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1483.XI.10.
EISLEBEN





Szülői  otthon - Mansfeldi tartózkodás 1484-1497
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ERFURTi EGYETEM 1501-1505 
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ERFURTi ÁGOSTONRENDI KOLOSToR 1505.VII.17. 
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WITTENBERG 1512 – LUTHER a teológia doktora



Johann Staupitz
rendfőnök

Bölcs Frigyes szász  
választófejedelem

Melanchton Fülöp
Németország 
tanítómestere

1497-1560

1463-1525

1460-1525



„Hogyan találom meg a kegyelmes Istent?”
A hit Isten munkája bennünk, mely megváltoztat és fentről, Istentől szül minket. Ez megöli a régi
ádámi természetünket és teljesen mássá teszi szívünket, elménket, érzületeinket, erőnket, a
Szent Lélek által. Micsoda élő, kreatív, hatalmas dolog a hit! Lehetetlen, hogy a hit valaha is
abbahagyja a jó cselekvését. A hit nem kérdezi, hogy a jót kell-e tenni, mert mielőtt
megkérdezné már meg is tette. A hit mindig cselekszik.

Luther Márton – a Római levél magyarázatának előszavából
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WITTENBERG 1517.X.31. – 95 tétel
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Sola Sriptura – Egyedül a Szentírás

Solus Christus – Egyedül Krisztus

Sola Gratia – Egyedül kegyelemből

Sola Fide – Egyedül hit által 

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a                        
dicsőség
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II. MEHMET 1432 – 1481

KONSTANTINÁPOLY  ELESTE
1453

I. SZULEJMÁN 1494 -1566

FENYEGETI  EURÓPÁT
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Német-római Birodalom címere 
mely soha sem volt egységes



Kolumbusz 
kristóf

felfedezi 
amerikát

1492
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HUMANIZMUS 
ÉS

Reneszánsz

*
Rotterdami  Erasmus

1466 – 1536
A 

Humanizmus
jeles

képviselője



A Nagy Konstantin
és fia által épített 

Szent Péter Bazilika
326–350 

Szent Péter 
bazilika építése

1506 - 1667
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FUGGER CSALÁD
*

Német-római birodalom
Vagyonának 10%-át birtokolta

*
1505-1508

Római pénzverde tulajdonosai
*

Pápai udvar pénzkezelői
*

Búcsúcédula
Irányítói

*
V. Károly 

császárrá választásának
Pénzügyi hitelezői

*
Luthert augsburgban 1518-ban  

cajetan bíboros  Egy 
fugger-házban hallgatja ki Fugger Jakab  1459-1525

Európa leggazdagabb embere
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Johannes 
Gutenberg
1400? - 1468

Könyvnyomtatás
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Tanulmányai:
1523-ban Krakkóban, 
1529–30-ban Wittenbergben
1536, 1543 ismét Luthernél

Prédikál:
Boldogkőváralja, 1527
1531-ben Budán és Kassán
1540-es évek Szikszón, Miskolcon,
Sárospatak , Debrecenben és 
Tiszántúlon 

Teológiájában: 
Dogmatikusan lutheri  
Humanizmusában melanchtoni
Úrvacsoratanában inkább kálvini

1538 előtt Krakkóban, nevének említése nélkül kiadott magyar nyelvű tankönyve,
az Orthographia Ungarica, a helyesírás módjáról való tudomány

Hittani kézikönyvet írt (Krakkó 1538): At tíz parancsolatnak, ah hit ágazatainak, am mi
atyánknak és ah hit pecsétinek röviden való magyarázatja
Nyelvezete humanista "műpróza", mely mentes kódexirodalmunk nyelvének vaskos latinságától
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1520-as évek idején a lutheri irányzat  különösen terjed a nyugat-dunántúli, felvidéki, az 
erdélyi szász városok területén  később 1529 után már protestáns jelzővel illetik őket
A helvét irányzat 1530 után a hódoltsági területeken jelentős
A szászok a lutheri irányt, a nemesség, a vidék népe és a mezővárosi magyar parasztpolgár 
eredendő német-ellenessége miatt, a helvét irányzathoz csatlakozik
A  kezdetben lutheránus iskolák, a kollégiumok, pár évtized múltán kálvinista lelkészképző 
teológiává (Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Debrecen) válnak 
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1531-ben Eperjes város prédikátorai nyíltan vallották Luther Márton tanait
Létrejött a helyi lutheri gyülekezet, mely 1671-ig az egyetlen legális egyházi szervezet a városban 
Eperjes egyre jelentősebb szerepet játszott a hazai protestantizmus kialakulásában evangélikus 
egyház további fejlődésében Felső-Magyarországon
Itt tartották az első lutheránus zsinatot 1546-ban (egy évvel az erdődi zsinat után),
Itt fogalmazták az első magyarországi ágostai hitvallást (a híres Confessio Pentapolitana-t 1549-
ben)
1666-ban itt alapították az első és egyetlen evangélikus főiskolát, a felső-magyarországi rendek 

kollégiumát
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1671-től az eperjesi evangélikusság jelentős károkat él át  az 1704-es Rákóczi-szabadságharcig
1750-ben Mária Terézia nemcsak a régi iskola bővítését engedte meg, hanem a növendékek 
teológiát, filozófiát és matematikát is tanulhattak 
1781 II. József Türelmi Rendelete jelentős enyhülést hozott az evangélikusságnak Eperjesen is
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Az 1848-1849-es szabadságharc leverése egyben ismét a helyi Kollégium bezárását jelentette.
Újra, csak 1861-ban nyithatta meg kapuit a Jogakadémia, a Teológiai Akadémiával,
a Főgimnáziummal és a Tanítóképzővel.
Sajnos az első világháborút lezáró békekötés 1919 Párizs, majd Trianon 1920 Eperjest a
Csehszlovák államnak löki oda, aki csak a főgimnáziumi oktatást engedélyezi. A Teológia
Budapestre, majd Sopronba, a Jogakadémia és a Tanítóképző Miskolcra költözik.
1949. augusztus 30-al kormányzati intézkedés következtében a Jogakadémiát megszűntették.
Miskolcon 1981-ig kellet várni a jogászképzés megindítására, mely 1983-tól önálló fakultásként
működik a Miskolci Egyetem keretein belül. Fokozatosan elkezdődik a gyökerek iránti kutatás, a
tradíciók, hagyományok keresése az 1990-es évektől.
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Miskolc első nyilvános könyvtára



Könyvtár megnyitása - 1878. április 28.



Árvay Teöreök Sándor  - Barabás Miklós 



A könyvtár első aláírói



Digitális mintaprogram 
az Árvay Teöreök Sándor Könyvtárban 

MaNDA program – 2014 



Gebe Endre 
A Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség 

nyilvános közkönyvtárának teljes jegyzéke. 
Miskolc 1902. 

Jegyzéke szerint 1901-ben az állomány 
7542 műből 10587 kötetben állt.











A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a
csend és a rend megtartása. Úgy viselkedj, hogy ne
zavard mások tevékenységét, pl. hangos beszéddel!

Egyre csak gyarapodik a látogatok 
száma és igénye



Köszönöm 
megtisztelő
figyelmüket!
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