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R beszterczebányai 
ág. hitv. ev. egyház története. 

£ reformáczió A reformáczió elterjedé-
ferjedéséneh elő- sének első nyomaival 

készítői. már igen korán találko-
zunk Beszterczebányán, 

I)r. Luther Márton hírneve, tanításának 
vonzó ereje felébresztette a reformáczió 
utáni érdeklődést; s ezért a jobbmódú 
polgárok fiaikat tanulmányaik folytatása 
céljából a német egyetemekre küldötték 
ki. így az 1 ~»22-ik évben a vittembergi 
egyetem hallgatói között találjuk Baum-
keckel György beszterczebányai ifjút, ki 
Luther első magyarországi tanítványa 
volt. Baumkeckel Witteinbergből hazajövet 
Beszterczebányán tartózkodott. 1532 nov. 
M-én nagybátyja után egy piaczi ház 
*/3-ának örököse lett, mely ott állott hol 
most a püspöki palota van elhelyezve, 
később az egész ház tulajdonosává lett. 
1534—1538-ig s azután újból 1540-ben vá-
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rosi tanácsos volt. Meghalt 1547-ben. 
1523-ik évben pedig Thome Mátyás ugyan-
csak beszterczebányai ifjú tanulmányai 
folytatása céljából a wittembergi egyetemre 
iratkozott be. Ugy ezen ifjak, mint külö-
nösen a nürnbergi és leipzigi vásárokra 
kijáró kereskedők lettek Luther tanainak 
kiváló terjesztői. 

tfí neformáczió A város lakossága csak-
fenjesztésének hamar a reformáczió kö-
elnyomatása. vetői sorába lépett, s 

eme meggyőződésének 
kifejezést is adott. Ennek folyománya 
lett, hogy a templomok szószékei 
számára a reformáczió szellemében 
működő lelkészeket szeretett volna 
megnyerni, kik Luther szellemében hir-
detnék az Isten igéjét. Eme vágyakozás 
testet öltött s a városi tanács már 1522-ik 
évben Schneider Bálint városi birót és 
Kindlinger Henrik egyházi gondnokot 
Tioppau városába küldötte ki, hogy Bern-
hardt Simon ottani lelkészt hívják meg 
prédikátorul. A városi tanács eme eljárása 
ellen a városi plébános Miklós mester, ki 
makacs ellensége volt a hitújításnak óvást 
emelt, és pedig azon oknál fogva, hogv 
őt illeti meg a kápláni és iskolamesteri 



állások betöltése, — s Mária királynőnél 
levélben, majd pedig leutazott Eszter-
gomba — s az egyházi törvényszéknél sze-
mélyesen vádolta be a városi tanácsot, 
hogy jogkörét átlépte. Mária királynő 
egyetértésre intette a feleket a plébánost 
szóbelileg, a tanácsot pedig levél utján. 
Az egyházi törvényszék elnöke pedig 
Athija Miklós olvasó kanonok levélben 
felhívta a városi tanácsot, hogy Miklós 
plébánost az őt megillető Jogaiban ne 
sértse, s a plébánosnak szabad elhatározá-
sára bízta, hogy vagy legjobb belátása 
szerint maga válasszon magának hitszó-
nokot vagy pedig ha ereje bírja és kedve 
tartja maga prédikáljon. Miután ezen 
ellenségeskedés Bernhardt Simon lelkész-
nek tudomására jutott s látta a nehézsé-
geket melyekkel meg kell küzdenie, s 
miután a plébánosnak nem akarta magát 
alárendelni, állásáról lemondott. 

Miután a tanács kísérletei, hogy oly 
hitszónok választassék meg, ki a refor-
máció lelkeshive meghiúsultak, úgy arra 
határozta el magát, hogy az egyházi pénz-
tár terhére vendégszónokokat fog meg-
hívni egyes ünnepélyesebb istentiszteletek 
alkalmából. így már az 15'23-iki évi hús-
véti ünnepekre Hoffmann Domonkos lö-
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wenbergi (Szilézia) papot hivta meg az 
ünnepi beszédek tartására s azon kivül 
Cordatus Konrád nevü papot és Cryslingh 
János a budai szent György plébánosát. 
Ez utóbbiak nemcsak Beszterczebányán, 
hanem Körinöczbányán és Zólyom-
ban is prédikáltak volt Luther szelle-
mében. 

Miklós pap a hitszónokok működését 
nem jó szemmel nézte, — mert ezáltal ve-
szélyeztetve látta a katholikns egyház érde-
keit, — s ezért feljelentette a prédikátorokat 
Zalkán Lajos érseknél, sőt 1525 ik évben 
személyesen jelent meg Esztergomban az 
egyházmegyei gyűlésen és panaszt emelt, 
hogy a fent nevezett prédikátorok beszé-
deinek hatása alatt annyira terjedtek Lut-
her tanai, hogy már a katholikus vallás 
nevetségesé vált Miklós pap feljelentésének 
az lett a következménye, hogy az Zalkán 
Lajos érsek Cordatus Konrád és Cryslingh 
János papokat Budán elfogatta és bör-
tönbe záratta. Miklós plébánosnak pedig s 
Körmöczbánya s Zólyom város lelkészei-
nek meghagyta, hogy szükséges tanúbi-
zonyságokkal ellátva jelenjenek meg 
Budán s vegyenek részt Cordatus 
Konrád és Cryslingh János kihallgatá-
sánál. 



A reformáczió De bármennyire igyeke-
megszilárdítása, zett Miklós pap megaka-

dályozni a reformáczió 
terjesztését, az nem sikerült neki, mert 
bár lassan de a városi lakosság a refor-
máczió tanait kezdette vallani. A hitújí-
tás ügyét nagy buzgalommal pártfogolta 
Schneidet Bálint, ki több ízben a város 
birói tisztet viselte. Az evangélikus vallás-
felvételét s követését előmozdította az a 
körülmény is, hogy a városi tanács meg-
fogadta Luther és Melanehton figyelmez-
tetését, s óvakodott a külső formák elej-
tésétől. így bár 1530. év táján az igehir-
detés a reformátorok szellemében lett 
megtartva de a misét a templomból nem 
küszöbölték ki. Az istentiszteletnél az a 
változás állott be, hogy a csendes misék 
el lettek törölve, s hetenként csak egy 
ünnepélyes mise lett tartva, és pedig a 
vasárnapi istentiszteletek alkalmával. To-
vábbá a pap, midőn az ostyát és bort 
beszentelte a szereztetési igéket hangosan 
mondotta s az urvacsorát két szin aiatt 
szolgáltatta ki. 

1529-ik évben Miklós pap elhalálozása 
folytán a plébániai állás üresedésbe jött, 
a városi tanács a lelkész választásnál jogát 
gyakorolni akarta. Hogy az egyház szer-
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vezése hithű evangélikus pap kézébe le-
gyen letéve, oly férfiút keresett a városi 
tanács, kinek evangélikus egyházi meg-
győződése szilárd alapon áll. Ily erős 
evangélikus meggyőződésű lelkészt Spet-
tinger István lelkész személyében talált, 
kit is 1530-ik évben lelkészül meg is vá-
lasztott a városi tanács. Spettinger István 
előbb krakkói, későbben németlipcsei lel-
kész volt s ki már hitéért börtönben is 
szenvedett, a kit Verbőczy István szor-
galmazására majdnem kivégeztek. Segéd 
lelkészül pedig Antal nevű prédikátort 
hivták meg Eperjesről. Mielőtt Spettinger 
István elfoglalta volna még állását, ezen 
választás már Várdai Pál esztergomi ér-
seknek tudomására jutott, ki is a városi 
tanácsot 1530. április 5-én kelt levelében 
felhivta, hogy az eretnekséget irtsa ki s a 
katholikus egyháztól elpártolt papokat bi-
lincsekbe verve vitesse Esztergomba. A 
városi tanács az érsek felhívásának ellent 
mondott, az érsek kívánalmát nem 
teljesítette, miért is az érsek Antal segéd 
lelkészt egyházi törvényszék elé idéztette 
s ott fogságba vetette. A városi tanács 
segédlelkészét a börtönből kiakarta sza-
badítani, s ezért Tamás egri püspökhöz 
fordult kérvénnyel. Miután itt meghallga-
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tást nem nyerlek, ugy a királyhoz fordul-
tak. A városi tanács kérelmét 1. Ferdinánd 
király meghallgatta s 1532. évben Antal 
segédlelkész szabadon bocsáttatását el-
rendelte, azonban ő nem tért vissza Besz-
terczebányára. 

Ugyanezen időben evangélikus szel-
lemben működöt Beszterczebányán Biber 
János tót hitszónok, ki azonban már 
l")32-ben Wiegendorfbit ment lelkésznek. 
Német hitszónok ugyanakkor Schvarcz 
János volt, ki Spett ingerrel egy ideig 
minden egyházi teendőt végzett, mert 
több lelkészt nem tudott a város kapni. 
Speltinger rövid ideig vojt Besztercebá-
nyán, mert már 1532. május havában 
eltávozott Krakkóba. Helyét Philadelphia 
Antallal töltötte be a városi tanács választás 
utján, ki ugyan nős volt, de sok tekin-
tetben a katholikus egyházhoz vonzódott. 
Philade/phus-nak ezen határozatlansága 
miatt többszöri összetűzése volt a városi 
tanáccsal és a lakossággal s bár Yárdai 
Pál esztergomi érsek pártfogásába vette, 
mégis jobbnak látta, hogy állásáról le-
mondjon, amit 1538-ik évben meg 
is tett. 
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JTz iskolák ev. Az egyházi élet megszi-
szellemben való l á rd i tása czél jából a vá-

szervezése. rosi tanács az iskoláknak 
a reformáczió szellemé-

ben való fejlesztéséről és felvirágoztatásáról 
is gondoskodott. Az iskoláknál 16 külföldi 
származású tanár működött, kik az iskolát 
németországi tanintézetek mintájára szer-
vezték. 

A mai főgymnásium első nyomait 
J537-ik évben találjuk, melynek vezetése 
Siecjler János igazgatóra volt rábizva. 

Jlz istentisztelet- 1539-ik évben Francik 
rrek evangelikus • Bertalan tescheni német 
szellemben való hitszónokot hivta meg 

bevezetése. a városi tanács lel-
készéül, ki komolyan 

hozzálátott az istentisztelet reforinálásához 
s kit munkájában a városi tanács is tá-
mogatott. A tanács tekintettel volt a 
lakosság elaggott tagjainak vallásos meg-
győződésére, kik ifjuságuk óta a katholikus 
egyházi szertartásokhoz, nevezetesen a mise 
iránti kegyeletes tisztelethez hozzászoktak. 
A pap az oltár előtt díszcltönyben jelent 
meg, oldala mellett ministránsok segéd-
keztek.. Mind a mellett azonban lényegileg 
ezen istentisztelet külömbözött a misétől. 
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mivel a pap ténykedése nem bírt többé 
áldozati jelleggel s a hivek, hogy az isteni 
kegyelemben részesüljenek, mindig maguk 
járultak az Úr asztalához, mely számukra 
minden vasárnap és ünnepnap téritve volt 
s a pap ténykedésének középpontja a prédi-
káczió volt. Az istentisztelet a nagy u. n. 
vártemplomban németnyelven, s a mellette 
levő kápolnában, mely később a mostani 
templommá szélesittetett ki tót nyelven 
tartatott meg. Francik Bertalan hivatal-
társa egy bizonyos József nevii hitszónok 
volt, ki lót nyelven hirdette a nem nagy 
szániu lüvek előtt az Isten igéjét, ugyan-
csak hive volt a hitújításnak, mig ellenben 
a többi lelkészek Saltzer Farkas és Kuhhaut 
András a katholizmushoz szítottak s igy 
a nagy közönség igényeit nem elégítették 
ki, de a városi tanács s az egyházközség 
kénytelenek voltak őket megtűrni, mivel fel-
sőbb rendeleteknek kellett engedelmesked-
niük. Ugyanis Ferdinánd király 1533. évben 
rendeletet intézett a városi tanácshoz, 
melyben felhívta a tanácsot, hogy az 
esztergomi érseknek segédkezet nyújtsanak 
az eretnekek kiirtásánál. A király még 
több rendeletet intézett a városi tanácshoz, 
melyben inté, hogy házas lelkészeket 
ne válasszon s általában eretnek feleke-
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zethez tartozó embereket a városban ne 
tűrjön meg. 

] 541-ik évben Hanko Márton freidstadti 
lelkészt választották meg plébánosnak, 
1542-ik évben Francik Bertalan elmenetele 
után a késmárki Bertalan mestert válasz-
tottak ugyancsak plébánosnak. A tót ajkú 
hivek szónoka József, csak 1543-ik évig 
működött, s helyét György nevű lelkész 
foglalta el, ki azonban 1544 ik évben kény-
telen volt leköszönni, mivel a plébánossal 
nem tudott megférni, s így ennek helyét 
Placzko Jakiit). dubraviczai plébános fog-
lalta el. 

c/7 kórház párt- A városi tanács, miután 
fogói jogának ny í l t an az e v a n g é l i k u s 

a megszerzése. egyházhoz csatlakozott, 
s miután úgy az egy-

házat, mint az iskolákat is szervezte, az 
egyházi javakat is gondjaiba akarta venni, 
hogy ne csak a szellemi, hanem az anyagi 
érdekek védője és gondozója legyen Hogy 
ezen czélját elérje úgy főtörekvése lett, 
hogy a szent Erzsébetről elnevezett kórház 
feletti pártfogói jogot magának biztosít-
hassa, ezért a Fugger-család bányahiva-
talnokait rábírta, hogy a nevezett kórház 
feletti pártfogói jogot ruházzák a városi 
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tanácsra. A nevezett kórház a 13-ik szá-
zadban keletkezett s 1303-ik évben egy 
nagylelkű polgár Caroti Péter által tetemes 
birtokokkal megajándékoztatott. Midőn a 
város 1526. évben a föllázadt bányászok 
által elhamvasztatott, a kórház épületei is 
a tűz martalékává lettek, melyeket a 
szomszédságban lakó királyi bányák bérlői-
a Fngger- és Thurzó-család saját költségü-
kön építtettek fel. Ezen nagylelkű adomány 
folytán a király a kórház feletti pártfogói 
jogot a kincstári bányák bérlőire a Fugger 
és Thurzó családra bízta, s helyettük 
bányahivatalnokaik gyakorolták e jogot, 
kik a kórház igazgatóját vagyis lelkészét 
választották meg, kinek kötelessége lett 
a kórházban levő 24 szegény polgár ellá-
tásáról gondoskodni. A városi tanács Frank 
János és Diit renschivamm János főbánya-
hivatalnokokkal s az akkori igazgatóval 
Kindermann Kristóf-fal lépett érintkezésbe 
a pártfogói jog megszerzése czéljából. A 
kórház vezetősége 1543 márczius 3-án 
Ígéretet tett a városi tanácsnak, hogy 
uraiknál kieszközlik a pártfogói jogról 
való lemondást. Nehogy a pártfogói jog 
elnyerésénél akadályul szolgáljon a vallás 
s a házasság, ennél fogva Kindei mann 
Kristóf, ki a protestantismusnak határozott 
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hive volt, s ki megakarván nősülni, állá-
sáról lemondott. Október 8 án a bánya-
hivatalnokok uraik nevében lemondottak 
a párfogói jogról ünnepélyesen azon föl-
tétel alatt, ha Ő Felsége ezen jog átruhá-
zásába beleegyezik. A városi tanács e 
czélból már előbb lépéseket tett volt, 
Steger Mihály városi jegyzőt Prágába 
küldötte, ki is a tanács kérvényét 1544. 
julius 25-én a királyi udvarnál beterjesz-
tette. Ezen kísérlet azonban sikertelen 
maradt, mivel a király titkára Oláh Miklós 
a kérvényre adott válaszban arra utalt, 
hogy a szóban forgó pártfogói jog a 
Fugger családot mint a királyi bányák 
bérlőjét illeti. A városi tanács kieszközölte 
maga számára a Fugger családnak a párt-
fogói jogról való lemondását, hogy czélját 
mennél sikeresebben elérhesse. Előbb azon-
ban Steger Mihály városi jegyzőt megbízta, 
hogy Kinder mann Kristóf helyére, „jó életű, 
és nőtlen" lelkészt keressen, kiről a király-
hoz beküldendő kérvényben említés tétet-
nék. A városi jegyző megbízatásának ele-
get tett s a berni születésü s a krakkói 
egyházmegyébe tartozó József nevű papot 
magával is hozta, ki is november 16-án 
Frank János és Dürrenschwamm János 
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bányahivatalnokok, több városi tanácsos 
s a papság jelenlétében ünnepélyesen be-
vezettetett hivatalába. Miután a városi 
tanács a szükséges előkészületeket meg-
tette, december elején Steger Mihály jegy-
zőt Bécsbe küldötte ki december hó 5-én 
0 Felségének egy terjedelmes kérvényt 
nyújtott át, melyben hivatkozással arra, 
hogy a kórházat a város lakosai alapítot-
ták s hogy Caroli Péter, aki a kórházat 
tetemes adománnyal gazdagította szintén 
a város polgára volt, s hogy a királyi 
bányák bérlői a kórházi pártfogói jogról 
lemondottak azzal a föltétellel, ha Ő Fel-
sége ezen jog átruházásába beleegyezik, 
s ezért azt kérték a királytól, hogy ruház-
za a városra a pártfogói jogot, berclinánd 
király 1Ö44 december 16-án kelt rendele-
lével melyet Oláh Miklós zágrábi érsek 
is aláirt, a városi tanácsra ruházta rá a 
korházi pártfogói jogot azzal a megszorí-
tással, hogy a lelkészek megerősítése jo-
gát magának tartja fenn, a tanácsnak 
pedig kötelességévé tette, hogy a kórház 
fölött gondosan őrködjék, s ne tűrje meg, 
hogy jövedelme elidegenítessék avagy más 
czélokra fordittassék. 
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Sieger Mihály A kórház gondviselője 
üzelmei. József pap 1546 julius 

16 án hirtelen elhunyt. 
Halála után a kórház vezetését mint an-
nak lelkésze Steger Rafael vette át. Steger 
Rafael az akkori városi jegyzőnek Steger 
Mihály-nak a fia volt, kit a városi tanács 
theologiai tanulmányainak végzése s a lel-
készi oklevél megszerzése czéljából Witten-
bergbe küldött ki s ki későbben Leipzig-
ban s Krakkóban tanult s ott pappá szentel-
tetett. 1550. március 17-én vette át Steger 
Rafael a kórház vezetését, s ez lett kiin-
duló pontja ama sok kellemetlenségnek, 
melyet magaviseletével s magatartásával 
szerzett a városi tanácsnak. Steger Rafael 
semmi papi jellemmel nem biró ingatag 
férfiú volt, s erkölcsi magaviselete nagyon 
gyenge alapon állott. Vallási meggyőző-
déssel nem bírt, sem jó katholikus, sem 
jó evangélikus nem volt. Feslett élete 
megbotránkoztatta az egyház hiveit s a 
város lakosságát s azon kivül a kórház 
vagyonát könnyelműen tékozolta. A városi 
tanács a helyet hogy állásától felfüggesz-
tette volna Oláh Miklós érsekhez fordult 
panaszávalj kérve intené meg Stégért. Az 
érsek dorgáló levelet küldött Stegernek, 
de ő a helyett, hogy megjavult volna. 
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csak tovább folytatta üzelmeit, s e mellett 
árulóként lepett fel s bevádolta a városi 
tanácsot az érseknél, mint olyat, mely a 
katholikus egyháztól elpártolt lelkészeket 
alkalmaz az érsek tudta és beleegyezése 
nélkül. Ezen jellemtelen tettével, midőn 
kenyéradó ura vádlójáként lépett fel, meg-
nyerte az érsek jóindulatát. Eme tettének 
gyümölcse lett, hogy a Nagyszombatban 
tartott egyházi törvényszék a besztercze-
bányai tanácsot a katholikus egyházból 
kirekesztette, s ezen Ítéletét 1554. év vi-
rágvasárnapján a nagyszombati, későbben 
pedig a pozsonyi templomokban kihirdet-
tette. Ilyen módon a városi tanács önma-
gával jött ellenkezésbe, mert bár a ka-
tholikus egyház sorába tartozónak nem 
tekintette magát, mégis félt a kizárástól 
s mindent elkövetett, hogy ezen büntetés 
alól felmentessék s a katholikus egyházba 
bekebelezettnek tekintessék. 

Stegei szabadon folytatta üzérkedéseit, 
s hivatalát lelkiismeretlenül töltötte be. 
Bűne tudva volt az érsek előtt, de mivel 
hű katholikusnak vallotta magát, s ezért 
bűnei feledve lettek, mert az érsek benne 
vetette reményét, hogy a katholikus vallás 
visszaállítója lesz. Midőn az érseknek a 
városi tanács előterjesztette Steger további 

2 



iá 

bűnös életét, azzal állott bosszút, hogy 
Oláh Miklós-nál bepanaszolta a városi 
tanácsot és Hankó Márton plébánost, hogy 
az evangelikus vallás hivei. Ezen besúgás 
folytán az érsek 1554. május 27-én a 
zólyomi dékánt küldötte ki, hogy a besz-
terczebányai plébános hitvallásáról és 
prédikálásáról szerezzen magának infor-
mációt, valamint arról is, hogy Ilankó 
Márton hol és ki által lett pappá szen-
telve. A városi tánács abbeli félelmében, 
hogy Steger feljelentésével s elmozdításá-
val csak az evangélikus egyháznak ártana, 
Stégért tovább tűrte a kórházi lelkészi 
állásban. De végre Oláh Miklós érsek is 
megunta Steger könnyelműségeit s komo-
lyan megdorgálta, s figyelmeztette, ha 
ügyeit rendben nem vezeti ugy többé 
kegyelemre nem számíthat. A város is 
megbékült Stégerrel, de inté, hogy lelki-
ismeretesen vezesse a kórház ügyeit, ne-
hogy pártfogói jogánál fogva kénytelen 
legyen ellene fellépni. 

Oláh Miklós ül- Oláh Miklós érsek látta, 
dőzi az evangé- hogy a bányavárosokban 

likasokat. a hitújítás gyorsan terjed 
minden utat és módot 

felhasznált, hogy annak terjedését meg-
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akadályozza, s e végett arra törekedett, 
hogy az evangélikus lelkészeket püspöki 
felügyeleti jogánál fogva felelőségre vonja, 
s vagy a katholikus egyház kebelére visz-
szatéritériteni kényszerítse vagy a maka-
csokat hivataluktól elmozdítsa. Nehogy 
ezen szándéka hajótörést szenvedjen, a 
városi tanács ellenszegülésen Ferdinánd 
királyt rávette egy oly értelmű rendelet 
kibocsátására, mely szerint a város terüle-
tén a városi tanáoe más felekezetű egyé-
neket ne tűrjön, s azokat védelmébe ne 
fogadja, különösen ne támogasson oly 
prédikátorokat, kik papi jelleggel nem 
bírnak, s a püspök által megerősítve 
nincsenek E rendelet 1558. julius 19-én 
jelent meg. 

Oláh Miklós 1558. szeptember 18-ára 
partikuláris gyűlést hivott egybe Znióvár-
aljára s erre meghívta a beszterczebányai, 
körmöczbányai és selmeczbányai lelkésze-
ket, hogy atyai oktatásban részesítse őket. 
A bányavárosok követei Beszterczebányán, 
szeptember 15-én gyűltek egybe, s egy 
feliratot intéztek az érsekhez, melyben 
kifejtették, hogy lelkészeik csak a Krisztus 
és az apostolok tanait hirdették, s fed-
hetetlen életet élnek, s ezért szükségte-
lennek tartják, hogy a gyűlésen oktatás 

2* 
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czéljából megjelenjenek, hanem örvendeni 
fognak, ha az érsék útközben megláto-
gatja az egyes egyházközségeket, s meg-
győződést szerez a lelkészek munkálko-
dásáról. Midőn Oláh Miklós látta, hogy a 
városi hatóságok utasításának nem enge 
delmeskednek, ugy királyi rendelet foly-
tán Pozsonyba az 1559 év január hó 3-ikán 
tartandó oszággyülés idejére idéztette be 
a bányavárosok lelkészeit maga elé. De a 
városi tanácsok félve, hogy lelkészeik az 
országgyűlés elé lesznek idézve, nem en-
gedték el őket. Ferdinánd király látva 
ezen engedetlenséget, rendelet utján rá-
parancsolt a városi tanácsokra, hogy az 
eretnek lelkészeket bocsássák el. A bánya-
városok lelkészei Selmeczbányán gyűltek 
egybe, s hitvallásukat 1559 deczember 
(1-án a Confessio Heptapolitana vagyis a 
Hét bányaváros hitvallása ciinén foglalták 
egyhe, s ezzel is ártatlanságukat igyekez-
tek bebizonyítani, vagyis hogy semmi mást 
nem hirdetnek, s nem tanítanak annál a 
mi az ágostai hitvallással egyezik. 

Ezen a selmeczbányai gyűlésen részt 
vettek Beszterczebányáról: Kintzelius ,Já-
nos és Aquila Márton német és Platzko 
Jakab tót prédikátorok. Kintzelius és Aquila 
Olmützben viseltek papi hivatalt s onnan 
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Ferdinánd király által a klérus sürgetése 
folytán száműzettek s Beszterczebányán 
nyertek alkalmazást. A plébániai hivatal 
ellátása Manko Márton plébánosra lett 
bizva, tót prédikátor Platzko Jakab volt, 
s mellette mint káplán Csmel Gergely 
működött. 

Ferdinánd király és Oláh Miklós ér-
sek miután látták, hogy a bányavárosok 
könnyű szerrel nem akarnak behódolni, 
1560. február 20-án rendeletet bocsátottak 
ki, melyben a beszterczebányai tanácsot 
felszólítják, hogy Kintzelius Jánost és 
Aguila Mártont mint veszélyes egyéneket 
távolítsák el a városból. Nehogy eme 
rendelet áthágásának súlyosabb következ-
ményei legyenek, a városi tanács nevezett 
két lelkészt állásától felmentette. 

Miután a bányavárosok Oláh Miklós 
érsek rendeletének ellenszegültek, úgy 
más utat és módot választott az evangé-
likus egyház elnyomására. 1560 január 
1-ére egyházmegyei gyűlést hivott egybe 
Nagyszombatba, s a kiátkozás büntetésé-
nek terhe alatt minden papnak meghagyta, 
hogy ezen a gyűlésen papi okmányaival 
ellátva jelenjen meg. Ezen gyűlésre Hanko 
Márton plébánost s Platzko Jakab és Csmel 
Gergely tót prédikátorokat külön levél-
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ben hivta meg s egyszersmind a városi 
tanácsot is felhivta, hogy nevezetteket 
a gyűlésre okvetlenül küldje el. Ezen fel-
hívásnak csak Hanko Mihály engedelmes-
kedett, s április 20-án önszántából ment 
Nagyszombatba, hol a gyűlés végét be 
nem várva visszatért Beszterczebányára, 
de félve az üldöztetésektől április 29-én 
Kézsmárkra távozott s május 27-én Tes-
chenbe indult állandó tartózkodásra. 

Miután a tót lelkészek Platzko Jakab 
és Csmel Gergely a nagyszombati gyűlé-
seken nem jelentek rneg, Oláh Miklós 
1560 május 4-én a városi tanáccsal kö-
zölte, hogy a lelkészeket az egyházból 
kirekesztette, s vagyonukat kegyes egy-
házi czélokra elkobozni rendelte s felszó-
litá a városi tanácsot, hogy ha a nevezett 
lelkészek 14 napon belül vonakodnának 
rendelkezéseinek eleget tenni, úgy a vá-
rosból távolítsa el őket Hogy pedig a lel-
készek eltávolítása után az evangélikusok 
semmi nemű szellemi táplálékhoz ne jus-
sanak, az érsek zár alá helyezte az egyházi 
könyvtárt, s a beszterczebányai könyvárus 
könyveit is lefoglaltatta, s megbizta a 
fődékánt, hogy az eretnekséget magukba 
foglaló könyveket vitesse el Nagyszombat-
ba. A könyvkereskedőknek fej vesztés bűn-
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tetése alatt megtiltotta a jövőben ily 
könyvek árusítását. 

A városi tanács kénytelen . kelletlen 
teljesítette az érsek kívánságát, s a két 
lelkészt julius 18-án Nagyszombatba kül-
dötte el. A törvényszék engedékenységet 
tanúsított a lelkészekkel s tudtokra adta, 
hogy oly feltétel alatt fogja őket az egy-
háziátok alól felmenteni, ha személyesen 
tisztázzák magukat az érsek előtt, vagy 
pedig újból való megidéztetés esetén meg-
jelennek Nagyszombatba. A lelkészek visz-
szatértek Beszterczebányára, miután Ígére-
tet tettek az újból való megjelenésre. 
Azonban alig érkeztek haza, már a zólyomi 
aldékán felfüggesztette őket azon ürügy 
alatt hogy az átok alól nincsenek felment-
ve, de az érsek helyettes ezen felfüggesz-
tést julius 28-án érvénytelenítette. 

Szeptember 25-én a két lelkész újból 
megidéztetett Nagyszombatba s ekkor 
Csmel Gergely a törvényszék által fogságba 
ejtetett, Platzko Jakab pedig haza bocsát-
tatott. Ily módon Beszterczebányának csak 
egy lelkésze volt, ki annyira el volt fog-
lalva, hogy a gyermekek nem egy esetben 
keresztelés nélkül, a betegek lelki vigasz 
nélkül haltak el, s az Isten igéjének hir-
detése a legszűkebb körre lett szorítva. 
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Hogy legalább a sátoros ünnepeken az 
istentiszteletek rendesen legyenek elvé-
gezve, úgy a tanács bizonyos Ciprianus 
nevü egyént felszóllitott fel, hogy a húsvéti 
és pünkösdi ünnepeken prédikáljon No-
vember havában újra keresett megfelelő 
egyént s találtak is Meitzer Gergely sze-
pesváraljai iskolamester személyében, ki 
Wittenbergben Dr. Pomeranius által lel-
késszé szenteltetett, ki a német ajkú 
hivek vallásos szükségleteinek kielégité-
téséről gondoskodott. A beszterczebányai 
egyház újból folyamodott Csmel Gergely 
szabadon bocsáttatásáért s Oláh Miklós 
helyt adott e kérelemnek azzal a meg-
szorítással, hogy a városi tanácsot október 
25-én kelt leiratában értesítette, miszerint 
csak oly lelkészeket választhatnak kik a 
katholikus egyház hivei, s őt főpapjuknak 
elismerik. 

Oláh Miklós újból gyűlést hivott össze 
Nagyszombatba, de a városi tanács lelké-
szeit nem engedte oda, hanem arra kérte 
az akkor éppen Beszterczebányán időző 
fődékánt, egyezne bele abba, hogy a lelké-
szek ne menjenek a nagyszombati gyűlésre, 
hanem hogy tegye kötelességükké a gyűlés 
bevégezése után az érsek szine előtt meg 
jelenni. Midőn erről Oláh Miklós értesült 
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a tanácsnak 1561. május 16-án azt irta, 
hogy a fődékánnak nem volt jogában eine 
engedményt megadni a lelkészeknek, de 
ez egyszer intézkedését jóváhagyja. De 
a lelkészek nem jelentek meg az érsek 
előtt. Az érsek ennek folytán visitatiót 
rendelt el, s zólyom megye fődékánját 
Telegdy Miklóst bízta meg az egyház láto-
gatással. Ne hogy a város tanácsa ellen-
szegüljön eine visitatiónak, az érsek Fer-
dinánd királytól rendeletet eszközölt ki, 
melyben a tanács utasíttatott, hogy enge-
delmeskedjék az egyház rendelkezésének, 
s űzze el az eretnek lelkészeket, nehogy 
ellenszegüléseért megfenyitessék. A fődé-
kán Meitzer Gergely lelkészről oda nyilat-
kozott, hogy ő nem felszentelt lelkész, s 
ennek folytán bitorolja a pap,i jelleget, 
megkötözve akarta elvinni Nagyszombatba, 
s a városi tanácsot pedig reá akarta venni, 
hogy a többi lelkészt kényszerítsék az 
egyházmegyei gyűlésen való megjelenésre. 
De a fődékán kívánságának ellent mondott 
a városi tanács. 

Oláh Miklós én- Oláh Miklós érsek ezen-
sek jezsuitákat túl felhagyott a Nagy-
küldött Besz- szombatban megtartandó 
terczebányára. gyűlések összehívásával. 
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Miután meggyőződést szerzett arról, 
hogy mily makacsul ragaszkodnak ÍIZ 
evangélikusok hitükhöz s a városok 
tanácsai mily szívósan védik a la-
kosság érdekeit, más utat és módot 
választott a katholikus egyház visszaállí-
tására. A bányavárosokba Seidel János 
és Zimmerius János jezsuitákat kül-
dötte hogy az elpártolt híveket vissza-
térésre serkentsék, s a városi taná-
csokat felhívta, hogy azokat jól fogadják 
s templomaikban prédikálni engedjék. A 
bányavárosok 1562. márczius 1-én tartott 
gyűléseiken feliratot intéztek az érsekhez, 
melyben kifejtették, hogy nekik a jezsu-
itákra nincs szükségük, mivel lelkészeik 
kizárólag Istennek buzgó igéjét hirdetik, 
s ezen valláshoz a lakosok zöme ragasz-
kodik, s minden erőszakoskodás csak visz-
szatetszést szülne, s ezért a városi ható-
ságok a felelőséget nein vállalhatják. Oláh 
Miklós érseket nagyon bántotta a városi 
tanácsok eme eljárása, s Ferdinánd király-
nál panaszt einelt, s rábirta egy rendelet 
kiadására, melyben helyteleníti a bánya-
városok eljárását, hogy a jezsuitáknak 
nem engedték meg a templomokban való 
prédikálást, s elrendelte, hogy a jövőben 
nyissák ki a templomok kapuit a jezsuiták 
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számára, hogy szabadon prédikálhassanak. 
Ám ennek a rendeletnek nem lettek kö-
vetkezményei, amennyiben Ferdinánd ki-
rály érezte, hogy ereje gyengül, s élete 
vége közeledik a miért is fiára Miksára 
ruházta át a királyi gondokat, ki is 1563. 
szeptember 8-án magyar királlyá koronáz-
tatott meg. Miksa király trónra léptével 
Oláh Miklós érsek hatalma is hanyatlóban 
volt, mivel a király maga is vonzódott 
az evangyelmi tanításokhoz, s nem en-
gedte meg az evangélikusok üldöztetését, 
sőt figyelmeztette az érseket, hogy gyen-
géden bánjék az evangélikus lelkészekkel, 
nehogy épités helyett romboláshoz sőt ta-
lán belforradalomhoz is okot szolgáltasson. i 

c/7z iskolák Ezután a békés uralko-
fejleszfése. dás évei következtek, a 

inidőn az egyház szer-
vezésén kivül az iskolák fejlesztésére for-
dított nagy súlyt a városi tanács. 1567. 
évben az intézet vezetését Schremmel 
Ábrahám vette át, ki is az iskolát a mai 
főgyinnasium színvonalára emelte. Virágzó 
körül 1579. évtől kezdve élte gymnasiu-
munk a mikor Halvepapius Pál vette át 
az igazgatóságot, s azt a virágzás oly ma-
gas fokára emelte, hogy nemcsak felső-
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magyaroszág, hanem más alföldi megyék 
tanulói is felkeresték gymnasiumunkat. 

Bocsbay István A vallás és hazaszabad-
támadása az ságáért küzdő háborúk 

iskola szele nem kimélte meg 
pusztulása. Beszterczebányát sem. 

Midőn 1605-ik évben 
Bocskay Istuán előtt a város nem akart 
meghódolni, Rhédey Ferencz hadosztályai 
április 16-án a várost bevették s tűzzel 
vassal elpusztították, s csak a vár kerülte 
ki a romlást, miután a városi hatóságok 
meghódultak Bocskay István hadai előtt. 
A város elpusztításával az iskolai épület 
is a tűz maitalékává lett, a tanítók és 
tanulók elszéledtek. Eme nagy csapás 
munkássá s áldozatkésszé tette egyházunk 
tagjait, s bár saját helyzetük könnyítése 
igénybe vette anyagi eszközeiket, még 
sem feledkeztek meg az iskoláról sem. Az 
iskolai épület helyreállításáig, a tanitás a 
városházán folyt. Az iskola javítására szük-
séges költségek fedezésének egyrészét 
a polgárságra vetették ki 205 frtban, mig 
más részét 319 frtot az egyházi pénztár 
fedezte. Az iskolai épület 1606 október 
25-én készült el s a tanuló ifjúság a biró 
a tanács és a lelkészek vezetése alatt a 
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városházán levő ideiglenes tanhelyiségből 
az újonnan felépült iskolába vonult be. 

c/7z ellenrefon- A 17. század elején a 
máczió kezdete, katholikus egyház kísér-

letet tett, hogy Beszter-
czebányát maga számára visszahódítsa, s 
ezért Telegdy János nagyváradi püspök II. 
Mátyás királynál egy rendeletet eszközölt ki, 
mely a róm. kath. egyházat a kórház ja-
vadalmának s ezzel kapcsolatban álló kis 
templomnak s lelkészi állomásnak birto-
kába akarta helyezni. Ezen rendelet foly-
tán Telegdy püspök 1615. május 11-én 
egy bizottság élén Beszterczebányára jött, 
hogy annak érvényt szerezzen, de nem 
sikerült azt végrehajtania. Telegdy 1617. 
junius 7-én még szigorúbb királyi parancs-
csal, s még tekintélyesebb bizottsággal 
jött Beszterczebányára, de a városban 
zendülés támadt, melyet a városi tanács-
nak sikerült csirájában elfojtania. A város 
tnnácsa az országgyűlésnél kereset orvos-
lást, s a bizottság kénytelen volt újból 
eredmény nélkül eltávozni. 

JJ jezsuiták le- A mit Telegdy János 
telepedése s váradi püspök nem tu-

fondorhodása. dott kivivni, azt, ki-
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vívták a jezsuiták. A 16. század közepé-
től 1627-ik évig Beszterczebányán nem 
tartatott katholikus istentisztelet, mért 
nem volt katholikus hivő. Ezért elsőbben 
hívekről kellett gondoskodni, kik az ily 
nemű istentiszteletnek szükségét érezik. 
A kincstár személyzetét csupa katholikus 
vallású egyénekből állítottak össze s szá-
mukra a felső ház (Oberhaus) kápolnájá-
ban, mely a mostani káptalani épület és 
templom helyén állott, tartottak istentisz-
teletet. 1638. óta s valószínűleg már előbb 
is jezsuita páterek olvastak miséket. 
1649-ben az egész felső házat a király 
adománylevéllel a jezsuitáknak átengedte, 
kik is azt kolostorrá változtatták át. A 
városi tanács félt attól, hogy a jezsuiták 
a város, belbékéjét felfogják zaklatni, s 
ezért országgyűlési küldötteit azzal az 
utasítással látta el, hogy hassanak oda, 
hogy a jezsuiták a városból eltávolíttassa-
nak. De ez nem sikerült, s így a jezsui-
ták aknamunkáikat szabadon folytatták, 
s a városban valóságos csapássá lettek. 

A jezsuiták eleinte óvatosan és kí-
méletesen léptek fel, mihelyt azonban 
helyzetük megszilárdult akkor az erőszak-
hoz nyúltak. Lázas tevékenységet fejtet-
tek ki, bejártak a házakba és családi kö-
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rokbe, felhasználtak minden eszközt, rá-
beszélést, Ígéretet, pénzt, fenyegetést a 
zaklatásnál. Munkájuk azonban kevés si-
kerrel kecsegtette, mivel az evangelikus 
lelkészek közben lépésükkel a jezsuiták 
munkáját meghiúsították, az ingadozókat 
meglátogatták, régi hitükben megerősítet-
ték őket, az áttérőket a katholikus isten-
tiszteleteket látogatókat a szószéken el-
ejtett célzásaikkal a közmegvetés tár-
gyává tették. Hogy a lelkészek ellen hat-
hatósan felléphessenek, s munkásságuk 
folytatásától elriasszák, I. Lipót királynál 
leiratot eszközölték ki, inely 1667. augusz-
tus 10-én kelt, melyben a városi tanács 
felhivatott, hogy az evangelikus lelkésze-
ket tiltsa el a jezsuiták munkájának meg-
hiúsításától. Ezen leirat a városi tanács-
hoz volt címezve, de nem jutott egyene-
sen rendeltetési helyére, hanem a jezsui-
ták kezén, de az sem azonnal hanem 
csak egy év múlva. A jezsuiták ugyanis 
várták az alkalmat, mikor lehet ezen ren-
deletet végrehajtani s ekkor fogják nap-
világra hozni. Az alkalom nem késett 
sokáig. A jezsuiták kik kémek által ellen-
őriztették az evangelikus lelkészek prédi-
kációt, tudomást szerezlek arról hogy 
Forsch Mátyás lelkész egyik prédikációja-
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ban az evangelikus szülőket arra intette, 
hogy gyermekeiket ne küldjék katholikus 
iskolába, s azonkívül egy katholikus hitre 
áttért egyén ellen is kikelt Ekkor elérkezett-
nek találták az időt, hogy a királyi ren-
deletet küldjék el a városi tanácsnak, s 
felszóllitottak a városi tanácsot, hogy 
Porsch Mátyás ellen indítsa meg az el-
járást. A városi tanács a jezsuitáknak 
visszaiizentette, hogy: „maradjanak vesz-
teg inkább szállásukon s ne futkossanak 
annyit ki és be szerteszét a városban." 
E feleletet Braun Alajos superior nagyon 
zokon vette, s a városi tanácstól Írásban 
kérte ki. a mit azonban nem kapott meg. 

«/7 jezsuiták köz- A jezsuiták bár eddigi 
benjárására el- munkájuk gyümölcse 

veszik a femplo- gyanánt csak 10 katho-
mohat. likus hivővel dicseked-

tek, kik a polgárok 
közöl a katholikus vallásra tértek at, 
s ezek valamint a kincstári hivatal-
nokok a jezsuiták szolgálatába állva, 
benyújtottak a királyhoz kérvényt, 
hogy mivel a nagyobb vártemplom 
hajdan a katholikus egyházé volt, 
mivel továbbá a katholikus kápolna 
már szűk a hivők befogadására s a hivők 
számának napról napra való gyarapodása 
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miatt rendeltetésének nem felel meg a 
jövőben, a vártemplom adassék vissza a 
katholikusoknak. 1. Lipót király 1(171 
október 15-én kelt leiratában e kérelem-
nek készséggel helyt adott s a templom át-
adásához egy rendkívüli bizottságot kül-
dött ki, melynek élén Ivanelli János András 
kamaragróf állott, tagjai pedig Gubasóczy 
János pécsi püspök, gróf Eszterházy Sán-
dor és Gilányi György tanácsosok voltak. 
Mielőtt e bizottság Beszterczebányára ér-
kezett volna, már a városban adószedés 
ürügye alatt időző katonák gróf Leszlie 
Sándor vezetése alatt 1671. november 
17-én éjfélkor, viharos időben a vá r fa la i t 
a temető felől létrák segítségével meg- -
mászták s a vár belsejében ellenállá- nél-
kül bevonultak, a várkapitányt, az őröket, 
harangozókat s más ott talált egyéneket 
durva bántalmakkal illették, a nagyobbik 
templomot a katholikus egyház számára 
elfoglalták, azután pedig a várat hosszabb 
ideig megszállva tartották. A városi tanács 
ezen önkényes eljárás ellen tiltakozott, 
folyamodványt nyújtott be a királyhoz, de 
ez mind hiába való volt, 1762 ik évben 
a kisebb vártemplomot is elvették, s 
1673-ik évbendecember 16-án gróf Kolonics 
Lipót püspök közvetítésével még az utolsó 

3 
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két kis — t. i. a Szent-Erzsébet, és a 
Szentlélek — templomokat is elveszítették 
az evangélikusok. Ezzel beállott az evan-
gélikus egyházra és iskolára s a lakos-
ságra az üldözések ideje. 

c/7 lelkészek és 1673 szeptember 25-én a 
tanárok üldöz- beszterczebányai evan-

tetése. • gelikus lelkészek a po-
zsonyi rendkívüli tör-

vényszék elé idéztettek, s október 6 án 
oly tartalmú téritvények aláírására kény-
szerittettek, hogy hivatalaikról lemondanak. 
130 nap alatt az országból kiköltözködnek. 
Az evangelikus lelkészek a száműzetés 
keserii kenyerét választották, s csak egy 
lett hiitelen egyházához, a városi főlelkész : 
Gr eschner Illés, ki a helyett, hogy hitéhez 
ragaszkodott volna, azt gyáva módon meg 
tagadta, s a vártemplomban a katholikus 
vallásra tért át. Az így elárult evangéliku-
sok magukra maradtak s magánházakban 
gyűltek egybe s ott hiterősítő énekeket 
énekelve s a szentírást olvasva egymást 
vigasztalták s erősítették, de nemsokára 
ettől is meglettek fosztva, s ezután áz 
evangélikusoknak nem maradt más vigasz-
talásuk a csendes imánál, melytől senki 
sem foszthatta meg. 1674 március 5-én 
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Stiirzer Mátyás és Steller Tamás tanárok 
Pozsonyba idéztettek, s ennek folytán az 
iskola bezáratott s épülete lefoglaltatott a 
jezsuiták által. 

Steiler Tamás a rendkívüli törvényszék 
előtt megjelenvén, április 6-án 300 bajtár-
saival együtt halálra Ítéltetett, a mely Íté-
let azonban nem hajtatott végre. Pozsony, 
bői Lipótváira hurcoltatott, hol is huza-
mosai)!) időn keresztül vérlázító kínzások-
nak volt kitéve. Nehéz és aljas munka, 
kevés és tisztátalan étel, undok és egész-
ségtelen lakás voltak a térítő eszközök, 
melyek által evangelikus egyházhoz való 
hilhíisége próbára tétetett. Egyszer egy 
levele miatt, mely a várparancsnok kezébe 
került, majdnem halálra veretett, ájultan, 
véres sebektől gyötörtetve hevert a 
földön s csak Isten megsegítő kegyel-
mének köszönhető, — mivel orvosi se-
gélyben nem részesült — hogy be-
tegségéből felépült. 1675 márczius 
19-én 35 bajtársával együtt Triestbe vitte-
tett, sokat szenvedett a nehéz rabbilincsek-
töl, melyek lábát felhorzsolták. Dacára 
ezen szenvedéseinek, az út nagy részé-
gyalog volt kénytelen megtenni. Április 
6-án Triesztbe megérkezett, minden vagyo-
nától megfosztatott, szakála leborotválta-

3* 
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tott, 13 napi éhezés által kényszeríttetett 
a gályarabok egyenruhájának felvételére. 
Április 'O-én a gályára vitetett, s annak 
legalsóbb emeletén eveznie kellett több 
más társával egyetemben. Április 23-án 
Theate mellett olasz földre kitétetett baj-
társaival s Nápolyba hajtatott, hol is május 
7-én megérkezvén. 50 piaszterért gálya 
rabúl eladatott. A kínos gyaloglás súlyos 
és szokatlan munka, rossz ellátás folytán 
társai közül sokan elhaltak, de ő maga 
azon 26 között volt, kik 1676 február 
11-én a nápolyi kikötó'ben Ruyter M. a 
hollandi tengernagy közbenjárása folytán 
szabadságukat visszanyerték. Szabadulása 
után hosszabb ideig Wittembergben tartóz-
kodott. Jobb idők beáltával 1683-ban az 
ispotály lelkészének megválasztatott, s 
hivei által visszahivatott Beszterczebányára. 
A szenvedések pohara azonban további 
időkben színültig telt meg, a mennyiben 
szemevilágát elveszítve, teljesen szeren-
csétlenné lett. Szenvedéseiben osztályossá 
lett bajtársa Stürzer Mihály, ki házába 
fogadta, hol is barátjainak s könyörületes 
híveinek segélyezéséből élt. A jezsuiták 
vezetése álló ellenei nem akartak könyö-
rülni az elszerencsétlenült felebarátukon, 
utolsó menedékhelyétől megakarták fosz-
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tani, s a városból száműzetni, de Zó-
lyom vármegye akkori alispánja. Beniczky 
Tamás közbenlépése ezt meghiúsította, 
1715-ben a halál megmenté őt a további 
szenvedéstől. 

cfí jezsuiták el- Miután a jezsuiták a 
szedik a teme- templomokat elvették, a 

tőket lelkészeket, a tanárokat 
elűzték, ujaob térítési kí-

sérlethez nyúltak. Azzal a követeléssel 
léptek fel, hogy miután ők egyedül viselik 
a lelkészi hivatal minden terhét, őket illeti 
meg a száműzött evangelikus lelkészek jö-
vedelme, s egyúttal ama kívánságukat is 
nyilvánították, hogy őket illeti a temető 
kulcsa is, melyben az evangélikusok szok-
tak temetkezni. A száműzött lelkészek jöve-
delme fejében a városi tanács 300 frtot 
utalványozott a jezsuitáknak, de a temető 
kulcsait nem adta át nekik, hanem a vá-
rosi bírónál helyezte el, ki azonban katho-
likus ember lévén, s igy a jezsuitáknak ki-
szolgáltatta a kulcsokat. Hogy az evange-
likus vallású városban a város birája 
katholikus ember volt, annak magyarázata 
az, hogy a városi tisztviselők választásá-
nál királyi biztosok jelentek meg, kiknek 
feladatául tűzetett ki, a városi tanácsból 
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kizárni az evangélikusokat s helyeiket 
katholikusokkal pótolni. Az elsó' katholikus 
vallású tagja a városi tanácsnak a város 
birája lett. 

Midőn a jezsuiták a temető kulcsait 
átvették, annak birtokába léptek, már 11)74 
május 11-én a város birája által a lakos-
ságnak tudtára adták, hogy ha valaki be-
tegségbe esik. s ezt idejekorán nem jelentik 
be a jezsuitáknak, s halálos ágyán igény-
be nem veszi a papi segédletet, t. i. nem 
gyón meg. az nein számíthat tisztességes 
temetésre Ugyanerre figyelmeztették hall-
gatóikat prédikációikban is, s ezután ezen 
embertelenséget meg is valósították. Az 
evangelikus lakosság a polgárság közszó-
nokai által már 1674 május 22-én panaszt 
emelt a városi tanácsnál, hogy halottjai-
kat nem tudják tisztességesen eltemetni, s 
hogy a holttestek, melyek ennek követ-
keztében a házakban hosszabb ideig hever-
nek, a meleg időjárás miatt gyorsan osz-
lásnak indulnak, s a közegészségre ártal-
masan hatnak, s végül bejelentették a vá-
rosi tanácsnak, hogyha nem intézkedik a 
tanács e sérelem orvoslása tárgyában, 
akkor az iparosok s a polgárok tovább 
nem tűrik ezen megaláztatást, hanem ki-
vándorolnak a városból. Ezen panasz foly-
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tán a városi tanács ünnepélyes küldött-
séget menesztett a jezsuiták superiorjához, 
hogy változtassa meg ezen embertelen 
határozatot, de ő hajthatatlan maradt, s 
csak azon expediensre utalt, hogy oly 
halottak számára, kik az utolsó perczben 
nem tértek át a katholikus vallásra, más 
temetőt jelöltet ki. Ennek következtében az 
evangélikusok számára a város falain kiviil 
a Szentlélek templom tőszomszédságában 
— a jelenlegi Bethlen Gábor utczában — 
az evang. gymnasium környékén fekvő 
városi kert jelöltetett ki temetkezési helyül. 
Azonban már junius 10-én újból keserű 
panasz hangzik el az evangélikusok részé-
ről, hogy halottjaikat vadállatok módjára 
kénytelenek elásni, hogy nemcsak a czé-
hek a koporsó kikisérésétől el vannak 
tiltva, hanem ha bárki a hozzátartozóknak 
segédkezet nyújt a halott eltakarításánál, 
az pénzbirsággal lesz sújtva, hogy a ré-
szükre temetőül kijelölt k rttől is meg-
vannak fosztva, A városi tanács küldött-
séget menesztett újból a jezsuita superior-
hoz, de ő hajthatatlan maradt. Végre is a 
következő nyilatkozatot tette a superior; 
hogy a temetést illetőleg három féle mó-
dozatot állapit meg : 

1. a kik halálos ágyukon megtérnek, 



40 

t. i. a katkolikus egyházba áttérnek, azok 
tisztességesen fognak eltemettetni és pedig 
a katholikus temetőben ; 

2. a kik halálos ágyukhoz jezsuitát 
hivtak ugyan, de nem tértek meg, azok 
tisztességesen fognak eltemettetni de nem 
a katholikus temetőben, hanem más 
helyütt ; 

3. a kik sem halálos ágyukon nem 
tértek meg, sem jezsuitát nem hivtak ma-
gukhoz, azok temetésénél nem szabad ha 
rangozni s hulláikat azon helyre kell el-
ásni, mely a fentebb emiitett temető szá-
mára kijelölt kerttel szemben fekszik, s a 
melyben gonosztevők, koldusok és zsidók 
testei szoktak elhantoltatni. 

Sőt a jezsuiták még tovább mentek, 
kinyilatkoztatták ugyanis, hogy házasságra 
is csak azok léphetnek, kik a jezsuitáknál 
előbb meggyóntak s katholikus szertartás 
szerint vették fel az úrvacsorát, egyszóval 
a kik katholikus hitre tértek át. 

A lakosságot a jezsuiták ezen maga-
tartása nagyon elkeserítette s panaszaikat 
irásba foglalva benyújtották a városi ta-
nácsnál, kérve, hogy közöljék ezeket a 
felső megyék egyházait látogató királyi 
biztosokkal, kik is orvosolják az evangé-
likusok sérelmeit. Ezen kérelemhez a kö-
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vetkező sérelmes esetek felsorolásai van-
nak csatolva : 

1764. május 17 én délután 4 órakor 
Fischer János polgárnak tetemei apósa 
Teck Tóbiás kertjében lettek eltemetve. 
A sir kiásásához szükséges eszközöket a 
sírásóknak nem volt szabad kikölcsö-
nözniök. 

Quendl Mihály halálos ágyánál meg-
jelent a jezsuita, s őt minden áron hité 
ben megingatni s a katholikus egyházba 
visszatéríteni akarta, s mikor látta, hogy 
téritői munkájának nincs meg a teljes 
sikere, akkor a haldoklóra azzal a fenye-
getéssel akart hatni, hogy holtteste mint 
valami baromé fog majd kidobatni. Ezen 
fenyegetésre a haldokló Quendl azt a vá-
laszt adta a jezsuitának : Mit törődöm az-
zal, ha testem halálom után vizbe fog 
dobattat ni, csak lelkemet őrizze meg Isten. 
Halála után özvegye minden követ meg-
mozgatott, hogy kieszközölhesse férje szá-
mára a tisztességes eltemettetést, s végül 
mikor saját közbenjárása sikertelen ma-
radt, több polgárembert kért fel, járnának 
közbe a város birájánál, a temetési enge-
dély kieszközlése ügyében. A városbíró a 
nála járt küldöttek előtt oda nyilatkozott, 
hogy ezen ügy elbírálása nein tartozik 
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hatáskörébe, s ő csak annyit mondhat, 
hogy mind azok a városi lakosok kik át-
hágják a jezsuiták parancsait s rendeletét, 
10 katonát kapnak elszállásolásra. Az öz-
vegy kérelme meghallgattatást — hogy fér-
jét tisztességesen eltemettesse — nem nyert, 
ennek folytán május 20-án Quendel Mihály 
polgár holtteste harangszó és kiséret nélkül, 
néhány felfogadott paraszt által a városból 
kivitetett s az országút mellett hevenyében 
ásott gödörbe helyeztetett, mivel azonban 
a sírt ásó férfiak félelemből eredett siet-
ségben a sírt szűkre ásták ki, a holttestet 
újból ki kellett venni, s a sírt utólag ki-
bővíteni. 

Junius 25-én hasonló módon temette-
tett el Gall Mátyás asztalos mesternek 
elhunyt neje Zsuzsanna A jezsuiták a ro-
konok kérelmére eleinte hajlandók voltak 
teljesíteni, hogy az elhunyt holtteste a 
városi kertben harangszó nélkül temettes-
sék el, a temetés napján azonban midőn 
már a sír készen volt az eltemettetést 
megtiltották azon oknál fogva, hogy e kert 
csak megtért lutheránusok temető helye. 

Augusztus 11-én Wittmann Frigyes 
holtteste napszámosok által a nyílt me-
zőre vittetett az ott előre elkészített sírba 
való eltemetés céljából. 
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Netoliczky Mátyás borbély mester 70 
éves nejének elteinetésénél megengedték 
a jezsuiták hogy a halotti kiséret a város 
falait csöndesen megkerülhesse. 

Legjobban jellemezte a jezsuiták szív-
telenségét Grosz György esete, mélyet 
részletesen ismertetett a késes czéhnek a 
városi tanácshoz intézett panaszlevele, 
melynek tartalma a következő : 

Grosz György 1674 évben Eperjesről 
Beszterczebányára jött s Rotharidesz Sá-
muel késes mesternél mint segéd nyert 
alkalmazást. Betegségbe esvén, huzamo-
sabb ideig mestere lakásán ápoltatott. 
Rotharidesz Sámuel mester látva, hogy 
segédjének napjai meg vannak számlálva, 
visszaemlékezett a jezsuitáknak a vártem-
plomban mondott beszédeire, mely szerint 
ha az egyes családok hozzátariozói vagy 
lakói betegségük idején családtagjaik vagy 
ápolóik által nem lesznek a jezsuitáknál 
bejelentve. avagy betegágyukhoz nem lesz 
jezsuita atya hiva, s halálos ágyán nem 
mutat vonzódást a katholikus valláshoz s 
annak papjait nem fogadja el, s még ke-
vésbbé ha meg nem gyón — legyen az 
bárki, — nem lesz tisztességesen eltemetve, 
de még a szállásadója is, a ki a beteget 
bejelenteni elmulasztotta, meg lesz büntetve, 
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ezért személyesen megjelent a jezsuita 
atyáknál s bejelentette Orosz György se-
gédje betegségét s kérte a jezsuita atyát, 
látogatná meg a nála fekvő beteget. Ezen 
bejelentés után Zatay György jezsuita atya 
megjelent a betegnél s meg akarta gyón-
tatni. De a beteg Grosz nem hajlott a 
jezsuita atyának szavára, s nem akart sem 
a katholikus vallásra áttérni, sem pedig 
meggyónni nem volt hajlandó. A jezsuita 
atya látva a beteg tántoríthatatlan ragasz-
kodását hitéhez, megátkozta Groszt, s át-
adta őt a gonosz szellemeknek, s lelkét és 
testét a pokolba küldötte A beteg kérte 
a jezsuita atyát, hagyjon neki Isten nevé-
ben békét s ne átkozza el őt oly módon, 
mely átkot hallgatni is borzasztó volt a 
becsületes jelenlévőknek, kik tanúi voltak 
a jezsuita atya ezen átkozódásának, s kik 
előtt oda nyilatkozott a jezsuita atya, hogy 
ezen szavaiért Ítéletnapkor elnézést nyer 
az Úr Istentől, mert beszédjének egyedüli 
czélja az volt, hogy a beteget a helyes 
útra vezesse, de ő ezen tanácsot elfogadni 
nem akarta. Végül a jezsuita a jelenlevő-
ket a szobából kiküldötte s zaklatni kezdte 
a beteget, hogy gyónjon meg. Erre azon-
ban a beteg nem mutatott hajlandóságot. 
Ezek után Zatay jezsuita atya, miután 
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ozélját nem tudta elérni, szitkok s átkok 
közepette eltávozott a beteg ágyától. 

Másnap reggel Orosz György beteg-
segéd meghalt, s Rot haridesz Sámuel késes 
mester haladéktalanul elment a város bírá-
jához, hogy segédje elhunytát bejelentse, 
s alázatosan kérje annak eltemettetését. 
A város birája úgy őt mint a czéh többi 
mesterét elküldötte a felső házban (Ober-
haus) lakó jezsuita főnökhöz, s mindnyá-
jan kérték Dell Mihály házfőnököt, en-
gedné meg az elhunyt tisztességes elte-
mettetését. A jezsuita házfőnök oda nyi 
latkozott, hogy az elhunyt holt teteme 
nem érdemli meg az eltemettetést, hanem 
hogy méltó az akasztófára. Másnap ugyan-
ezt a kérést megismételték, hogy tekin-
tettel a pünkösdi ünnepekre, s miután 
már a hulla oszlásnak indult, azt a kérést 
terjesztették elő a jezsuita házfőnökhöz, 
jelölne ki a városon kívül egy helyet, a 
hol a holttetem eltemethető lenne A je-
zsuita házfőnök kemény szavakkal oda 
nyilatkozott, hogy a holttetem eltemette-
tését nem engedélyezi, de ahhoz hozzá-
járul, hogy ne koporsóban, hanem két 
deszka között szekéren, éjnek idején, kö-
zönséges és becstelen emberek által vites-
sék ki a városon kívül eső helyre, s ott 
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hagyassák eltemetetlenül, de ezt nem sza-
I ad senkinek látnia, s még kevésbbé a 
halottat kikísérni. Miután úgy Rot/iaririesz 
Sámuel mester, valamint a czéli mesterek 
eljárása a jezsuita házfőnöknél sikerte-
lenné valt, s sehol a városon kívül nem 
kaptak engedélyt oly hely kijelölésére, 
hol a sírt megásathatták volna, senki sem 
akart s mert vállalkozni a sír megásására, 
még a sírásók sem, sem fuvarost, sem nap-
számost nem tudtak kapni kik a hullát 
kivitték volna, ezért a halottlátogatók, 
különösen a hajadonok — kik az elhuny-
tat ismerték s vele érintkeztek — kiket a 
jezsuita házfőnök ezen szívtelen eljárása 
könyörületre indított, felebaráti szeretet 
által áthatva, saját költségükön napszá-
mosokat fogadtak, kik a városon kívül 
lev/) kertek és sövények között sírt ástak, 
s oda temették el az elhunytat. 

Miután a kertek és sövények közötti 
sír elhantoltatott, a jezsuita házfőnök ma-
gához hivatta Daniel nevü hóhért, s meg-
parancsolta neki, hogy az eltemetett Grósz 
hulláját ássa ki, s vigye a bitófa alá. A 
hóhér erre azt kérdezte a jezsuita atyát, 
mily nagy vétket követett el az elhunyt 
életében, avagy talán öngyilkos lett-e ? 
A jezsuita atya azt felelte, hogy nem lett 
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öngyilkos, hanem nem gyónt meg. Erre a 
hóhér azt mondotta : neki sem joga, sem 
hatalma nincsen a halottat kiásni s bitófa 
alá vonszolni, s hivatása sem rendeli szá-
mára az ily munka elvégzését. 

A temetés utáni 3-ik napon a város 
birája a késes czéh mestereit magához hi-
vatta s keményen megfedte őket, miért 
engedték a holttetem eltemetósét, s miért 
nem helyezték el éjszakáig valamely 
boltba, s onnan azután éjnek idején a 
városon kiviil bármely helyen el lehetett 
volna a holttetemet eltemetni, s kijelen-
tette, hogy mindnyájan büntetésre mél-
tók s kirótt reájuk a büntetést 24 a rany 
tallérban, azzal a figyelmeztetéssel, hogy 
ha vonakodnának ezen kirótt büntetést 
megfizetni, akkor a jezsuita atyák minden 
mester házába 10 katonát fognak elhe-
lyeztetni, kiknek ellátásáról minden mes-
ter maga köteles gondoskodni. Az Ítélet, 
közlése után megjegyezte, hogy menjenek 
el a jezsuita házfőnökhöz, lehet hogy en-
gedékenységre bírhatják öl, s elengedi a 
kirót büntetést részben vaury egészben. 
A mint eljöttek a mesterek a jezsuita 
házfönökhöz, az kemény szavakkal meg-
fedte őket a ho ttetem elhantolása végett, 
s fenntartotta a városbíró által kirótt 
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büntetést . A jelenlevő mesterek ezután 
egyhangúlag oda nyilatkoztak, mihelyt 
bűntelen voltuk dacára mégis akár a ki-
rótt pénzbüntetés, akár a katonák elszál-
lásolása által büntetve lennének, akkor 
készebbek feleségeikkel s gyermekeikkel 
a várost elhagyni. Ezen határozott fellé-
pése a jelen volt mestereknek a jezsuita 
házfőnököt engedékenységre birta, s a 
24 arany tallér kirótt büntetést leszállította 
12 arany talérra. De a mesterek ezen le-
szállított büntetést sem akárták lefizetni, 
s ezért gyakran a város birája elé lettek 
beidézve, a mikor is a város birája azt fe-
lelte nekik, hogy ezen ítélet egyházi nem 
világi, s a befolyt pénz az egyházat illeti, 
s ezt meg kell fizetniök. Erre a mesterek 
kérték a város bíráját keressen más tisz-
tességes és becsületes utat és módot ezen 
büntetés megmásitására, s ők a büntetés 
jogos voltának elismerése folytán hajlan-
dók annak alávetni magukat. Miután a 
város birája semmiféle változtatással nem 
akarta enyhíteni a kirótt büntetést, akkor 
a mesterek kérelmére akként oldotta meg 
az ítélet enyhítését, hogy kénytelenek 
lesznek 12 pár kést tokkal a jezsuita ház 
főnöknek adományozni együttesen. A vá-
ros birája a jezsuita házfőnök parancsára, 
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a hajadonokat, nemesi leányokat kik a 
holttestet keresztyén könyörületesség és 
szeretet állal indíttatva a temetés helyére 
kivitték s az elhalt koporsójára koszorú-
kat kötöttek, egy-egy arany tallér lefize-
tésére kötelezte. A tehetősebbek a bünte-
téspénzt lefizették, a szegényebbek 11 en 
a piacon levő bolondok házába fényes 
nappal az emberek gunyjára bezárattak, 
s egy néhány óráig fogva tartattak 

Jt jezsuiták io- A városi lakosság, kü-
vábbi üzelmei. lönösen az evangéliku-

sok ilyetén való üldö-
zése a jezsuiták által arra* indították a 
városi tanácsot, hogy kérelemmel fordult 
a superiorhoz ezen embertelen eljárás 
megszüntetése céljából. Knie kérelemre a 
jezsuita superior november 1,'J-án a kö-
vetkező tartalmú választ küldötte a ta-
nácshoz : A jezsuiták egészen helyes-
nek tartják a kérvényben felsorolt intéz-
kedéseket, mivel ezek azt célozzák, hogy 
a haldoklók a halálhoz kellőképpen elő-
készíttessenek. és mivel szükséges, hogy 
az ki a házasság szentségéhez járulni ké-
szül előbb az urvacsorájában részesüljön, 
egyúttal pedig egy lépéssel tovább men-
tek, s céljaik eléréséhez még a pénzbeli 

4 
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büntetések kiszabásától sem riadtak visz-
sza. Azt követelték ugyanis, hogy minden 
családfő, ki családja valamely t.igjának 
súlyosabb megbetegedését mindjárt má-
sod vagy harmadnap náluk be nem je-
lenti, vagy aki egész háza népével az 
istentiszteletet szorgalmasan nem láto-
gatja, bizonyos pénzösszegben marasztal-
íassék el, melyet a városi hatóságnak be 
kell hajtania, s ezen bírságpénz egyházi 
célra lesz fordítandó. Továbbá kijelentet-
ték, hogy a házasságra lépő felek csak 
azon feltétel alatt lesznek összeadva, ha 
bizonyítványt hoznak arról hogy a tem-
plomba szorgalmasan jártak, s hogy elő-
legesen a szószékről ki lettek hirdetve-
Felsőbb parancs által a czéheknek meg-
hagyatott, hogy külön zászlókat készíttes-
senek maguknak, s ezek alatt testületileg 
jelenjenek meg a szent körmeneteknél. A 
mely czéh ezen rendeletnek nem engedel-
meskedik arra 100 arany frt. birság vetes-
sék ki reá ' A jezsuiták ezen zaklatásaira a 
városházán november 15-én Összegyűlt 
lakosság ama választ adta, hogy fondor-
lataik ellen a királyhoz fognak folya-
modni, mire a jezsuiták ama feleletet ad-
ták, hogy nekik is van tollúk és tintájuk, 
melylyel szintén lehet írni. 

•IKUS 
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Mindezekből látható, hogy a városi 
lakosság balsejtelme, — mely a jezsuiták 
letelepedése folytán a lelkekbe felébredt — 
valóra vált. A lakosság lelkiismerete dur-
va erőszakkal tapostatott, lelkészeik szám-
űzve, tanárai börtönben illetve a nápolyi 
gályán rabszolgaként szenvedve, iskolái 
feloszlatva, még magánistentiszteletei is 
be lettek tiltva, s halottjaik az utolsó ke-
gyelettől meglettek fosztva. A város evan-
gélikus lakossága várva várta a megvál-
tás óráját, midőn a zsarnoki elnyomóitól 
megfog szabadulni. A megváltás órája 
ütött midőn a város falai alá Tökölyi Imre 
szabadító serege 1678. évben megérkezett, 
kinek október 10-én szabad kivonulás fel-
tétele mellett a császári őrség megadta 
magát. A kivonuló császári katonákkal 
eltávoztak a jezsuiták is. 

Thőkölyi Imre mint Thökülyi Imre bevo-
felszabaditó. nulása után az evan-

gélikus lakosság uj 
életre ébredt, s mindenkinek úgy tetszett 
mintha valamely hosszú gyötrő álom nyo-
masztó bilincseit lerázta volna magáról. 
Mindazon vagyon mely az evangelikus egy-
háztól elvétetett a császári parancs folytán 
erőszakkal, az visszaadatott nekik, s ennek 

4* 
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folytán az evangélikusok templomaikkal 
együtt visszakapták lefoglalt iskolai épü-
leteiket, -s összes egyházi és iskolai jöve-
delmeiket is. 

A háború változatos szerencsével 
folyt, s már a következő 1679-ik évben 
ismét császári hadak vonultak be Besz-
terczebányárá. kik zaklatták, sanyargatták 
a város lakosságát, s bárhova fordultak 
panaszaikkal, de sehol orvoslást nein 
nyertek. A császári sereg két évig tartóz-
kodott a városban, de 1682-ben ismét 
Thökölyi oltalma alá kerül a város, 
tízen szabadságot azonban nem sokáig 
élvezhették a város lakói, mert október 
10-én fegyverszünet jött létre Thökölyi 
és Caprara Aeneas császári tábor-
nok között, melynek alapján a bánya-
városok Véyhles és Zólyom városokkal 
együtt Caprarának engedtettek át, míg 
Thökölyi se: egével együtt Korponára hú-
zódott vissza. 1683. július havában ismét 
magyar csapatok szállották meg Beszter-
czebányát, melyek Jánoky Zsigmond pa-
rancsára a helybeli jezsuita superiort 
Schretter Károlyt fogságba ejtették, mivel 
a vártemplom egyházi iratai és drágaságai 
közül több darab hiányzott, melyeket ne-
vezett superior valamely ausztriai jezsuita 
kolostorba helyezte el. A bebörtönzött je-
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zsuita superior ígéretet tett, hogy az el-
szállított dolgok visszaszállítását kieszközli, 
mivel azonban igéretét nem válthatta be, 
hosszabb ideig fog.»ágba tartatott, sőt az 
év vége felé, midőn a magyar csapatok 
gr. Rabatta Rezső császári tábornok előtt 
hátrálták, Kassára vitetett. 

</I templomok uj- Amint gr. Rabatta tá-
bóli elvétele. bornok Besztercebányá-

ra megérkezett megpa-
rancsolta, hogy azonnal minden templom 
kulcsa hozassék el hozzá, a mi halogatás 
nélkül meg is történt. Az evangeliknsok 
ama kérelmüket nyilvánították a tábornok 
előtt, hogy legalább a két kisebb temp-
lom, t. i. a Szent En sebet és Szentlélek 
templomának birtokában hagyassanak meg. 
A tábornok az evangeliknsok kérelmét telje-
sítette, s azt monda : „Minek utána látja, 
hogy a beszterczebányai evangeliknsok ke-
vésbbé ellenszegülők, ez okból őket nem-
csak ő felségének ajánlani fogja, hanem a 
templomokat is ö felsége nevében úgy 
fogja szétosztani, hogy a két vártemplom 
a katholikusokké, a két kis templom az 
evangélikusokká legyen.u Az evangéliku-
sokat azonban figyelmeztette, hogy szor 
galmazzák minden módon a jezsuita sza-
badon bocsáttatását, mert ha ez 14 napon 
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belül nem történik meg, vagy legalább is 
biztosítva nem lesz, akkor nemcsak a 
beszterczebányai, hanem a körmöczbányai 
és selmeczbányai lelkészek is börtönbe 
fognak vettetni. 

Az evangélikusok eleget akarván tenni 
a tábornok kívánságának, december 10-én 
Szijiretnyik Menyhért követüket Kassára 
küldötték kérvénnyel Thökölyihez, engedné 
szabadon a jezsuita superiort, de kérése 
hiába való volt. Erre gr. Karaffa Antal 
császári tábornok a gr. Rabatt a Rezső 
tábornok által kilátásba helyezett fenye-
getést végre is hajtotta, s a besztercze-
bányai lelkészeket a zólyomi várba bör-
tönöztette be. A beszterczebányai evan-
gélikusok még három izben menesztettek 
Thökölyihez követeket, ki is a jezsuiták 
házfó'nököt csak azután bocsájtotta szaba-
don, miután először 1634. május havában 
az evangelikus lelkészek lettek szabad'n 
bocsátva. 1684. után Thökölyi csillaga ha-
nyatlóban volt, s eme véres drámának 
irtózatos befejezője az eperjesi vértörvény-
szék lett, melynek kegyetlen vérpadján 
két beszterczebányai lakos Guth Zsigmond 
és Róth János is szenvedett. 

Guth Zsigmond. Guth Zsigmond besz-
terczebányai születésii 

nemes ember volt. Éles eszű jogtudos 
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volt s mint ilyent Eperjes városának la-
kossága egyik tanácsbirául választotta 
meg. Eperjes városának legbecsültebb s 
tapasztalatokban egyik leggazdagabb pol-
gára volt, kinek tanácsára nagy súlyt he 
lyeztek a városiak. Befolyásos egyén is 
volt, ennek bizonyítéka, hogy egy ízben 
ö eszközölte ki Bécsben az eperjesi evan-
gélikusok számára az istentiszteletek tar-
tására az engedélyt. Munkásságát megbe-
csülték a város lakói s a város polgárául 
választották meg. Buzgó evangelikus lé-
vén. s a mint a felsőmagyarorszá^i. evan-
gelikus rendek Colleghima felépült s 
újonnan szerveztetett a felügyelők közé 
őt is beválasztották. Caraffa azért gyanú-
sította mert házában sokszor tatálkoztak 
Eperjesnek számottevő polgárai, hogy ta-
nácsát kikérjék, s megbeszéljék vele 
ügyes bajos dolgaikat. A házában való 
gyülekezési oka testi fogyatkozása volt 
t. i. már 12 éve vak volt s nem járhatott 
sehova, tehát öt keresték fel polgártársai. 
A fogságban nagyon szomorú sorsa volt, 
őrei gúnyolták, boszantották s kínozták a 
szegény vakot. 

Sokszor éheznie kellett, mert őrei 
vagy 'megették előle az ételt, vagy ha-
muval s porral hintették be, hogy ehetet-



lenné tegyék. Elébe tették a tálat s mi-
kor belényult elhúzták a korsót, melyből 
inni akart, s üresen vagy bor helyett víz-
zel töltve nyújtották neki. A városházán 
többször szembesítették a többi vádlottal, 
de sikertelenül. A kínzásoktól nagyon félt 
s mégis szörnyen megkínozták a legkü-
lönb eszközökkel. „Az Istenre kérlek tite-
ket és könyörgök hozzátok ti birák, ke-
gyelmezzetek nekem. Elég baj nekem az 
én kínos csúzom és 12 évi vakságom." 
Könyörgése hatással volt a bírákra, a tö-
rődött vak ember szánalmas sorsa meg-
indította őket s megszüntették a kínzatást. 
A halálos ítéletet kimondották ugyan reá 
is, de az egyik bírónak Fischer Mihály 
szepesi kamara kassai administrátorának 
kérésére, ki Guthnak jó barátja volt, a 
végrehajtást Caraffa elengedte, s életét 
odaajándékozta Fischernek, a mi Caraffá-
nak 10.000 titkon küldött tallért jövedel-
mezett. (Mayer E. Az eperjesi mészárszék 
30. oldal.) 

Róth János. Róth János zólyomme-
gyei királyfalvi szüle 

tésii nemes ember volt. Beszterczebányán 
lakott s annak országgyűlési képviselője 
volt, s innen hurczoltatott Eperjesre, s ott 
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borzasztóan kínoztatott s sokat szenve-
dett. Hezagh György zólyomi nemes em-
berrel. ki egykor Thökölyi tanácsosa volt, 
együtt volt egy zárkába helyezve, holott 
a többi foglyokat külön zárkába helyez-
ték el. Öt is azzal vádolták, hogy pénzzel 
segítette a kuruczokat. 1(185. május 14-én 
kellett volna őt kivégeztetni, de ő sze-
rencsébb volt társainal, mert közvetlen 
halála előtt kegyelmet kapott. Ez a ke-
gyelem 10.CX0 tallérjába került (körülbelül 
30.(XX) korona) s azonkívül egész életére 
nyomorék maradt. A kínpad szörnyű szer-
számait azonban az ö teste sem kerülte 
el s mivel kegyelmet nyert, mint élő tanú 
bizonyságot tehetett nemcsak élőszóval» 
hanent testének behegedt sebeivel és 
foltjaival, mikép bánt Caraffa a foglyok-
kal s mikép csikarta ki belőlük a terhelő 
vallomást. Szabadon bocsáttatása után jó 
sokáig Eperjesen kellett maradnia, míg 
valamennyire egészsége helyre állott. El-
utazása előtt egy bizonyítványt kapott, 
mely szerint „becsületesen kihallgattatott 
s a bűntől tisztának találtatott" és csodá-
latos hogy jóllehet ártatlannak nyilvánít-
tatott. mégis ily nagy váltságdijat köve-
téliek szabadonbocsáttatásáért. „Ha életet 
megváltotta mikep lehetett ártatlan ? Ha 



bűnös, mikép nyilváníthatják őt jogszerű-
leg ártatlannak ?", kérdi joggal Rezik. 
Eperjesről való távozása alkalmával oly 
megható bensőséggel bucsúzott fogoly-
társaitól, hogy még a bíró is könnyezett 
a ki annak szemtanuja volt. Róth szaba-
dulása után a legközelebbi országgyűlé-
sen szenvedéseit elbeszélte. Az ország-
gyűlésen jelenlevők nem akartak szavá-
nak hitelt adni, s csak akkor hitték el 
szenvedéseinek borzalmas voltát, a mikor 
sebeit mutatta meg nekik, melyeket, a 
kínzó kamrában szerzett. Utalva sebeire 
s kínjaira, visszakövetelte 10.000 tallérját, 
de ezen birságnak csak a tizedrészét 
kapta vissza. Tőle tudta meg 1. Lipót 
király, mily kegyetlen ítéleteket írt alá 
három ízben. 

e/7z evangeliku- 1686. május 27-én gr. 
sok számára Erdödy Vijörgy királyi 
templom és biztos más bizottsági ta-

iskola építkezési gokkal Beszterczebányá-
hely jelöltetik ki. ra jött s kijelentette, 

hogy az 1681 iki ország-
gyűlés 25-iki törvényczikkének azon pontját 
fogja életbe léptetni, mely megengedte 
hogy mint másutt úgy Beszterczebányán 
is az evangélikusoknak templom, paplak 
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és iskola számára a szükséges építkezési 
helyek kijelöltessenek. Ebből azt lehetett 
következtetni, hogy az evangélikusok mind 
attól a mi birtokukban volt meglesznek 
fosztva. Úgy is történt. Az evangélikusok-
tól elvették az általuk eddig használt két 
templomot, sőt még azon 44 darab egyházi 
szereket, drága edényeket, melyeket rész-
ben maguk szereztek az egyház számára, 
s részben lelkes hívektől ajándékba kap-
tak, s melyek még a nagy üldözések kö-
zepette 1672. évi julius 12-én magas pa-
rancs folytán számukra meghagyattak. 
Továbbá megparancsolta az evangéliku-
soknak, hogy ezentúl csak két lelkészt 
tarthatnak, s hogy ezeket valamint taní-
tóikat saját vagyonukból fizessék, végre 
az evangelikus lelkészeknek és az iskola 
igazgatójának megtiltotta hogy a város falain 
belül lakjanak, s az építendő evangelikus 
imaház és iskola számára a fürdői kapun 
(Baderthor) jelenleg Károlif Péter utcán 
kívüli külvárost jelölte ki építési helyül. 
E külvárosban az evangelikus egyházköz-
ség az u. n. Lucsányi-féle telket szerezte 
meg 2300 frt. értékben, mely összeghez 
1023 frt. 94 kr. önkénytes adományokból 
gyűlt be. 
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cHz ishola ideigle- Miután az evangélikusok 
nes elhelyezése. iskoláiktól meglettek 

fosztva, úgy azok ideig-
lenes elhelyezéséről kellett gondoskodni. 
Az iskola egyik része — a magasabb osz-
tályok — a Hámor külvárosban Höfflin-
qer <]. M. polgár egyik házában lettek el 
helyezve, ki két szobát engedett át a ta-
nítás céljaira. Mivel azonban a szobáknak 
ablakjuk nem volt, sem padozattal nem 
voltak ellátva, így egészségi szempontból 
veszélyes volt az ott tanítás, s a tanulók 
szétszéledtek. Az iskola másik része az 
alacsonyabb osztályok a Lovcsányi-féle 
telken levő 3 oldalról nyitott pajtában 
lettek elhelyezve, így itt is veszélyeztetve 
volt a tanulók egészségi állapota s a lá-
togatás gyér volt. 

Templom, ishola A Loucsányi-féle telken, 
épitése. — melyen a mostani 

templom, paplak és a 
fiu skola állanak, — azonnal hozzálátott 
az egyházközség új imaháza felépítéséhez, 
de csak fából, mert ezt az Erdőt!y-féle 
bizottság úgy parancsolta. Az imaház el 
készült 1690. év elején s az ingyenes 
kézi munkát, fuvart s más adományokat 
nem számítva 890 váltó f r t -ba=742 K 60 f 
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összegbe került. Ugyanakkor az egyház 
emeletes iskolai épületet is emelt 1017 váltó 
frtnyi vagyis 850 K 2 f áron, nem szá-
mítva az ingyenes kézi munkát, fuvart s 
más adományt. 17lí). évben a templom 
megnagyobbittatott s úgy szolgált magasz-
tos szent czéljának 1807. április 2ü-áig, 
mikor az utolsó rendes s egyúttal búcsúzó 
istentiszteletet tartotta meg az egyházköz-
ség romlásnak indult falai között Lovich 
Ádám lelkész megható búcsúbeszéde 
mellett; 

Jlz egyházi és Az Erdödy-féle bizott-
isbolai tehenvise- s ág ha tá roza ta i közül 
lésnél a vagyo- utólag egy pont lett meg-
nosság elve ala- v á l t o z t a t v a , t. i a z , a 

pitiafott meg. mely elrendelte, hogy az 
evangélikusok lelkészei-

ket és tanítóikat maglik kötelesek fizetni. 
Az evangélikusok ezen határozattal szem-
ben azon álláspontra helyezkedtek, ha ők 
kötelesek saját maguk fizetni lelkészeiket 
és tanítóikat, úgy a viszonosság elve azt ki-
Vánja, fizessék a katholikusok is egyházi 
tisztviselőiket, s igy teliermentesittessék a 
városi pénztár Iv/.en terhek viselése mind 
a két félre nézve súlyos áldozatok hoza-
talát jelentette volna, ezért a bizottság 



egyik tagja báró Viechter János András 
kamara gróf bízatott meg ezen ügy utóla-
gos elintézésével s ennek elnöklete alatt 
oly egyezség köttetett, hogy az eddigi szo-
kás továbbra is f'entartassék. Ezen egyez-
ségbe a jezsuita superior Frank is bele-
egyezett. Ezen egyezség megtartatott 1701 
január lb-áig, a mikor Péterffy Ferenci 
királyi biztos az evangelikus egyház és 
iskola segélyezését a városi pénztárból 
fejedelmi parancs alapján beszüntette. Az 
evangelikus egyházközség e rendelet ellen 
felfolyamodott a legfelsőbb helyre, s e lé-
pésénél a katholikus lakosság részéről 
minden módon támogattatott, mi szép tanú-
bizonyságot tesz azon békés és testvéries 
viszonyról, mely ekkor az evangelikus és 
katholikus polgárság között fennállott, me-
lyet azonban később a jezsuiták meg nem 
szűnő bujtogatásai nagyon megzavartak. 
Az evangelikus egyházközség minden kér-
vénye felső helyen hajthatatlanul vissza-
utasittatott. 

//, Rákóczy Fe- A királyi biztos ezen ön-
rencz szabadság- kényes eljárása nagyon 

harcza. e lkese r í t e t t e a m é g min-
dig túlsúlyban levő evan-

gelikus lakosságot, s ennek kifejezést is 
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adott. Alig kezdte 1703-ban II. Rákóczy 
Ferencz a szabadság zászlaját lobogtatni, 
már Beszterczebánya s vele együtt az ősz 
szes 7 bányaváros evangelikus lakossága 
hozzá csatlakozott, s a szabadság ügyét 
mindvégig lelkesen támogatta. 1703. szep-
tember 13-án gróf Bercsényi Miklós sere-
gének egyrésze Zábreczky László főkapi-
tány, Szolnoky Lakatos Isluán kapitány 
Nagy Márton és Szendrei Szabó István 
főhadnagyok vezetése alatt Beszterczebánya 
közelében s az u. n. felső réten ütött tá-
bort, a város lakossága a táborozókat öröm-
mel üdvözölte, s élelmi- és lőszerekkel, s 
egyéb fegyverekkel ellátta, s még a városi 
pénztárból 1000 frttal megajándékozta. Sőt 
a város 100 katonát állított ki, kik mint 
tüzérek szolgáltak Rákóczy seregében. 
Kzen s más szervezett csapatok zászlóit 
az evangelil ns lelkészek felszentelték, s 
ezen tettökért a mozgalom lecsillapítása 
után a kath. plébános Lucsánszky György 
bevádolta őket a király előtt. A város kö-
veteket küldött a Szathmár mellett toborzó 
Rákóczyhoz s előtte meghódolván, szep-
tember '27-én oltalmi levelet nyert tőle. 
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Jf templomok és A b á n y a v á r o s o k 1704. 
iskolák vissza- márczius havában Schmi-

adása. degg Jeromost, Lang Jak. 
Ambrust és h lement 

Györgyöt küldöttek Rákóczyhoz Gyöngyös 
városába, s ezek által a szabad vallás-
gyakorlat engedélyezését s elvett templo-
maiknak és iskoláiknak visszaadását vala-
mint megvont jogaik visszatérítését kérel-
mezték. Fáradozásukat siker koronázta, 
mert szabad .vallásgyakorlatuk biztosítta-
tott, a többi kérelmeik teljesítését illetőleg 
a szécsényi gyűléshez utasíttattak, mely 
hivatva lesz a vallásügyeket elintézni. -
A beszterczebányai evangeliknsok 170ö. 
április 22 én Schmidegg Jeromost másod-
ízben is elküldöttek Rákóczyhoz, ki az 
evangélikusoknak hála feliratát nyújtotta 
át Rákóczynak azon nemes cselekedetéért, 
hogy elvesztett vallásszabadságukat vissza-
adta nekik, de egyszersmint újból előter 
jesztették kérelmöket, melyben elvett temp-
lomaiknak és egyéb javaiknak birtokukba 
való helyezését kérelmezték. Az evangeli 
kusok kérelmét nagyobb részt teljesítette 
Rákóczy, kinek nevében megbízottai no-
vember 14-én Feja János, Okölicsányi 
Gusztáv és Kántor János megjelentek 
Beszterczebányán, s az evangélikusoknak 
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a kisebbik vártemplomot és kórházi temp-
lomot, és a Szentlélek templomát a vá-
roson kiviil levő iskolával és paplakkal 
egy litt átadták. Ugyancsak ekkor kapták 
\ issza az evangélikusok azon drágaságai-
kat is, melyeket gr. Ei'dődy Györyy tőlük 
elvett volt Az igy visszanyert templomok 
egyikéi a kisebbik vártemplomot novem-
ber 15-én Burius János német lelkész, 
evangelikus szertartás szerint fel is szen-
telt. Az egyházi szükségletek fenntartását 
illetőleg a biztosok Rákóczy meghagyásá-
ból november 20-án oly határozatot hoztak, 
hogy minden felekezet egyházi és iskolai 
szükségleteiről maga köteles gondoskodni, 
azonban a kölcsönös jóindulatot és test-
véries vi -zony fenntartása végeit barátsá-
gos egyezkedést ajánlották az evangeliku' 
soknak s a katholikusoknak. A két fele-
kezet között a barátságos megegyezés létre-
jött, s ennek folyománya lett. hogy mind 
a két felekezet a várostól tetemes segély-
ben részesült, s az evangelikus egyház s 
iskola tisztviselői 1705. november havától 
1710. június haváig a városi pénztárból 
nyerték javadalmaikat, mikor is Borsiczky 
László kincstári biztos ezen segélyezést 
beszüntette, s az evangelikus iskola a régi 
épületbe lett elhelyezve. 

& 
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Bél Mátyás mü- Ezen időre esik Bél Má-
ködése. tyás működése a gym-

nasiumnál, ki alatt az 
intézet nagyon fellendült. Bél Mátyás mint 
tanuló 4 évet töltött gymnásiumunknál, s 
innen a haliéi egyetemre ment, hol 1708. 
évig időzött. 1708-ik évben május 24 én 
Pilárik János lelkész és iskolai igazgató 
oldala mellé segédigazgatóvá s egyszers-
mind kórházi lelkész választatott meg. 
Midőn azonban 1709. november havában 
a plébániai hivatal vezetését újból átvették 
e jezsuiták azok sürgetésére a kórházi 
templom is elvétetett az evangélikusoktól, 
úgy kórházi állását elvesztette s tisztán 
mint tanár működött s átvette az iskola 
igazgatását. Vezetése alatt az 1710/11. tan-
évben a tanulók száma megkétszereződött, 
s az évvégi vizsgálatok oly fényes ered-
ménnyel záródtak be, hogy a jelenlévő kö-
zönségből néhányan a tanulók között szét-
osztandó ösztöndíjra adományt tettek le, 
s a tanári karnak pedig az egyházi pénz-
tárból tiszteletdijat szavaztak meg. Bél 
Mátyás idejében a legfelsőbb osztály böl-
csészeti és theologiai tantárgyak is tanít-
tattak, s a növendékek tógát viseltek és 
nyilvánosan a templomban prédikáltak. 
Bél Mátyás 1714. április 18-áig működött 
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a beszterczebányai gymnasiumnál, mikor 
is Pozsonyba, hova tanárnak hivatott meg 
az egyház elöljáróságától és a tanuló ifjú-
ságtól búcsút vett Bél Mátyás mint igaz-
gató csak egy évig kapta fizetését a vá-
rostól s előadásait nem a régi iskolai 
épületben, hanem a Loocsányi telken 
levő faiskolai épületben tartotta. 

Jlz iskola és A Lovcsányi telken levő 
paplak épülete, iskolai épületnek észak, 

felé fekvő szárnyának 
faalkotmánya idők folyamán elkorhadt, úgy, 
hogy azt újból kellett felépiteni. Az egy-
ház 1785. évben 779 frtnyi költséggel új-
ból felépíttette kőből és téglából az iskolai 
épület egy részét, míg az iskolai épület 
többi része, mely az igazgató és segéd-
igazgató szállását magába foglalta fából 
volt felépítve, s ezt az egyház hosszabb 
időre úgv hagyta állani. 

Megemlítésre méltó Paulinyi János az 
iskola volt hálás növendékének nemes 
cselekedete. — Paulinyi János tíars vár-
megye Felső-Trnauka nevű községében 
született, s 17:28-ban a beszterczebányai 
iskolába iratkozott be. Szegény szülök 
gyermeke lévén, csakis nagyobb segélyek 
elnyerése következtében tudta tanulmá-
nyait elvégezni. — Iskoláinak elvégzése 

5» 



68 

után egy ideig Beszterczebányán mint se-
bész működött, s innen Délamerikába ván-
dorolt ki, hol is a Surinam folyó melletti 
hollandi ültetvények vezetésével lett meg-
bízva. Miután itt tetemesebb vagyonra tett 
szert, me:emlékezett a beszterczebányai 
evangelikus egyházról, mint hajdani jóltevő-
jéről, hol módot nyújtottak neki a szegény 
tanulónak tanulmányai folytatására, s há-
lából 120 aranyat küldött a beszterczebá-
nyai egyháznak. —- Ezen váratlan ajándék 
elnyerése arra buzdította az egyházat, 
hogy 1767-ben a mostani paplak felépíté-
sére határozta el magát, s azt 4 év múlva 
6111 frtnyi költséggel fel is építette. Mi-
után az iskola felső része és a paplak 
között fából épült iskolai épület 1798. év-
ben össze roskadt, az egyház uj iskolai 
épületet emelt szilárd anyagból, melyet 
összekötött a két kőépülettel s mely mai 
napig is fennáll. 

J1 jezsuiták to- Bár az evangé l ikusok 
vábbi zaklatása, teljesen igy ki lettek szo-

rítva a városból, s bár 
meg lettek fosztva a városi segélytől, s 
önerejükből tartották fenn egyházukat s 
iskoláikat még sem volt nyugtok a jezsui-
táktól. Miután egyházi téren már nem 
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üldözhették, ugy az iskola képezte táma-
dásuk központját. A gymnasiumot leszorí-
tották a legalacsonyabb fokra, s folytono-
san áskálódtak, vájjon felsőbb tanulmányo-
kat nem adnak-e elő. 1756. február 12-én 
kieszközöltek a helytartó tanácsnál egy ren-
deletet, melyben a városi tanácsnak szigo-
rúan meghagyatott hogy, mivel az evan-
gélikusoknak artikularis helyen szabad 
ugyan iskolát fenntartaniok, mint a nyil-
vános istentisztelet karénekének ellátásá 
hoz szükségeset, de csak a gramatikai 
osztályig, ügyeljen fel tehát a városi ta-
nács, hogy a beszterezebányai evangelikus 
tanintézeten titokban magasabb osztályok 
tanulmányai ne tárgyaltassanak, ezen tény-
leges állapotának megvizsgálásához pedig 
küldjön ki oda bizottságot, melynek tagja 
a helybeli plébános is legyen, s győződ-
jék meg arról, nincsen-e a gymnasiumnál 
felesleges tanerő, a tanerők miféle alapból 
s nűkép segélyeztetnek, végre nem taitóz-
kodnak-e ottan oly korosabb növendékek, 
kik a grammatikát már bevégezték? Ha a 
bizottság több tanárt talál a szükségesnél, 
azonnal utasítsa ki az intézetből. K ren-
deletet a városi hatóság az egyházközség-
gel közölte s bár annak végrehajtását 
azonnal nem eszközölte, mégis meglett a 
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következménye, mert az egyház Gegusch 
Benjamin segédigazgatót .elmozdította, s a 
magasabb osztályok növendékeit pedig, 
félve az esetleges következményektől, 
elbocsátotta. 

De más uton és módon is zaklatták 
a jezsuiták az evangélikusokat. így pél-
dául 1742-ben a z evangélikusok attól tar-
tottak, hogy fából készült imaházukat a 
körülötte ólálkodó katonák és katholikus 
tanulók, s a jezsuiták növendékei felgyújt-
ják, s hogy ennek elejét vegyék, 8 éjsza-
kán át őröket állittottak az imaház oltal-
mazására s ezért az egyházi pénztárból 
2 frt 40 kr.-t fizettek. 1759. január 30-án 
az evangelikus lelkészt temetés alkalmá-
val egy katholikus polgár házának abla-
kából vizzel leöntötték, 1763-ban az evan-
gelikus lelkészneknek a kincstári főhivatal-
nok megtiltotta, hogy a kamaraház előtt 
elmenniök nem szabad, s midőn Crudy 
Dániel lelkész e tilalom ellenére arra mert 
menni, az őrt álló hajdú megállította őt, 
s visszatérésre kényszeritette. 

Ily módon szították a jezsuiták a gyű-
löletet s ellenségeskedést az evangelikus 
és katholikus polgárok között, s ezt nem-
csak az egyházi térre vitték át, hanem a 
társadalmi térre is. Elképzelhetjük mily 
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örömmel üdvözölte nemcsak minden evan 
gelikus, de mindeu katholikus vallású pol-
gár is 1773-ban a királyi biztos megjele 
nését a városban, midőn egy korai reggelen 
lovas csapat élén megjelent Besztercze-
bányán a jezsuita kolostor előtt, s átadta 
a királyi pranesot a jezsuita superiornak, 
mely szerint a jezsuita rend Osztrák és 
Magyar honban feloszlattatott. 

Uj templom épi- 11. József király türelmi 
tése rendelete s II. Lipót 

1790/91. 25. törv.-czikke 
az evangeliknsok vallásszabadságát bizto-
sította, s az egyház elhatározta, hogy a 
régi fatemplom helyett uj templomot épít-
tet. 1790. évi október 8-án tartott egyházi 
közgyűlés Ruksánifi Pál egyházfelügyelő 
buzdító szavainak hatása alatt elhatározta, 
hogy uj templomot fog építtetni s ennek 
a helybeli építész által elkészített tervrajzát 
Budán a királyi építészethez felterjeszti 
Kimondotta továbbá a közgyűlés, hogy a 
téli időszak alatt a szükséges épitő-anya-
gok beszerzendők s helyszínre szállitandók, 
s 1800 tavaszán megkezdik az épitési mun-
kálatokat Az 1800. május 10-án tartott 
egyházi közgyűlés határozatilag kimon 
dotta, hogy a következő napon azaz május 
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17-én az uj templom határai kijelöltesse-
nek s az alapok kiásattassanak s az épí-
tési munka vegye kezdetét. Az alapok ki-
ásátával május 2-i-én készen lettek s a 
templom alapkőtétele ünnepélyesen május 
27-én reggel 7 órakor kezdődő ünnepi 
istentisztelet keretén belül letétetett. A 
templom épitése (oltár és orgona kivéte-
lével) bele nem számítva az önkéntes kézi 
munkát és fuvart 24646 frt 8 kr. váltó-
pénzbe került. 1807. április havában el-
készült az uj templom. Április hó 26-án 
utoljára tartatott a régi fa-imaházhan 
az istentisztelet, a mikor az egyház-
község tagjai búcsút vettek attól a nekik 
oly kedves és emlékezetes helytől, hol 
egy századon keresztül a nehéz megpró 
báltatások közepette, lelki vigaszban ré-
szesültek, hitükben megerősödve, s állhata-
tosak maradtak evangeliumi vallásukhoz. 
Május hó 3-án felvirradt a várva-várt nap, 
melyen immár az elkészült templom ün-
nepélyesen felszenteltetett s átadatott ma-
gasztos rendeltetésének. 

Uj oltár épitése. Az uj templomba a régi 
templomból hozták át az 

oltárt, mely nem felelt meg a templom 
méreteinek, miért is elhatározta az egyház-
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községi közgyűlés, hogy a templomhoz 
méltó uj oltár építtessék, s ujj oltárkép 
szereztessék be. Minthogy azonban az egy-
ház. nem rendelkezett elegendő pénzzel, 
ugy elhatározta, hogy gyűjtés utján fogja 
előteremteni a szükséges előállítási össze-
get. Az oltár ügyét nagyon felkarolta a 
leányiskola tanítója Dr. Zipser András, ki 
felhasználva németországi összeköttetéseit 
1812 évben II. Lajos hesseni nagyherezeg 
tői 40 pengő forintot kapott oltárképre. 
Ezen adomány elnyerése után I)r Zipser, 
IV. Frit/i/es Vilmos porosz királyhoz fordult 
kegyes adományért, s onnan a kir. muzeu-
mok egyetemes igazgatója — Alfers utján 

azt az örvendetes tudósítást kapta 1843. 
május 23-án, hogy a király e kérelmet 
kegyesen fogadta, s nemcsak segélyt, hanem 
kész oltárképet hajlandó egyházunknak 
ajándékozni, s utasította Alf'ers igazgatót, 
hogy ezt a képet ügyes festő által festesse 
meg. A junius l(J-én tartott közgyűlés ezen 
királyi adományról szóló tudósítást a leg-
nagyobb hálával vette tudomásul s felkérte 
lluszáffh István egyházfelügyelőt, hogy a 
kép méreteit lehetőleg gyorsan készíttesse 
el, a kép tárgyának választását pedig Ő 
kir. Felségének legmagasabb akaratára és 
belátására bizta. 
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1845. május 21 -iki közgyűlésen be lett 
jelentve, hogy dr. Zipser közbenjárása 
folytán Ó fenség Otto Vidor Schönburg 
fejedelme és ura 20 tallért, és Ő fensége 
József Altenburg herczege 30 pengő frtot 
ajándékozott az új oltár javára. 

Az 1852. augusztus 20-án tartott köz-
gyűlés, miután az egyház birtokában volt 
a IV. Frigyes Vilmos által adományozott 
s Dalge tanár porosz festőművész által 
megfestett oltárképnek, — melynek értéke 
2000 tallérra becsültetett, — elhatározta, 
hogy felépíttetik az oltárt teljesen azon 
rajz szeiiní, mely mint szines vázlat a 
beszterczebányai oltárhoz Berlinben ké-
szült. Az 1853. február 23-iki közgyűlési 
határozat szerint az egyházi elnökség 
Maurer Pál budapesti műaranyozóval meg-
kötötte a szerződést, mely szerint az uj 
oltárt 1650 frt árért elkés>iti, de egyúttal 
a szószéket is köteles megújítani. Az igy 
elkészített uj oltár felszentelése november 
27-én ment végbe. 

Az oltárkép adományozójának emlé-
két az egyházközség akképen örökítette 
meg, hogy egy ezüstözött emléktáblát il-
lesztetett be az oltár hátsó falába. Az 
emléktáblán levő latin felirat magyarul 
így hangzik: , 
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IV Frigyes Vilmos porosz király bő-
kezűségéből ajándékba kapott ezen képét 
az Üdvözítőnek a hálás beszterczebányai 
ag hiv. gyülekezet az /8,0.7. évben emelt 
uj oltárba helyezte Sem a kegyes király 
nagyobb becsű kincset nem adományozha-
tott , sem a hálás gyülekezet a királyi aján-
dékot ezen oltárnál méltóbban meg nem 
becsülhette. Így az Isten iránti kegyesség, 
s a fejedelem iránti hála egyesülnek ez 
oltárban. 

Kieszközölte a fejedelemhez intézett 
kérelmével Dr. Zipser András Keresztély. 
Véste és adományozta (t. i. az emléktáb-
lát) Libay Samu ötvös. 

11)07. év május 5-én ünnepelte egy-
házunk templom fennállásának 100 éves 
évfordulóját. Ezen alkalomból az egyház-
község 2H.82") K költséggel megujittatta 
templomát. A kiadások fedezésének nagy 
része adományokból gyiilt egybe. 

c/7 szegény-ápoló Kuzmányi Károly hely-
intézet alapítása, heli lelkész egy létesí-

tendő szegény-ápoló in-
tézet eszméjét vetette fel, melyben az el-
szegényedett, elaggott, s elszerenesétlene-
dett egyháztagok életük alkonyán csendes 
és békés otthont leljenek. Ezen terv ke-

tüte« 
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resztülvitelét illetőleg felhívást boesájtott 
az egyházközség tagjaihoz, melyben fel-
kérte a híveket, hogy nyújtsanak neki se-
gédkezet terve kiviteléhez, s egyszersmind 
felkérte a híveket, írna alá kiki tetszés-
szerinti összeget az alap létesítéséhez. A 
felhívásban jelezte, hogy az aláírások ösz-
szegyíijtése után értekezletre fogja egybe-
hívni az aláirt egyháztagokat, a mely ér-
tekezleten megfogják alapítani a módoza-
tokat, miképen létesíttessék ezen intéz-
mény. 

<flz alakuló gyü- Ezen előkészületek után 
lés. 1844. szeptember 15-én 

Kuzmányi Károly lelkész 
gyűlésre hivta meg az egyház tagjait, kik 
is nagy számmal jelentek meg a gyűlésen. 
Ezen alakuló gyűlésen részt vettek még 
Beniczky Lajos alispán, Glabics József vá-
rosi biró Huszágh István egyházfelügyelő. 

Kuzmányi Károly ismertette az agg-
ápolda czélját s rendeltetését, s ezek után 
megválasztatott a tisztikar. Megválasztat-
tak : Gondnokokul: Szumrák Pál és Hlavács 
Péter, pénztárnokul: Jamriska Ágoston, 
jegyzőkiil : Kellner István és Holles Sá-
muel, i igyészekül: Hudoba János és Kap-
zány István. 
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Á gyüjtőivek átvizsgáltattak, s kitűnt, 
hogy közadakozásból begyült 1403 frt 29 
kr. váltópénzben. — Ezen örvendetes ál-
dozatkészség arra indította a gyűlést, hogy 
elhatározták miszerint a gyűjtést tovább 
fogják folytatni. Ugyanekkor Beniczky La-
jos alispán 25 frtot v. pénzben ajánlott fel 
évi járulék czimén. Szlanencsik Dániel 
100 frtot, Rissányi Mátyás 100 frt 50 
krt. Szumrák Pál és Rosenauer Zsuzsanna 
50 frtot, -lamriska Ágoston 25 frtot, Slos 
25 frt, Zsjak András 7 frt 30 krt, Droppa 
János 5 frtot, Kapzány István 2 frt 30 krt 
adományozott. Ezen adományozók a vá-
lasztmány örökös tagjaiul választották meg. 

A közgyűlés végül elhatározta, hogy 
november 1-én megnyitja az agg szegény-
ápoló intézetet, 

Jf szegény-ápoló Szeptember 29-én tar-
intézet szabály- tott közgyűlés megal-

zaia. kotta az alapszabályo-
kat, melyeknek főbb 

pontjai a következők : 
A szegény ápoló intézet tagjaiul 50 

éven felüli egyének vehetők fel. 50 éven 
aluliak csak akkor, ha elszerencsétlenedés 
folytán munkaképtelenekké lettek Tagokul 
csakis evangelikus és református vallású 
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egyének vehetők fel Tagokul első sorban 
a városi polgárok családtagjai, másodsor-
ban nemesek és tisztviselők családtagjai 
vehetők fel. A felvétel alapja teljes elsze-
gényedés. A felvett tagok kötelesek ma-
gukat alávetni az alapszabályoknak, s en-
gedelmeskedni a gondnokoknak s erkölcsös 
életet élni. A felvétel élethossziglan terjed. 
A felvett tagok lakást, fűtést, világítást» 
ellátást oly mértékben kapnak, amennyi-
ben az a jövedelemből fedezhető lesz. 
Ágyneműt mindenki köteles magával hozni, 
s ez halála után a szegény-ápoló intézetre 
száll. A vagyontalan tagok eltemetéséről 
az intézet pénztára gondoskodik. Az inté 
zet az evangelikus egykáz felügyelete 
alatt áll. 

Ugyancsak bejelentetett a gyűlésnek, 
hogy az újonnan befolyt adományok 150 
frt 30 krt tettek ki, s ííZ intézet vagyona 
2053 frt 59 kr.-ra emelkedett. 

A közgyűlés megbízta az első gond-
nokot, hogy az alapszabályokat terjessze 
be az egyházi közgyűlésnek jóváhagyás 
végett, s kérje az egyház erkölcsi támo-
gatását az intézet részére, valamint jelentse 
be a városi közgyűlésnek ezen intézmény 
létesítését, s kérje a város támogatását 
ezen uj intézménye számára. 
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cflz első tagok 1844. o k i ó b e r 2 7 - é n t a r -
felvétele. tott közgyűlésen tagokul 

felvétetett Lehoczky Dá-
niel polgár és nemes, és özv. Bisztiiezky 
Zsuzsanna, november 1-i határidővel, va-
lamint Pisko Pál árva gymn. tanuló. 

Ime az ige testté lett, s a 21 hó nap j 
munka és áldozatkészség meghozta a maga 
gyümölcsét. Miután az intézet épülettel 
nem rendelkezett, a .Hámor" külvárosban 
béreltek egyelőre egy házat a felvett ta-
gok elhelyezése czéljából. 

Az intézeti va- 1844. n o v e m b e r 1-én tar -
jon gyarapítása, tott közgyűlésen ujbol 

több adomány lett be-
jelentve. A közgyűlés kérvényt nyújtott 
be lnkey Imre vármegyei kormánybiztos-
hoz valamint Zólyom vármegye közönsé-
géhez segélyezés czéljából. A kérvénye-
zés sikerrel járt, a jnennyiben lnkey Imre 
100 v. forintot adományozott. 

A közgyűlés Hlavács Péter gondnok 
indítványára elhatározta, hogy a vagyon 
gyarapítása ezéljáhól tombolával egybe-
kölött tánczmulatságok rendeztessenek 
Ugy a 40-es valamint a 60-as években év-
ről-évre lettek ezen mulatságok megtartva, 
s ezúton is tetemes összeg gyűlt be. 
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1847. évben Lissovényi Vilmos 1000 
p. frtot s Beszterczebámja városa 1000 
ezüst forintott adományozott. 

1851. április 6 án Havas András es. 
és kir biztos jelenlétében tartott közgyű-
lés elhatározta, hogy az intézet tagjai per-
sellyel keressék fel az evangelikus háza-
kat, hogy kegyadományok gyűjtésével le-
hessen a szükségletet fedezni. 

Jfázvétel az inié- Miután az intézet anya-
zet számára. gilag megerősödött, el-

határozta, hogy épületet 
vásárol tagjai részére. A Hámor külváros-
baö a Besztercze patak mellett 441. számú 
házat a mellette levő kerttel s 13 par-
czella káposztás földdel együtt 4500 frt 
értékben vette meg. Miután ezen ház nem 
felelt meg rendeltetésének ezért a közgyű-
lés elhatározta, hogy az egyházi közgyű-
lés jóváhagyásának kikérése után eladja 
a házat, s megbízta a gondnokot, hogy a 
házat vagy magában, vagy pedig a hozzá-
tartozó kertekkel adja el. A házat 1000 
frtért adták el, s későbben a káposztás 
földeket is. 

1861-ben a közgyűlés elhatározta, 
hogy a templomtól nem messze fekvő u. 
n. Knyazoviczky-fé]e házat — jelenlegi 



evang. leányiskola épülete — veszi meg 
40U0 frtért az egyházi közgyűlés jóvá-
hagyása után. A vétel megtörtént. 

1865 ben tudomására jutott a szegény 
ápoló intézet vezetőségének, hogy az in-
tézet bérházának tulajdonosa felmondja a 
bérletet, s igy lakói hajléktalanokká lesz-
nek, ezért a január 27-iki közgyűlés tekin-
tettel arra, hogy még anyagilag nem erő-
södött meg annyira, hogy a Knyazoviczky-
féle házba befektetett 4000 frtnyi vétel-
árnak a kamatját nélkülözni tudta volna, 
elhatározta, miszerint az egyháznak ama 
ajánlatot teszi, nem lenne-e hajlandó 
a szomszédságában levő tulajdonát képező 
házat — jelenlegi aggápoldát — az általa 
vett Knyazoviczky házzal felczerélni oly 
feltétel alatt, hogy a két ház különbözeti 
értéke fejében 2500 frtot fizetne az inté-
zetnek. Az egyházközség méltányolva a 
szegény-ápoló intézet kérelmét s belátva, 
hogy iskolai czélokra a Knyazoviczky ház 
sokkaK jobban megfelel, a cserébe bele 
ment s a kért 2500 frtot megadva, a há-
zat november 1-én használatba vette. 
Ezen csere után a szegény-ápoló intézet 
a hámori bérházból saját hajlékába vo-
nult be. 

6 



Ingatlanok ado~ Laehner Lajos városi ta-
mányozása. nácsnok cs. kir. posta-

, mester a Hámor külvá 
rosbau levő 447. sz. alatti házát adomá-
nyozta. Ezen ház 1869. márczius 30-án 
1000 írtért eladatott. 

Jamriska Zsófia 1863-ban, a felső 
medokis mellett levő szántóföldjét hagyo-
mányozta. mely 25 írtért eladatott. 

1869-ben Kruspán Zsófia a Tehelna 
nevű dűlőn levő 80 frt értékű kertjét 
hagyományozta 

1884. szeptember ^1-én elhalt Szum-
rák Dániel a Gyár külvárosban levő házát 
a mellette levő udvarral és kerttel mint-
egy 30000 korona értékben hagyomá-
nyozta. 

Stadler Tófor és Az intézet szegény kere-
neje adománya. tek között mozogva ál-

dásos munkát végzett. 
Hogy a keresztyéni felebaráti szeretet 
gyakorolhassa áldott munkáját, az egyház-
község nemeslelkű, minden áldozatra kész 
felügyelője Stadler Tófor 1900. évben saját 
költségén a régi s javításra szorult szegény-
ápoló intézet földszinti épületét nemcsak 
kijavíttatta hanem emeletet is építtetett, 
s a szobákat uj asztalokkal és ágyakkal 
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látta el, mely 16800 koronába került — 
Hogy a lakóknak teljes kényelmük legyen, 
1915-ben özv. Stadler Tóforné 364 K költ-
séggel fürdőszobát létesített. 

cHz elemi leány- A z 1881. f e b r u á r 2 6 án 
iskola kibővítése tartott presbyteri ülésen 
s a tanácsterem Stadler 7 ófor egyház-

felépitése. tanácsos felvetette egy 
uj tanácsterem felépíté-

sének szükségességét, mivel a régi ta-
nácsterem egészségtelen s szűk volta miatt 
sem a látogatottabb gyűlések sem az év-
záró vizsgák megtarlására sem volt alkal-
mas. A presbyteri gyűlés ezen inditványt 
magáévá tette s Stadler Tófor elnöklete 
alatt egy bizottságot küldött ki az előké-
szítő munkálatok elvégzésére. 

A kiküldött bizottság munkáját elvé-
gezve, az építendő tanácsterem tervrajzát 
költségvetését s erre vonatkozó javaslatait 
a következőkben terjesztette elő a május 
4-ikéti tartott presbyteriális ülésnek : 

1. A bizottság mint legalkalmasabb 
helyet a tanácsterem részére a jelenlegi 
elemi leányiskolái épületét ajánlja, mely-
nek alapjai elég erősek a tanácsterem fel-
építésére. 

2. Az építési költség 7600 frtba kerül. 
6* 
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3. A költség első sorban gyűjtés által 
fedezendő, s ha hiány állana be, az az 
egyházi pénztárból fedezendő. 

A május 25-én tartott közgyűlés el-
fogadta a bizottság javaslatát, s megbízta 
a presbyteriumot a többi lépesek megtéte-
lével. Ennek folytán a junius 1 én tartott 
presbyterialis ülés a gyűjtést keresztül vivő 
bizottságot választotta meg, mely sikerrel 
járt el megbízatásában, a mennyiben 5186 
frt 70 krt gyűjtött Össze a felmerülő költ-
ségek fedezésére. 

A junius 29-iki presbyteriális ülés Dr. 
Dillnberger Emil egyházfelügyelő elnök-
lete ' alatt egy bizottságot küldött ki az 
árlejtés megejtésére, s egyúttal az építke-
zés felülvizsgálatára s ellenőrzésére. A 
julius 6-iki presbyteri közgyűlés a bizott-
ság javaslata alapján az építéssel megbízta 
Holesch Adolf építészt, ki is vállalkozott 
a jelenlegi elemi leányiskola épületének 
emeletre való felépítésére s a szükséges 
javítások eszközlésére 7886 frt 15 kr.-ért-
Az épület november 1-én készült el, s 
november 15-én a bizottság átvette az 
épületet, s átadta a közhasználatnak. 
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Qymrrásiumurrk Gymnasiumunk a temp-
fejlesztése. lom melletti iskolai épü-

letben volt elhelyezve. 
A tankerületi főigazgatók kifogást emeltek 
meg nem felelő volta miatt, s már-már az 
a veszély fenyegette, hogy 350 éves Jubi-
leuma helyett annak beszüntetése követ-
kezik el. — Ezért 1887. márczius hó 16-án 
tartott presbvteriális gytilés elhatározta, 
hogy intézetét fenntartja bármily áldoza-
tok árán is. — Ennek folyománya lett, 
hogy gyűjtést rendeztek az egyháztagok 
önmaguk között, uj megfelelő épület épí-
tési költségeinek fedezésére. Ezen czélra 
rövid idő alatt 18.000 frt gyűlt egybe, s 
ezen áldozatkészség tette lehetővé, hogy 
1895. szeptember 4-én gymnasiumunk uj 
épületébe vonulhatott be. 

A mi a múltban esak pium desideriirin 
volt, hogy egyházközségünk gymnásiuma 
fögymnásiummá fejlesztessék, az ma már 
befejezett tény. Heszfeiczebánya szab. kir. 
város nemeslelkü hazafias érzelmű közön-
sége, mely mindenkoron kereste a polgá-
rok közötti- békés egyetértést s a teljes 

• viszonosság elvét követve az egyes fele-
kezetekkel szemben, s azok kulturális in-
tézményeit támogatva, lehetővé tette hogy 
gymnasiumunk fögymnásiummá fejleszte-
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tett s a folyó 1917. mint reformáczió 400 
éves évfordulójának évében főgymnasi-
vímunk tető alá került, mikor is a folyó 
évi május hó '29—30-ik napjain az első 
érettségi vizsga meg lett tartva. A város 
közgyűlése ugyanis elhatározta, hogy a 
kir. katholikus főgymnasium használatában 
lévő és a város tulajdonát képező épüle-
tet annak felszabadulása után a létesítendő 
ág. h. ev. főgymnasium részére az egy-
háznak átadja, s egyszersmind magára vál-
lalta a szükséges átalakítást, s az épület 
jókarban tártását Legyen a város közön-
ségének eme áldozatkészsége a reformáczio 
400 éves évfordulójának emlékünnepén 
díszközgyűlésünkön megörökítve. 

V é g s z ó . 
' Egyházkerületünk főpásztora, püspöki 

körlevélben elrendelte, hogv a reformáczió 
400 éves évfordulójának emlékünnepén 
díszközgyűlés tartassék, mely alkalommal 
az egyházközség története felolvastassék 
Alulírottra, mint ez évi egyházi elnökre 
várt e kötelesség teljesítése. A rendelke-
zésemre állott források alapján összeálli- • 
toltam az egyháztörténetét rövid dióhéjban. 

A díszközgyűlés elhatározta, hogy fel-
olvasásom kiadassék s terjésztessék egy-
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házközségünk tagjai között. A gyűlés ha-
tározata előtt meghajolva kiadom e kis 
füzetet. Nem oknyomozó történet ez, s nem 
terjed ki áz egyházi élet minden mozza-
nataira, hanem rövid ismertetése az egy-
házközség küzdelmeinek, melyeket a re-
formáczióhoz való csatlakozása óta átélt. 
Nem adathalmaz gyűjtése s névsor felso-
rolása volt czélom, hanem a fejlődés fel-
tüntetése, s nevezetes alkotások megörö-
kítése. Adná Isten, hogy az ötödik év-
századát a reformácziónak ujabb alkotá-
sokkal örökíthetnék meg: nevezetesen pol-
gári leányiskola és diakonissa intézmény 
létesítésével, mely két intézményre egy-
házunknak nagy szüksége van. Vallásos 
evangelikus lelkű anyákat nevelni, a be-
tegeknek ügyefogyottaknak odaadó ápolást, 
gondoskodást biztosítani, ez legyen egy-
házunk legközelebb megvalósítandó fő-
törekvése. 

A jelen munkámban a régi dolgokra 
szorítkoztam, melyek egy részét a feledés 
fátyola borítja. Az ujabb idők eseményei-
ről beszámolnak az évi jelentések s igy egy-
házunk mikénti állásáról kiki évről évre 
tudomást szerezhet magának. 

Midőn kis füzetemet útnak bocsátom, 
kedves kötelességemnek tartom, hogy sze-
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retett egyhäzhiveininek hálás köszönetet 
mondjak azon lekötelező készségükért , 
hogy előfizetéseik által módot nyúj tot tak 
nekem kis munkáin kiadására. 

A jó Isten áldása nyugodjék egyhá-
zunkon és híveinken. 

Beszterczebányán. 1917 október 3 t -én . 

Hajdú La jos , 
h e l y b e l i ev . l e lkész . 
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