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A miskolci evangélikus templom
rövid. története
Ez egyház igazi élete II. József "türelmi rendeleté"-nek hatására indul meg; addig csak. rejtve, meg-megakasztva csörgedezett
élet-ere, mint a hegyi forrás. E rendelet (edictum tolerantiae)
1781. okt. 24-én jelent meg s már a következö év ápr. 1-én Radvánszky Ferenc elnöklete mellett a: miskolci evangélikusok népes
és lelkes gyülése kirnondja az önálló anyaegyházzá alakulást, ,tehát Arnót-tól, mint articularis helynek minösített s így szabad
templomhasználattal
bíró egyháztól testvéries szellemben elszakad a megalakuló miskolci gyülekezet.
Első gondja, szent céltüzése a - templom.
1782. máj. 14-én küldöttség viszi Bécsbe a felségfolyamodványt s azt Radvánszky Ferenc átnyujtja a fiatal, felvilágosult fejedelemnek. ebben kéri a gyülekezet: "legyen szabad vallásunkat
nyilvánosan gyakorolnunk s engedtessék meg nekünk Miskolc
városában templomot emelnünk". Erre 1783. augusztus 21-én
adatott meg a fej edelmi engedély, melyet október 8-án hirdettek
ld Borsod megye közgyűlésében; erre a gyülekezet másnap okt. 9-én - forró lelkesedéssel, a fejedelem iránt hálás hódolattal anyaegyházzá szervezkedik; megindul a tagok számbavétele
és a gyűjtés, az építendő evangélikus templomra.
Míg az fel nem épült, a mostani templom helyén állott nagy
laépületben tartották
őseink istentiszteleteikel:
az elsőt 1783.
nov. 30-án. Hatodfél év múlva - 1789. máj. 9-én tétetett le a
'templom alapköve; belső és külsö gátlások folytán csak 8 év
múlva készült el az építkezés s 1797 (évszám az oltárunk csúcsán
látható) okt. 29-én az egyház egész közösségének boldog örömére
felszenteltetett a templom.
Megindúl tehát az igazi, a teljes egyházi élet. De jönnek a
megpróbáltatások.
A reformáció háromszázados emlékünnepére
készülődik az egyház, mikor 1817. július 20-áp. tűz hullott a
/'
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templomra s a tetőzete és belső felszerelése - az oltár csodálatos módon épségben maradt - martalékul esett.
Amde aJ fecske nem sokáig siratja a: lehulló fészkét, hanem seTényen', élénk suhanással siet összehozni a sarat új fészkéhez;
igy a miskolci egyház is: három év múlva ismét áll a templom
.belsöleg-külsöleg megszépítve. 1820. október 15-én új ra megnyiltak ajtajai, újra átadatott szent rendeltetésének. Zengett az ének:
"Lakozzál ebben Igéddel. töltsd be ezt dicsőségeddel ... "
1843-ban újra tűzvész dúlt városunkban, mely "az egyház
-osszes épületeinek tetőzetét elhamvasztá", tehát cseréppel fedetett be az akkor még torony nélküli templom. Első alakjában
ugyanis szabályos keresztalakú volt, mindegyik szárny egyenlő,
csak 1819-ben gondoskodnak elődeink a torony-építésről, amikor is - az akkoriban folyó újjáépítési terv keretei között húsvét harmadnapján leteszik a toronyalapköveit s a templomtetözet magasságáig fel is húzzák a torony falait; így a templom
dél-északi keresztvonala megnyúlik. Ez az alak marad meg egé.szen 1863-ig,amikor is - okt. 13-án - a karcsú, szép torony felnyúlik a magasba s csúcsára csillag, aranyozott csillag helyeztetik, jeléül, hogy magasság felé, a végtelenség felé száll a hívő lélek s az az áldott "tündöklö hajnali csillag" - Jézus - a vezére.
A torony felavatása 1865. április 20-án ment végbe; amikor
is az időközben egy-egy buzgó család által adományozott három
harang diadalmas kongása hirdette a miskolci evangélikusok áldozatos egyházszeretetét. Harangjaink acélból öntettek Bochumhan (Westfália); 16, 10 és 5 q súlyuak; mint felirataik megörökítették, a Zaltzer-, Gaudig-, Kraudy-, Hutter-, Sesztina-, Trillhaasés Napravszky-családok adományaiból e családok egy-egy elhunyt tagjának emlékére. Zolizet Lajosné egymaga 1000 (ezer)
forintot adott anagyharangra.
Templomunk minden téglája, minden vakolat-darabja és
egész felszerelése az elődök személyes Ielelösségérzetéről és áldozatáról beszél; boldog volt, aki adhatott és segíthetett. Kellett
2. templom. Benne lelkesülten, forrón, izmosan tartott vasárna- pot az ének, mely gyermekhangok szopránjából
s öregek mély
zengö baritonjáhól fonódott össze; leányok és asszonyok áhitalos lelke borúlt benne imára; a templom közös otthon, áldott,
lélekkel teli kedves otthon, ahová a távolból is visszavágyik. hazavágyik a szív.
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/ Toronyról szólva megemlítjük, hogy városunkban sok éven
át egyetlen járó, ídötmérö, idötmutató toronyára a mienk volt;
Henszlmann budai órásmester alkotása, kisebb javítgatásokkal
immáron 74 éve mutatja aJmulandóságot, hogy ezzel az örökkévaló felé hívjon.
Templomunk belsö világába térve, az áldozatok, az egyházdicsőségéért dobogó szívek meleg áramlása csapja meg lelkünket. Az oltár közadakozásból
1820-ban épült, elöbb fa-oltárunk
volt. Kegyszereket, urvacsorai edényeket, kannákat, kelyheket és
ércpoharakat buzgó hívek, közöttük "az nemes tsizsmadia ifjú;
társaság" adományoztak; oltárterítőket
fehér lelkű leányaink
himeztek, - a legszebbet 1917-ben a: reformáció négyszázéves
jubileumára - imádságos hitű asszonyaink varrták, vagy adtak,
Oltárunk képe, mely a Getsemane-ban imádkozá Jézust ábrázolja, művészet-történeti emlék és igen nagy érték: Székely Bertalan
alkotása.
Mostani orgonánk 1845-böl való, Zimmermann löcsei orgonakészítő mester műve; új fúvószerkezettel
Prónay József "föfelügyelő" látta ell877-ben, míg 1924-ben Angster pécsi orgonakészítő cég újra hangolta s ventillációs fujtatószerkezettel látta
el az akkoriban szokásos búza-valutáért.
Templomunk, mint minden földi, emberi alkotás, noha az'
örökkévalóság' hirdetője, mégis folyton kopik, vénhedik, tehát
folyton megújhodásra
vár, mintha ezzel is, némán is hirdetné a
mi egyházunk nemes, evangélíumszerü
alaptörvényét: a folytonos reforrnálásnak, a folytonos újjászületésnek elvét.
1926-ban az omladozás külsö vakolatat teljesen leverettük és
új vakolattalláttattuk
el; ugyanez évben a torony megavult, megrozsdásodott - bádog-tetözetét
rézlemezzel
kicseréltettük. míg
1938-ban ismét újravakoltattuk a falakat. A múlt (1940.) év nov.
elején orkánszerű vihar seperte le templomunk tetőzetét s megrongálta a torony rézlemez-fedelét is, tehát rendbehozattuk.
Igy érkezett elideje a belső megújításnak, melyet ez év aug.
és szept. hónapjaiban végeztettünk el, amikor is a villanyvezetéket a fallia sülyeszttettük, az egyszerű szürke festést díszesebbel
cseréltük ki s az ablakokat is megújíttattuk,
amennyiben kath edrálüveget alkalmaztunk a két szélsö pár (oltár és orgona melletti) ablakon.
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A megújítasi
munka még nincs befejezve, mert a falak és a
világítási szerkezet rendbehozásán kívül hátra van még két nagy1 jelentőségű
munkálat: az orgona kicserélése, vagy legalább győkeres megújítása
s a fűtés problémájának
okos és. időtálló megoldása,
Ez is menni fog.
Csak az Urnak, a mi.ierös várunknak" kegyelme hozza el a
békességnek s az építő munkának áldásos esztendeit s az egyházukat féltőn-szerető szívek buzgósága melegítse át a különben
hideg falakat.
Legyen áldott minden egyháztag, aki felelősségérzettel
és áldozatkészséggel segít a mi templomunk szebbé,kellemessé,
kedvessé alakításában.
A külső templomot ugyanis mindig a belső, a lelki templom
. alakítja, építi, mint csiga magához idomítja házát.

Duszik Lajos.
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Imádság
a megújított miskolci templom 1941. október hó 5-én tartott
felszentelési ünnepén'
Mindenható Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban!
Dicsőítésedre nyílik meg ajkunk itt e szent helyen. Dicsőítünk,
Téged, hogy templomépítő őseink hajlékot emeltek a Te nagy
neved magasztalására. Dicsőítünk Téged, hogya Te templomod
szeretetét beleoltottad a mi szívünkbe. Dicsőítünk, hogy ismét
megnyilott előttünk e szent hajlék ajtaja és mi örvendező szívvelIéphettünk
a Te oltárod elé. Olyan jó minékünk itt lennünk!
Hallgasd meg a szárnyaló énekben felszálló, Téged kereső
fohászt: Jövel Szeritlélek Uristen, töltsd be szíveinket bőven!
Hallgasd meg könyörgő szónkat, amikor arra kérünk, nézzenek
a Te szemeid e házra éjjel és nappal. Légy itt, a Te szentséges
jelenléteddel. amikor betérünk
ide, hogy' Veled találkozzunk,
szólj hozzánk a Te örökkévaló szent beszédeddel. amikor a kísertések között erő után vágyakozunk, nyisd meg a mi szívünket a Te igazságaid befogadására és adj nekünk megnyugtatást,
amikor felzaklatott lelkünk békesség után vágyakozik. Hallgasd
meg itt' a Hozzád szálló imádságot!
Kérünk, áldj meg minket most is, amikor alázattal borulunk
le Előtted. Tekints erre a gyülekezetre és hallgasd meg az imádságot, amely a szívekből száll fel Tehozzád. Add nékünk a Te
Szentlelkedet, hogy egyedül csak Reád figyeljünk, csak a Veled
való együttlét öröme és boldogsága tündökölj ék az orcánkon.
Áldd meg a mi bejöttünket, áldd meg a mi íttlétünket,
de áldd
meg a mi innen való távozásunkat, sőt kísérj minket az életúton
mindenkor a Te megtartó szereteteddel, őrködő kegyelmeddel.
Szenteld meg a mi buzgólkodásunkat,
a Jézus Krisztus nevében
kérünk, ámen. '
Marcsek János,
a hegyaljai ev. egyházmegye esperese,
ózdf ev. lelkész.
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A nagy templom és a még nagyobb Krisztus
Turóczy Zoltán tiszai evangélikus egyházkerület
felszentelő egyházi beszéde

püspökének

Máté 12:1-8.
"Abban az időben a vetéseken áthaladt Jézus szom·
batnapon ; tanítványai pedig -meqéheztelc és kezdték a kalászokat tépni. és enni. Látván pedig ezt a farizeusok, mondá·
nak néki: Imé a te tanít1Jányaid azt cselekszik, 'amit nem
seabcd. szombatnapon cselekedni. (5 pe(lig 7nonda nékik: Nem
oloastátok-é, mit cselekedett Dá1Jid,mikor megéhezett vala ő
és akik vete 1Jalának? Hogyan ment bé az Isten házába, és
ette meg a seentett kenyereket, amelyeket nem oala. szabtui.
megennie néki, sem 'azoknak, akik Ö vele valána7c, hanem
csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-é a törvényben,
hogy szombatnapon meg törik a papok a szombatot a templomban és ne~ vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy
a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez:
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. M61-t a seombatnatc is Ura az
embernek Eia;»

Amikor megállunk ebben az újjászületett
templomban
az újnek kijáró örök emberi érdeklődéssei,
a szépnek kijáró örök esztétikai gyönyörködéssel
és az áldozatos, jól végzett munka után
érzett örök emberi jóleső megelégedettséggel
s nem utolsó, hanem
legelsosorban sziuiuikbeti mélységes hálával a+ iránt az lsten iránt,
akitől kegyelemből
száll alá minden
jó adomány
és tökéletes
ajándék, - ez a megújult szép templom is ... , úgy érezzük, hogy
{1 mai vasárnapra
az any~zentegyház
által kirendelt szenileckében nincs semmi visszhang arra, ami bennünk van, bennünk pedig nincs semmi visszhang arra, ami az Igében van. Bennünk
ünnepi érzések vannak, az Igében pedig egy aprólékos tanrészJetről van szó. Hogyan érdekelne minkei ma az a kérdés, hogy
.szobad-e szombatnapon
a vetéseken áthaladó éhes embereknek
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(gy pár kalászt letépni, azt kimorzsolni és a benne lévő szemeket éhségük csillapítására megenni!
Igaz ugyan, hogy emögött a részletkérdés mögött a templom
értékelésének
és az ünnep megszentelésének kérdése húzódik
meg, mint elvi háttér p ez már legalább mutat valami rokonságof
azokkal a gondolatokkal, amik ma ezt a gyülekezetet eltöltik. Az
Igében azonban Krisztus kritikai álláspontot foglal el a templomértékelés és ünnepszentelés azon gyakorlatával szemben, amelyet
a farizeusok a törvény alapján képviselnek. Félreérti. azonban
Jézus kijelentését az, aki e bfrálati magatartásból arra akar köuetkezietni, hogy Jézus szemében a templom- ésaz iuitiepszetiielés
nem jelent annyit, mint kortársainak ,a számára. Jézus Kriszlus
nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. A harmadik parancsolat kötelezettsége alól sem akarja feloldani az övéit, csupán azt a negativ kegyességet kifogásolja, amely az istenfélelem
legföbb életmegnyilvánul~ának
nem a pozitivumot tekinti, vagyis azt, hogy valaki valamit cselekszik, hanem a negativumot,
vagy is azt, hogy valaki valamit nem cselekszik. A törvény apró-o
iékos magyarázatából keletkezett sűrű tilalomfák erdejében negatw erényeket kereső kegyességet óhajtja megtanítani a törvény
szelleméből folyó pozitiv kegyességre.
Etibet: a történetben is akkor, amikor megállapítja: "a templomnál nagyobb van itt", elismeri azt is, hogy a templom nagy.
csak van még más is, ami, illetve aki nagyobb, mint a templom •
Akkor, amikor leszögezi, hogy Ű a szombatnak Ura, nem
csökkenteni akarja a szombat tekintélyét, hanem emelni óhajtJa azzal, hogy ezt a napot különlegesen is uralma alá akarja helyezni.
Ha így nézünk erre az Igére, azonnal időszerüvé válik számunkra, hiszen a templom nagyságáról és Kriszius nagyságárM
beszél minékünk.
Jézus nemcsak a kalásztépés alkalmával kialakult vitában
szögezi le azt az elvi álláspontját, hogy a templom nagy, haneur
egész élete erről a meggyőződéséről tesz tanubizonyságot. Csak
pár mozzanatot ragadok ki életéből ennek igazolására.
ismerjük jól, hogy 12 éve~ korában mint megy fel Jeruzsálembe a templomba. Tipegő gyermeklábm nem a szomszédbét
indulnak a templom felé, nem is a város széléről. Názáret léqoo-
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nalban 100 kilotnétertupre feküdt Jeruzsálemtől.
Ezt a táuolságot nem r~bogó' gyorsvonaton
teszi meg, vagy száguldó paripákon, hanem ott lépked a többi gyalogos oldolan
az országút
porában.
Ekkora
távolság le szokta tuiieui cr szaímoláne-Iellceaedésekei
s nagy nekibuzdulásokat,
de ó' mégis végigjárja az1"
utat: Jeruzsálemben
várja Ot a hatalmas
világváros
ezer látnivalója, ot mégis csak a templom
tudja lekötni
és
ami ott
tuulluüo, Kell-e ennél ékesebb bizonyságtétel
arról,
hog'y milyen nagy Jézus szemében a templom és az ünnep! - Emberek,
akiknek
a templom
tövétöl is messzi az út sokszor a templom
lJjtajaig, vagy akik felmentve
érzik magukat
a templom
vonzó
ereje s az ünnepszentelés
kötelessége alól azért, mert hel!]ben
mncs templomuk,
gondolkozzanak
el azon. hog!] a gyermek
Jézus számára milyen nagy volt a templom.

az,

Elete végén is van egy jelenet, amely ugyanezt igazolja. Mikor az utolsó húsvétra készül fel a jeruzsálemi
templomba,
abban a biztos tudatban indul, hogy "sokat kell szenuednie a vénektot és a föpapoktól
és az írástudóktól
és megöletni".
LegközeLebbi tiozuüariozái
Péter ajkán kereeztisi akarják
visszatartani aitól, hogy# ne menjen a templomba,
ha ott ellenségei vannak, Jézus azonban sátáni gondolatnak
bélyegzi meg ezt a gondolatot
s feltartóztathatatlanul
elindul
a templom
felé, ahol
tudja, hogy halálos ítélet vár reá. (Máté 16:21-23.) Olyan nagy
dológ számára a templom
és az ünnep, hogy élete kockáztatása
tirán sem lehet Ot visszatartani
aitól. - Emberek,
akik
érzéJrenységükben
oly hamar
meqnetiezteuiek
az egyházra,
mert
hajlandó,
vagy nem tud olyan mértékbeti
szolgájuk
lenni,
azt ak szeretnék s "haragot
tartanak"
a templommal
és az
ünneppel, gondolkozzanak
el azon, hogy Jézus szálIÍára mibjen

nem
mmt

muuien egyéni
nagy

volt

érdeken és minden
a templom
és az ünnep.

sérelmen

felülemelkedöen

Nemcsak
a jeruzsálemi
templommal
kapcsolatban
látjuk
ezt Jézus életében. Lukács 4:16-ban föl van jegyezve róla, hogy
Nazaretben
szokása szerint
minden
ünnepen
elmegy az imaházba. Falujában
nem a főváros aranykupolá":;
temploma
várja
őt pazar ékesséqéoel,
hanem
egy egyszerü kis falusi
hajlék;
nem dtszes köntösökbe
öltözött
papok végzik benne az istentiszteletet, hanem egy egyszerü falusi tanító; nem áldozatok
ünnepélyes cselekményei
történnek
ott az istentiszteleten,
csak
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egyszerü bibliaolvasás
és imádkozás,
mégis ott van minden ünnepen, amikor otthon van. S nem fölényes bírálattal
és bosszankodva ül az imaházban,
hanem
mint
épülésre
váró alázatos
.hivő. - Emberek,
akik értelmi
bűvészmutatványokat
és esztetikai gyönyörüséget
keresnek a templomban
és az ünnepen s ha
ezt nem találják
meg, jogot érezn ek magukban
arra. hogy az
(,gyháznaR csupán Jogi, anyagi, vagy kuliúrális
életmegnyilvánulásaoot
vegyék ki részüket, a templom
népétől
pedig' távol
tartsák magukat és saját értelmi fölényük
ítélkező gőgjévei s a
bosszankodás
kellemetlen
érzéseivel tudnak csiiptui templomba
Jönni, mikor
valami
kül,ső körülmény
elkerülhetetlenül
erre
kényszeríti
aket, gondolkozzanak
el, hogy milijeti
magas föÍf!nyben volt Jézus a názáreti tanító felett és saját maguk felett
ts s mégis milyen alázatosan tudott elfogadni mindent a templomtól és ünneptől,
mert nagy volt az számára.
Külön flgyelemreméltó
Jézusnak a templomhoz
és ünnephez való viszonyában
annak a megfigyelése
is, hogy Jézus nagyon jól ismeri az lsten előtt való egyéni elcsendesedésnek
ál-

aásoii s azt gyakorolja

is. Tanítványai
többször találják
őt kora
lwjnalban
egyedül imádkozva
s éjtszakák idején is sokszor tusakodik egyedül Isietiéuel. Lelki élete s az .4.tyállOz való egyedül

otto

viszonya feljogosíthatná
őt arra, hogy felment ve érezze
magát aitól, hogy részt vegyen annak a gyülekezetnek
kultikus
életében,
amelynek
közösségébe
életkörülményei
helyezik
Őt.
iH égis .résztvesz a közösség kultikus életében. - Emberek, akik
azért, mert otthon is lehet bibliát
olvasni s maguk is tudnak
imádkozni,
sokszor felmentve
érzik magukat
a templom
és az
ünnep látogatása alól, - gondolkozzanak
el azon, hogy Jézusnál jobban e világon senki sem tudhat magának istentiszteletet
tartani
és Ő mégis buzgó látogatója
a templomnak
s megszenteWje az ünnepnek,
mert nagy dolog előtte a templom
és az
ünnep.
Jézus életének
azon jelenetében
válik
legvilágosabbá
a
templom
és ünnep nagyságáról
valloitmeggyöződése,
melyet a
Iemplomusziitás
néven ismerünk.
Mind a négy evangélista
fölJegyzi ezt a történetet,
mert felejthetetlen
számára az a szenvedéu],
mely
e jelenetben
Jézus szeméből
villámlik,
ajkáról
mennydörög
s kezében mint korbács csattog. Az Ő tanítványai
abban [oqaimazzák
meg e jelenetről
alkotott
megrendítö
élmé-
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A miskolci evangélikus templom újjászentelése
után 1941. október 5-én.
Turóczy

Zoltán

püspök

imát

mond.

a belső megújítás

nyüket, hogy idézik a zsoltár szavát: "A te házadhoz való feltö
szereiet emészt engem:' (János 2:17.) Olyan nagy számára a
tempLom és ünnep, hogy annak sérelme elbordozhatatlanabb
számára, mini a ,saját magán esett sérelem. Akik
bántják.
azokra nem haragszik; mikor szidalmazzák, viszont nem szidolmaz, mikor korbácsolják, senkire vissza nem iit, de a templom
és ünnep megszentségteLenítésél nem tudja nyugodtan és kö·
zotnbosen véglgnézni. - Emberek, akik olyan közömbösen el
tudnak menni a templom és az iinnep megrontását előidéző
okok és jeLenségek meLLett, s egyáltalában nem érzik, hogy
mindehhez vaLami közük is uolna, gondolkozzanak el Jézus
éemplomtisztító indulatán s azon, hogy milyen nagy volt Jézus számára a templom és az ünnep.

ot

A mal nap szentleckéje azonban nemcsak a templom és ünnep nagyságáról beszél minékünk, hanem arról is, hogy "a
templomnál nagyobb van itt". Az, aki nagyobb. mint a templom,
a templom Ura: Jézus Krisztus. Fontosabb D, mint a templom,
sőt a tempLomban is egyedül () a fontos. Nélküle nem templom
a tempLom. Lehet építészeti remekmű, csilloghat benne máriuuu], arany és ezüst, felmérhetetlen
kiticseket képoisetliet,
őltoztiettiek: papjai vagyontérő ornátusokba, szólhat a zene és az
ének világhírű műnészek
keze nyomán, vagy ajkáról, - csak
műalkotás, vagy előadó terem, vagy hangversenypalota,
avagy
múzeum csupán, de nem templom ... , ha nincs benne Kriszius.
S lehet az épület egyszerü kis falusi imaház, minden dísz, talán
minden ízlés nélkül is, szolqálhai benne öreg pásztor egyszerű
beszéde s zeneileg kifogásolható módon zetiqliet az ének, mégis
templom az, ha jelen van Krisztus.
Mlképen lehet Jelen a templomban az, aki nagyobb a templomnál? Hitvallásunk szecini az Igében és a szentségben. Anol
lsten Igéje tisztán és igazán hirdettetik, s a szentségek Krisztus
rendelése szerint szolgáltatnak ki, ott van az egyház és ott van
Krisztus.
Nem elég tehát a templomot szerettiúnk. a templom Urát
keLL szeretnünk. Nem elég a templomot látogatnunk, találkozásunk kell hogy legyen azzal, aki nagyobb, mint a templom. A
templomért való minden buzgóságunk, iránta való niituieti szeretetiuik hiábavaló akkor, ha nincs közösségünk azzal, aki a
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templomban

és ,a templom

által akar .oelűnk

találkozni . .Jó ezt

oüoqosan és határozottan tudomásul venni annak, a gyülekezetnek, amelyik ma megújitotf templomának örül.
Hogy tnii jelent az ember életében, ha találkozik azzal, aki
nagyobb, mint a templom, arra vonatkozólag izelltöt ad minékiuik az Igének az, a kijelentése, mely arra utal, hogy Jézus
Krisztus nemcsak a templomnál nagyobb, hanem az iuuiepnét
rs, .sneri a szombatnak is Ura az embernek Fia." Ha Jézus a
porotuira lép, 'ott feltétlen Ur akar lenni. A,z ünnepnek is [eliéi,

'

len ura akar lenni. Nem elég tehát az ünnepnapból egy órácskát néki szenielni,' hanem ahhoz eg ész e rt tart' igényt. Kérdezd meg magadtól: ki a te ünneped Ura? tn öfelsége, akinek
, hódolsz ágyadban pihenve, vagy a természetben barangolva?
Robot őfelsége, akinek igáját görnyedve húzod az ünnepen is,
hogy nagyobb legyen a kenyered? Gyönyör őfeLsége, aki járszalagján vonszol magával öröm-virágról
örömvirágra, míg fáradtan össze nem esel? Mind bitorlói ezek az 'lsten napjának. A
szombatnak: Ura az embernek Fia; il JéiusKrisztus. '
Nemes miskolci gyülekezet, legyen mindig olyan nagy előtted a templom, mint ezen
ünnepen, de legyen, legnagyobb
előtted az, aki nagyobb tnindeti templomnál és minden ünnepnél, MegváZtód, a Jézus Kriszius. Előtte hódolj meg s néki szolgálj! Amen.'
'

az

(

,

/
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A miskolci evangélikus templom újjászentelése
'után 1941. október 5-én.

a belső megújítás

A templom
megáldása. Középen:
Turóczy Zoltán püspök, tőle balra: Marcsek Jáno~
-esperes, Bujdosó György és dr. Weiszer Elek miskolci
vallástanító
lelkészek, jobbra:
Duszik Lajos tb. esperes, miskolci lelkész, Szikszay Zoltán miskolci vallástanító lelkész
és Moravcsik Sándor diósgyőri lelkész.

Dr. Bruckner Gvőző egyházfelügyelőnek
a templomrenoválásról szóló jelentése
az 1941. szeptember 26-án tartott
egyháztanácsi ülésen
Templomunk belső renoválásának nagyfontosságú kérdése
már 1936 óta foglalkoztatta az egyházközség illetékes szerveit.
Már néhai D. Geduly Henrik püspök 25 éves püspöki jubileumára elhatározta egyházkőzségünk a teplom alapos, külső és
helső renoválását. Annak idején a helyi lelkész buzgón gyüjtötte az erre a célra szánt adományokat; felkereste egyházközségünk tehetősebb híveit és kisebb-nagyobb ősszegeknek őnként
való megajánlására kérte őket. A lelkész dícséretreméltó tőrekvésének eredménye volt, hogyatemplomrenoválás
céljaira
1938 április 10-ig, egyházfelügyelövé történt beiktatásomig, őszszesen 3.378 P gyült őssze. Ez. az összeg azonban korántsem volt
elegendő a templom teljes renoválásának kőltségeire. Már felügyelöl székfoglalómban rámutattam arra, hogy minél későb1?en eszközöljük il javításokat, annál nagyobb költségek válnak
szükségess é, mert a romlás gyors iramban halad előre. Kívánatosnak tartottam, hogy kéressenek fel a megajánlók, váltsák be
ígéretüket
és fizessék be a megajánlott összegeknek legalább nagyobb részét.') Az elhangzott felhívás akkor eredménnyel nem
járt s azért' más pénzügyi müveletekkel, részben a költségvetés
terhére s a kiadások tételeinél alkalmazott szigorú takarékossági intézkedésekkel, részben pedig a vattal birtoknál mutatkozó némi felesleg felhasználásával sikerült templomunknak
külsejét 7.236.78 P költséggel még 1938 öszéig teljesen rendbehozatnunk.
-,
1) Lásd "Egyházközségi felügyelői székfoglaló"-mat.

Miskolc, 1938. 8 1.

15

\

A gyüjtés azonban eredménnyel folyt tovább, hiszen a templom belső renoválásának munkálatai jóval tetemesebb költségeket igényeltek. Az újabban begyült összeget azonban csakhamarfelemésztette a templom tetőzetének szükségessé vált javítása.
mivel 1940-ben egy hatalmas orkán lesodorta a templom tetőzete cserepeinek nagyrészét, úgyhogy 1981 P költséggel cserepezési, bádogozási és egyéb munkálatokat kellett Ioganatosítani,
nehogy a templom boltozata teljesen átázzék, Lelkipásztorunk
ezentúl is buzgólkodott újabb megajánlók szerzése körül és-igehirdetés alkalmával szorgalmasan kihirdette II befolyt kisebbnagyobb összegeket, hogya
híveket nagyobb áldozatkészségre
buzdítsa. Sajnos, a gyüjtés még így is lassan haladt előbbre s 3;,
közben kitört német-lengyel háború, majd az európai háború'
s a nálunk is elrendelt -mozgósítások közrejátszottak abban,
hogy egyre gyérebben gyültek a pengök és fillér ek a templom
belső megújulási költségeire. Elnöktársam írásban megkeresett, hogy támogassam a templomrenoválási alap gyűjtésében.
Végre, miután az egyház pénzügyi ökonomiáját új alapokra íektettem és tetemes adósságaink törlesztését nagyobb arányokban'
megkezdtem, 1941 március hó 19-én tartott pénzügyi bizottsági
ülésünkön kész tervvel jöttem a templomrenoválás kérdésében.
A kérdést tüzetesebben megvizsgálva. megállapítottam. hogy
csak 1900, szóval közel 2000 P áll a lelkipásztor gyüjtéseinek
eredményeképen rendelkezésre, ez a szerény összeg azonban
komoly renoválásra távolról sem elegendő. Emiatt szükségesnek véltem, hogy az' önként megajánlott. de eddig csak gyéren
befizetett összegek befizetése szorgalmaztassék. Ha a megajánlott összegek befolynának, ez kb. 5-6000 Pet jelentene, ami lényeges' hozzájárulás volna a templom belső javítási költségeíhez. Bemutattam a pénzügyi bizottság ülésén az általam megfo, galmazott felhívást, melyet a megajánlókhoz intéztem és kértem őket, tekintsék erkölcsi kötelességüknek, hogy ígéretüket
beváltsák. A komolyhangú felhívást 200 példányban sokszorosírva szétküldettem.")

----,
Kedves Hittestvérek!

2)
A mískolci ev. egyház templomlátogató tagjai
szomorüan tapasztaltá:k, hogy templomunk siirgős javításra szorul, amit tovább
halasztani nem Iehet, részint a nyersanyag ok árának rohamos emelkedése miatt,
.
/
mert az a veszély fenyeget, hogy az elhanyagolt templom csak ~okkal nagyobb áldozatok árán lesz rendbehozhatő. :fJvekk&ezelőtt felmerűlt az It terv, hogy néhai
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Dr. Müller Károly, mint a pénzügyi bizottság elnöke, ugyanezen gyülésen azt javasolta, hogy rövidebb szövegü felhívás is
készíttessék, amelyet megküldenénk az egyházközség összes híveinek s mely újból felhívná figyelmüket a templomrenoválás
céljaira történö adakozásra. E rövidebb szöveg megszerkesztésére felkértem elnöktársamat,
majd a felhívást 1000 példányban
kinyomatva, a híveknek postán szétküldettem.")
Igénybevettem ezenfelül a helyi sajtót is és :terjedelmesebb
cikkeket helyeztem el templomunk tervbevett renoválási munI

Geduly püspök úr 25 éves jubileumának emlékére az egyházközség tagjai önként
felajánlott adományaikkal a renoválást lehetövé teszik. A vallásos felbuzdulás
eredménye gyanánt egyházközségünk tagjai köréből tekintélyes megajánlások tö.r·
téntek, úgy a tehetősebb, mint a szegényebb viszonyok közűtt élők részéről is, úgyhogy remélhető volt, hogy az Istennek tetsző szándék rövid. időn belül megvalósulhat. Idők multán azonban a megajáulók közül nem mindegyik gondoskodott az egyház irattárában fekvő gyiijtóivre feljegyzett összeg befizetéséről. Noha sokan voltak, kik a kilátásba helyezett összeget részben, vagy egészben kiegyenlítették, sőt
számosan a megajánlottnál nagyobb összeggel adták tanubizonyságát áldozatkészségüknek, mégis kénytelen az egyház kérő szóval fordulni azokhoz a tagjaihoz, kiknél e téren késedelem mutatkozik, mivel templomunknak annyira szükséges kijavítása csak' mindnyájunk áldozatkészsége segítségével volna lehetséges. Ne feledjük,
lngy "A jókedvű adakozót szereti az Isten" és n;mnkánknak gyümölcseit nem áldozhatjuk ennél nemesebb célra. Bízunk abban, hogy egyházunk minden tagja áté:,'zi azt az ertcolesi kötelességet, melyet ígéretével vállalt. Kétségtelen, hogya mai
nehéz idők súlyosan érintenek mindnyájunkat, de RZ áldozato" épen az teszi százszorosan becsessé és Istennek tetszővé, ha nem a könnyen gyűlt felcslegből, hanem a
magunktól megvont fiHérekből adunk. Nehéz idők voltak akkor is, mikor omladozó
templomunk felépült és itt is, más egyházközségekben is a hívek szeretettel és szívesen adott pénzáldozatból emelték fel az Istenházát eleink, az állam egyetlen fillérnyi segítsége nélkül. Mutassuk meg, hogy belőlünk nem veszett ki atyáink áldozatkész szelleme, hithűsége, egyházszeretete ! A templom külső képe egyúttal az
pgyház képe, rendezett, vagy zilált voltának tanubizonysága. - Bízunk abban,
hogy mindazok, kik eddig feledékenységböl nem rótták le önként vállalt áldozatakat, meghadlják kérő szavunkat és sietnek annak eleget tenni. - A miskolci eu.
egyházközség elnöksége.
3) Kedves Hittestvérü.nk! Templomunk belső megújítása. (renoválása) immár sürgetően szükségessé vált. Ezt a munkát csak úgy cudjuk elvégeztetni, ha
rnindeu igaz evangélikus hűséges és áldozatkész lélekkel segíteni fog. Mindenki
hozza el a maga áldozatát. Valamikor úgy épült templomunk, hogy akinek nem
"olt pénze, az a téglahordó kezét hozta el és segített a falakat emelni. Mind nyájunké a templom, tehát mindnyájunké a fenntartásának kötelessége. Kérjük mniden hittestvérünk jószívű együttmüködését, együttes áldozatát. Az trr, a mí erős
várunk legyen e szép munkánkban segítségünk. Kedves hittestvérünk
felajánl.:tt összegének mielőbbi .befizetését kérjük. A miskoloi evang. egyház el'ljöksége.

17

-,

kálatairól. A kibocsátott felhívások erős visszhangra találtak és
a buzgalom fokozása érdekében hetenként névszerint nyugtáztattam a helyi sajtóban az időkőzben befolyt összegeket. A nem
egyszer rtekintélyes adományoknak
nyilvános nyugtázása hatha-tós eszköznek bizonyult az adakozó-kedv fokozására. Az érdeklődés egyre általánosabbá vált, sajnos azonban- utóbb el kellett
tekintenünk a nyilvános hirlapi nyugtázástól, mert a Sajtókamara h,atározata éntelmében az ilyen természetü hirközlemények
díjazás alá esnek. A kővetkező 2 hónap (jún.-júl.)
elsején újból
Ismételten küldettem felhívást azokhoz, akik felajánlott összegűket még nem egyenlítették ki. Tudatában vagyok annak, hogy
eljárásorriad tőbben zaklatásnak minösítették
és néhány neheztelő levelet is kaptam amiatt, de előttem csak a szent cél Iebegett
s azért kiengesztelésül
egy harmadik kérelmet is intéztem egyesekhez, legtöbbnyire több eredménnyel és sikerrel. Csak néhányan akadtak, akik harmadízben hozzájuk intézett kérelmemre
is süketek maradtak, de bízom abban, hogy ha látják majd megújult templomunkat teljes szépségében, ők is hajlandók lesznek
áldozatkészségre, megértvén a Szentírás szavait: "A jószívű adakozót szereti az Isten." Szeretném, ha minden miskolci evangélikus szívében fel tudnám ébreszteni, templomunk
renoválása
alkalmával, az áldozatkészség szép eredményét, amelynek köszönhetö, hogy őseink sokkal súlyosabb gazdasági és válságos
politikai állapotok közt fel tudták építeni Istennek ezen szent
hajlékát,

-

Felkérem ez alkalommal egyháztanácsunk mindazon tagjait,
kik eddig templomunk belső renoválási költségéhez még semmivel sem járultak hozzá, hogy adakozzanak jó szívvel minél
előbb, hiszen prezsbiterhez az méltó, hogy a gond és terhek vj,
selésében elől járjanak és vessék jól emlékezetükbe, hogy minden evangélikus egyház fenntantásának
és virágzó egyházi életének egyik alappilIére az áldozatkészség volt minden időkben.
Az erős agitációnak szép eredményeképen
két hónap alatt
.közel 4000 P gyűlt őssze a megajánlásokból
~S adakozásokból.
Miután templomunk renoválási köllségeit megalapozottnak
láttam, felkértem az építőbizottság elnökét, Heqediis Győzőt és az
építöbizottság buzgó és lankadatlan
tagját, Bársonyos Jenőt,
hogy vegyék elő s tanulmányozzák
a templomrenoválással
kapcsolátos régebbi, 1938-ból való terveket és kalkuláljak át az ára-
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~kat a mai áralakulásnak megfelelően. Nevezettek a feladatnak
:nagy lelkesedéssel feleltek meg. Hegedüs Győzö építőbizottsági
-elnök tárgyalt a Sallay-céggel, Bársonyos Jenő pedig a temp:lom festésének kérdésével foglalkozott, több iparostól kért be
.árajánlatot s ezek alapján költségvetést készített, majd terveket
-dolgozott ki s ezzel igen értékes szolgálatot tett az egyháznak. A
'renoválási
munkálatok Ir-ét íöcsoportja: a) a villanyvilágítással
ú; b) a festéssel kapcsolatos munkálatok. A világításnal
a leg;fontosabb munka a lámpák világító áramának és az orgona mo.1orját tápláló áramnak vezetésére szolgáló vezetékeknek a fala.zatba való besülyesztése. E munkához járul még a templom
'hárorn csillárjának Ietisztítása, bronzirozása, a templom villanyvilágításának korszerű kiegészítése és az oltár rejtett megvilá.gítására szolgáló két reflektor felszerelése. A villanyszerelési
anunkálatok összköltsége 2124.30 pengőt tesz ki.
A Iűtőherendezéstz mely nem válf be és eléktelenítette a
itemplomor, eltávolítottuk, de eberendezések
értékesíthetők.
Az apszisban levő, továbbá az orgonakarzaton és a Iőhejáu'aton levő ablakok színes katedrális üveget kaptak, illetve kap.nak. E színes üvegű ablakok költségeinek fedezésére felkértem
Hibbetj Gusztáv m. kir, ezredest; a helybeli katonai prot. egyház lelkes felügyelőjét·, hogy a VII. hadtest parancsnokságának
tisztikarát nyerje meg a költségek vállalására. Egy-egy színes
.ablak költségeinek előteremtésére íelkértem meg a Máv. mü.helyfőnökséget-),
a [ogakadémiát"),
tanítóképzőt")
és a jogász~) Nagytekintetű Miskolci Máv. Műhelyfőnökség, Mískole. _ A miskolei evan. ,.gélikus egyházközség nevében, mint annak felügyelője, a következö tiszteletteljes
kérelemmel fordulunk a nagytekintetű miskolci Máv. Műhelyfőnökséghez: A miskolci evangélikus templom belseje hosszú évek előkészítő munkája után végre reno·válá.s alá kerülhetett. A teljes renoválás megvalósítására a kellő fedezet még nem
'lill rendelkezésünkre. s így az áldozatkész segítők támogatásához kell fordulnunk.
:f:rtesÜlltünk arról hogya nagytekintetű Műhelyfönök,ég hasonló esetben már az
-egyík budapesti templomnak nemes áldozatkészséggel sietett segítségére és két szi·n.es ablak elkészítését vállalta magára. Tekintettel arra, hogy a miskolei máv. mű'hely munkásai és azok családtagjai közül, nemkülönben sok tisztviselője is egyhá-zunkhoz tartozik, akik szintén az ev. templomot veszik igénybe Ielki életük építése
-céljából
B tekintettel arra, hogy ily irányú kérelmet a multban is megértéssel tett
.magáévá a nagytekintetű Műhelyfönökség, azzal a kéréssel fordulunk a nagytekintetű Műhelyfőnökséghez, hogy a templom egyik ablakának szíves üveggel vaíö el,látását, illetve annak mintegy 150.- pengöt kitevő költségeit magára vállalni
nnéltóztassék a nemes cél érdekében. Remélve, hogy kérelmlink / megértő támoga-
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ifjú§:'!,gegyesületeít, A, tanítóképző kivételével, valamennyien bizlató ig,~I;etettettek, és egyenként 150-150 P hozzájárulásával biztosították az ablakok színes kaleddlis üveggel való ellátását.
A. tem~lom falfestésének
megoldása volt a legnehezebb. A
falfestésre. kéJt) ajánlat érkezett be: Zsáry Miklós és Masz Henrik
cégektöl. Az építő- és pénzügyi bizottsággal kiegészített elnöki tanács a díszesebb megoldás mellett foglalt állást, amelynél az ívek
barokksjílü, díszitésf kapnak, az oszlopok pedig márványozást.,
A templom falaira a lelkész által választott bibliai idézetek kerültek, jelezvén azt, hogy az újonnan festett templom az Ige közlője is. Az idézetek színes betűkkel készültek és emelik a templom művészi hatását,") A templom falfelülete a barokk stílus~
t~gr~. talál; vagyok, ígaz. tiszteletem nyilvánítás6.val: Mískole, 1941. szeptember 18..
Bruckmer Gyözö s. k., a miskolci evangélikus egyházközség felügyelője.
5) Szívea, tudomására hozom a. Kartárs Uraknak, hogya miskolei, evangélikus
templom, renoválása alkalmával egyes felkért testületek együttes megajánlással is
tunuságct tettek áldozatkészségükről s néhány intézmény magára vállalta egy-egy
tomplomablak színes katedralis üveggel való ellátását. Kívánatosnak látszik, hogy
e téren a jogakadémia, mint intézmény is tanujelét adja áldozatkészségének s egy
ablak színes katedrális üveggel való ellátását magára vállalja. Felkérem a Kartárs Urakat, hogy a nernea célnak fedezéséhez hozzájárulni szíveskedjenek. Miskole, 19.41. október 2. Bruckner s. k., a jog- és á~mtudomálJyi kar e. i. dékánja.,
6). Ig~Q tisztelt Igazgató Úr! - Mint a miskolei ev. egyházközség felügyelője
fordulok igen tisztelt Igazgató Ú·rhoz. úgy állapítottam meg, hogy a tanítóképző
intézet a befejezéshez közelsdö templomrenoválásunkhoz mint jogi személy még
nem járult hozzá. Ezért mint egyházfelügyelőnek, az lenne a kérelmem, hogy nem
tudna-e a tanítóképző intézet e közös Iélekápolásra szolgáló templomnak belső szépítése alkahnával módot és fedezetet találni arra, hogY.'az egyik, orgona feletti
ablaknak szines üveggel való átrakáaát magára vállalni. A másik ablak szines
üveggel való ellátására a jogakadémia álltal szándékozom fedezetet találni. A közelmultban történt ilyen üvegezés költségei egy ablaknál 150 pengőt tettek ki, lehet; hogy ezek a költ-ségek már emelkedtek, de a kűlőnbség számottevő nem lehet.
Kérem igen tisztelt Igazgató Urat, hogy a fentiekről nagybecsű válaszát mielöbbsziveekedjék hozzám juttatni, hogy annak megfelelően tehessern meg a szükséges intézkedéseket. Kiváló tisztelettel:
Miskolc, 1941. szeptember 16. Bruckmer
Győoo egyházfelügyelö.

7) A feliratok szövege a következő: A főbejáratná1: Az én házam az imádo.
súg háza. (Máté 21, 13.) A kdzépső kóruson ; jobb oldalon: A te hited megtar-tott téged; bal 'Oldalon: Eredj el békességgel. (Lukács, 7_ 50.) A jobb oldali
kéruson.: Az rrr az én pásztorom. (Zsolt, 23.,1.) A bal oldali köruson : Elég neked:
az én kegyelmem. (II. Kor. 12. 9.) Az oltár fölött: Én. vagyok az út, az igazság;
és az élet. (János, 14. 6.),
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mak megfelelő komoly színezést kapott, 'A'z -oltátvszőszék
és az
orgona Iasipjai is megfelelő szép átfestést kaptak. Zsáry Miklós,
.a templom
átfestöje, komoly, szép, 'sőt rnüvészi munkát végzett és mint evangélikus
egyháztag, az apszisban 'levö aHlakke.reteket teljesen ingyen festette át, munkájával
megérdemelte
az
.egyháztanács teljes elismerését. A templomfes'tés költségei apót-munkákkal
együtt 8913 pengőre rúgtak.
Zubúti András építőmester
munkálatai
a villanyvezeték
bevakolásaért
és a sekrestyében
az ajtó töréséért a tölgyfaajtóval
-együtt 879 pengöbe kerültek.
A gázcsövek Ieszereléséért
a gáz-gyár 33 pengőt kapott. Az apszisban és orgonakarzatori
és bejárati ablakokon beépített katedrális üveg költsége 814.39 P, bádo,:gosmunka költsége a templom tetőzetén, eresz és lefolyó csatornák javítása és pótlása 347 P és a cserepes 'munka 85 pengő volt,
.asztalosrrrunka,
padok lakkozása. orgona diszsipokra
és villanykapcsoló jelzőtábla-szekrényért
305 P, tisztogatás ra és egyéb
.apró kiadásokra
(takarítás,
meghívók,
fényképek
stb.) pedig
_még
244 pengőre volt szükség. Az összes költségeket
az elnöki
tanács 14.000 pengőben állapította meg és a jelek szerint ez az
-összeg elegendő is az összes kiadások, vagyis 13.742.69 pengő fedezésére.
Adományozásokból
rendelkezésre
áll eddig közel
',fl.OOOP, a Micsik-alapból
LOOO P, a Vattán eladott Réti-féle ház
.ára 815 P, továbbá a vattai birtok bérletéből
a búzaár ernelke-déséböl és az őrökösödési
adónak 3000 pengős részletben enge-délyezett fizetéséből származó feleslegből 4500 P, összesen tehát
12.315 P fedezetünk van már most. Reméljük, hogy a hiányzó
közel 1500 pengős összeg újabb adakozások
révén befolyik. Hi-szem, hogy a templom
újbóli felavatása
alkalmával
gyüjtött
.offertórium")
igazolni fogja azt a reményeme't,
hogy senki sem
vonja ki magát a közös áldozat alól s a csekély Iiiány teljes egé.szében Iedezve lesz.
A nagy munka Isten dicsőségere és 'egyhizunk 'büszkeségére
unaholnap
készen lesz és mikor ezért a Mindenhatónak
hálát
.adunk, javasolom,
hogy mondjon az egyháztan ács őszinte köszönetet azoknak
'is, kik áldozatkészségükkel,
jószívvel juttatott adományaikkal
templomunk
megújulását lehetővé tették.
8) Az offertorium

161.17 pengő volt.
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Mondja ki az egyháztanács,
hogy azon adakozók nevét, kik 1939 jan. 1. óta megajánlás,
vagy szabad adakozás útján hozzájárultak templomunk belsőmegújulási költségeinek részbeni Iedezéséhez, jegyzékbe Ioglal-:
va, mai jegyzőkönyvünkhöz mellékletül becsatolja és amennyiben a templom újraszentelésének emlékére emlékfüzet adatik ki,
ezen adakozók névjegyzéke az adományok összegével kinyo-·
mattassék.
Mondjon az egyháztan ács
hálás köszönetet az építö-, pénzügyi bizottság és az elnöki'
tanács tagjainak, akik valamennyien fáradoztak, hogy templo-·
munk új formát ölthessen. Elismerés és hála illeti elsősorban.
lelkipásztorunkat,
hogy buzgó utánjárással
megajánlásokat
szerzett és gyüléseken s szószékeken ismételten felemelte s,zavát templomunk megújítása érdekében, de ép olyan nagy elismeléssel kell szólanunk Heqedits Győzö, Bársonyos
Jenő és
'Müller Károly dr. buzgóságáról.
akik a bizottsági üléseken tevékenyen közreműködtek a renoválási terv megvalósulása érdekében. Hegedús Győző és Bársonyos Jenö műszaki tudásukkal mindenkor önzetlenül álloIttak az egyház rendelkezésére enagyhorderejű munka keresztülvitelénél.
Még külön ki kellí
emelnem Bársonyos Jenőt, kinek ügybuzgalma és közremüködése nélkül templomunk renoválása ily művészi módon a megszabott anyagi keretek között nem valósulhatott volna meg. Figyelme mindenre kiterjedt és naponta többször is ellenőrizte az:
összes munkálatokat, leljesen önzetlenül, a Leqiiszuibb egyházszeretetből. Most, mielőtt távozik egyházunk kebeléből, a templom renoválási munkálatainak vezetésével rátette önzetlen «gyházi működésére a koronát,
, Áldja meg érte a jó Isten!
Javasolom végül,
hogy az egyháztanács fejezze ki elismerését Zsáry Miklós.
templomfestőnek, hitsorsosunknak, aki egyházszeretettöl vezérel-ve, művészi lélekkel szépet és kiválót alkotott.
Templomunk mostani renoválás ának munkálataival azon-ban még korántsern végeztünk el mindent. Hátra van még a
templom [űiésének kérdése és egy új orgona beépítése. Ezek új
feladatok. melyeknek megoldásához ismételten szükség lesz híveink nagyobbfokú áldozatkészségére. mert nálunk minden egyházi alkotásunk a hívek önkéntes adományaiból sarjad.
/
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Az egyházfelügyelőnek a templom
renoválás! munkálatai befejezéséről szóló
jelentése az, 1941. november hó 26-án
tartott egyháztanácsi ülésén
Belsőleg megujult templomunk
újraszentelése október h6
5-én ünnepélyes keretek közt folyt le. A felavatást Turóczy Zoltán, az egyházkerület püspöke végezte.
Szükségét érzem annak, hogy javasoljam, hogy az egyházközség fejezze ki őszinte és hálás köszőnetét
1. a püspök úrnak, hogy mélyenszántó egyházi beszédével
a megújult templomot felszentel ni méltóztatott;
2. Marcsek János hegyaljai esperesnek az oltárnál mondott,
mély áhitatot keltő imájáért;
3. mindazoknak,
akik a templom íelszentelési
ünnepségét
aktiv közremüködésükkel
emelni szívesek voltak, így elsősorban
Pál Márton és Beclit József hitsorsosainknak;
az előbbi müvészi
énekéért, az utóbbi a vegyes kar vezetéséért érdemel elismerést
és köszönetet.
4. Végül köszönet és elismerés illeti az egyházgondnokot
és
a jegyzői kar tagjait, akik 30 főnyi joghallgató közremüködésé.
vel a minden tekintetben mintaszerü rendezésről
gondoskodtak,
amiért minden jelenlévő és az összes hatóságok képviselői teljes elismerésüknek adtak kifejezést.
A templom renoválási munkálatait a kiküldött tnűszaki albizottsáq lelkiismeretesen felülvizsgálta és a felvett jegyzőkönyvek tanusága szerint a villanyszerelési
és világítási tnunkák, továbbá a templom újrafestése
és a tatarozással kapcsolatos kőmiures: és egyéb munkálatok az általános müszaki követelményeknek megfelelöen kifogástalan,
szakszerű és gondos kivitelben készültek. E tény megállapítása után a bizottság átvette a
templomban végzett munkálatokat
és javasolta azok kiegyenlí-
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tésén, Bejelentem, hogy a templom belső megújitásánf.lk

munkálatai összesen 13,742.69 P-be kerültek, tehát a renoválási munkálatok az elöirányzott 14,000 pengön alul maradtak, ami főleg
Bársonyos Jenö rnűszaki tanácsos körültekintö
ellenőrzésének
eredménye. Az összes költségek Iedezéséről az adakozások és a
vattal birtok jövedelme egy részének igénybevétele útján gondoskodtunk.
Figyelembe véve azt, hogy templomunknak
1938-ban történt külső renoválásának
költsége 7,236.78 P volt, továbbá azt,
hogy 1939-40-ben
időszaki javítások váltak szükségess é, (így
1940-ben a vihar okozta károk 1981 pengőt emésztettek
fel) így 1938-tól a mai napig a templom külső és belső helyreállitásának költségei összesen 22,960.47 Pere emelkedtek.
Ez a tekintélyes összeg tanúbizonyságot
tesz híveink áldozoikészséqé1'0l; bár tagadhatatlan, hogya vattai birtok jövedelme .egy részének igénybevétele nélkül ezt a nagy áldozatot követelő munkateljesítményt 4 év alatt nem valósíthattuk volna. meg. Az adakozásokból
befolyt (1936-1941.)
mai napig 15.243.92 P, más
forrásokból, főleg a vattai birtok jövedelméből igénybe vettünk
7.716.55 pengőt.
Javaslom, hogy az egyháztanács mondjon köszönetet
a)' a müszaki bizottság
tagjainak,
nevezetesen
Hegedüs
Győzö, Scholiz Kornél és Bársomjes Jenőnek íárasztó ellenörzö
rnunkájukért és fejezze ki jegyzökönyvében,
b) őszinte háláját a sok ismert és ismeretlen adakozónak.
kik a templom megújulásához tehetségükhöz mérten hozzájárultak,
továbbá c) idézze fel ezúttal is kegyelettel a. Micsik testvéreknek
és különösen az egyház nag y jótevőjének.
báró
Secketiaorilnak emlékezetét, kinek nagylelkű hagyatéka nélkül
templomunk renoválása még sokáig nem lett volna megvalósítható.
Az egyháztanács a felügyelő javaslatait
egyhangú lelkesedéssel és köszönetének nyilvánítása mellett elfogadta.

/
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A miskolci evangélikus templom újjászentelésére indul
1941. október 5·én a lelkészi kar.
Elől Turóczy

Zoltán püspök és Marcsek János esperes, mögötte Pósa
esperes és Duszik Lajos miskolci lelkész, tb. esperes,
a háttérben
Moravcsik Sándor diósgyőri lelkész.

Péter

református

A templom úiraszentelésének

lefolyása

A miskolci evangélikus templom 1941 október ő-én tartott
újraszentelési ünnepe nagy eseménye volt az egész felvidéki
evangélikus életnek és a tiszai egyházkerületnek. A felavatást
Tur;óczy Zoltán, az egyházkerület püspöke végezte, akit előző
este az egyházközség képviselői ünnepélyesen fogadtak.
A magasztos templomszentelési ünnepség vasárnap délelőtt
ment végbe. Háromnegyed tíz órakor Turóczy Zoltán a tanácsteremben összegyült prezsbitérium, Nőegylet és Luther-Szövet.ség élén, a lelkészi karral együtt, a templom elé járult. A lelké-szi karban _résztvettek Marcsek János hegyaljai esperes, Duszik
Lajos helybeli lelkész, tb. esperes, Moravcsik Sándor diósovőri
lelkész, Bujdosó György, Szikszay Zoltán és dr. ~eiszer Elek
mískolci vallastanító lelkészek.
Táviratilag köszöntötte a templom újjászentelését ünneplő
miskolcí gyülekezetet báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi- és iskolafelügyelő.
A miskolci református egyház részéről megjelentek Bara.bási Kun József fögondnok, Pósa Péter esperes és Illyés Bertalan dr. -pűspöki titkár és a ref. egyházközség prezsbitériumá.
nak nagy küldöttsége. Megjelent az ünnepségen homrogdi
Lichtenstein László főispán, a tiszai evang. egyházkerület felügyelöje, Pazár István hegyaljai evang. egyházmegyei felügyelő,
a VII. hadtest parancsnok képviseletében népes tiszti küldött.sé~ élén vitéz Hibbey Gusztáv ezredes, a vitézi szék képviseletében vitéz Buttykay Béla ezredes-székkapitány, továbbá vitéz
dr. Görgey László felsőházi tag, Bruckner Győző dr. egyházfelügyelő és dékán és a jogakadémia teljes tanári kara.
·"A város részéről Szlávy László h. polgármester vezetésével
.küldöttséggel, a vármegye részéről dr. Molnár József várme.gyeí főügyész küldöttséggel jelent meg, a rendőrség részéről
Tasnády Antal m. kir. rendőrfőkapitányhelyettes, a törvény-
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szék részéről Záhorszky Gyula dr. törvényszéki tanácselnök. ar
járásbíróság részéről Zalányi Dániel dr. járásbírósági elnök, ar
üzletvezetőség részéről Karvázy Hönsch Dezső h. üzletigazgatónagy küldöttséggel vettek részt. A pénzügyigazgatóságot Kakasay
Jenő pénzügyigazgató, a tankerületi íöigazgatóságot dr. vitéz
Pethő Endre, a bányakapitányságot Huszthy Jenő miniszteri ta-nácsos, az erdőigazgatóságot Zsiray Gyula képviselte. Megjelent
a tanítóképző intézet tanári kara Molitor Gusztáv igazgató vezetésével. Az Evangélikus Nöegylet testületileg jelent meg, az előkelő hölgyközönség élén pedig helyett foglalt vitéz BorbélyMaczky Emilné, Borsod vármegye főispánjának neje. A templo-mot a hívök zsúfolásig megtöltötték.
.
Az előírt egyházi ének (a 265. ének 1. és 4. verse) elhangzása után Bruckner Győző egyházfelügyelő átadta a templom kulcsaitt Turóczy Zoltán püspöknek s kérte, hogy a templomot
nyissa meg és adja át a gyülekezetnek.
A püspök átvette a kulcsokat, miközben az előírt szertartás.
idézeteket mondotta: "ti, kapuk nyiljátok meg és ajtók, merr
jön a dicsőség királya. Az Úr a dicsőség királya."
Felbúgott az orgona és a papok az' oltárra vitték a Bibliát, a'
szertartási könyvet, az Urvacsora és keresztelési szentedényeket,
A gyülekezet bevonult és énekelte a "Jövel Szentlélek" kez.
detü éneket. Majd megkezdődött a főoltár előtt az isteni szolgálat. Marcsek János esperes kérte imádságában, hogy szentelje
meg ezt a templomavatási órát. Majd bibliát olvasott, elmondva
a vasárnapra előírt szentírási idézeteket.
Becht József vezetésével a vegyeskar énekelt.
Azután Turóczy Zoltán püspök szószéki szolgálata következett. Mélyenjáró és értékes felszentelő egyházi beszédét Emlékkönyvünkben lelki okulás és maradandó emlékül egész terjedelemben közöljük.
A püspök nagyhatásu felszentelő beszéde -után Pál Márton.
az énekművészet minden szépségével énekelte el Haendel Xerxeséből a "Largho" című tételt.
Közben a lelkészek ismét az oltárhoz vonultak és a püspök
imádsága után az ősi "Confirma Deus" kezdetü énekkel megáldották a templomot. Az áldás igen mély hatást váltott ki a gyülekezetben.
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A miskolci evangélikus templom újjászentelése
után 1941. október 5-én.

a belső megújítás

Az ünnepi istentisztelet
után a templom bejáratánál:
középen: Turóczy Zoltán püspök,
1őle balra: homrogdiLichtenstein
László egyházkerületi felügyelő és dr. Bruckner Győző
-egyházközségi felügyelő. A püspöktől jobbra:
Marcsek János hegyaljai
egyházmegyei
-esperes, és Moravcsik Sándor diósgyőri lelkész. A háttérben: Bujdosó György és dr. Weiszer
Elek vallástanító lelkészek és Kubassy Ákos kántor.

A megáldás után felcsendült 'az Erős vár a mi Istenünk éneke, majd ünnepélyes szertartással áldotta meg a gyülekezetet a
püspök.
A hatalmas és lélekemelö szertartást, amely a miskolci evangélikusok új hajlékát állította be az istentisztelet szolgálatába, a
Himnusz fej ezte be.
A templom felszentelési ünnepségének befejezése után Duszík Lajos tb. esperes, lelkész keresztelési és esketési szertartást
végzett.
A templomban a rendezést Dr. Kovács Tibor egyházgondnok és dr. Solt Gedeon egyházközségi jegyző vezetése alatt 30
joghallgató végezte dicséretreméItó módon.
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1.

A templom renoválására 1936. év január l-től
194t. dec. l-ig a következők adományoztak:
Vitéz Borbély Maczky Emil,
mint Borsod vm. főispánja
a vm. közönsége nevében
Lichtenstein LásZil6és neje
Dr. Brückner Győző
~Dúszik Lajos
.Janits Lajos és Mátyás
Miskolci
protestáns
katonai
egyház
ozv. Pech Gotthardné
'I'orkos Mária
Gebauer Kálmán és fia
Dr. Hollodi Kálmán
Mal'M Lénárd
néhai özv. dr. Markó Lászl6né
Ondrus János
. . . .
Dr. Hénszelmann Aladár
Dr. Müller Károly
Dr. Szepesi Kwlmán
Weidlich Pálné
Ludvigh Györgyné
:K évtelen befizetés
Kirner Dezső
Dr. Zalányi Dániel
néhai Polcz István és neje
özv. Zborovszky Sándorné
Beeht József és neje
Szepesváraljaí Haendel Vilmos
dr.

.

...

Dr. Hauser Bélán(,
Lehoczky Egyed
Leszich Andor
Molitor Gusztáv
1<1
unk Andrásné
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500.500.400.380.300.300.~
300.300.250.250.250.250.250.200.200.200.200.150.145.120.120.110.110.100.100.100.100.100.100.100.-

<.

Németh Gyula és családja
100.Pazár István és neje
100.100.Pányi Arnold
100.Polatsek Gyula
100.Schön Dezső (atyja helyett)
100.Dr. Stark Arisztid
Tdb. Szilágyi Mikl6sné
100.Dr, Zsedényi Béla
100.Brückner Emil
80.Korsősi LásZil6né
80.80.özv. Laekner Ferencné
80.Ramazetter Zoltánné .
80.Dr. Schneller Károly
70.Boncsó Dánielné
Hausenblasz R6bertné és leánya
70.Jankovits Antalné
60.Bányai liajos
60.Bársonyos Jenő
60.Gynlay Sándorné
60.Lovay Antal
60.Lux Gusztáv
60.Míiller Károly
60.Pálffy Margit és J olán
60.Zéthy Zsuzsánna
50.Dr. Aczél Pál
50.Bartus Dezső
5<).-Dr. Barczay Jánosné
.Herényi J 6zsefné
50.Bihari Iatvánné
50.50.Bujdosó György és. neje
50.Pudaker Károly
Demeter Dezső és Lászl6
50.Özv. Faludi Károlyné
50.50.Dr. Fábry Béla /

!

Fekete Gizella
Dr. Hacker Ervin
Hárskuti J6zsef
özv. Kass6 J ózsefné és gyerm.
Dr. Klein Gáspár
Körösi Tibor
Lányi ödön és neje
Dr., Major Károlyné
MeJiska Béla
Dr. Sztehlo Zoltán .
Opauszky Lajos "
Dr. vitéz Petheő Endre
Vitéz Petheő Béláné
Özv. Polatsek Béláné
Dr. P6lay Vilmos
Dr. Raisz E~emér
Baísz Iván
Seholcs Kornélné
Simon Sándorné
özv. Stengel Károlyné
Szilágyi Mikl6s
'l'ernay Istvánné
Upor Endre
Özv. Urbán Endr&né
Vár ady Gézáné
Vonga Lászl6
Néhai Wohaner Dezső
Dr. Zelenka István
Özv. Agyagos Lajosné
Kís Farkas Lenlee
özv, Bortnyik Györgyné
és leányai..
. .
Bruxatorís Zoltánné
Gömöri Árpád és neje
Lágler Béla és neje
'I'asnády Antalné
Zamlinszky Lujza
Ferkő Jánosné
özv. Csonka Mihályné
Farkas J 6zsefné
Fanstel Adadbert
Fürész R6za
Gracza Ferenc
Görög Mihály
Gyuríss Sámuel és neje
lIibbey Gusztáv
Kiss Jánosné

50.50.50.50.50.-·
50.50.50.50.50.50.-'
50.50.50.-50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.45.45.40.40.40.40.40.40.-

35.30.30.30.30.30.30.30.30.30.~

Dr. Kovács Tibor
30.Lackner Ferenc •
30.Lux Béla
30.özv. Prepeliczay Tstvánné
30.SÚab6czky Pál
30.'l'6th J6zsefné
30.Simon Aranka
28.Drégely Aladár
25.Gürtler-család
25.Horváth Tstvánné
25.25.Dr. Kolleth Sándorné
25.Kovalovszky János
25.Kovács Pál és neje
25.Sassy Csaba
25.Dr. Szontágh Vilmos
Szulovinyi Gyula
25.Sztankovics Károlyné Okoliesá23.nyi Márta
20.Alexy Rajmundné
20.Andrási István
20.-:fIaffy Jánosné
'20.Baffy ödönné
20.-Balogh Bertalanné
20.Iseuíezky J 6zsefné
2(}.-Bortnyik Gizella
20.-Demes Béláné
20.Demeter Kálmán l
20.l'ézsi Adél
20.-Farkas Jánosné
20.Dr, Fleischer Gusztáv
20.Grandtner Vilmos
20.Dr. Gyuriss Jenő
20.Hajdú Istvánné
20.Hegedüs Győző
20.Horváth Béla
lh~z Sándor
20.KaPUS János és neje
20.-'
Kerbolt Alajos
20.20.Kis JáIlO8
20.Kovács Sámuel
20.Közp. vasárnapi iskola
Kralovánszky János
20.Krayer E. és Tsa miskolci fiók 20.20.Magyar J6zsef
20.Miesz Károly:
20.Minnieh Miklós .
20.--'
özv. dr. Nagy Barnáné

/
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vr. Nemes Bertalan
özv. Papácsy Istvánné
Posta Pálné
•.•.
Dr. Scholcs Gedeon
Szabó J~nos és gyermekei
Székely .Sámuel
Szikszay Zoltán
Tavassy Gyula
Terray Barnabás
Dr. Tuzson Lászlóné
Vaitzik Emilné
Várhelyi Jánosné
Weiszer Elekés
Erzsébet
Weszely András
Hísztai Gyuláné
özv. Prepeliczky Istvánné
J anesö J őzsef
Bócsy Gyula
Dobos Andrásné
Dr. Eröss György
(lrósz Miksáné
Holics Pálné
Kirner Jánosné
özv. Kovács Sámuelné
Melczer Gyula
Mészáros Jenöné
Míertus J özsefné
Fadiszt Gyula és neje
Platthy Árpád
Poppe Béla
Rátkay Rezsö
Schneider Vilma
özv. vitéz \Szabó :1ózsefné
Szepesi Géza
Szepessy Károly
Székely Kálmán
özv. Szögedi Istvánné
Lenkey Béla
Nemes Ella
Evang. gyakorlo iskola
vitéz Balogh Sámuelné
Hámori Lajos
Jancsó József
Spacsek Jenöné
BaHy Gézáné
Baffy József
l?aluch Miklós
néhaá
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20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.19.·19.17.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.-·
15.14.13.12.50
12.12.12.12.10.10.1().-

Balogh Barnáné
Bebek Miksa
Beke Gyuláné
özv. Bócsy Gyuláné
Boros Béla, zelennai
Boros Ferencné
Borovszky Pál
Bortnyik Ferencné
Cseh Ede
Danhauser István
özv. Dankó Sándorné
Darás Viktorné
Darula András
Dittrich Lajosné
Dönsz Adél
Özv. Dönsz Györgyné
özv. Fabricius Jánosné
Fancsalszky Béla
Ferenczy Tibor
Qömöri József
Özv. Gubás F'erencné
özv. Gürtler Károlyné
Haák György
Harkáesy Emilia
Harmata Sámuel
Horváth Gézáné
Istvánffy Lucia
Jancsó Vilmosné
Jákó Frigyes
Kabella Lörínené
Kardos Gusztáv
Kerholt Lajosné
Kerényi János
Kisfalvy Jenő
Knébe! Rudolf
Kottász Hugóné
Koska Zoltánné
Kováes Ferenc
Kov~
Lajosné
Kozusnik Arnoldné
Kohári János
Körmőczky Sámuel
Krasznai Mihály
Krepler Károlyné
Kubassy Ákos
'Kupay Ferencné
Ifj. Lippay Sándor

10.l(}.--

10.10.10.10.10.10.10.-10.10.10110.10.10.10.10.10.10.10.10.~
10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.-

10..Lipták Mihály
Lovas Irnréné
10.10..Lörine Jenőné
10.~agyar
Béla
10.Magyar Józsefné
10.Magyar Kálmán
10._Mauksch PM
Márki Kálmánné
10.10.-néhai Megay Róbert
10.Més7mos Mihály és neje .
10..Nagy :fJva
özv. Oelsehlager Jánosné
./10.10.',Perjéssy Anna
10._Pflieger Imréné
10.- .
Pólay Elemér
10.Dr. Pólay Vilmosné
10..Potenga Jánoené
10.özv. Radvánszky Györgyné
Böhács Lajos
10.10.Rozmann Ernő .
~&hiffer István és Gizella
10.10.özv. Schneider Károlyné
.özv, Seholcz Gyuláné
10.- \
.scll(}lcz Pál
10.10.Simkovits Lajosné
"8titniczky-család
10.Szabó István
10.10.Vitéz Szabó Sándor
10.Vitéz Szegi András
10.-.Szerényi Anna
Székely Imre
10.Szepcsik: Gyula
10..Széplaki János
10.10.Ezigetvári Gyula
Szőke Andorné
10.10..Bzüszner Dezső .
'I'avasay Rezső
10.Tereny Pál és neje
10.-rreukh Gusztáv
10.'~'in8chmidt Aladár.
10.özv. Tóth Sándorné
10.Tóth Férencné
10."I'úry J ózsefné
10.Vajda Imre
10.Vass Imréné
10.Özv. Záborszky Gyuláné
10.-Zádor Tibor
.'.
10.-

Zorkóczy Gyuláné
Áll. leánypolgári leánytanulöi
AJexy Hedvig
(i Mász Mihál~é
Gálszécsi Jánosné
Lázáry Gyuláné
Terray László
özv. Breuer Mihályné
Bo.gdál Erzsébet
Fabrícíus Gyula
Flegmann Emil
Koeh Géza
Koreny Lászl6
Dr. Németh István
Orosz Julia
•.....
Pethő Sándorné
Rohoncfalvy Adolf
özv. Röhlich Gézáné
Ágfalvy György
Alexy Olga és Ella
Árvay Dánielné
Bagoly Lajosné
Bánvölgyi Pál
Béres Béla és Dénes
Bodnár Béniné . .
Bodrogné Fabricius Etelka
Vitéz Bohus János
Bortnyik Lajosné .
Cseh Jánosné
Özv. Csók Györgyné
Csók Tlonka
Dr. Damjanovits Győzőné
Dargayné Keresztessy Erzsébet
Décsy Gézáné
Donga József
Dusza, Béla
Emödí Istvánné
Fabricius János
Özv. Ferenc Józsefné
]<'leiseher Sándor
J!'odor Gyula
Földes 'I'amás
J!'ujkó Jánt's
Fűrész Ferenc
Dr. Görgényi Zoltánné
Grisza Mihály
Gyimesi Józsefné

10.9.63
9.9.-

8.8.8.6.6.--

6.6.6.-

6.6.6.6.6.6.5.5.5.-;
5.5.5.5.5.5.-5.-~
5.5.-·
5.-·5.- .
5.5.5.-5.-5.5.5.5.--5.-5. 5.5.5.5.5.-
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Gyúresik András
Gyúrcsík Ibolya
Heinernann Aladár
II orváth János
Hunfalvy gimn. ev. tanulói
Húry Etelka
Irsa Ernöné
Istvá.nkó Gyula és neje
Istók Pál
Janits Béla
Özv. Jankovits
Gyuláué
Özv. J~uhá,gzSándorné
Kaposi Mihály
. Katona JÓz.sefné.
Kárpáti R,ezsö
Keresztessy Mária
KigyéisBy Sándor
Kirsehner

András

Kiss Imre
Koch Géza
Koháry János
Koháry KIára
Kolossa Ferenc
Ladó Elza.
Lakatos Miklósné
Lengyel Józsefné
Lippay Sándorné
Mayer Bernátné
Márkus Aurélné
MetzI Antalné
néhai Mialkovszky Etel
Mínnich Emilné
Miskolci Lajos
Molnár Emil
Molnár Zoltánné
Mosoni Zoltán
Okányi György
Oránszky Emil
Ormoady Jánosné
Palkovits Jenő •
Pethő Mária
H.oszik József és neje
Rátkay-család
Rátkay Gyula
R.otberg Vilma
Seman Antalné
Soltész Mátyás
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5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.-

Sroczinszky Gyula
Stitniczky János
Szentkercsztd Béla
Szepessy F'ereac
Szigeti Ilona
Szigeti .Iánosné
Szigetváry Istvánné
Szöke Andorné
özv. Takács Jánosné
'I'amási Lajosné
Temesi Gyuláné
Terray Gyula
Tóth Antal
Valek Sámuel
Varga Jánosné
\árnay Ernő
Vida Frígyes
Váda Vilma
Dvoresák Lajos
Dr. Lörincz ..e:rnÖ
Orosz Anna
Vadnai Istvánné

5.5.5.5.5.5.5.5.-

Horubaeher

3.50
3.3.-

Frrgyes

Agfalvi Terézia
Beke Antalné
Detvai Sámuelné
Hornhacher
Mária
Koska Arpád
Özv. Magyar Béláné
Markel }<}rz~ébet
Mayer Adolfué
özv. Molitorisz Lajosné
Nagy Sándorné
.Papp Dezsöué
Polgár Zoltán
.t'oppe Vidrnosné
Romhányi Vidmcs
Szüca Lajosné
Agfalvi Irén
Bársonyos Jenö és Márta
Csók Imre
Darásdi Ferencné
Dékány Eleonóra
Jj'ekete J ózsefué

5.-

5.5.5.5.5.5.5.5.5.4.4.4.4.-

9
v.-·

3.o

"'.-

.,

CJ.-

a.il.-

3.3."'.3.3._
2.-

2.2.2.2.2.-

Felsőkereskedelmi leányiskola el'.
tanulói

2.-

/

.

2.~

Soproni

Harangi

Fodor Lidia

Sándorné

2.-

S,zádvári

J ózsefné

2.-

Hornyik

Mária

2.2.-

'I'apasetó

Kató

2.-

Viági Lajos

2.-

2.-

Zoltay

2.-

2.2.2.2.-

Zsigray

.

Keresztessy
Kis

Sándorné

József

Lázár

Rózsika

Lipták

Márton,

Özv. Müller
Nyisztor

Gyuláné

János

Rép.ászky István
Sárosi
Scholtz
Bchwarcz

Sándor

István
László

1.50
L-

Loykó

1.-l.-

Sándor
Zoltán

l.-

Szabady Józsefné
Vida Lászlo

'2.-

Géza

2.-

Kovalovszky Lajos
PoHner

2.--

Pálné

Jenő

2.-

Vinklor

2.-

Zvara

Anna

1.l.-

.

l.-

Anna
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ablak katedrális . színes üveggel való ellátásának
költségeit 150 --150 pengő erejéig magukra vállalták:
Egy

1. A VII.
ságának
2. Miskolci

hadtest

parancsnok-

tisztikara
Máv.

3. A jogakadémia
150.-

4. A

Műhelyfőnök-

sége

jogakadémia
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tanári

kara

150.-

jogászifjú.....

150.-

150.-

Ill.
1936. dec. 21-én a templom
noválás

javára

verseny

tiszta

tartott

re-

hang-

jövedelme
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IV.
A

templom

újraszentelés
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