyermeket oktattak gyermek- és kötőiskolákban 
és 125 leányt gyűjtöttek hajadon fűzérkékbe. Az iratraktár, mely 
egy saját könyvelárusitót foglalkoztat, bibliákat, másnemű ira-
tokat és jelmondatos falitáblácskákat adott el 4440 korona 
74 fillér értékben s azonfelül ingyen is sokat osztogatott szét. 

Vajha szépen nevekedne és fejlődne az anyaintézet, az 
egyházközség eme legifjabb, de minden bizonynyal legjelentő-
ségteljesebb szeretetműve, melynek, feladata egyszersmind oda 
hatni, hogy az egyház a maga régi, jó hitvallási alapján 
tovább épüljön. 
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