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Az előzmények 

A z 1781. évi türelmi rendelet nyomán lehetővé 
vált, hogy Pesten evangélikus vallású polgárok tele
pedjenek le, s hogy önálló gyülekezetet, ezen belül 
iskolát szervezzenek. 

1787-ben indult meg a pesti evangélikus gyülekezet 
élete. 1799-ben tették le a mai Deák téren templomuk 
alapkövét, amelynek felépítése 1811-ben fejeződött 
be. Hazánk egyik legnagyobb evangélikus templomá
ban 1811. június 2-án tartották az első istentiszteletet. 

Az 1791. évi 26. törvény teljes autonómiát biztosí
tott a protestánsok — köztük az evangélikusok — 
számára, teljes önállóságot élveztek iskoláik szerve
zésében is. S éltek is a lehetőségekkel. 

Iskolaszervező tevékenységükre — az alapvetően 
meghatározó vallásos motiváció mellett — erőteljes 
hatást gyakorolt a jozefinista egyházpolitika. I I . Jó
zsef ugyanis a birodalom egységesítése érdekében a 
vallási ellentétek csökkentésére törekedett. Jól látta, 
hogy politikai céljainak elérése szempontjából egyet
len államvallás uralomra juttatása helyett a vallási 
türelem sokkal eredményesebb lehet. 

Ezt a magatartást nagymértékben elősegítette a 
felvilágosodás szellemi mozgalma, amely nemcsak az 
uralkodónál jelentkezett, hanem a legkülönbözőbb 
társadalmi rétegeket is fogékonyabbá tette a vallási 
türelemre. Szerepet játszott a rendek reformtörekvése 
is, hiszen az 1790/91-es országgyűlés rendszeres bi-



zottságai az élet minden területén meglehetősen 
mélyreható reformokat terveztek. Ezt az irányzatot 
ugyan némiképp visszaszorította a jakobinus mozga
lom utáni ellenhatás, de alapjaiban nem szüntette 
meg. A francia forradalmi és napóleoni háborúk sem 
hagyhatók számításon kívül. A háborúk, ha infláció
val és az állami adósságok megnövekedésével jártak 
is, mégis az árutermelő mezőgazdaság számára gazda
sági konjunktúrát jelentettek, amit mind a nemesség, 
mind a polgárság ki tudott használni. 

Végül még egy tényező: a török kiűzése után 
Pest-Buda ismét fellendülésnek indult, hogy elfog
lalja méltó helyét a magyar politikai, társadalmi, 
szellemi és gazdasági életben. 



Az iskola első korszaka 
(1823-1854) 

A pesti evangélikus gyülekezetben eleinte a 
kántor feladata volt, hogy a kisgyerekeket az alapis
meretekre oktassa és vallásos szellemben nevelje. 
Ezt az egyosztályos elemi iskolát Seyfried Antal látta 
el 1788 és 1794 között. Utóda Ambrózi Sámuel lett, 
aki valószínűleg elhanyagolta a tanítást, mert Bogsch 
János megválasztásánál, aki 1798-ban lett kántor, 
kiemelték a tanítás fontosságát, és a hozzáértést 
külön kikötötték. Az iskolának ekkor 20 növendéke 
volt. 1799-től Maloveczky János foglalkozott a tanu
lókkal, akiknek száma az evangélikus gyülekezet 
növekedése következtében fokozatosan emelkedett. 

így az iskola iránti igények megnőttek, és ezért 
került napirendre a templom vagy iskola elsőségének 
kérdése. Az iskola legfőbb szószólója Liedemann 
János Sámuel kurátor és Schedius Lajos egyetemi 
tanár, gyülekezeti jegyző presbiter volt, akik miután 
kisebbségbe kerültek, egy időre vissza is vonultak a 
gyülekezeti közélettől, de az iskola ügyét nem szűn
tek meg támogatni. 

Amikor a templomépítés kérdése lényegében a 
megoldáshoz közeledett, 1806-tól Schedius Lajos is
mét felvetette az iskolaszervezés tervét. Az 1809. 
március 5-én tartott közgyűlés egyik pontja az iskola 
kérdése lett, és ekkor Schedius nagy hatású beszéd
ben fejtette ki nézeteit. Schedius további szavai a jövő 
programját jelentették, hiszen a legfontosabb ténye-



zőkre mutatott rá. A tanítók alapos képzettségére, a 
modern tanítási elvekre, a tanítók anyagi és erkölcsi 
megbecsülésére, az önfeláldozó hivatástudatra és vé
gül az egész folyamatnak a közösséget szolgáló és 
megújító funkciójára. 

A közgyűlés háromtagú bizottságot küldött ki az 
iskolakérdés megoldására (Prónay Sándor bárót, 
Schwartner Mártont és Schedius Lajost). Nem sokkal 
utóbb Schedius már kész tervezettel ált elő, aminek 
eredménye volt, hogy 1811-ben megnyílhatott az 
elemi iskolai I I . osztály az újonnan megválasztott 
Bölönyi Mihály vezetésével, aki egyúttal az iskola 
rektora is lett. 

Schedius Lajost (aki 1796-tól a gyülekezet jegyzője 
volt) most az iskola felügyelőjévé is megválasztották. 
Élete során mindvégig nagy önfeláldozással és hozzá
értéssel szolgálta a pesti evangélikus iskola ügyét. 

1812-ben a két osztályban 67 növendék volt (42 fiú 
és 25 leány). 

Eleinte a kántor szobájában foglalkoztak a gyere
kekkel, később, 1811 után az eddigi imateremből lett 
osztály, majd 1815-re új kétszintes épülettel toldották 
meg az eddigi épületet. Az intézmény azonban ezt is 
hamar kinőtte, annál is inkább, mert az iskola terve
zett továbbfejlesztésének feltétele a leányosztályok 
elkülönítése lett. 

Ismét a hívek áldozatkészsége segített, ennek ered
ményeképpen 1818. március 25-én megnyílhatott az 
elemi leányiskola. 

Az iskola vezetője 1813 óta Hoff mann Péter volt, ő 
foglalkozott a I I . osztállyal, az úgynevezett gramma-
tistákkal. Szabadon választhatóan latint is tanított. 
Az I . osztályt, az úgynevezett donatistákat (tanulói az 
elemi írást, olvasást és számtani ismereteket tanulták) 
1812-től Kriek Sámuel vezette. Mellettük a rajzot 



Willerding Jakab, az éneket Babnigg Máté (1815 
óta), majd a húszas évek végétől a testnevelést Clair 
Ignác tanította. (Ő Napóleon tisztje volt, de később 
Magyarországon telepedett le, és egyike lett a magyar 
testnevelés megteremtőinek.) 

Az iskola légköre meglehetősen családias, a tanítók 
lakása a tantermek mellett vagy közelében volt, így a 
tanulókkal intenzív kapcsolatot alakíthattak ki . 
Ugyanakkor a tanítók gyakran összejöttek az egyház 
presbitereivel, az iskola felügyelőjével és a lelkésszel, 
ami az iskola továbbfejlődésének jelentős előmozdí
tója volt, és a szakmai tájékozódást is elősegítette. 
A későbbi igazgató, Kánya Pál így emlékezik vissza 
az 1816/17-es évekre: „Sosem felejthetem el azokat az 
órákat, amelyeket a csodálatos Hoffmannunknál töl
töttem el, akinél meghatározott napokon összegyűl
tek a presbiterek, hogy megtárgyalják az iskola javára 
teendőket, és hogy kölcsönösen tájékozódjanak a 
pedagógiai irodalom legújabb jelenségeiről." 

1821-ben a fejlődés következő lépése a I I I . osztály 
megnyitása volt, Kánya Pál vezetésével. Az úgyneve
zett syntaxisták osztályában is fakultatív volt még 
ekkor a latin. A háromosztályos iskola tehát kis gim
názium lett. 

Az egyes osztályok tananyagánál a heti órabeosztás 
utólag nem állapítható meg, mert a tanítók önállóan 
gazdálkodtak az idővel, csak az egyes tárgyak anyagát 
ismerjük. * 

Az iskola rohamos fejlődése miatt az épületet ismét 
bővíteni kellett, ezért 1822-ben az eddigire még egy 
emeletet húztak, így lehetővé vált 1823-ban a IV. , a 
„humanitas"-osztály megnyitása. Létrejött tehát a 
nagygimnázium. A IV. osztály vezetője Holubka Pál 



lett. Ő azonban rövidesen meghalt, így Fábry Pál 
vette át az osztályt, és lett egyúttal az iskola igazgatója 
1825-ben. 

A pesti evangélikusok iskolájában ekkor egy osz
tály két évfolyamból állt, ahogy akkoriban nevezték, 
két kurzusa volt. 

Az iskolaszervezet átalakítására 1837-ben került 
sor, amikor is Schedius Lajos javaslatát fogadták el és 
léptették életbe. 

Különválasztották az elemi iskolát a gimnáziumtól. 
Az elemi iskola kétosztályos, mindegyik két-két kur
zusból áll (6—10 évesek) két tanítóval. A gimnázium 
szervezete: grammatikai osztály két kurzussal (11 — 
12 évesek), „syntaxis"-osztály két kurzussal (13 — 14 
évesek), „humanitas"-osztály két kurzussal (15 — 16 
évesek); három tanárral. Az igazgató közös volt. 
Segédtanárok oktatták az éneket, a rajzot és a testne
velést. 

A tanítási nyelv latin, német és magyar volt a 
harmincas években. Németül tanították a hittant, az 
egyetemes történelmet, részben a számtant, magyarul 
a magyar történelmet és a földrajzot, latinul az ókori 
történelmet, geometriát és részben a matematikát. 
Ez általában nem jelentett nehézséget a tanulóknak, 
de évfolyamonként akadt mindig 2—4 vagy németül, 
vagy magyarul nem tudó tanuló is. 

Megváltozott a nyelvi helyzet az úgynevezett zay-
ugróci tanterv bevezetésével. Ezt az 1842. évi evangé
likus egyetemes közgyűlés fogadta el, és iskolánkba 
1843-ban vezették be. E szerint a tanítási nyelv az 
evangélikus iskolákban a magyar lett. Iskolánkban 
némi módosítást alkalmaztak, mert a német nyelven 
és irodalmon kívül a világtörténelmet tanították egy 
ideig még német nyelven. A hittant viszont mindenki
nek az anyanyelvén kellett tanítani. 



A szabadságharc komolyan éreztette hatását, mert 
részben a tanulók, részben a tanárok bevonultak 
honvédnek. Maga az igazgató, Tavasi (Teichengrä
ber) Lajos is végigharcolta a szabadságharcot, száza
dosi rangot ért el, majd Világos után közlegényként 
vitték el Itáliába. Leszerelése után szülővárosába, 
Iglóra internálták. 

Ha az 1823 és 1854 közötti korszak tanárait szem
ügyre vesszük, feltűnő, hogy annak ellenére, hogy 
hosszabb-rövidebb időre többen is megfordultak az 
iskolában, lényegében egy állandósult testület vezette 
a három osztályt. 

A grammatikai osztályban Stuhlmüller Sámuel 
(1819-1837) és Melczer Lajos (1838-1860); a „syn-
taxis"-osztályban Kánya Pál (1821 — 1860); a „huma-
nitas"-osztályban Fábry Pál (1825 — 1837), Taubner 
Károly (1837-1843) és Tavasi Lajos (1843-1848) 
tanított. Egy összeszokott, a hagyományokat folya
matosan továbbadó együttes alakulhatott ki. 

Származási helyüket tekintve ketten a Szepesség-
ből valók (Stuhlmüller Lőcséről, Tavasi Iglóról), a 
többiek Zólyom megyéből (Melczer Osztroluká-
ról), Gömörből (Kánya Pál Tiszolcról), Győrből 
(Fábry Pál) és Fejér megyéből (Taubner Veleghről) 
valók. 

Iskoláikat a hazai evangélikus gimnáziumokban 
(Csetnek, Győr, Lőcse, Pozsony, Rozsnyó, Selmec
bánya és Sopron) végezték, majd külföldi, német 
egyetemeken (Bécs, Berlin, Göttinga, Halle, Jéna és 
Lipcse) tanultak. Zömmel filológiát és teológiát ta
nulmányoztak, de volt közöttük jogi (Fábry Pál) és 
természettudományos képzettségű (Kánya Pál, 



Taubner Károly) is. Taubner Károly az Akadémiá
nak is tagja volt. 

Nyelvtudásuk meglehetősen kiterjedt. Az termé
szetes volt, hogy magyarul, németül, szlovákul mind
annyian tudtak — Tavasi Lajos ezenkívül az angol, 
francia és olasz nyelvet is jól bírta —, emellett a latin 
és görög műveltségük is elmélyült volt. 

A tanítás mellett mindannyian folytattak tudomá
nyos és irodalmi tevékenységet; legjelentősebb a 
tankönyvírás volt. 

Tavasi Lajos másokkal együtt hat füzetben kiadta a 
Nevelési Emléklapokat, 1846-ban megszervezte a 
protestáns tanárok gyűlését, 1848-ban pedig az első 
egyetemes tanítógyűlést. 

Ebben az időszakban a gimnáziumok legfőbb tan
tárgya a latin nyelv és irodalom volt. Iskolánkban a 
latinoktatás 1821-től indult meg a I I . osztályban, de 
ekkor ez még szabadon választható tárgy volt. A 
módszer a nyelvtani szabályok lediktálása, megma
gyarázása volt, majd a tanulók ezt otthon memorizál
ták, írásban és szóban gyakorolták a deklinálást és a 
konjugálást, vagyis a névszó- és igeragozást. A latin 
szövegeket az iskolai órán fordították németre és 
magyarra, de itt is memorizálni kellett mind a latin, 
mind a lefordított anyagot. 

A további osztályokban az egyes tárgyakat már 
latin nyelven adták elő. A I I I . osztályban a tanulók 
Cicero, Caesar, Phaedrus és Livius műveiből fordítot
tak, a szöveget elemezték és megtanulták. A IV. 
osztályban retorikát és poétikát tanultak. A nyelvtani 
és stilisztikai ismeretek latin nyelvű szabályokba vol
tak foglalva, így nemcsak a tanulmányozott klasszikus 



szöveget, hanem a szabályokat is memorizálni kellett. 
A tanulók a latin szövegeket otthon németre és 
magyarra fordították, majd az iskolában az órán 
felolvasták és kijavították, végül ismét memorizálás 
következett. 

A I V . osztályban kezdődött a görög nyelv tanulása. 
Először a nyelvtannal foglalkoztak, azután került sor 
a fordításra. Az ismereteket sok írásbeli feladattal és 
szóban gyakorolták. 

A vallásoktatásban is a legtöbb esetben a diktálás 
dominált. A tollba mondott szöveget elmagyarázták, 
és a következő órán számon kérték. Tekintettel arra, 
hogy a gyülekezet német ajkú, a vallásoktatás is 
német nyelvű volt. A tanulók megismerték az ószö
vetségi és újszövetségi történeteket, Jézus életét és 
tanításait, a katekizmust, a hitvallást, a vallások 
keletkezésének valószínű történetét, a vallás fogal
mát, a zsidó vallást és annak kritikáját. 

A történelmet az ókori földrajzzal összekapcsolva 
tanították. A tanár latinul magyarázott, a diák jegyze
tet készített, és ebből otthon fogalmazványt írt, 
egyesek térképet is rajzoltak. Az otthoni munkáról a 
következő órán beszámoltak. A felolvasó tanulót a 
többi megbírálta mind tartalmi, mind stiláris szem
pontból. Ezt követte a végső tanári megfogalmazás és 
az így kialakított szöveg megtanulása. Azt viszont 
megkövetelte a tanár, hogy ezt ne szóról szóra tanul
ják meg, hanem a tanár szakkifejezéseinek felhaszná
lásával saját szavaikkal, értelemszerűen adják elő. Az 
ókori történelmet latinul, az egyetemes történetet lati
nul és németül tárgyalták, a magyart pedig magyarul. 

Matematikából német nyelven tanulták az I . és I I . 
osztályban az alapműveleteket, a I I I . osztályban az 
általános és a tizedes törtet és az azzal való művelete
ket, IV. osztályban pedig a hatványozást és a gyökvo-



nást; itt fokozatosan áttértek a latin nyelvű tanulásra. 
Geometriából a I I I . osztály anyaga a hasonlóság, 
egybevágóság és a síkidomok ismerete volt. 

A magyar nyelv és irodalom tanításánál a magyar 
irodalom klasszikusainak magyarázata, elemzése és 
memorizálása volt a módszer. Ehhez hasonlóan ok
tatták a német nyelvet és irodalmat is. „Irály" néven 
stílusgyakorlatokat végeztek. Hetenként egy-két 
megadott témáról kellett a tanulóknak fogalmazást 
készíteni, azt felolvasták, egymást megbírálták. Eze
ket a gyakorlatokat felváltva magyar, német vagy 
latin nyelven kellett írniok. 

A testületet a gyakorlati munka mellett a pedagó
giai elmélet is érdekelte. Ebben az időben már 
hazánkban is nagy tábora volt Pestalozzinak. Műveit 
nemcsak tanárok, hanem más értelmiségiek is lelke
sen olvasták, de természetesen az oktatásügy intézői
ben keltették a legnagyobb visszhangot. Maga Sche
dius Lajos is lelkes híve volt, az 1816/17-ben zajló 
hazai Pestalozzi-vitában Pestalozzi mellett állt ki. A 
tanári kar nagy része is a svájci nevelő elveit vallotta, 
mint Hoffmann Péter, Tavasi Lajos, a rajztanár, 
Egger Vilmos pedig eredetileg Pestalozzi segédtanára 
volt, Váradi Szabó János hívta Magyarországra. 

Pestalozzi „erkölcsi autonómia"-fogalma összhang
ban volt az iskola vallásos célkitűzéseivel is, amelyek 
igaz kereszténységet és valódi humánumot követeltek 
meg. Az iskolabizottság 1838. június 15-én a követke
zőkben jelölte meg a célkitűzést e téren: „A vallásos 
érzület felébresztése, kifejlesztése és éltetése a tanu
lókban már az első elemitől a legfőbb feladat, hogy a 
későbbi években az igazi vallásosság verjen gyökeret 
a szívben... hogy egyrészt a világfi léhaságától... 
másrészt... a másként gondolkodók fanatizmusától 
magukat elhatárolva... Isten akaratában megnyugod-



va, az Igazért, Jóért és Szépért lelkesedjenek... Több
ször felmerült... hogyan kell a hitoktatást végezni, 
hogy igazi vallásosságot eredményezzen, amely nem 
annyira a külső szertartások ámulatát, hanem a szív 
igazi keresztény lelkületét jelenti..." 

Ezek a szavak akkor rendkívül szilárd és ̂ egyér
telmű társadalmi értékrendet jelentettek. Mindezt 
természetesen nem sikerülhetett maradéktalanul 
megvalósítani, de a későbbi nemzedék tanúskodása 
szerint nagy hatással volt rájuk. 

* 
Az iskola tanárai tulajdonképpen nem panaszkod

hattak anyagi helyzetük miatt. Fizetésük az 1820-as 
években évi 160—300 forint között mozgott aszerint, 
hogy helyettes, segéd- vagy rendes tanárként működ
tek. Az igazgató bére 600 forint volt. Emellett kaptak 
lakást az iskola épületében vagy lakbérre évi 160— 
180 forintot. Ehhez járult még évi 50 forint fapénz és 
tanulónként a tandíj kétharmada, vagyis 8 —10 forint. 
Az 1850-es években egy segédtanár 525 forintot, egy 
rendes tanár pedig 630 forintot kapott, és ehhez járult 
tanulónként kétharmad tandíj. Nyugdíjügyük csak 
később rendeződött, mert csak 1843. április 8-án, 
Schedius 50 éves tanári jubileumán gyűjtöttek a 
lelkészek és tanítók nyugdíjintézete számára. Össze
gyűlt 2167 forint, ez lett az Egyházi Nyugdíjintézet 
alapja. Az anyagi helyzetet természetesen a külső 
körülmények is befolyásolták; az árvíz után az egyház 
is nagy nehézségekkel küzdött, de éreztette hatását a 
szabadságharc és még inkább az abszolutizmus. 



Nem az anyagi helyzetet, hanem a közérzetet rontották az 
egyházon belüli ellentétek, amelyekbe a tanárok is belekevered
tek, hiszen az egyházi és világi vezetőség szoros kapcsolatot tartott 
az iskolával. 

Nagy viták alakultak ki Kollár Jánossal, aki a szlovák — akkori 
nevükön tót — egyháztagok érdekeit meglehetősen keményen 
képviselte, annak ellenére, hogy nem voltak túl nagy számban. 
Tízévi fita után, 1834-ben jött létre egy megállapodás, amely 
szerint a Pesti Evangélikus Egyház egyigazgatású, de három külön 
lelkészi hivatallal működő gyülekezet lesz. Ezzel a szlovákok 
lényegében különváltak. 

1825-től kezdve a magyar nemesség is elégedetlenkedett, mert 
bár az egyház fenntartásához és az intézmények kiépítéséhez a 
legnagyobb anyagi erővel járultak hozzá, a magyar istentiszteletek 
száma évi háromra csökkent. A vita eredménye, hogy 1833-ra a 
magyar istentiszteletek száma 12-re emelkedett. A végleges megol
dást az jelentette, hogy 1836-ban önálló magyar egyház alakult, és 
a következő évben Székács Józsefet beiktatták magyar lelkésznek. 
Ettől kezdve a magyar és német gyülekezet között teljes volt az 
összhang. Mindkét gyülekezetnek saját presbitériuma volt, de 
közös volt a képviselőtestület, az iskolabizottság és a gazdasági 
bizottság is. Egyébként ebben az időben indul meg a német ajkú 
polgárság egyre gyorsuló elmagyarosodása, amit bizonyít az a 
tény, hogy 1871-től a közös képviselőtestület tanácskozási és 
jegyzőkönyvezési nyelve a magyar lett. 

1844-ben a budai evangélikusok önálló gyülekezetté alakultak, 
és különválva saját lelkészt választottak. 

A szlovák kérdés 1850 után ismét kiéleződött, de ötévi vita után 
végleg rendeződött: megkapták az egyház Kerepesi úti (ma Rákó
czi út) telkét és 12000 forintot. Itt épült fel 1859 és 1864 között a 
szlovák gyülekezet temploma. 

A diákok létszámának alakulása szoros összefüg
gésben volt az evangélikus egyház erősödésével, a 
város fejlődésével, polgárosodásával és a zsidóeman
cipáció gondolatának, illetve gyakorlatának térhódí
tásával is. Az evangélikusok száma 1787-ben 216 
(ebben még a budaiak is benne vannak), 1837-ben 



1614 (szintén Budával együtt), 1851-ben pedig már 
csak Pesten 6255 evangélikus él, legtöbbjük a Belvá
rosban, azután a Terézvárosban és a Lipótvárosban. 
Ezzel párhuzamba állítható a tanulói létszám alaku
lása is. Az 1. táblázat egyúttal a vallások szerinti 
megoszlásukat is mutatja. 

1. táblázat 

Tanév Összes 
Evangé

likus 
Refor
mátus 

Kato
likus 

Izrae
lita 

Ortodox 

1825/26 90 74 9 _ 3 4 
• 1830/31 169 117 24 — 14 14 
1835/36 150 109 9 — 20 12 
1840/41 269 160 31 — 63 15 
1845/46 377 188 46 — 129 14 
1850/51 444 224 45 59 98 18 
1855/56 154 92 52 — 32 6 

Egyértelmű az iskolai diáklétszám általános felfutá
sa, majd hanyatlása 1850 után. Ez a szervezeti és 
anyagi kérdések alapján teljesen érthető. Az evangé
likusok létszámának alakulása is ezzel a fejlődéssel 
arányos. Viszonylag kevés a reformátusok száma, de 
ez érthető részben abból, hogy a városban ekkor 
kevés református élt (1851-ben 3900 volt a számuk), 
emellett ők szétszórtabban éltek, és a társadalmi 
összetételük is más volt. A katolikusok távolmara
dása szintén érthető, hiszen nekik már két híres 
gimnáziumuk volt: az 1688 óta működő jezsuita, 
majd az úgynevezett királyi katolikus gimnázium és 
az 1717-ben nyílt, egészen közel levő piarista gimná
zium. 

Feltűnő az izraeliták nagy jelenléte. Pest-Budán 
ekkor a zsidóság száma rohamosan nőtt. 1851-ben 
20779 a számuk, tehát három és félszer nagyobb, 



mint az evangélikusoké. A vallási türelem és a gazda
sági fellendülés gyors polgárosodást indított meg a 
körükben, ami a szellemi igényeket is felfokozta, de 
iskolájuk nem volt. Zömük a Terézvárosban és a 
Lipótvárosban lakott (magában a Terézvárosban 
16955), tehát az evangélikus gimnázium közvetlen 
szomszédságában. 

A két felekezet között meleg baráti kapcsolat 
alakult ki, annál is inkább, mert az 1838. évi pesti 
árvíz idején a zsidó lakosság tömegével menekült az 
evangélikus templomba, ahol menedéket és gondos
kodást talált. Ennek emlékét őrzi az a szép ezüstke
hely, amit Lőwy Hermann ékszerész, pesti hitközségi 
elnök ajándékozott az árvíz után Láng Mihály pesti 
evangélikus lelkésznek hálája jeléül. Az evangélikus 
egyház is szimpátiával kezelte a zsidóemancipáció 
ügyét, hisz mind a benne szerepet játszó liberális 
nemesség, mind a magyarosodó polgárság nagyrészt 
a társadalmi integráció híve volt. Megkönnyítette az 
együttműködést, hogy mindkét vallás hívei zömmel 
német nyelvűek voltak, de ugyanakkor az elmagyaro-
sodás útján jártak. Ezek a tényezők megmagyaráz
zák, hogy miért emelkedett a zsidó tanulók száma az 
iskolában épp 1840 után. (Számuk majd csak 1919 
után, a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgim
názium megnyitása után csökken némiképp). 

A tanulók szociális származásáról pontos kimuta
tást nem tudunk adni, de becslésekkel a statisztikus 
arányok eléggé megközelíthetők (lásd 2. táblázat). 



2. táblázat 

Szülők foglalkozása Százalékos arány 

Nagybirtokos, nagyiparos, 
nagykereskedő és politikai vezető 9,69 

Kisbirtokos, kisbérlő 2,47 
Napszámos, munkás 4,84 
Kisiparos 33,93 
Kiskereskedő 9,09 
Tisztviselő (köz- és magánalkalmazott) 10,90 
Katona (tiszt, altiszt, rokkant) 5,45 
Értelmiségi 14,54 
Művész 9,09 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a szülők között milyen 
arányban voltak azok, akiknek nem lehetett latin 
iskolai műveltségük, úgy ezek aránya kb. 53%-ra 
tehető. Ez azt jelenti, hogy az iskola a társadalmi 
mobilitás előmozdításában jelentős szerepet játszott. 

Mi vonzotta a diákokat ebbe az iskolába? Kétségkí
vül a szülői döntések alapján iratkoztak be, de más 
fontos tényezők is voltak. Ágai Adolf erről így ír: 
„A felekezeti, községi s állami alsó és középiskolák 
között különbség volt talán, de versengés nem. Nagy-
szüleim előtt csupán az döntött, hogy legközelebb 
esett hozzánk a Szén-téri [ma Deák téri] ev. iskola, 
melyet ezen felül a közvélekedés mégis csak különb
nek vallott valamennyinél." 

Podmaniczky Frigyes naplójában ezt jegyezte meg: 
„a független, szabad tanulókornak vége szakadt azon 
pillanatban, melyben a megye székhelyét a főváros
sal, a miskolci szerény algymnasiumot a pesti, már 
akkor is kiváló jó hírnek örvendő s kitűnőleg szerve
zett gymnasiummal cseréltük fel... az itt felemlített 
időben, két év alatt mint Taubner tanár tanítványa a 
Rethoricát és Poesist végeztem." 



Az 1833/34-estanévben a pesti evangélikus gimná
zium I I . osztályának tanulója volt Petőfi Sándor. 
A következő tanévet azonban már máshol járta. 
Ugyancsak itt tanult 1834 és 1840 között Podma-
niczky Frigyes, a későbbi politikus. 

Tandíjat ebben a korban valláskülönbség nélkül 
kellett fizetni. 2 forint volt a beiratási díj, 1 forint a 
„múzeum- és könyvtárhasználat" (a szertárakat ne
vezték múzeumnak), és 12 forint a tandíj, vagyis 
összesen 15 forintot kellett két részletben (nyolcat a 
beiratáskor, hetet február elején) befizetni. 

A tantermek eleinte családias együttlétet nyújtottak 
a tanulók számára, de később már — mai szemmel 
nézve — elképzelhetetlen zsúfoltság keletkezett. Ágai 
tudósítása közvetlenül a szabadságharc előtti éveket 
mutatja be, amikor a tanulólétszám a legmagasabb 
volt: „Az épület három termébe, a helyiségek elégtelen 
volta miatt hat gymnasialis osztály volt beleszorítva. 
A tanártól jobbra eső padsorokban ültek a novíciusok, 
balfelől a veteránok. A 3. és 4. osztályban Kánya Pál, 
az 5. és 6. osztályban Teichengräber (Tavasy) Lajos 
tanított... Kánya, a köpcös, kedves öregúr, miután a 
felháborodás és boldog dicséret változó hangulatai kö
zött rótta le a ránehezedett napszámot, díszbe öltözött, 
a rácsos kapu előtt várakozó udvari hintóba szállt s 
átkocsizott Budára nádorékhoz. Ő volt ugyanis a »Pala-
tinus Mariska«, a későbbi belga királyné, s a »Palatinus 
Joska« hűséges tanítója... A felső két osztály tanára, 
Tavasy Lajos már keményebb fából volt faragva, mint a 
mi jó, puha Kánya bácsink. Jupiteri szemének villanása 
szinte megigézte növendékeit. De a szigorúságra vajmi 
ritkán volt szüksége. Inkább jó pajtásul szegődött a 
fiúkhoz, s ezek rajongva is szerették." 



Összegezve ennek a korszaknak a jellemzőit, a 
leglényegesebb vonás, ami az iskola fejlődését is 
meghatározta, hogy a reformkor az egész ország 
hatalmas gazdasági és szellemi fellendülését hozta. 
Jelentősen megváltozott Pest-Buda helyzete, mert 
ekkor már ténylegesen minden szempontból az or
szág központjává vált. Ezen belül a pesti evangélikus 
gyülekezet is megerősödött, és a szellemi igények is 
megnőttek. 

Mindezek a tényezők eredményezhették, hogy az 
iskola szervesen, a követelményekhez és lehetősé
gekhez igazodva fejlődött elismert iskolává. Az egész 
ország evangélikus műveltségének sok elemét vette 
át és fejlesztette tovább. A világi vezetés, a lelkészek 
és a tanárok egymást segítő, együttműködő, a másikat 
megértő családias műhelye jött létre, ahol a közép
pontban a jövő nemzedék nevelése állt. Kialakult az 
az értékrend is, ami a későbbi fejlődésre is nagy 
hatással volt: az intellektuális vallásosság kifejleszté
sére törekedtek, amely a társadalomban a humaniz
mus és liberalizmus magatartását is elősegítette. 
Mindezt nagy szellemi frissességgel, az új iránti fogé
konysággal végezték. 

A szabadságharc bukása után átmenetileg hanyat
lás következett be, de közben az értékek tovább 
őrződtek, így mihelyt a külső körülmények kedve
zőbb irányban megváltoztak, újra fellendülés kö-
szönthetett be. 



A főgimnázium kialakulása 
(1854-1873) 

1849-ben az ausztriai középiskola-szabályzat, az 
Entwurf hatályát Magyarországra is kiterjesztették. 
Ez megteremtette a négyosztályos algimnáziumot és 
a nyolcosztályos főgimnáziumot. Előírta a szaktaní
tási rendszert, megkövetelte a tanári képesítést, vala
mint megszabott létszámú tanári testület alkalmazá
sát. 

Iskolánk ezeknek a követelményeknek — sok más 
iskolával együtt — nem tudott eleget tenni, így az 
1854/55-ös tanévtől a „humanitas"-osztály megszűné
sével az Entwurf szerinti négyosztályos algimnázi
ummá alakult. 

Az I — I I . osztályban heti 18 órában tanítottak 
hittant, magyart, németet, latint, földrajzot, történel
met, mennyiségtant, természetrajzot, rajzot és éne
ket. 

A I I I—IV. osztályban heti 19 órában tanítottak. Itt 
nem volt rajz- és énekoktatás, de új tárgy volt a görög, 
a francia és az áruisme. 

A gimnáziumban csak két rendes tanár maradt meg 
(Kánya Pál és Melczer Lajos), akik mellett helyettes 
tanárok, illetve 1855-ben egy, majd 1857-től két 
segédtanár, Horváth Sándor és Greguss Gyula taní
tott. Anyagiak hiánya miatt a rajz, az ének és a torna 
tanárait el kellett bocsátani. 

Az utolsó megrázkódtatás ebben a fejlődési sza
kaszban az 1859-ben kiadott protestáns pátens volt, 



amely a protestáns egyházak autonómiáját megszün
tette. Az ekkorra amúgy is megrendült abszolutiz
musnak ezen rendelkezése ellen országos megmozdu
lás szerveződött, így a rendeletet a következő év má
jus l-jén hatályon kívül helyezték. Az iskolaszervezet 
kialakulásának ez volt az utolsó nehézsége, mert 
ezután gyors és egészséges fejlődés bontakozott ki. 

Ebben a korszakban is kiemelkedő egyéniségek 
szerepelnek az egyház világi és papi vezetői között, 
akik szívügyüknek tekintették az iskola méltó szintre 
emelését. 

Hunfalvy Pál 1853-tól 1883-ig az iskola felügyelője, 
a régi hagyományoknak megfelelően viselte gondját 
az iskolaügynek. Nagyszalókról, a Szepességből szár
mazott, és csak 17 éves korában tanult meg magyarul, 
de érzelmileg kezdettől fogva magyarnak tartotta 
magát. A falusi parasztfiú a késmárki latin iskolában 
tanult, majd Miskolcra ment, hogy a magyar nyelvet 
is elsajátítsa. Ezt tüneményes gyorsasággal, egy év 
alatt teljesítette is. Ekkor már a latin mellett franciául 
és görögül is tudott. Késmárkra visszatérve filozófiát, 
jogot és teológiát tanult. Széchenyi hatására kezdett a 
magyar valóság iránt érdeklődni, és erre komoly 
lehetőséget adott az, hogy 1833-ban, 23 éves korában 
a Podmaniczky család nevelője, majd az országgyűlé
sen az özvegy képviselője lett, így teljesen bekapcso
lódott a magyar közéletbe. Drezdai tanulmányútja 
tovább szélesítette látókörét, olyannyira, hogy iro
dalmi tevékenységéért 1841-ben az Akadémia tagja 
lett. Klasszikus műveltsége élete végéig meghatározó 
volt, de érdeklődése egyre inkább a finnugor nyelvé
szet felé fordult, ugyanakkor a románok eredetelmé
letének is éles kritikusa lett. 

A közoktatás iránti érdeklődése és vallásossága 
kapcsolta az iskolához. A szabadságharc bukása után 



bujdosott, majd közvetlenül a kegyelem elnyerése 
után, 1850. október l-jén az Új Magyar Múzeum első 
számában nevelési hitvallását írta meg Igaz Arany 
Bulla címen: „Erőt óhajtok magunknak s nemzetem 
minden tagjának, hogy a fájdalom minket ne fojthas
son el... elő kell venni az egyetlen gyógyszert, amely 
képes a bajt gyökerestül kiirtani, s ez: a helyes 
nevelés... Keresztény világban csak a szüle nevelhet s 
a társadalom, mely iskolát és egyházat tart a szellemi 
értékek ápolására s az emberi méltóság biztosításá
ra... Ha köztünk általános meggyőződéssé válik, 

. hogy a nevelés főcélja a kedélyt, vagy lélek erkölcsét 
idomítani, miszerint a ne vendek legelőbb magán 
uralkodhassak, akkor nemzetünkben a szilárd, épp 
jellemek mind gyakrabban elő fognak tűnni s társa
dalmi szellemünk mind derekabb férfiak által fog 
eleveníttetni, akkor minálunk az embert, nem annak 
külsejét fogják becsülni s épp azért ki-ki becsületes 
munkája által akarand élni... Ez az igazi arany bulla, 
melyre a pecsétet maga Isten üti s melyet semmi 
hatalom a földön érvényétől megfosztani nem bír." 

Méltó társai voltak a gyülekezet lelkészei: a magyar 
Székács József és a német Lang Mihály. 

Székács József Orosháza szülötte, Sopronban, 
Eperjesen tanult, mint nevelő külföldön járt, a berlini 
egyetemet is látogatta; 1837 óta volt a magyar gyüle
kezet papja, irodalmi tevékenységéért az Akadémia 
tagja lett, szerkesztette az 1858-ban újra indított 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokat, majd nagy 
szerepet játszott a protestáns pátens elleni harcban. 
1860-tól ő volt a bányakerületi püspök. 

Ezek a vezetők lelkesen készültek az iskola megújí
tására, és 1859 után erre a külső körülmények is 
megértek. 1860-ra az abszolutizmus rendszere meg
roppant, és ha az októberi diploma nem is hozott 



megoldást, és az 1861-es országgyűlés feloszlatása 
után ismét kényuralom következett, de ez csak ideig
lenes állapot volt mindenki szemében, ahol a termé
szetes erők már meglehetős szabadon kibontakozhat
tak. 

Az iskola előtt nehéz feladatok tornyosultak, mert 
mind a személyi kérdésben, mind a tárgyi körülmé
nyekben fontos változásokra volt szükség. Meg kel
lett oldani, hogy az iskola a fennálló rendelkezések
nek megfelelő és a felmerülő szellemi igényeket 
kielégítő intézménnyé fejlődhessen a hanyatlás idő
szaka után. 

1860-tól nagyot változott a tanári kar. Az eddig 
tanítók nagy része távozott, és helyettük három új 
rendes tanárt választottak. A folyamatosság azonban 
nem szakadt meg, mert Batizfalvy István már előzete
sen, 1851-ben tanított az iskolában mint segédtanár; 
Greguss Gyula már 1857 óta segédtanárként is műkö
dött, vezekényi Horváth Zsigmond pedig 1857 óta 
szintén segédtanár volt, de őt csak 1862-ben választot
ták meg rendes tanárrá. így tulajdonképpen csak a 
Szarvasról érkezett Dorner Józsefnek kellett az új 
keretek közé beilleszkednie. Ugyancsak új ember 
volt ekkor Szénássy Sándor segédtanár. A személy
cserével kapcsolatban 1860. október 31-én díszes 
ünnepséget rendeztek a templomban, ahol az új 
tanárokat Hunfalvy Pál bemutatta a gyülekezetnek. 
A lelépő tanárok nevében Kánya Pál búcsúzott, és 
Greguss Gyula igazgató beszélt az újak képviseleté
ben. 

Az iskola jogállásában is lényeges változás történt. 
A protestáns pátens visszavonása után ugyanis a 
helytartótanácstól küldött közvetlen utasításokat az 
iskola, illetve az egyház autonómiájára hivatkozva 
udvariasan visszaküldte. A hatóság méltányolta ezt a 



magatartást, és ettől kezdve az iskolával csak az 
egyházi hatóságok útján érintkezett. A megváltozott 
viszonyokra az is jellemző, hogy 1860-tól kezdve Pest 
város anyagilag is támogatta az iskolát. (1860-ban 
1575,1861-ben 2100 forint volt a támogatás összege.) 
A távlati cél az iskola főgimnáziummá való fejlesztése 
volt, de ennek feltétele, hogy az eddigi szűk épület 
helyett új iskolát építhessenek. Már a negyvenes 
években, amikor a tanulólétszám oly magasra nőtt, 
felmerült az iskola mellett levő katonai sütöde meg
szerzése és annak lebontása után új épület emelése. 
Ez egyúttal az iskola kellemetlen környezetén is 
változtatott volna, hiszen az épületet három oldalról 
nem éppen kívánatos létesítmények vették körül. 
Előtte a mai Deák téren a piac volt, ami zajjal, 
szeméttel és nagy embertömeg állandó csődületével 
járt. Mögötte a Károly kaszárnya istállói voltak, 
ennek szaga, a lódobogás és az állatok gondozásával 
járó hangoskodás sokszor zavarta meg a tanítást, 
végül az épülettől délre a katonai sütőház (innen a 
mai Sütő utca név) állandó füsttömeget okádott, ami 
a levegőt igen megrontotta, és a környék elkeseredé
sét is kiváltotta. 

A szabadságharc és az abszolutizmus évei ezeket a 
terveket irreálissá tették, de most újra napirendre 
kerültek. Hunfalvy buzgalma és Székács József össze
köttetései végül meghozták a megoldást. Székács 
ugyanis a szintén evangélikus Benedek Lajos tábor
szernagynál, aki Albrecht főherceg lemondása után 
az ország főkormányzója lett, elérte, hogy 1861. 
január 26-án a katonai sütöde telkét az iskola meg
kapja 25000 forintért. így létrehozhattak egy építési 
bizottságot, különböző hitelműveletekkel megszerez
ték az anyagi fedezetet, és az épületre kiírt pályázat 
után megbízták a Gerster és Frey céget a kivitelezés-



sei. (A másik pályázó Hild József volt.) A pályázatok 
elbírálásánál a szakértő Ybl Miklós volt, aki a kivite
lezés körüli vitákban is tevékeny részt vett. 

1863-ban megkezdődött az építkezés, és 1864. 
szeptember 15-én volt a tanévnyitóval egybekötött 
ünnepélyes átadás. Az új épületben nyolc tágas osz
tályterem, szertárak, tanárlakások és nagy díszterem 
is volt. Ezt a tervezettnél díszesebbre építették (ezért 
márványteremnek is nevezték), mert nemcsak az 
iskola dísztermének szánták, hanem egyházi közgyű
lések, hangversenyek és más ünnepi események lebo
nyolítására is. Ingyen engedték át a termet a katolikus 
gimnázium hangversenyeinek céljára az ő segítségük 
viszonzásaképpen. A templom restaurálása alatt is
tentiszteleteket is tartottak benne, de a pesti bálok 
egy része is itt zajlott. 

Az új iskola megépítésével párhuzamosan a régi 
épületet is kibővítették. 

Az épület akkor a város legmodernebb iskolája 
volt, már gázvilágítással rendelkezett, de a vízvezeté
ket csak 1871-ben vezették be, mert akkor épült a 
város vízszolgáltató hálózata. A viszonylag kis alapte
rület miatt azonban hiányosságok is mutatkoztak. 
Nem volt rajzterem, és nagyon hiányzott a tornate
rem meg az udvar. Ennek ellenére az új iskolaépület 
a fejlődés fontos feltételét jelentette. 

A nagy eseményről az iskola „az időszerinti igaz
gató-tanára", Batizfalvy István az 1864/65. évi értesí
tőben így számolt be: „Az iskolai év megnyitásának 
napja a díszes épületnek vallásos ünnepélylyel végbe
ment felavatási s az oktatás és nevelés czéljaira 
történt átadási napja is volt. Ezen hármas ünnepély 
september 15-én, délelőtt 9 órakor a díszes márvány 
teremben tartaték meg, az egyházi előjáróság, a 
tanuló ifjúság s számos egyháztagok jelenlétében. 



Rövid hálaadó ének elzengése után nt. Lángh Mihály 
főesperes úr lépett a szószékre s intőleg szólott az 
ifjúsághoz az ünnep jelentőségéről. Ezután felolvas
tatott a magyar s német nyelven szerkesztett s az 
egyház számos tagja által aláírott okmány, mely a 
gimnasiumunk létrejöttének történetét adja elő rövi
den. Erre az okmányt üvegedénybe helyezve, betet
ték a zárkőbe, mire főtiszt. Székács József superinten-
dens úr könyörgött a mindenható áldásáért, buzgó 
imában adva hálát egyúttal, hogy ezen egyházat ily 
erőre jutni engedte. Miután a zárkövet beszentelte, 
betolták az üregbe és befalazták — mely munkánál az 
egyház elöljárói forgatták a vakolót és kalapácsot. 
Most méltóságos Fabinyi Teofil hétszemélynök s 
egyházi felügyelő úr emelt szót, s lelkes beszédben 
köszönetet mondott mindazoknak, akiknek buzgó
sága s közreműködése által lehetővé lett, hogy az 
épület fölemelkedjék: egyúttal buzdító szavakat inté
zett az ifjúsághoz s az épületet átadta rendeltetésé
nek. Végül a gymnasium igazgatója az ifjúsághoz 
intézett beszédében megnyitá az új iskolai évben az 
első tanévet, vallásosságra, az egyház iránt szeretetre 
és hű ragaszkodásra, a tudomány mezején szorgalmas 
munkálkodásra buzdítván a tanulókat, mint olyan 
erények gyakorlására, melyektől az egyház és haza 
jóléte, boldogsága függ. A tanulók énekkara fejezte 
be az egyszerű, de minden jelenvoltakat megható 
ünnepélyt." 

* 

Az iskola vezetésének optimizmusát jelzi az a tény, 
hogy még az új épület elkészülte előtt, 1861 őszén 
megnyitotta a főgimnáziumi V. osztályt, hogy az 
Entwurf követelményeinek minél hamarabb megfe-



lelhessenek. A személyi feltételeket két segédtanár 
alkalmazásával biztosították. Ugyanakkor kéréssel 
fordultak a helytartótanácshoz, nyilvánítsa teljes jogú 
nyilvános iskolának. A kérést 1863. november 22-én 
a helytartótanács teljesítette. 

A következő — 1862/63-as — tanévben, az új épü
letben nyílt meg a V I . osztály. Ennek megfelelően új 
tanárok kerültek az iskolába: 1862-ben Torkos Lász
ló, majd 1865-től Mauritz Rezső. Ezután egy kis 
megtorpanás következett, de az 1871172-es tanévben 
megnyílt a VII. osztály, majd a következőben a VIII. 
is. A tanári kar is ennek megfelelően bővült: 1867-től 
Heinrich Gusztáv, 1870-től Weber Rudolf, 1871-től 
Scholtz Ágoston és Elischer József vált az iskola 
tanárává. 

Évi jelentését Batizfalvy István igazgató ünnepélye
sen kezdte az 1872/73. évi értesítőben: „Az 1872/73-dik 
év mint korszakalkotó lesz följegyezve iskolánk törté
netében; mert a sok évig csonka, ki nem egészített 
intézet ez évben lett teljessé, ez évben lépett nyolca
dik osztályának megnyitásával a főgymnasiumok so
rába." Ebben a tanévben volt az első érettségi az 
iskolában. Összesen 17 tanuló vizsgázott a tanári 
testület által összeállított érettségi szabályzat szerint. 
Érettnek ítéltek kitüntetéssel minden tárgyból 3 jelöl
tet, kitüntetéssel egy vagy több tárgyból 10 jelöltet, 
egyszerűen érettnek 4 jelöltet. Az érettségizők pálya
választási szándéka: jogi pályára készült 9, orvosira 3, 
bölcsészetire 3, mérnök-építészetire 1. Nem döntött 
a jövőjéről: 1 jelölt. 

E korszak nemcsak az iskola szervezetében hozott 
változásokat, hanem azt is lehetővé tette, hogy az 



iskola autonómiája már a kiegyezés előtt, a provizó
rium korában újra megszilárduljon. 

Báró Prónay Gábor egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő 1860. október 6-ára Pestre értekezletet 
hívott össze azzal a céllal, hogy az evangélikus egyház 
oktatási intézményeinek tanterveit megvitassák. Az 
értekezlet által kidolgozott tervezetet véleménye
zésre megküldték az evangélikus oktatási intézmé
nyeknek. Iskolánk tanárai — Hunfalvy Pál iskolai 
felügyelő elnökletével — megvitatták a tervezetet, 
azt több ponton módosították, és úgy vezették be az 
1860/61-es tanévben. Természetesen az akkori viszo
nyok között csak az algimnáziumra vonatkozóan, 
holott állásfoglalásuk az egész nyolcosztályos gimná
ziumi tantervet értékelte. Tanulságos a helyi viszo
nyok és igények következetes érvényesítése: 

„Lényeges eltérésünk alapját képezi azonban, hogy 
a rendezett gymnasiumot egy szintén teljesen ren
dezett, 4 osztályú elemi oskolára akarjuk támasztani, 
s ennél fogva nem kívánnók megszorítani a gymna
sium teendőit annak rovására, hogy az elemi oskolá
ban mulasztottakat helyre üsse. Fölvesszük tehát, 
hogy az elemi 4 osztályt végzett tanuló a kátéba, a 
számtan alapműveleteibe, a mértani alakok rajzolga
tásába és szemlélkezésébe be van már annyira gyako
rolva, hogy az első két gymnasiumi osztályban a 
vallástanból hetenként 2 — a számtan s mértanból 
együtt pedig hetenként 3 órával beéri; fölvesszük, 
hogy az anyja nyelvében és a nyelvtan általános 
fogalmaiban van már annyi otthonossága, hogy a 
gymnasiumba léptekor két új nyelvnek tanulása nem 
fog tetemes akadályokat gördíthetni útjába. Azon 
szellemi gymnastikának — melyet a gymn. I . osztá
lyában 6 órán át az anyanyelvvel akarunk gyakorolni 
— egy jó részét már az elemi 4-dik osztály kell, hogy 



gyakorolta legyen, a többi bőven végezhetni az álta
lunk ajánlott hetenkénti 3 órában is, valamint maga a 
latinnyelv tanításának alkalmával; mert hiszen a latint 
a magyarnak, vagy általában az anyanyelvnek a 
segítségével tanítván, a két nyelv egy a mást világo
sítja s a kívánt szellemi gymnastikából voltaképpen 
mind a két nyelvnek jut osztályrésze. Ezeket tekin
tetbe véve a latin nyelvet a gymnasium I . osztályában 
megtartandónak véljük..." 

Ezt a helyi tantervet azonban iskolánkban csak 
egy évig használták, mert az 1861. augusztus 28-ra 
összehívott egyetemes gyűlés az előzetes viták alap
ján az eredeti javaslatot némileg módosítva és az 
Entwurf rendszeréhez igazítva elfogadta, és az evan
gélikus egyetemes felügyelő az evangélikus taninté
zetek képviselőit ácsai birtokára hívta közös állás
foglalás kialakítására. Iskolánkat Batizfalvy István 
képviselte. 

Az értekezlet elítélte a tervezet utilitarizmusát, és 
az egységes nyolcosztályos gimnázium mellett foglalt 
állást, amelyben mind a latin, mind a görög nyelv 
mindenkinek egyenlő mértékben tanítandó. Csök
kentette a V I I — V I I I . osztályban a bölcseletet, és 
csak a logikát és a lélektant hagyta meg. Állást foglalt 
a V I I . osztályban a matematikai és fizikai földrajz 
heti két órában való tanítása mellett. Megbízták 
Batizfalvy Istvánt ennek alapján a tanterv elkészítésé
vel, amely lényegében apróbb változtatásokkal az 
1861. évi pesti maradt. Ezt az úgynevezett „ácsai" 
tantervet vezették be minden evangélikus iskolában, 
így Pesten is, ahol 1883-ig volt érvényben. 

Batizfalvy István megbízatása is jelzi, hogy az 
iskolának — amely pedig az ácsai tanterv tárgyalása
kor még csak hat osztállyal rendelkezett — ekkor már 
országos tekintélye volt. 



Ebben a korszakban is jellemző, hogy az iskola 
profilját a rendes tanárok adják meg, és emellett a 
segéd- és helyettes tanárok csak alkalomszerűen egé
szítik ki a tantestületet. Nagy részük csak rövid ideig 
szolgál itt. Ebben szerepet játszik az a körülmény is, 
hogy elvárták a parochus lelkészektől, hogy előzete
sen tanítással is foglalkozzanak, így sok segédlelkész 
az iskolában eltöltött egy-két év után fogadta el 
valamely gyülekezet meghívását. 

Az 1854 és 1873 közötti korszak 11 rendes tanárát 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy feltűnő a vidék do
minanciája, mert hatan származnak onnan (Eperjes, 
Gölnicbánya 2, Kotterbach, Poprád, Rimaszombat), 
emellett Pest és Közép-Szolnok megye, Győr, Kőszeg 
és Pest szerepelnek származási helyként. Tanulmá
nyaikat elsősorban az evangélikus iskolákban (Eper
jes, Győr, Késmárk, Kőszeg, Pozsony, Rozsnyó, 
Sopron és Szarvas); Bécs, Berlin, Halle, Jéna, Lipcse 
egyetemein és egyre többen a pesti egyetemen végez
ték. 

A négy idősebb tanár a szabadságharcban tevékeny 
részt vett, három katonatisztként, egy pedig a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztériumban teljesített szolgá
latot. 

A tanítás mellett mindegyikük végzett tudományos 
munkát, cikkeket írtak, lapot szerkesztettek, és 
Scholtz Ágoston kivételével mindnyájan írtak tan
könyveket. Ezt az is magyarázza, hogy lényegében 
1860 óta a szaktanítás rendszere érvényesült, így 
szükség is volt a különváló szakok számára a tanköny
vekre. 

Batizfalvy István történelem- és földrajztanköny
vek mellett hit- és erkölcstant írt. 

Dorner József ásványtant, állattant és növénytant 
írt amellett, hogy a botanikát magas szinten művelte. 



Greguss Gyula természettan- és természettani föld
rajzkönyvet írt. Ő a spanyol és portugál nyelvben is 
járatos volt. 

Vezekényi Horváth Zsigmond görög nyelvtant, la
tin prozódia- és metrikakönyvet írt, Platón-szemelvé-
nyeket magyarázott, latin költői olvasókönyvet adott 
ki , Xenophón műveiből chresthomathiát állított 
össze. Nyelvtudása is kiemelkedő volt, mert a latin és 
görög mellett újgörög, olasz, francia, német, szlovák 
és orosz nyelven magas szinten beszélt és írt. 

Szénássy Sándor a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, latin nyelvtan, latin gyakorlókönyv, Livius- és 
Aeneis-magyarázatok szerzője volt. 

Torkos László költészettant, magyar verstant, ma
gyar nyelvtant, olvasókönyveket, művelődéstörténe
tet írt, és mint költő és szépíró is kitűnt. Egyébként ő 
volt az iskola leghosszabb életű tanára, 100 éves 
korában halt meg. 

Mauritz Rezső univerzális műveltségű ember volt; 
német, magyar, latin, számtan, fizika és földrajz 
tárgyakat tanított, német nyelvtankönyvet, matema
tikai és természettani tankönyveket írt. 

Heinrich Gusztáv német nyelvtant, német olvasó
könyvet, földrajzkönyvet és magyarázatokat írt Cae
sar és Cicero szemelvényeihez. 1873-ban átment a 
„Minta gimnáziumba". 

Weber Rudolf magyarázatokat írt Goethe Hermann 
und Dorothea című művéhez, egyébként szűkebb 
hazája, a Szepesség nagy kutatója volt, és kiadta a 
Tátra első föltárójának, Buchholz Györgynek a tudo
mányosan kommentált iratait. 

Scholtz Ágoston folyamatosan írt tudományos cik
keket a Műegyetemi Lapokba és a Grunert-féle 
Archiv für Mathematik-ba. 1884-ben Petzval Ottó 
helyére került az egyetem matematikai tanszékén. 



Elischer József átdolgozta Szénássy Sándor tan
könyveit, és Frölich Róberttel szótárt szerkesztett 
Homérosz két eposzához. 

Ilyen kiterjedt tudományos és pedagógiai munka 
nem képzelhető el a tanárok anyagi helyzetének 
megjavulása nélkül. Az iskola anyagi helyzete a 
korszakban lényegesen megváltozott. A hívek teher
bíró képessége megnőtt (bár ez a közadakozásoknál 
nem mindig nyilvánult meg), az alapítványok száma 
emelkedett. Különösen jelentős volt Glosius Dániel 
és özvegye. Artner Sarolta alapítványa. Óriási va
gyont hagyományoztak az iskolára. Ez az alapítvány 
azokat a papokat és tanítókat illette, akik nehéz 
helyzetben vannak, illetve jelentős szerepet játszanak 
a magyar nemzeti nyelv elterjedésében. Artner Sa
rolta 1853-ban, 73 éves korában halt meg, és a vagyon 
ekkor szállt az egyházra, de a hivatalos eljárások 
elhúzódása miatt az iskola ezekhez a jövedelmekhez 
csak a hatvanas évek elején juthatott hozzá. így 
1863-ban sor kerülhetett a fizetések rendezésére. Az 
eddigi tandíjrészesedést is beszámították, így a rendes 
tanárok évi fizetése 1200 forintra emelkedett. (Az 
állami iskolában ugyanekkor 600—800 forint között 
mozgott a tanári fizetés!) 1869-ben lakbérátalányt 
kaptak a tanárok, 1872-ben 120 forint drágasági 
pótlékot. A kettőt összevonták, így ezek összege 
1873-tól 250 forint volt. 

A szakoktatási rendszer következményeként a ta
nárok nem az egész tanítási idő alatt voltak együtt a 
diákokkal, így szükségessé vált, hogy a szünetekben 
egy tanári szobában tartózkodhassanak. Ezért rendel
ték el 1860-ban, hogy a könyvtárhelyiséget arra a 
célra is kell használni, „hogy a szoba télnek idején 
órák közben az egyes tanároknak meghűlés ellen 
menedéket nyújtana, melyben az itt-ott elszórt tan-



eszközök kellő felügyelet és őrizet alatt tartatnának, 
hivatalos irataikat eltehetnék, tanácskozmányaikat 
tarthatnák és az egyes tanulókat illető rendszabályo
kat foganatosíthatnák". A bútorzat egy kétfiókos, 
zárral lezárható asztal és négy szék volt. Ugyanekkor 
választottak könyvtárost is a tanári könyvtár egyre 
gyarapodó állományának (6000 kötet) kezelésére. 

* 
Ebben az időben a diákok száma ismét rohamosan 

nőtt, közel megháromszorozódott. Erről a 3. táblázat 
tájékoztat. 

3. táblázat 

Tanév Össz
létszám 

Evan
gélikus 

szám % 

Refor
mátus 

Kato
likus 

Izrae
lita 

Görög 
kato
likus 

1855/56 154 92 60 52 _ 32 6 
1860/61 126 61 48 12 — 50 3 
1863/64 182 100 54 8 — 72 2 
1866/67 294 146 *50 17 7 115 9 
1869/70 229 89 39 11 20 99 10 
1872/73 348 100 29 20 43 175 10 

Ha a számokat elemezzük, feltűnő az összlétszám 
nagyarányú növekedése, de ezen belül az evangéliku
sok részarányának a csökkenése is. Az evangélikusok 
számaránya a megfelelő évek alatt 60%-ról 29%-ra 
csökkent. Ugyanakkor az abszolút számuk folyama
tosan nőtt, bár meglehetős ingadozásokkal. A válto
zás tehát elsősorban a más vallásúak számának ugrás
szerű növekedéséből származik. A reformátusok je
lenléte nem szorul újabb magyarázatra. A katoliku
sok megjelenése és viszonylag gyors előretörése való-



színűleg az iskola jó hírével van összefüggésben, de a 
teljes főgimnázium kialakulása, valamint az iskola 
nyilvánossági jogának 1863-ban történt deklarálása is 
szerepet játszhatott ebben. 

A legnagyobb arányú az izraeliták számának növe
kedése, hiszen a kiegyezéstől kezdve többen vannak, 
mint az evangélikusok. Ebben az előző korszakban 
tárgyaltakon kívül újabb jelenségek is felismerhetők. 
Az 1867. évi X V I I . törvénycikk kimondja, hogy „az 
ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal min
den polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt 
jogosíttattaknak nyilváníttatnak. Minden ezzel ellen
kező törvény, szokás, vagy rendelet ezennel meg-
szüntettetik". Az integrálódásnak ezzel minden jogi 
akadálya megszűnt, és a kibontakozó kapitalista vi
szonyok, amelyek a fővárost elsősorban érintették, a 
zsidóság számára lehetővé tették, hogy eddigi speciá
lis ismereteit (nyelvtudás, külföldi tanulmányok, sa
játos szakmák ismerete, pénzügyi és kereskedelmi 
szakmákban való jártasság) most közérdekűén kama
toztassa, így a zsidóság számaránya a fővárosban 
gyorsan nőtt, 1870-ben számuk 44890, a főváros 
lakosságának 16,6%-a. Megfelelő szintű iskolájuk 
ekkor sem volt, így érhető, hogy gyermekeiket igye
keztek a legjobb hírű intézményben neveltetni. 
Ugyanakkor az adakozásokból is kivették részüket. 

Másrészt az evangélikus iskola humánus és liberális 
szellemére is jellemző, hogy természetesnek vették a 
más vallásúak nagyszámú jelenlétét, csak arra szorít
koztak, hogy saját hitsorsosaik jogait mindenképpen 
biztosítsák, az egyre növekvő túljelentkezés körülmé
nyei között is. Az I . és I I . osztályba több mint 80 
tanuló jelentkezett. 60 főben maximálták egy osztály 
létszámát, és 1872-ben szabályozták a beíratás rend
jét. A beiratkozás első két napján csak protestáns 



vallásúak iratkozhattak, a más vallásúak csak ezután 
jöhettek a fennmaradó helyekre. Ezzel egy időben 
emelték fel a nem protestánsok tandíját, mondván, 
hogy az ő szüleik nem vesznek részt az egyház 
költségeinek viselésében. Számukra az első félévben 
2 forint beíratási díj és 11 forint tandíj volt kötelező, a 
második félévben pedig 1 forint „múzeumi és könyv
tári" díj és 11 forint tandíj. Összesen tehát 25 forint. 
(A protestánsoké továbbra is összesen 15 forint.) 
Ezek a rendelkezések semmit sem változtattak a 
tanulóifjúság vallási megoszlásán. 

A tanulók szociális származásáról pontos kimuta
tást a 19. század második feléről sem tudunk adni, 
csak a becsléseken alapuló arányokat ismerhetjük 
bizonyos megközelítésekkel (lásd a 4. táblázatot). 

4. táblázat 

Szülők foglalkozása Százalékos arány 

Nagybirtokos, nagyiparos, 
nagykereskedő, bankár, politikai vezető 14,5 

Kisbirtokos 1 
Napszámos, alkalmazott, munkás 9,5 
Kisiparos 22 
Kiskereskedő 6,5 
Tisztviselő (köz- és magánalkalmazott) 21,5 
Katona (tiszt, altiszt) 3,5 
Értelmiségi 15,5 
Művész 6 

Azoknak a szülőknek a száma, akiknek műveltsége 
az iskolai szint alatt marad, ekkor körülbelül 40% 
lehet, vagyis az iskola szerepe a társadalmi mobilitás
ban valamelyest csökkent. 

Új problémát jelentett a vidéki tanulók számának 
növekedése. Már 1861-ben a 83 budapesti mellett 66 
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vidéki diák tanult az iskolában, így egyre többször 
felmerült az „élelmező" megszervezésének a kérdése. 
Az egyház a fejlesztés költségei mellett ezt ekkor nem 
tudta vállalni, de Batizfalvy István tanár, akkori igaz
gató magánvállalkozásában szervezett az 1864/65-ös 
tanévtől kezdve egy bentlakással összekötött konvik
tust. Itt 160 forint évi díjért a növendékek lakást, 
teljes ellátást, felügyeletet és korrepetálást kaptak. 
Az intézmény azonban csak öt évig működött, mert a 
drágulások miatt Batizfalvy nem tudta tovább fenn
tartani. Mindenesetre jellemző a tanárok akkori 
anyagi helyzetére, hogy ilyen vállalkozásba bele mer
tek kezdeni. Ez időtől kezdve a konviktus kérdése az 
iskola állandóan visszatérő problémája. 

Ugyancsak a tanulók helyzetén volt hivatva segíteni 
a Segélyegylet. Vezekényi Horváth Zsigmond tanár 
irányításával az 1865/66-os tanévben hozták létre 
azzal a céllal, „hogy szegény, jó magaviseletű és 
szorgalmas tanulótársait tankönyvekkel, írószerekkel 
lássa el, esetleg nekik pénzsegélyt nyújtson, s azon 
idegen felekezetű tanulókért, kiknek tandíját az egy
ház statútumai értelmében el nem engedheti, a tan
pénzt megfizesse". Érdekesen mutatja be ez a célkitű
zés, hogy az iskola nem elzárkózásra törekedett a más 
vallásúakkal szemben, ellenkezőleg, igyekezett elő
segíteni azok itteni tanulását. 

A diákok számára nem volt közömbös a tanítási 
nyelv kérdése. Az általános magyarosodást jelzi, 
hogy egyre több szó esik a németnyelv-tanulás hiá
nyosságairól. Korábban a tárgyakat különböző nyel
veken adták elő, de most már elmosódtak a különbsé
gek. Az 1862/63. évi értesítő el is hagyja a tanulók 
nemzetiség szerinti statisztikai bemutatását, mond
ván, hogy „a nyelv szerint való csoportosítás elmarad, 
mert ezen adatok, valljuk meg őszintén, egyáltalában 



meg nem bízhatók; elég legyen e tekintetben megje
gyezni, hogy gymnasiumunkban mindegyik tanuló 
szabadon választhat, magyarul akar-e felelni, vagy 
sem (kivéve azon tant, melynek tárgya éppen a 
magyar vagy német nyelv), mégis osztályonként alig 
volt egy-kettő, ki — legkivált a második félévben — 
németül kívánt volna felelni". 

A németnyelv-használat hanyatlásának ellensúlyo
zására Hunfalvy Pál kezdeményezésére a német 
nyelvet 1868769-től osztott csoportban (kezdők és 
haladók) kezdték tanítani, és (Heinrich Gusztáv ta
nár elnökkel) Német Önképző Társulat is alakult, de 
csak két évig működött. 

A tanulók rendkívüli tárgyként tanulhattak gyors
írást és francia nyelvet is. Tekintettel arra, hogy az 
iskolának nem volt tornaterme, a diákok a Szentkirá
lyi utcába jártak a városi tornaegylet testgyakorló 
intézetébe. Az intézet nemcsak teremről, hanem 
tanárról is gondoskodott. 

Ebben az időszakban vált rendszeressé a kiemel
kedő tanulók jutalmazása is. Az első ösztöndíj Döb-
rentey Gábortól, az Akadémia tagjától és titkárától 
származott, aki évi egy aranyat tűzött ki a legjobb 
magyar dolgozatot író tanuló jutalmazására. (Ugyan
csak egy aranyat kapott a tanuló tanára is. Hasonló 
alapítványt tett Döbrentey Sopronban is.) A Glo-
sius—Artner-alapítványból évente két diák kapott 
1863 óta 20-20 forintot „jó erkölcséért és szorgalmá
ért". Ettől kezdve az iskola alapítványai fokozatosan 
nőttek, és komoly segítséget, ösztönzést jelentettek a 
tanulók számára. 

Végül a jutalom mellett a büntetés is szerepet 
kapott a tanításban. Az új épület tervezése közben 
felmerült a presbitériumban, hogy „karcért" is kel
lene építtetni, ahová a vétkes tanulókat bezárják. 



Ebből ugyan nem lett semmi, de a tanári kar 1870/71-
ben az eddigi gyakorlat alapján így szabályozta a 
büntetés rendszerét: 

„A büntetések alkalmazása intés, megdorgálás, 
osztálykönyvbe való beírás s egy, két, három vagy 
négy órára való bezáratásban nyilvánult (e czélra 
mindig a gymnasium valamely tanterme használta
tott), s ha még ez sem volt elég, akkor a szülék 
tudósíttattak az illető osztálytanár által gyermekök 
rossz magaviseletéről... A szülék különben nemcsak 
akkor tudósíttattak, ha gyermekük magaviseletére 
nézve gyakori panaszok érkeztek be, hanem akkor is, 
midőn az év folyamán valamely időszakban a tantár
gyakból elégtelen általános osztályzatot nyertek; e 
szerint az iskolai év folyamán négyszer, azaz, mint
hogy a klassifikálás minden negyed évben történik, 
tehát november 15-én, februárius 1-én, április 15-én 
és június 30-án." 

* 
Megállapíthatjuk tehát, hogy 1860 után a politikai 

helyzet tisztulásával, majd a kiegyezés létrejöttével a 
gazdasági viszonyok is lényegesen jobbra fordultak. 
Emellett egy másik fontos tényező, hogy a főváros 
jelentősége rohamosan nőtt. Megérett a helyzet Bu
dapest létrehozására, ami nagy népmozgást indított 
el, és egyre gyorsabbá vált a vidékiek felköltözése. Ez 
egyúttal a magyarosodást is szolgálta. 

Ilyen körülmények között az iskola vezetősége már 
jól meg tudta oldani a főgimnázium kialakításának 
tárgyi és személyi feltételeit. Az új szervezetben 
fokozatosan az új formák is kialakultak, egy szakmai
lag kiválóan felkészült tanári kar családias együttese 
jöhetett létre. Ez az iskola hírét mind a fővárosban, 



mint az országban kedvezően alakította. így érthető, 
hogy az iskola tekintélye a pedagógiai kérdésekben is 
megnőtt nemcsak az evangélikus, hanem a többi 
egyház iskoláinak tanárai előtt is. 

A legjelentősebb talán mégis az, hogy az iskola 
ebben a korszakban magyarrá vált. 1871-ben a 244 
tanuló közül 197 fenntartás nélkül magyarnak vallotta 
magát. Természetesen a tannyelv is magyar volt már. 
Az iskola egységes értékrendet jelentett, amely a 
klasszikus műveltségből, a protestáns emberi maga
tartásból és alkotó patriotizmusból kovácsolódott 
össze. 



Folyamatos fejlődés 
(1873-1924) 

A z 1870-es évek közepére a kiegyezés politikai 
rendszere megszilárdult, az 1873-as gazdasági válság 
hatása is oldódott, így általános fellendülés követke
zett be, amelynek egyik legfőbb jellemzője a magyar 
államiság kibontakozása volt. 

Külön jelentősége van a főváros fejlődésének. 
1873-ra bekövetkezett a három város egyesítése, 
majd igen tervszerű és céltudatos fejlesztése, amely 
kitűnően kihasználta a kedvező lehetőségeket, így 
rövidesen Budapest lett Európa legdinamikusabban 
fejlődő városa, amely fogékony minden újításra 
anyagi és szellemi téren egyaránt. 

Ebbe a képbe szervesen illeszkedett a tanügy alaku
lása is. A gazdasági lehetőségek biztosították, hogy a 
kialakult új tanügyi keretek fokozatosan egyre gazda
gabb tartalommal teljenek meg, és a magyar közokta
tás ügye — elsősorban az állami tanügyszervező 
tevékenység eredményeképpen — a kor liberális 
elvei szerint jelentős fejlődésnek induljon. 

Mi jellemezte az iskolát ebben az időben? Fontos 
vonás, hogy ekkor is, akárcsak korábban, autonóm 
egyházi iskola volt, amely az állam felügyelete alatt 
állt, de mind szervezeti, mind tartalmi kérdésekben 
nagyfokú önállóságot élvezett. Az iskola fenntartó 
hatósága a pesti ág. hitv. evangélikus magyar—német 
egyházközség volt. A jogokat a gyülekezetből válasz
tott presbitérium gyakorolta a saját tagjai közül 



választott iskolabizottság útján. Az iskolabizottság 
élén az iskolafelügyelő állt, helyettese a másodfel
ügyelő. Az iskolabizottság foglalkozott az iskola 
ügyeivel, és terjesztette javaslatait a presbitérium 
elé, amelynek élén az egyházi közfelügyelő állott. 
A felsőbb szerveknek, így az egyházkerületnek és az 
egyetemes egyháznak is volt megfelelő iskolabizott
sága és iskolafelügyelője. A gimnázium tanárait a 
tanári kar javaslata alapján az iskolafenntartó testület 
választotta meg. Az igazgatót a tanári kar választással 
a maga kebeléből jelölte, és az iskolafenntartó testü
let ennek alapján bízta meg háromévi időtartamra. 
Három év múlva újra megválasztható volt. Az igaz
gató összekötő volt a tanári testület és az egyház 
között. Ő terjesztette az iskolabizottság és az iskola
felügyelő útján a tanári értekezlet megállapításait, 
indítványait vagy kérelmeit a pesbitérium elé, amely
nek hivatalból tagja is volt. Ő képviselte az iskolát a 
különböző szintű egyházi fórumokon, illetve a közön
ség előtt. 

A tanári karnak szavazati joga volt a különböző 
küldöttek, illetve egyházi méltóságok megválasztásá
nál, így például 1891-ben az iskola Böhm Károlyt és 
Breznyik Jánost javasolta a zsinat tanárküldötteinek. 

Bizonyos mértékig megváltozott a helyzet az állam
segély-szerződéssel. 1894-ben az egyház és a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium szerződést kötöttek 
(amelyet 1898-ig folyamatosan léptettek életbe). En
nek értelmében az államsegély fejében öt tanár kine
vezésének a joga a minisztériumot illette. A minisz
teri kinevezés formulája fgy szólt: „a pályázók közül a 
tanári testület ajánlatára az iskolafenntartó egyház 
által első helyen felterjesztett... tanárt nevezte ki a 
nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi miniszter úr 
rendes tanárnak". Ez azt jelentette, hogy a tanári 



testület javaslata volt a döntő tényező ilyen esetekben 
is a tanári kar kiegészülésénél. 

A felsőbb egyházi szervek az iskolákra vonatkozó 
döntések előtt kikérték az evangélikus iskolák tantes
tületeinek véleményét. Ezek között a pesti iskola 
állásfoglalása mindig komolyan esett a latba. 

* 

1883-ban báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő felszólítása 
alapján a tanári kar összeállította az érettségi vizsgák új rendjéről 
alkotott véleményét. „Ezen véleménynek sarkalatos pontja az 
volt, hogy az érettségi vizsga jellemét nem a felkarolt anyag 
mennyisége, hanem az ennek körén belül állítandó kérdések 
természete képezi, s a tanári testület minden tárgyból számos ilyen 
kérdést fogalmazott is. A vélemény kiterjeszkedett azon felül az 
érettségi vizsgálat megejtésének gyakorlati módozataira is s kőle-
nyomatban átküldetett az összes protestáns főgymnasiumokhoz. 
Az 1884 január 14 s következő napjain Budapesten összegyűlt ág. 
hitv. ev. nagy bizottság... tárgyalási alapjául a budapest ág. h. ev. 
főgymnasium ezen véleményét fogadta el, de igen nagy módosítá
sokat tett rajta... a végleges véleménynek, melyet a nagyméltóságú 
vallás és közoktatási miniszter úrhoz felterjesztett, sorsa ismere
tes..." Az április 23-án megjelent miniszteri utasítás már akkor 
elkészült, így az iskola azt fogadta el. 

Nagy jelentőségű volt az a vélemény, amely az 1879-es állami 
tantervvel kapcsolatban készült az iskola tanári karának közös 
pedagógiai munkája során. Az előzmény itt is az egyetemes 
felügyelő — akkor még báró Radvánszky Antal — felszólítása az 
evangélikus gimnáziumok számára elrendelhető új tanterv kidol
gozására. A tanári kar alapos munkával 36 oldalas nyomtatott 
jelentést készített. A megfogalmazás és formába öntés Böhm 
Károly — akkor 36 éves fiatal tanár és filozófus — munkája volt, de 
az egész tanári kar véleményét képviselte. Ebben igen határozot
tan állást foglaltak saját gimnáziurrtelképzeléseik mellett. 

„.. . Korunk anyagias iránya, mely magát praktikusnak szereti 
nevezni (mintha ez anyagias irány volna a történelemben az 
előrehajtó, a haladásra ösztönző* momentum!), a gymnasiumi 
oktatást is olyannak tekinti, melynek a fiatal ember közvetlenül a 
gymnasiumból kiléptekor hasznát vehetné, azaz mintha az pénz 



szerzésére képesíthetné; ... A gymnasiumokat lényegükben félre
értő és lealacsonyító ezen felfogástól meg kell óvni a gymnasiumi 
oktatás jellemét; minél hangosabban és leplezetlenebbül terjesztik 
ki a realizmus elvét a gymnasiumra is, annál élesebben kell 
kifejezni, annál hajthatatlanabbul, minden alkudozást kizárva, azt 
kell hirdetni: a gymnasiumi oktatás nem a köznapi élet szükségle
teinek szolgál, hanem azon magasztos eszményeknek, melyek az 
emberiséget kisebb-nagyobb öntudatossággal mindenkor áthatot
ták s amelyeknek főforrása: az önmagát értő, magában megállapo
dott erkölcsi jellem. A mely oktatás ezen főcélt szem elől téveszti, 
az nem felel meg hivatásának. E z erkölcsi jellem azonban csak 
öntudatos munka segítségével érhető el, az öntudatos munka pedig 
az önálló gondolkodásra épül. Épen ezért a gymnasiumi oktatás 
főfeladata: az értelmi erőnek oly mérvű kifejtése, hogy a tanuló 
önálló ítélésre szert tegyen, mely őt első sorban az egyetemi 
tanulmányokra, azután pedig bármely tudományos foglalkozásra s 
munkásságra képesíti." 

„... A gymnasiumnak egész szelleme más, mint egyéb iskoláké; 
a gymnasiumi oktatás szellemi jellege az ideálok iránti lelkesedés. 
Ezen enthusiasmust a mulandó tüneményekből kiemelkedő örök 
eszményképek iránt felkölteni s állandóvá tenni a fiatal kebelben, 
rátanítani, s megéreztetni vele, hogy a köznapi élet anyagi érdekein 
és élvezetein túl van még egy magasztosabb hivatás és hogy csak a ki 
ENNEK él, az él igazi emberhez méltó életet, — ezt a meggyőződést 
meggyökeresíteni a fiatal elmében, ez kiváló jellemvonása a gymna
siumnak. " 

„Az emberi ideálokat ugyanis egyrészt a vallás tanítása hozza a 
tanuló szeme elé; másrészt a történelem és az irodalmak remekei 
azon alakulásokat tüntetik fel, melyekben az ideálok az emberiség 
fejlődési harca útján megvalósultak. Maga e kettőnek, az ideálnak 
és történeti kifejezőinek, összehasonlítása is buzdítólag hat a 
lélekre; buzdítanak arra, hogy amit elődeink még nem értek el, azt 
mi tehetségünkhöz képest elérni, vagy legalább megközelíteni, 
esetleg előmozdítani iparkodjunk..." 

„A tanulót képesíteni kell arra, hogy egyrészt igazi és hamis 
ideál, eszménykép és csalódás között különbséget tehessen, más
részt az eszközöket is ismerje, melyekkel a célokat megvalósíthatja. 
Amannak szolgál az értelem és ítélés kifejlesztése, tehát a szorosan 
vett formai tudományok, mint a matematika, logika s a nyelvtudo
mányok formai oldala (grammatica, syntaxis); emennek a materiá
lis tudományok, névszerint: a földrajz, mint az emberiség műkö
dési terének ismertetője, a természettudományok, mint a felhasz-



nálható természeti erők s törvényeik tudományai, s a philosophiai 
propaedeutica, mint az ember saját szellemi képességének ismere
te,... A mennyiben pedig mindezeket embertársainkkal való 
szövetkezésünk útján kell elérnünk, annyiban szükséges a fő-köz
lekedési eszköznek, az anyanyelvnek s viszonyok szerint más 
modern nyelveknek is ismerete s biztos, pontos és szép kezelése." 

„.. . Hogy azonban ezen tudományos észletek céljuknak megfe
leljenek, ahhoz azoknak oly nemű beosztása kívántatik a gymnasi
umi tanításon belül, hogy 1. egyrészt tanítási rendjük az emberi 
lélek fejlődési menetével megegyezzék, másrészt 2. a felvett anyag 
mennyisége pontosan a kitűzött célhoz hozzá szabva legyen, azaz, 
kelletinél sem több, sem kevesebb ne vétessék fel s minden tárgy 
képző erejének mértékéhez képest hasson a közös végcél elérésé
re." 

„.. . A gymnasium egységes intézetnek tekintendő, hogy abban 
az oktatás sora a tudományos gondolkodás természetszerű fejlődé
sével párhuzamban haladjon, hogy annálfogva az oktatás folytonos 
sort képezzen, vagyis, hogy egy tantárgy se taníttassék kétszer a 
gymnasiumi tanfolyam alatt... A gymnasiumnak feladata azért az 
egyes tudományoknál csak a főtörvényéknek és elveknek tiszta és 
pontos ismertetése s bizonyítása. E z elveknek megértésére kell 
képesíteni a tanulót; ami ennél többet ad, az a gymnasium 
feladatán túlmegy.. ." 

A tantervtervezet ezek után részletesen kidolgozta az egyes 
tantárgyak anyagát, majd összevetette az 1869. évi evangélikus 
ácsai és az 1879. évi állami tantervvel. 

Az iskola javaslatát az 1884. január 14-i nagy 
bizottság (amely az érettségi kérdésével is foglalko
zott) megtárgyalta, és ennek alapján fogalmazódott 
meg az összes evangélikus főgimnázium részére az új 
tanterv, amelyet 1885-ben vezettek be ezekben az 
intézményekben. 

A bevezetett új tanterv heti óratervét a 5. táblázat 
tartalmazza. 



5. táblázat 

Tantárgy 
I . I I . I I I . I V . V . 

osztály 
V I . V I I . V I I I . 

Vallás 2 2 2 2 2 2 2 2 
Latin 6 6 7 6 6 6 5 5 
Görög - - — 5 5 6 6 
Magyar 5 4 4 3 3 3 3 3 
Német 2 2 2 2 2 3 2 2 
Történelem — — — 4 4 3 4 4 
Földrajz 3 3 3 3 - - - — • 

Természetrajz - - - 2 2 2 - -
Fizika 3 4 
Matematika 3 3 4 3 3 3 3 2 
Mértani rajz 2 2 2 2 — — — — 
Filozófia 2 2 
Ének 1 1 1 
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 26 25 27 29 29 29 32 32 

A tanterv hűen jellemzi a tanári kar állásfoglalását, 
amely a gyakorlati tanítás során is hatékonyan érvé
nyesült. Ezt a tanítványok későbbi nyilatkozatai alap
ján lehet lemérni, akik öntudatlanul is ezeket az 
elveket vallották és hirdették. 

Közel hatvan évvel később (1940-ben) Vladár Gá
bor így jellemezte az iskolát: 

„A három elem, u. m. a tanári kar, a tanulók és a 
tanítás, illetőleg a tanulás jellegzetességének ismereté
ben gimnáziumunk állandósági tényezőjét s egyúttal 
lényegét is úgy határozhatnám meg, hogy a vallás, a 
hazaszeretet s a humanizmus jegyében nevel a nemzet
nek vallásos, klasszikus műveltségű, hazájukat szerető, 
egymást megértő, egymás iránt türelmes polgárokat." 



Egyébként a tanterven menet közben állandóan 
történtek apróbb változtatások. 1890-ben Csáky A l 
bin a XXX. törvénycikkben bevezette a görög helyett 
választható úgynevezett görögpótló tantárgyakat: az 
irodalmat és a rajzot. Iskolánk ezt ekkor nem vezette 
be (csak 1904-től), mondván, hogy nincsenek meg a 
rajzoktatás tárgyi feltételei. 

Az 1891/92-es tanévben az egyetemes gyűlés felszó
lítására egyes óraszámokat csökkentettek, hogy ne 
lépjék túl a törvényben előírt maximumot. A IV. 
osztály történelem-óraszámát 4-ről 3-ra változtatták, 
a javasolt görögóraszám-csökkentést az iskola már 
korábban megvalósította. 

Az 1905/06-os tanév heti óratervét a 6. táblázat 
mutatja. 

6. táblázat 

Tantárgy 
I . I I . I I I . I V . V . 

osztály 
V I . V I I . V I I I . 

Vallás 2 2 2 2 2 2 2 2 
Latin 6 6 6 6 6 5 5 5 
Görög — — — — 5 5 4 4 
Magyar 5 5 4 4 3 3 3 3 
Német — — 4 3 3 3 3 3 
Történelem - - 3 3 3 3 3 3 
Földrajz 3 3 2 
Természetrajz 2 2 - 3 3 3 - -Fizika 4 4 
Matematika 4 4 3 3 3 4 3 2 
Mértani rajz 3 2 2 2 — — — — 
Filozófia — — — — — — — 2 
Ének 1 1 1 
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2 
Görögpótló 

irodalom — — - - 3 3 — — 
Görögpótló 

rajz — — — — 2 2 — — 
Szépírás 1 1 
Összesen 29 28 29 28 30 30 29 30 



1893-ban Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter négy 
pontból álló kérdőívvel fordult az iskolához a megalkotandó 
egységes középiskola kérdésében. A válasz a következő volt: 

„A tanári testület előrebocsátván azt, hogy az egységes középis
kolával szemben elvileg eltérő állást foglal el, a felvetett kérdé
sekre a következő megállapodásokban foglalja össze véleményét: 
1. Az első kérdésre nézve a tanári testület a tárgynak sokoldalú 
megvilágítása után szótöbbséggel a mellett nyilatkozik, hogy a 
tervezett középiskola 8 osztályú legyen. 2. A második kérdésre 
vonatkozólag.. . hogy a latin nyelv a középiskolában mindvégig 
kötelezővé tétessék.. . de ... az elérendő czélra való tekintetből a 
magyarból latinra való fordítás a minimumra redukáltassák. 3. ... 
A német nyelv tanítását illetőleg a helyi viszonyok vétessenek 
tekintetbe és hogy ezekre való vonatkozással a német nyelv tanítása 
az I . illetve I I I . osztályban vegye kezdetét. 4. A 4-dik kérdést 
illetően a testület több tagja... a tantárgyakba... minden szétválást 
ellenez; a többség azonban az alsó 4 osztályra nézve az egységes 
előképzést biztosítandó, a bifurkációt az V . osztálytól kezdve 
kívánja behozni, még pedig úgy, hogy az V . osztálytól kezdve a 
középiskola humanistikus és realistikus irányba váljék szét, s 
melyek elsejében a classikus nyelvre és történelemre, másikában a 
természettudományokra, mathematikára és az élő nyelvekre essék 
a fősúly." 

Az előző tantervi vitához, illetve a tantestületi állásfoglaláshoz 
képest a vélemény bizonyos mértékig megváltozott, és az álláspont 
közeledett a reáliák felé. E z az általános szemléletváltozás hatását 
mutatja, mert a tanári kar összetétele szinte azonos a két állásfogla
lás idején: a rendes tanárok száma 12-ről 13-ra nőtt, de ezen belül a 
humán szakosok száma 9-ről 10-re, a természettudományi szako
saké pedig mindkét esetben 3-3 volt. 

1895-től kezdve az államsegély-egyezmény értel
mében az iskola az állami gimnáziumi tanterveket 
követte. 

Időközben a tanulólétszám ugrásszerűen megnöve
kedett, mert 1873 és 1900 között 348-ról 515-re emel
kedett. Ez rendkívüli zsúfoltságot eredményezett. 



Az 1876/77-es tanévben 93 I . osztályos tanuló volt, 
így a következő évben átmenetileg két I . osztályt 
nyitottak, de ez az új tanévben megszűnt, így az 
összevont I I . osztályban 78 tanuló maradt. Ugyanek
kor az elsőbe is felvettek 80-at! Hiába hoztak többször 
határozatot a maximum 60-as osztálylétszámról, ezt a 
nagy jelentkezés mellett nem tudták betartani. 

Az 1886/87-es tanévben a nagy zsúfoltságon sajátos 
módon akartak segíteni. Azt javasolták az egyházi 
vezetőségnek, hogy nyissanak egy előkészítő osztályt. 
Ezt a I I I . elemit végzettekből állítanák össze; aki ott 
nem felel meg a szellemi követelményeknek, azt 
áttennék a IV. elemi osztályba. A többi felkészül
hetne a gimnáziumi követelményekre, így kiküszö
bölhető lenne, hogy a lemorzsolódás a gimnáziumi I . 
osztály után következzék be. A javaslat nem valósult 
meg, de az 1887/88-as tanévben véglegessé vált a 
párhuzamos I . osztályok nyitása. Még így is túljelent
kezés volt, mert a két osztályba összesen 107 diákot 
vettek fel. Számuk a következő évre, amikor a két 
osztályt egy II.-ba vonták össze, 61 lett. 

A következő lépés az 1897/98-as tanévben a I I . 
osztály megkettőzése volt, amit 1902/03-ban a I I I . 
osztály kettéválasztása követett. Természetesen ezek 
a lépések mindig újabb és újabb anyagi terhet jelentet
tek az iskolafenntartó részére. 

A legnagyobb probléma azonban az épület alkal
matlansága volt. Erre hivatalosan először 1893-ban 
Erődi Béla tankerületi főigazgató hívta fel a figyel
met, aki a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbí
zásából május 29—30-án meglátogatta az iskolát, és 
utána Králik Lajos iskolai egyházi felügyelő elnökle
tével értékelő értekezletet tartott. Az iskola szellemi 
eredményeivel nagyon meg volt elégedve, de kifogá
solta az épületet, az osztályok bútorzatát, az iskolai 



padokat. Azt is helytelenítette, hogy a 9 gimnáziumi 
osztály mellett még a 4 elemi osztály is az épületben 
van elhelyezve, hogy nincs rajzterem, nincs tornate
rem és udvar, ahol a gyerekek a levegőn egészségesen 
mozoghatnának. 

A zsúfoltság és a modern pedagógiai követelmé
nyek igénye végül is döntő lépést eredményezett. 
Góbi Imre igazgató 1900. február 19-én a presbité
rium ülésén azt javasolta, hogy a gimnáziumnak 
építsenek új iskolát, a Sütő utcai épület pedig marad
jon az elemi és a leánypolgári részére. A javaslat 
akkor hihetetlennek tűnt, de a presbitérium és a 
gyülekezet áldozatkészsége mégis vállalta az építést. 
Ugyanez év december 17-én megszületett a határozat 
„egy új főgimnáziumi épület emeléséről, kapcsolat
ban egy új templommal és pedig olyan helyen és 
olyan módon, hogy az ne csak a mai igényeknek, 
hanem a jövő fejlődő haladás követelményeinek is 
megfeleljen". 

Az első probléma a telek kiszemelése volt. Itt is Góbi Imre 
igazgató volt a kezdeményező, mert ő hívta fel a figyelmet a 
Városligeti Fasorra, mint olyan helyre, ahol a telekárak még 
elérhetőek, és a környezet az ifjúság egészséges életét is biztosítja. 
1901. február 26-án fogalmazta meg a presbitérium (akkoriban 
gyakran a választmány elnevezést használták) a javaslatot a telek
vásárlásról, amit június 10-én a közgyűlés'jóváhagyott, majd a 
székesfőváros tanácsa is elfogadott. 

Tisztázták az anyagi források biztosítását is. Már évek óta 
kilátásban volt 300000 korona államsegély, ehhez járult 60 000 
korona az egyház gimnáziumi alapjából, gyűjtésből szándékoztak 
biztosítani 100000 koronát, és a még hiányzó összeget az egyház
község nyugdíjalapjából óhajtották kölcsön venni. Annak fedeze
tére a Glosius—Artner-alap 1905-től esedékes jövedelmét kötöt
ték le. Az állam az 1902. évi költségvetésbe felvette az ígért 
összeget, a belügyminisztérium pedig engedélyezte a gyűjtést. A z 
1902. június 23-án tartott közgyűlés Mágocsy-Dietz Sándor fel
ügyelő elnökletével bizottságot küldött ki a telekvásárlásra. A z 



iskola céljaira megvettek egy 1309 négyszögöles telket 200000 
koronáért, a templom részére pedig a mellette levő 617 négyszögö
les telket 100000 koronáért, „hogy így a vallásos élet új középpont 
teremtése által annál bensőbb és erőteljesebb legyen, és a főgimná
zium egyházi jellege határozottan kidomboríttassék". 

Az építési bizottság ugyancsak Mágocsy-Dietz Sándor felügyelő 
elnöklete alatt alakult meg 1903. január 5-én, 21 résztvevővel. 
A kiírt pályázaton kilenc építészmérnök vett részt, és a megbízást a 
végleges tervek elkészítésére és a kivitelezésre Petz Samu műegye
temi tanár kapta meg. 

Az építkezés 1903 szeptemberében indult, és 
ugyanez év december 5-én már megtartották a bokré
taünnepet. A sok sztrájk ellenére az új iskolában 
1904. szeptember 26-án már megkezdődött a tanítás. 
(A templomot 1905. október 8-án szentelték fel.) 

Menet közben számos ponton javítottak az eredeti 
elképzelésen: központi fűtést, villanyvilágítást, mo
dern padlózatot és iskolapadokat valósítottak meg, 
az udvart csatornázták, a kivitelezés minőségét javí
tották. A költségek ennek ellenére alacsonyabbak 
lettek a tervezettnél (összesen 462 000 koronát tettek 
ki). 

A zárókő ünnepélyes elhelyezésekor az iskola tör
ténetét és az építés körülményeit rögzítő, a munká
ban részt vevőkkel aláírt okmányt helyeztek el. En
nek zárómondata: „adja az Ég, hogy az új templom
ban és a főgimnázium épületében évek megszámlál
hatatlan során át folytatódjék a lelki építés munkája 
Isten dicsőségére, a haza és az egyház javára". 

Az ünnepélyen Góbi Imre igazgató beszéde prog-
ramjellegű volt: „Minden társadalmi intézményben, s 
így az iskolában is van helye a konzervációnak, van 
helye az újításnak. Minden korszak társadalma... 
különböző, élő, küzdő érdekek kompromisszuma, 
különböző, küzdő erőhatások eredője és kiegyenlítő
dése, iparkodik a maga képére átteremteni intézmé-



nyeit s így iskoláját is... S hallani néha hangokat, 
melyek arra biztatják a középiskolát, hogy jobban 
simuljon hozzá a reális valósághoz, gyakorlati értékű 
ügyességekre neveljen, a kenyérkereset küzdelmeire 
vértezze föl tanítványait... ha van kérdés, melynek 
megoldásában ötletek és jelszavak után indulni nem 
szabad, ez a kérdés az... Azt hiszem, valamint apáink 
visszariadtak attól a gondolattól, hogy a gimnáziumot, 
a renaissance és a reformáció szülöttét, az utilitárius 
célok igájába fogják be, úgy visszariadnánk mi is, ha 
komoly kísérlet tétetnék rá. Azt hiszem, mentül na
gyobb odakünn, a nagyvilágban a reális érdekek harca, 
annál nagyobb szükség van olyan oltárokra, melyeken 
vallási, erkölcsi, emberségi és hazafias eszményeknek 
áldoznak. Ha szükséges a testi erő, életrevalóság, a 
reális érdekek iránt való fogékonyság; szükséges a 
testi, lelki, erkölcsi mivolta szerint összhangzatosan 
fejlődött egyéniség, az öntudatos jellem és a szépért, 
jóért, magasztosért lelkesedni tudó érzés is." 

Az új iskolaépületben a tanítás feltételei lényege
sen megjavultak. Az az aggodalom, hogy a belváros
ból való távozás a tanulólétszám csökkenését fogja 
eredményezni, alaptalannak bizonyult, sőt a létszám 
tovább nőtt. Ezért már 1904/05-ben a IV. osztályban 
is indítottak párhuzamos tanulócsoportot, vagyis az 
osztályok száma 12-re emelkedett. Ez azután megma
radt az egész korszakban. 

Lényeges javulást jelentett a szertárak és előadóter
mek léte, mert ez a természettudományos oktatás 
feltételeit javította meg. A rajzterem a művészi kép
zést biztosította, a tornaterem és a tágas udvar pedig 
az egészséges testmozgás és sportolás lehetőségeit 
teremtette meg. 



A dualizmus korában a tanári karra a nagyfokú 
stabilitás jellemző. A rendes tanárok túlnyomó része 
nyugdíjazásáig az iskolánál maradt, néhány kivételtől 
eltekintve, akik magasabb beosztású helyekre, első
sorban egyetemi katedrákra távoztak. 1883-ban a 11 
tanárból 9 tíz év előtt is tagja volt a tanári karnak; 
folytatva a sort: 1893-ban a 13-ból 7, 1903-ban a 
15-ből 7 és 1913-ban a 22 tanárból 13 volt ott tíz év 
előtt is. Ha meggondoljuk, hogy közben a létszám a 
duplájára nőtt és egy generációváltás is lezajlott, 
akkor valóban imponáló a tanári kar stabilitása. 

Ez a stabilitás az egyik magyarázata annak az 
egységes szellemnek és értékrendnek, ami az iskola 
arculatára annyira jellemző. 

A rendes tanárok száma a növekvő igényeknek 
megfelelően fokozatosan nőtt. Alkalomszerűen he
lyettesítő tanár kevesebb szerepel, és ezek is elsősor
ban beteg vagy meghalt tanárok helyére léptek be, 
mintegy kisegítve az iskolát. Ugyanez a helyzet a 
háború alatt bevonult tanárok helyettesítésénél. 
1874-ben 11 tanári állás volt, 1918-ban pedig 22. 

A korszak folyamán összesen 32 tanárt választottak 
meg tanári státusba, és ezek közül 25 élete végéig az 
iskolánál maradt, mindössze 7 tanár távozott az 
iskolából más helyre: három egyetemi tanár lett, 
kettő más egyházi intézményhez ment át (Böhm 
Dezső a leányoktatás területére, Góbi Imre pedig a 
Luther Otthonba, illetve az egyetemes levéltárba), 
két tanár más oktatási intézménybe távozott. 

Ha a tantestület származási helyét nézzük, akkor 
ebben a korban is a felvidéki eredet dominál, mert az 
ismert 30 szülőhelyből 11 a felvidéki (de ha azt 
nézzük, hogy a három budapesti közül két család a 
Felvidékről származik, akkor az arány még feltű
nőbb). Jelentős a dunántúliak aránya is: 8. Az Alföld, 



a Tiszántúl és Budapest egyaránt 3-3 tanárt adott, 
Erdélyből csupán ketten szárinaztak. 

Ezek a statisztikai adatok is érzékeltetik a tantestü
let állandó jellegét, amit a képzettség is fokozott. A 
tanárok túlnyomó része evangélikus iskolákba járt 
(kettő már az iskola saját nevelése volt!), zömmel a 
budapesti, kisebb részben a kolozsvári egyetemen 
szerezte képesítését, de majdnem mindegyik tanár 
tanult külföldön is. Most is szinte egyeduralkodóak a 
német egyetemek: Bécs, Berlin, Freiburg, Göttinga, 
Halle, Heidelberg, Jena, Lipcse, Strassburg, Tübinga 
a legtöbbet látogatott helyek, de már Basel, Grenoble 
és Genf is szerepel, vagyis az uralkodó német befolyás 
mellett Genf a francia hatások első közvetítője. A 
nevelősködés szinte teljesen kiment a divatból, csak 
egy ilyen esetről tudunk. Most is gyakori az, hogy a 
tanárnak szaktárgyai mellett teológiai képesítése van. 
Hét tanár rendelkezett ezzel, de hittant csak elvétve 
^nítottak. Szemléletükre mindenesetre igen megha
tározó lehetett a komoly teológiai alapozottság. Erős 
volt a tanárokban a filozófiai érdeklődés is, ez részben 
a teológiai képzéssel, részben a humanisztikus beállí
tottsággal is összefüggött, de valószínű, hogy épp az 
intenzív tudományos munka vezette el sokukat a 
filozófiai kérdésekhez. 

Két tanár kivételével rendszeresen végeztek tudo
mányos munkát, és publikáltak a különböző folyóira
tokban. 

E korszak tanárai közül kilencen lettek a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjai. 

Ha a legkiemelkedőbb egyéniségeket akarjuk szám
ba venni, úgy a sort kétségkívül Böhm Károllyal kell 
kezdenünk, mert ő nemcsak kiemelkedő filozófus volt, 
hanem mint igazgató, mint tanár és mint művelődéspo
litikus is rányomta bélyegét erre a korszakra. 



Böhm Károly 23 évig tanított (1873-1896), és 
ebből 12 évig (1883-tól) igazgató volt. 

Tankönyveket írt a tapasztalati lélektan és a logika 
körében, síkra szállt a görög nyelv tanítása mellett. 
Az ember és világa címen önálló filozófiai rendszert 
alkotott. Pauler Ákos így méltatta filozófiai jelentősé
gét: „Az értékelmélet terén Böhm úttörő a világiroda
lomban; úttörő és korszakalkotó, mert az érték fogal
mát az értékelés folyamatától, az értékelméletet az 
értékelés lélektanától elkülöníti és felfedezi a hedo
nizmus, utilizmus és idealizmus belső dialektikáját; a 
magyar tudomány mindenkori büszkesége, hogy ma
gyar tudós tisztázta e téren a fogalmakat." 

Ormay Lajos kitűnő képességű matematika—fi
zika szakos tanár volt, a matematika és a csillagászat 
filozófiai problémáival foglalkozott. 1889-ben alapít
ványt tett a legjobb matematikus tanuló jutalmazásá
ra. 28 éves korában öngyilkos lett. 

Serédi Lajos 1896-tól 1925-ig volt az iskola filozófia^ 
latin—magyar szakos tanára. írt általános filozófia
történetet, de egyes speciális kérdésekkel (ismeretel
mélet) is foglalkozott, az irodalomtörténetben is 
igyekezett lélektani szempontokat érvényesíteni, 
akár antik szerzőkről (Thuküdidész, Horatius, Ovidi
us, Vergilius), akár a magyar irodalomról volt szó. 

Mikola Sándor (1897-1935; 1928-tól igazgató) filo
zófiai tevékenysége ugyan a következő korszakban 
bontakozott ki , de művelődéspolitikai munkássága a 
század legelején kezdődött, és Rátz Lászlóval együtt 
ekkor alapozta meg a modern természettudományos 
oktatást nemcsak a mi iskolánk keretei között, hanem 
országos hatékonysággal. A századfordulón a hazai 
tanügyi szakemberek az egész iskolaügy alapvető 
megreformálására törekedtek, és ehhez a reformhoz 
kapcsolódik Mikola Sándor tevékenysége is. 



Véleménye igen határozott és önálló: 
„Az 1893. év után az egységes középiskola megvalósításának 

kérdése sokat foglalkoztatta a közvéleményt. ... E mozgalmak 
tehát nem felülről, az államkormányzatból indultak ki, hanem 
magából a középiskolából sarjadtak. 

Legnagyobb hatású és a legmélyebbre hatolt az a mozgalom, 
amely a mathematikai oktatás reformjára törekedett. Egyes isko
lákban észrevétlenül, a régi formák között is megvalósult anélkül, 
hogy azt felülről elrendelték volna. 

... Mi is — írta később — iskolánkban már 1902-ben — talán 
mint elsők országunkban — igyekeztünk a reform alapelveit 
megvalósítani. A középiskolai mathematikai anyagot alaposan 
megrostáltuk, a fogalomalkotásra és gondolkodásra lényeges ele
meket elválasztottuk a lényegtelenektől, az elsőket erősen kidom
borítottuk, az utóbbiakat minimumra szorítottuk, a több fokozat
ban tanított részeket egy fokozatba vontuk össze, az egymástól 
elszigetelt részeket egységes nézőpontnak rendeltük alá, a formális 
anyagot ábrázolásokkal és gyakorlati alkalmazásokkal kapcsoltuk. 
... így.. . annyi időt nyertünk.. . , hogy... bevezettük a koordináta 
rendszerekben való ábrázolásokat, az analitikai geometria és az 
infinitezimális számítások elemeit, a függvényfogalmat pedig taní
tásunk középpontjába állítottuk. ... 

Ugyanakkor egy másik mozgalom is keletkezett, amely a fizika 
tanításának megújhodását tűzte ki célul. ... Mi is felismertük nagy 
nevelő értékét és amikor 1904-ben átköltöztünk új épületünkbe, 
minden erőnkkel azon voltunk, hogy a fizikai gyakorlatokat 
lehetőleg tökéletes alapjukban megvalósíthassuk. ... 

1906-tól más reformbizottságok is keletkeztek... Ezek a refor
mok tehát egészen más irányúak és célzatúak voltak... Ezek a 
középiskoláknak a talajából fakadtak és önmaguktól, mint termé
szetes fejlődési eredmények alakultak ki. Nem alapultak általános 
nagy világfelfogásbeli elveken, sem a társadalmi egyesületeknek, 
vagy érdekköröknek jelszavain és önös érdekein, hanem alapultak 
az embernevelésnek ősi, másra vissza nem vezethető alapfogalma
in, az egyes tudományágakban rejlő és gondolati elemeken. 

E reformmozgalmakban a humánus és a természettudományi 
műveltség közötti különbség teljesen elenyészett. Az egységes 
középiskolának gondolata valójában az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület e reformmozgalmaiban izmosodott meg. A tanár
ság ránevelődött a gondolatra, hogy a középiskola igazi problémáit 
egészen másban kell keresni, mint a humánus és természettudomá
nyi műveltség jelszavaiban. ... 



... A középiskola nem az önző érdekeknek, hanem a nagy 
egésznek, a nemzetnek az iskolája. A nagy népeknél a nemzeti és 
hazafiúi nevelés volt mindig a nevelés ideálja, kell, hogy nálunk is 
az legyen. Nem közönséges értelemben vett gyakorlati emberekre 
van szükségünk, hanem alkotó idealistákra. Hogy e célt elérhes
sük, minden tanulót tünemények, történetek, cselekvések közép
pontjává kell tennünk. A jövő középiskolának nem tanító, hanem 
tanári vezetés mellett dolgozó iskolává kell válnia." 

Mikola Sándor ezeket a gondolatokat utólag, 1934-
ben írta le, de teljes történeti hitelességgel ábrázolta 
azt a nagy változást, amely a természettudományos 
oktatás területén végbement iskolánkban — anélkül, 
hogy ez az eddigi humanista állásponttal való szakí
tástjelentett volna. Ellenkezőleg, ez a mély átalakulás 
éppen a klasszikus beállítódásnak lehetett szerves kö
vetkezménye. 

Mikola ebben a korban intenzív gyakorlati munkát 
végzett. Nemcsak kipróbálta és bevezette a matema
tika tanításában a fent leírt elemeket, hanem ahhoz 
megírta Rátz Lászlóval együtt a megfelelő tankönyve
ket. Ezzel a matematikai apparátussal a fizika tanítá
sát is lényegesen magasabb szintre emelte. Tevékeny
ségében mellőzte a tisztán logikai konstrukciókat, 
mindig a szemléletességre törekedett. Ezt a szemléle-
tességet alapozta meg a fizikai gyakorlatok bevezeté
sével. Az ezekhez szükséges felszerelést igen sok 
esetben saját kezűleg, kedves altisztje, Andits József 
segítségével készítette el. Közben fáradhatatlanul 
munkálkodott a kipróbált elvek továbbfejlesztésén és 
országos elterjesztésén. E téren szorosan együttmű
ködött Eötvös Loránddal és Zemplén Győzővel. 
Szerkesztette az Urániát és a Mathematikai és Physi-
kai Lapokat. 

Rátz László (1890-1925; igazgató: 1909-1914) 
neve elválaszthatatlan Mikola Sándorétól, hiszen 
együtt dolgozták ki a matematikai reformot, amit 



később az 1924. évi tanterv átvett (ő készítette a 
tantervet és az utasítást). Ezzel kapcsolatban a mate
matika oktatásának nemzetközi bizottságában kül
földi kongresszusokon képviselte hazánkat és isko
lánkat (Milánóban, Cambridge-ben, Párizsban). A 
franciáktól az Officier d' Académie megtisztelő címet 
is megkapta. 

Tankönyveket is írt, az említetten kívül algebrát és 
geometriát, emellett 1896 és 1914 között a Középisko
lai Mathematikai Lapokat is szerkesztette, azt az 
elvet követve, hogy igényes, de megoldható feladato
kat kell az ifjúságnak adni. 

Mint tanár rendkívül hatékony volt, a tananyag globális szemlé
lete jellemezte. Átadókészségének titka a tanítványok iránti 
őszinte szeretet volt, ami természetesen hasonló magatartást 
váltott ki. Volt tanítványai ma is szuperlatívuszokban emlegetik. 
Az órán az egész osztályt állandóan foglalkoztatta, a félelem 
nélküli tanításra törekedve. Tanítványai nem féltek a dolgozatírás
tól sem! Emberi kapcsolatai igen sokirányúak voltak: fáradhatatla
nul szervezte a kirándulásokat, gondja volt a zenei élet fejlesztésé
re, tehetséges tanítványaival külön foglalkozott, kollégáinak segí
tett a takarékosságban, és minden cselekedetét áthatotta kedves 
humora. Az igazgatóságért — bár mintaszerűen végezte — nem 
lelkesedett, és 1914-ben hatévi szolgálat után boldogan ment vissza 
tanárnak. 

Lehr Albert a korszak kezdetétől (1873—1898) volt 
az iskola magyar—német tanára. 25 évi munkássága 
alatt a legjellemzőbbek Toldi-kommentárjai, ame
lyekből évtizedeken keresztül sok iskola ifjúsága 
tanult. Fordított francia, német és latin nyelvből, és 
élete végén minden erejét a nagy Arany-szótár össze
állítására fordította. Nevéhez két Arany-anekdota 
fűződik: amikor a költő a Toldi-magyarázatokat ol
vasta, állítólag széljegyzetben odaírta, hogy „gon
dolta a fene". A másik anekdota is rímel ehhez, mert 
amikor a kommentár szerzője tisztelgett Aranynál, 



az így fogadta: „Ön az, aki jobban ismer engem, mint 
én magamat." 

Frölich Róbert (1873-1893; igazgató: 1877-1883) 
Baselben fejezte be teológiai tanulmányait, majd 
latin—német—görög szakos tanár lett. Kétszer is 
megválasztották igazgatónak, ugyanakkor intenzív 
tudományos munkát végzett. Pannónia és Dácia ró
mai régiségeiről számos cikket írt, és munkatársa volt 
a Corpus Inscriptionum Latinarumnak (CIL) is. A 
tanulók sokat forgatták az Elischer Józseffel közösen 
szerkesztett szótárt Homérosz két eposzához. Az 
Akadémia tagjává választotta. 

Peez Vilmos 1877-től 14 évig működött az iskolában 
mint latin—görög tanár. A magyar történelem görög 
forrásait tanulmányozta, és ő szerkesztette az Ókori 
Lexikont. 1890-től egyetemi tanárként működött, az 
Akadémia tagja volt. 

Petz Gedeon 1888-tól 8 évig tanított magyart és 
németet, utána egyetemi tanár, majd az Akadémia 
tagja is lett. 1891-től Lehr Alberttel együtt kidolgozta 
a nyelvtanítás egységes terminológiáját az iskolai 
nyelvoktatás megreformálása céljából. Végrendele
tében 1943-ban 40000 pengőt hagyott az iskolára. 

Loisch János magyar—német—filozófia szakos ta
nár 1903-tól kezdve 35 évig tanított az iskolában. Igen 
fogékony volt a pedagógiai megújulás iránt a maga 
területén. A magyar irodalom tanításában a fő súlyt a 
nagy írók, illetve ezek legkiválóbb alkotásainak minél 
alaposabb feldolgozására helyezte. A német tan
könyv anyagát nagyobb olvasmányokkal egészítette 
ki. Ezek egy részét a hivatalos tanterv is bevezette. Ő 
szervezte meg az iskolában a cserkészetet is. 

Hazay Olivér (1907—1917) az iskola saját neveltje, 
filozófiai érdeklődésű és az újítások iránt fogékony, 
tehetséges tanár volt. Filozófiai cikkei külföldön, 



Berlinben jelentek meg. Rajongott a művészetekért, 
és ezt tanítványaiba is szuggesztív erővel tudta átplán
tálni. A diákokkal való bánásmódját pedagógiai mun
kában is lefektette, amelynek ajánlása igen jellemző 
tanári magatartására: „E könyvet szeretettel ajánlom 
kicsi diákjaimnak, tudtukon kívüli munkatársaim
nak." 

Góbi Imre (1884-1909; igazgató: 1896-1909) 
nemcsak iskolaépítő igazgató, az iskola és egyház 
autonómiájáért bátran kiálló tanár, hanem tankönyv
szerző is volt. írt irálytant (stilisztikát), szerkesztés
tant, poétikát és a magyar nemzeti irodalom történe
tét. Később mint az egyetemes levéltár vezetője 
példamutatóan állította össze a levéltár katalógusát, 
amelynek első kötete 1912-ben nyomtatásban is meg
jelent. 

Tóth Kálmán (1890-1928) egy időben került az 
iskolába Rátz Lászlóval és Hittrich Ödönnel. Tudo
mányos cikkeket írt magyar irodalomból, a latin—gö
rög emlékekről, és feldolgozta az iskolai vizsgák 
pedagógiai történetét. 

Hittrich Ödön (1893-1928; igazgató: 1914-1928) 
a triász harmadik tagja. A latin szövegek olvastatását 
nem csupán nyelvi feladatnak szánta, lélektani, nép
rajzi, földrajzi, művészeti szempontból is feldolgozta, 
jellemformálásra is felhasználta az anyagot. Számos 
tankönyvet írt: latin nyelvtant és olvasókönyveket, 
latin szókönyvet, Sallustius- és Caesar-magyarázato
kat, római régiségtant, görög régiségtant. Egyike volt 
azon tanároknak, akik a múzeumokat is felhasználták 
az anyag megértetésére. 

Kiiment Jenő (1903-1933) Hittrich Ödön tanköny
veinek részben társszerzője volt, aki mint határozott, 
önálló egyéniség, bátran változtatott a tanterven is. 
Az egyik V I I I . osztályban Platón helyett az Antigonét 



olvasta a diákokkal, és ezzel párhuzamosan Men
delssohn zenéjét is megszólaltatták. 

Kovács János (1899—1936) lelkész és latin—ma
gyar szakos tanár volt. Kortársa így jellemzi módsze
rét: „Az első, amit megtanult, hogy a túlságos részle
tezést, amit az anyag módszeres feldolgozása terén a 
gyakorló gimnáziumban látott, nem lehet folytatni, 
hanem hozzá kell fogni, és saját egyéniségéhez szabva 
magának kell megállapítania mind a feldolgozandó 
anyagot, mind a módszert... Eleinte mégis beleesett 
abba a hibába, hogy tanítványai dicsekedtek, mennyi 
adatot tudnak nála, csak a későbbi tapasztalás és 
kifejlődő bölcs mértéktartás vezette oda, hogy meg
elégedjék a fődolgokkal, s annak örüljön a legjobban, 
ha tanítványai a tankönyvtől függetlenül, önálló és 
szép előadásban számolnak be munkájukról." 

Császár Elemér, bár az iskola növendéke volt, csak 
egy évig tanított itt, 1895/96-ban, mert utána a pozso
nyi, majd a budapesti egyetemnek lett irodalompro
fesszora. 

Tolnai Vilmos 1897-től 10 évig tanított magyart és 
németet. Tankönyvet is írt ezalatt: stilisztikát, de 
idejének javát a magyar szólások történeti magyará
zatának kutatása foglalta le. Rengeteg cikke jelent 
meg ilyen tárgyban. Az iskola kiküldte a párizsi 
világkiállításra az oktatási részek tanulmányozására. 
Jelentős magyarító szótára, majd az Akadémia nagy
szótárának gyűjtőmunkálatait vezette. 

Böhm Dezső, a filozófus fia 1909-től 11 évig tanított 
magyart, németet és latint. Tanításában a filozófia, a 
zene és az irodalom komplex tárgyalása volt az új 
vonás. Később a leányiskola igazgatója lett és több 
tankönyvet írt. 

Kari János (1874—1882) fiatalon meghalt tehetsé
ges tanár volt. A természettudományos szakoktatás 



egyik úttörője a maga sokoldalúságával; állat-, nö
vény-, ásványtan, kémia, fizika és földrajz volt a 
szakterülete. Kedvenc tudományos témájával, az ich-
thyológiával intenzíven foglalkozott. A Nemzeti Mú
zeum halgyűjteményének kalauzát ő készítette el. 
1875-től egyetemi magántanár, de haláláig az iskolá
nál maradt. 

Ráth Arnold 1876-tól 44 évig volt az iskola tanára. 
Nála is megfigyelhető a természettudományok filozó
fiai megközelítése. Tankönyvet is írt: kísérleti kémiát, 
kísérleti természettant, matematikai és fizikai földraj
zot, mennyiségtani jegyzeteket. 

Ez a kiválóan képzett tanári kar családias körülmé
nyek között élt. A Sütő utcai épületben a tanári szoba 
kicsi helyiség volt, sőt az igazgatónak akkor nem is 
volt külön irodája, hanem állandóan a tanárok között 
élt. Nem is különült el, hiszen a választási rendszer 
mellett az igazgatóság nem jelentett hatalmat, csak 
feladatot, szolgálatot, amit a kartársak bizalma ruhá
zott az egyik tanárra, az „ez idei igazgatóra". Ez a 
fizikai értelemben is vett szoros együttlét volt a 
„továbbképzés" forrása is: mindent megbeszéltek, 
mindenről tudtak, szakmai csoportok alakultak, ami 
sokszor közös tudományos vagy pedagógiai munkát 
eredményezett. Egyúttal a tanári kar sajátos struktú
rájának továbbélését is biztosította ez az életforma. A 
bekerülő fiatalok rövidesen tapasztalták az együttes 
értékrendjét, a normákat, a szokásokat, amelyekhez 
alkalmazkodni kellett. Nagyon hasznos volt ilyen 
szempontból az a rendszer, hogy a tanárokat először 
csak helyettes tanárnak választották meg, és csak 
akkor véglegesítették, ha a testület megbizonyoso-



dott arról, hogy az illető az iskola kívánalmainak 
megfelel. 

A tanárok társadalmi presztízse ebben az időben 
meglehetősen magas volt. Ennek alapvető magyará
zata a tanárok magas kvalitása, mert anyagi helyzetük 
ekkor viszonylag romlott. A hetvenes évek végétől 
ugyanis megszűnt az, hogy ennek az iskolának a 
tanárai magasabb fizetést kaptak, mint az állami 
tanárok, sőt az intenzív állami oktatáspolitika ered
ményeképpen a nyolcvanas évek végére az állami 
fizetések lettek jóval magasabbak, így az iskola taná
rai hátrányos helyzetbe kerültek. Másrészt az iskola 
fejlesztése és az egyházközség anyagi helyzete sem 
volt teljes összhangban, így a komoly anyagi kérdések 
1878. március 12-én a költségvetési vita során kerül
tek napirendre. 4700 forint hiány mutatkozott, így 
még az a gondolat is felmerült — de kisebbségben 
maradt —, hogy fel kellene számolni a V I I . és a V I I I . 
osztályt. A hiányt inkább a tandíj megemelésével 
oldották meg. A tandíjmentesek csak 5 forint beíra-
tási díjat fizettek, az evangélikusoknak 20, a más 
vallásúaknak 40 forint lett a tandíjuk. Később további 
tandíjemelés következett. 1894-től 30, illetve 60 forint 
lett az évi összeg. 

A lassú drágulás ellensúlyozására részben fizetés
emeléssel válaszoltak (1889-től évi 150 forinttal), 
részben alkalmi drágasági pótlékokkal igyekeztek 
segíteni. (A kilencvenes évek elején általában évente 
megszavazták az évi 100 forintos drágasági pótlékot.) 
1893-fcan 300 forinttal emelték a fizetést, de még 
ezzel az emeléssel is jóval az állami fizetés alatt 
maradtak a tanárok. Ez a helyzet kényszerítette az 
egyházat 1893-ban az államsegély kérésére. 1894-ben 
elvi megállapodás jött létre: az állam évi 18000 
forinttal hozzájárul az iskola költségeihez, ennek 



fejében 5 tanár kinevezési joga megilleti, és az iskola 
is az állami tantervhez igazodik. A megállapodás 
végrehajtása elhúzódott, de a segélyek 1895-től folya
matosan megindultak. Eleinte csak az összeg kisebb 
részét utalták ki , és 1901-re valósult meg a teljes 
összeg folyósítása, vagyis 32000 korona (1892-ben a 
forint mellett megjelent a korona mint aranyalapú 
fizetési eszköz, és 1 forint 2 koronát ért). Ennek 
eredményeképpen az 1897. évi májusi közgyűlési 
határozat bevezette az állami fizetési kategóriákat, 
így a három legidősebb tanár évi 1800, a fiatalabbak 
közül kettő 1400 és kettő 1300 forintot kapott. Ekkor 
vezették be azt a rendszert is, hogy az egy hétnél 
tovább tartó helyettesítések esetén óránként 2 forint 
óradíj jár. 

A tanárok anyagi helyzetét érintő másik kérdés a 
nyugdíj ügye volt. 1894-ben újra szabályozták az 
állami nyugdíjintézet működését, és ekkor a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter megkérdezte az evangélikus 
egyházat is, hogy belép-e az intézetbe. A válasz 
igenlő volt. Az egyháznak négy év alatt be kellett 
fizetnie a tanárok törzsfizetésének egyharmadát a 
nyugdíjpénztárba, és a fizetés 5%-át évente kellett 
átutalni. Ebből az 5%-ból hármat az egyház fizetett, 
kettővel a tanárokat terhelték meg. 

A tanárok anyagi helyzete ebben a korszakban 
általában kielégítő volt, és most az evangélikus isko
láé is rendeződött. A tanárok státusára jellemző, 
hogy például Góbi Imre 1899 novemberében „beteg
sége miatt kénytelen volt két hónapi szabadságra 
délvidékre utazni...". 



Az anyagi helyzet mellett a másik, a tanárokat 
alapvetően érintő kérdés a tanítás tárgyi feltételeinek 
javítására való törekvés volt. Az oszágos fejlődés 
eredményeképpen az állami iskolákban e téren is 
általános javulás figyelhető meg, amivel iskolánk 
eleinte nem mindig tudott lépést tartani. 

Az egyik legfontosabb tárgyi kellék a könyvtár 
volt. Ez a kezdetektől folyamatosan fejlődött, rész
ben vétel, részben ajándékozás útján. Nagyot gyara
podott akkor, amikor Szentiványi Bogumér 1867-ben 
a mintegy 8000 kötetes könyvtárát az iskolára hagyta. 
Szénássy Sándor akkori könyvtárőr (a könyvtár gon
dozását mindig egy tanár a teljes óraszámban való 
tanítás mellett végezte külön díjazás nélkül) fogott 
hozzá a rendezéshez. 1885-re Frölich Róbert elkészí
tette a teljes katalógust, amely szerint a könyvtár 
ekkor több mint 10000 kötetből állt. (Az értesítők a 
legtöbb évben közölték az évi gyarapodást.) A könyv
tár számára ajándékozott az Akadémia, különböző 
könyvkiadók, a főváros és magánosok is. Az iskola 
igyekezett a legújabb lexikonokat, szótárakat, kézi
könyveket, kiadványsorozatokat azonnal (legtöbb
ször egy éven belül) beszerezni. A gyűjtőkört termé
szetesen az egyes tanárok tudományos érdeklődése 
meglehetősen megszabta. A könyvtárosnak volt egy 
„desiderata" („beszerzendők") füzete, ahova ki-ki 
beírta, hogy mire van szüksége. 

Jelentős volt a folyóiratok gyűjteménye. 1885-ben 
19-, 1900-ban 27- és 1914-ben 29-féle járt az iskolának, 
köztük a legfontosabb magyar tudományos folyóira
tok, emellett főleg német nyelvűek, időnként egy-két 
francia és angol is. Ha a folyóiratok profilját nézzük, 
úgy filozófiai, filológiai, pedagógiai, irodalmi, mate
matikai és természettudományi lapokat találunk kez
dettől fogva. 



Nem volt ilyen kedvező a helyzet a szertárakkal, 
melyek fejlődését az új épületbe költözésig a hely
szűke akadályozta. A szertári anyagot, amit a termé
szettudományos tárgyaknál szemléltetésül használ
tak, eredetileg múzeumnak nevezték. 1882-ben be
rendezték mind a a fizikai, mind a vegytantermet, és 
ezekben helyezték el a beszerzett eszközöket, de a 
szakfelügyelet többször kifogásolta ezek szűk és hiá
nyos voltát. 

Megváltozott a helyzet az új épületben, ahol a 
fizika tárgya kapott egy 72 m 2 alapterületű előadót, 
egy 26 m 2 alapterületű előkészítőt és egy 72 m 2 

alapterületű szertárat. A tanárok az épület tervezése
kor még két helyiséget kértek, egyet a tanulók fizikai 
gyakorlatai részére és egy tanári dolgozószobát. Mi
kola már ekkor ezt írja: „Nagyon lehet sajnálni, hogy 
egyébként modern berendezésű iskolaépületünkben 
ez a két terem hiányzik. Meg vagyok róla győződve, 
hogy az iskolafenntartó hatóság nagyon rövid idő 
alatt kényszerítve lesz arra, hogy a tanulók fizikai 
gyakorlatai részére külön helyiségről gondoskodjék." 
Mikola Sándor megjegyzése valóban helytálló volt, 
mert már 1911/12-ben felmerült az épület bővítésének 
kérdése épp a szertárak miatt. Megkezdték az anya
giak előteremtését is, de a közbejött háború miatt ez a 
terv elmaradt. így a tanulók gyakorlatai részére a 
folyosón alakítottak ki munkahelyeket, és a „szűkös" 
viszonyok között is megszervezték az oszág egyik 
legmodernebb fizikai szertárát, amely a tanulók tö
meges gyakorlatait is képes volt lebonyolítani. A 
szertár fejlesztésében nemcsak a folyamatos vétel 
játszott szerepet, hanem az is, hogy a fizikatanárok 
egész sora állandóan a legmodernebb kísérleti eszkö
zök előállítására törekedett, saját kezűleg, nem saj
nálva szabad idejét. 



Hasonló volt a helyzet a természetrajzi szertárral. 
Itt is az új épület hozta meg a megoldást, és a tanárok 
önfeláldozó munkája volt a szertárfejlesztés legfőbb 
alapja. Kubacska András végezte el a 2600 ásványból 
álló gyűjtemény meghatározását és az ásványok cím
kével való ellátását. A lepkegyűjtemény Ulbrich Ede 
ajándéka volt. Ebben 3 csoport, 30 család, 298 nem és 
675 faj volt képviselve, összesen 2357 darabbal. A 
herbáriumot nagyrészt maguk a tanárok gyűjtötték. 
Hasznos módja volt a szertárfejlesztésnek a természet
rajzi kiállítás szervezése 1910-ben. A gyerekek saját 
gyűjtésű ásványokat, növényeket, rovarokat, lepké
ket, csigákat és kagylókat állítottak ki a díszterem
ben. Az így összegyűlt nagy anyagból ki lehetett 
egészíteni az iskola szertárát is. Ugyanebben az 
évben az iskolának már 1000 darabból álló diapozitív-
gyűjteménye is volt, nagyobbrészt a tanárok tanulmá
nyi útjain készült anyag, kisebb része vett vagy 
ajándékba kapott képek, elsősorban földrajzi, művé
szettörténeti és másodsorban természettudományi 
vonatkozásúak. 

Ugyancsak a tanulók hathatós közreműködésével 
jött létre az éremgyűjtemény. Tolnai Vilmos még 
1898/99-ben szervezte meg az ifjúság körében az 
érem- és papírpénzgyűjtést, aminek nagy sikere volt, 
mert abban az évben a gyűjtemény 124 darabról 
1001-re emelkedett. Ha kisebb lendülettel is, de a 
gyűjtés tovább folyt, 1911-ben már 2515, zömmel 
meghatározott és dobozolt érme volt az éremtárnak. 
Ezt még kiegészítette a bélyeggyűjtés is. A begyűlt 
bélyegeket érmekre cserélték. 

Rendszeressé váltak a kézügyességi kiállítások Op-
pel Imre rajztanár szervezésében, de kiemelkedő volt 
az 191 l-es régiség- és bélyegkiállítás is: „Szertárunk 
szemléltető eszközökben páratlan módon gazdago-



dott azon minden tekintetben örvendetes sikerű régi
ség- és bélyegkiállítás által, melyet intézetünk tanuló 
ifjúsága... rendezett. Maguk a V I I . osztály tanulói 
vetették fel a kiállítás tervét, amit szép sikerrel meg is 
oldottak. A tanulók kiállították különféle régi tárgya
ikat, régi pénzeiket és bélyeggyűjteményeiket; a kiál
lításra készítettek régiségekre, régi épületekre vonat
kozó modelleket, rajzokat, festményeket. Maguk 
között gyűjtött pénzen beszereztek nagyszámú gipsz
tárgyat és római hadigépeket ábrázoló modelleket és 
képeket... tanítványainkban az a tudat jutott kifeje
zésre, hogy az emberi kultúra összes alkotásai, idők 
múltával értékkel, beccsel bírnak." 

A többi szertár is folyamatosan fejlődött az új 
épületben: a történelmi és földrajzi szertár (térképek, 
képek, modellek), a modern irodalmi szertár (a nyelv
tanításhoz szükséges szakirodalom, kézikönyvek és 
az élő nyelvi klasszikusok), a klasszika-filológiai szer
tár (a latin és görög tanításához szükséges auktorok 
szövegkiadásai, szótárak, lexikonok, képek és maket
tek, szobrok, érmék), a mértanirajz-szertár (1874/75-
től szerepel a mértani rajz a tantárgyak között; 
körzők, vonalzók, optikai eszközök voltak a szertár
ban) , az egészségtani szertár (az orvosi szoba felszere
lése, gyógyszerek és kötszerek, elsősegélyláda). 

Az ifjúsági könyvtár anyagát 1884 óta gyűjtötték, 
hogy az I—IV. osztály tanulói osztályonként jól 
összeválogatott műveket olvashassanak. A könyve
ket nagyobbrészt ajándék, kisebbrészt vétel útján 
szerezték be az ifjúsági irodalomból. Az V — V I I I . 
osztályok számára gyűjtötték össze 30—50 példány
ban a kötelező olvasmányokat, ez volt az irodalmi 
osztály könyvtár. 

Az 1865/66-ban létrejött Segélyegylet újabb felada
tot is vállalt, mert a tankönyvekből nagy sorozatokat 



szereztek be, és azt évenként vagy ingyen, vagy 
csekély bérleti díjért kölcsönadták a rászoruló tanu
lóknak. Ebből jött létre a segélyegyleti könyvtár. 

A jó felszereltség eredményezte, hogy az iskolát 
egyre gyakrabban vonták be a tanárképzésbe. Ezt az 
is elősegítette, hogy az 1909/10-es tanévtől rendsze
ressé váltak a nyilvános tanítások, „hogy az osztályok 
haladását és tanulásbeli készségét, tanártársaink 
módszerét, a tárgy kezelésében követett eljárását 
megismerhessük és megfigyelhessük, s mindezek ta
nulságait a tanítás egyöntetűbbé tételére értékesíthes
sük". A meglátogatott órákat az óra után közösen 
megbeszélték. 

1909 után Hittrich Ödön, Lóisch János, Kubacska 
András, Kiiment Jenő, Greztmacher Jenő, Mikola 
Sándor, Rátz László, Sulek József, Hazay Olivér, 
Tóth Kálmán, Koch István mellett voltak beosztott 
gyakorló tanárjelöltek. (Az első iskolánkban gya
korló tanárjelölt Klaniczay Sándor volt, aki később 
az iskola neves tanára lett.) 

Az iskola hazai hírét növelte 1896-ban a millenni
umi kiállításon való részvétel. Az iskolai dolgozatok 
közül kiválasztottak magyarból, latinból, németből, 
mennyiségtanból és mérteni rajzból két-két jeles, jó 
és elégséges osztályzatú dolgozatot, valamint szép 
rajzokat. Ugyanakkor készült el Batizfalvy István 
tollából az iskola eddigi története, amit a kiállítás 
bíráló bizottsága „haladásért elismerő oklevéllel" 
méltányolt. 

Nemzetközi elismerést jelentett az 1907/08-as tan
évben a londoni kiállítás kulturális osztályán való 
részvétel. Itt az iskola külsejéről és belsejéről felvett, 
az ifjúság iskolai életének jellemző momentumait 
bemutató fényképeket és a matematikatanítás mód
szerét szemléltető grafikonokat állítottak ki . 



A tanulóifjúságot vizsgálva az első jelenség, amit 
megállapíthatunk, hogy a létszám közel megkétszere
ződött, amikor az osztályok száma 8-ról 12-re nőtt. 
Ez nyilván az iskola egyre fokozódó népszerűségére 
utal. 

A tanulók létszámának és összetételének alakulá
sát a 7. táblázat szemlélteti. 

7. táblázat 

Tanév Összes 
Evan
gélikus 
szám % 

Refor
mátus 

Unitá
rius 

Kato
likus 

Izrae
lita 

Görög
keleti 

1875/76 355 92 26 16 _ 27 213 7 
1880/81 493 133 27 17 — 32 308 3 
1885/86 408 195 48 26 1 17 166 3 
1890/91 427 203 48 25 1 34 161 3 
1895/96 458 215 47 21 — 25 195 2 
1900/01 506 258 51 23 — 29 213 3 
1905/06 625 244 39 54 1 49 273 2 
1910/11 653 198 30 ' 66 — 60 328 — 
1915/16 665 189 28 52 — 60 352 — 
1920/21 685 282 41 106 — 88 209 — 

A táblázatról lényegében — bizonyos hullámzással 
— a korábbi korszak jelenségei olvashatók le. Új 
jelenség a reformátusok fokozatos nagyobb jelenléte, 
valamint a katolikusok számának növekedése. Jól 
megfigyelhető az önálló, igen színvonalas és igényes 
izrealita gimnázium létrejöttének hatása, mert az 
utolsó évcsoportban az izraelita növendékek száma 
az előző évcsoporthoz képest 40%-kai csökkent. 

Az iskola tanulói a nyolc év folyamán igen erős 
szelektáláson estek át. 1880-ban az I . osztályos tanu
lók száma 78 volt, és V I I I . osztályban ebből 29 jutott 
el az érettségiig. Ha ugyanezt nézzük meg 25 év 



múlva, akkor azt látjuk, hogy 1905-ben a 131 I . 
osztályos tanuló közül nyolc év múlva, 1913-ban 52 
érettségizett, vagyis nagyon komoly volt a szelektálás, 
és a IV. gimnázium után igen sokan — felmérve 
képességeiket — más iskolatípusba mentek át. 

Ebben az időben sok, később jelentős hírnévre 
szert tett diákja volt a pesti evangélikus gimnázium
nak. Többek között Ábel Jenő, Császár Elemér, 
Heinrich Gusztáv, Moravcsik Gyula, Riedl Frigyes 
egyetemi tanárok, Naumann János matematikus, 
Wigner Jenő fizikus, Lukács György filozófus, Falk 
Miksa, Bókay János, Lövik Károly írók, szerkesztők, 
Kandó Kálmán mérnök feltaláló, Petz Samu műépí
tész, Goldberger Sámuel, Goldberger Leó, Fenyő 
Miksa gyárosok, Stein Aurél Ázsia-kutató, Kar-
lovszky Bertalan, Fényes Adolf, Glatz Oszkár festő
művészek, Pulszky Károly művészettörténeti író, 
Rakovszky Iván politikus, Doráti Antal karmester. 

A diákok egészségét ebben a korszakban még sok, ma már 
megszűnt veszély fenyegette. 1873-ban még kolerajárvány volt, 
emiatt a tanítást is később kellett kezdeni, és a diákok közt is volt 
a járványnak áldozata. A kolera, ha kisebb intenzitással is, 
1892-ben és 1893-ban is jelentkezett. 1898/99-ben viszont tífusz
járvány lépett fel. Fertőtlenítéssel, a falak átfestésével, a csapvíz-
ivás eltiltásával és artézi víz kimérésével védekeztek ellene. 
Többször esik szó az igazgatói jelentésekben arról is, hogy a 
tüdővész terjedésének megakadályozására új köpőcsészéket he
lyeztek el az épületben. . . 

Ezen alkalomszerű eseményekkel szemben a tanulók életmódjá
nak alapvető megváltozását jelentette a tanulmányi idő átalakítása. 
Az 1890/91-es tanévig ugyanis délelőtt és délután is tanítottak, 
közben hosszabb déli szünet volt. A következő évben vezették be a 
délelőtti tanítást, és délutánra csak a torna és a nem kötelező 
tárgyak maradtak. Nagy aggodalommal fogadták a változtatást, de 
rövid időn belül kiderült, hogy az új rendszer bevált. 



A fegyelem meglehetősen szigorú és következetes 
volt, de néha hallani lehetett panaszokat: „Nem 
hiányoztak szomorú tapasztalataink ezen évben sem 
— írja 1885-ben Böhm Károly —, melyeket a köny-
nyelműségre, mint forrásukra, s kivált azon sajnos 
körülményre vezetünk vissza, hogy a főváros számta
lan csábításai ellen némely növendékeket a házi 
felügyelet és családi fegyelem nem bírt megvédeni. 
Hanem erélyes és gyors intézkedés által sikerült 
nagyobb bajnak elejét venni, s reméljük, hogy ha a 
házi fegyelem a tanári testület törekvését támogatni 
fogja, akkor az egyesek meg lesznek akadályozva oly 
körök látogatásában, melyekben az intézet ideális 
céljainak nem tisztelésére, kötelességeik iránti ha
nyagságra taníttatnak s melyekben hozzászoknak fér
fiakat játszani, mielőtt a gyermekévek ábrándjain 
keresztül mehettek volna." Ha a megelőző intézkedé
sek nem voltak elegendőek, akkor az eltanácsolás 
következett. 

1894-ben a tanári testület a régi, folyamatosan 
kialakult iskolai törvényeket revízió alá vette, szüksé
ges módosításokat hajtott végre. Az egyházi tanács 
ezeket a törvényeket elfogadta és 2500 példányban 
kinyomatta, hogy a beíratások alkalmával a szülők
nek és a felsőbb osztályos tanulóknak átadjanak 
egy-egy példányt. E „törvények" igen józanok, szigo
rúak és emberségesek voltak, szabályozták az iskola 
belső rendjét, tiltották az iskola berendezésének 
rongálását. Az okozott kárt azonnal meg kellett téríte
ni, sőt ha a kártevés szándékos volt, úgy még fegyelmi 
büntetés is járt érte. Tilos volt kocsmába és kávéházba 
járni, az iskola belsejében és környékén dohányozni, 
„az érettebb ifjaknak is csak szüleik beleegyezésével 
engedhető meg". A 17. pont kimondta, hogy „e tör-



vények áthágása, a vétséghez képest megintessél és 
feddéssel, elcsukással, végre kizárással sújtatik". 

Ebben a korban is nehéz kérdés volt a rászoruló 
diákok étkeztetése. Több alapítvány szolgálta ezt a 
célt, de ezek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy 
alapjaiban megoldják a kérdést, így csak alkalomsze
rűen tudtak gondoskodni néhány rászoruló diák in
gyen ellátásáról. 

Ugyancsak alapítványok tették lehetővé, hogy di
ákjaink ebben a korban egyre több év végi jutalmat, 
ösztöndíjat kapjanak. Egy jellemző alapítvány, amely 
10 000 korona évi kamatainak odaítéléséről így intéz
kedik: „Az egy évi szelvénykamatok együttes összege 
egészben, vagy egyenként legalább 100 koronát tevő 
részösszegekben a budapesti ág. h. ev. főgimnázium 
egy vagy több legszorgalmatosabb, tanulmányi ered
ményben legjelesebb, iskolai dolgozataiban, valamint 
a helyes- és szépírásban is legkitűnőbb, a magyar 
nyelvben legjártasabb és a jó magaviseletben és 
erkölcsiségben legkiválóbb tanítványának minden is
kolai év végén nemzetiségre, vallásfelekezetre, csalá
di, anyagi és testi körülményekre való tekintet nélkül 
és részrehajlatlanul, mint ösztöndíj adományoztassék 
és az iskolai évet záró ünnepélyen készpénzben kifi
zettessék." 

1911. december 31-én az iskola 34 alapítvánnyal 
rendelkezett összesen 126887,39 korona tőkeérték
kel; 1917. december 31-én 51 alapítvánnyal és össze
sen 215 590,40 korona tőkeértékkel. 

A nagy növekedés ilyen viszonylag rövid idő alatt a 
háborúval magyarázható, mert nagyon sok hősi halott 
volt növendék szülei iskolai alapítvány létesítésével 
állítottak emléket fiuknak, illetve rótták le hálájukat 
az iskola iránt, ahol gyermekük jól érezte magát. 

A diákok elhelyezésének gondján az Országos 



Protestáns Árvaház segített, amely 1859 óta műkö
dött, 1877 óta a Rózsák terén, s a századfordulón már 
100-120 növendéke volt. Igazgatója ebben az időben 
Brocskó Lajos, aki maga is az árvaház neveltje volt, 
és aki a szlöjd meghonosításában szerzett érdemeket. 
Iskolánk számos rászoruló növendéke nevelkedett az 
árvaházban, így sok vidéki evangélikus itt-tanulását 
tette ez az intézmény lehetővé. 

* 
A kötelező tárgyak tanításán kívül az iskola „szol

gáltatásai" fokozatosan bővültek. Az ének, a rajz és a 
testnevelés — mivel nem számítottak főtantárgynak 
— oktatása egy időben meglehetősen a perifériára 
szorult. A fasori új épületben a tárgyi feltételek már 
maradéktalanul megvalósultak, s ekkor rendeződött 
e tárgyak oktatása. 

Rendkívüli tárgy volt 1889 óta a gyorsírás, amire 
csekély díjazásért be lehetett iratkozni. Ekkor a 
Gabelsberger—Markovics-rendszert tanították. Az 
iskola vezetése igen fontosnak tartotta ezt a tárgyat, 
az érdeklődés is megvolt irányában, mert folyamato
san, megszakítás nélkül alkalmaztak gyorsírótanárt. 

Nem mondható el ugyanez a. francia nyelv tanításá
ról. A kilencvenes években az iskola megpróbálta a 
francia tanfolyamot megindítani, de érdektelenség 
miatt e nyelv tanítása nem vált rendszeressé. 

Az angol nyelv tanítása 1910-ben kezdődött, és 
Sulek József vállalta rendes órái mellett e tanfolyam 
vezetését. 

Sulek Józsefről megjegyezhetjük, hogy annak ellenére, hogy 
matematika—fizika szakos tanár volt, kitűnően beszélt németül, 
angolul, franciául, spanyolul, oroszul, szlovákul és horvátul, így 



ezen irodalmakat eredetiben olvasta. A nyelveken kívül a fényké
pezés volt még a szenvedélye, így az iskolai diapozitív-gyűjtemény 
jelentős része tőle származott. 

Érdekes kísérletet végeztek a háború alatt a német-
nyelv-tanítással. Kihasználták azt a lehetőséget, hogy 
az 1916-os román betörés miatt erdélyi menekültek 
— közelebbről erdélyi szászok — kerültek iskolánk
ba. Loisch János a két I I I . és IV. osztályból kiválasz
tott 28, a német nyelvben járatlan tanulót, és ezt a 
csoportot két magyarul nem tudó, de a tanításra 
Loisch által felkészített V I I I . osztályos brassói tanuló 
kezeire bízta. Heti három alkalommal volt másfél 
órás foglalkozás. A brassóiak ugyan novemberben 
hazamentek, de a munkát itteni diákokkal folytatták. 
A márciusi, közönség előtt bemutatott eredmény 
kiváló volt. 

Tichy Gyula helyettes rajztanár kezdte meg az új 
épületben a szabadkézi rajztanfolyamot, amely ko
moly formában Oppel Imre vezetésével bontakozott 
ki. A célt Oppel maga így fogalmazta meg: „A művészi 
rajztanfolyam célja egyrészt, hogy mindazoknak, akik 
a rajzolás terén mutatkozó tehetségüket fejleszteni 
óhajtják, alkalom adassék tudásuknak szakszerű veze
téssel való gyarapítására, másrészt hogy előkészítést, 
illetőleg továbbképzést nyújtson mindazok számára, 
akik az V. osztálytól kezdve a görögöt helyettesítő 
tárgyakat választják." 

Meghatározó volt az iskola szellemi teljesítményei
nek alakulására a fizikai gyakorlatok bevezetése, 
szintén az új épületben. 

A V I I I . osztály gyakorlatait Mikola Sándor vezette. Beszámo
lója sorolja fel, hogy mivel foglalkoztak: „színképek vizsgálata 
spektroszkóppal, ráccsal és egyszerű prizmával, diffractiós vonalak 
vizsgálata egyszerű réssel, polarizált fény vizsgálata saját készítmé-



nyű üvegtükrös analizátorokkal, fényintenzitás mérése saját készí
tésű zsírfoltos fotométerekkel, áttetsző anyagok absorptio coeffici-
ensének meghatározása, lencsék gyújtótávolságának meghatáro
zása, fotográfiai gyakorlatok. Állandó hőmérsékletek mérése és a 
hőmérő alappontjainak meghatározása, hűtő keverékek vizsgála
ta, oldatok forrási hőmérsékletének függése a koncentrációtól, a 
testek hűlésének és melegedésének az időtől való függése (grafiko
nok készítése), olvadási hőmérsékletek meghatározása, fajhő mé
rések vízkaloriméterrel, olvadási és párolgási hők meghatározása, 
telített gőzök feszültségének függése a hőmérséklettől Papin fazék
kal és saját szerkezetű barometrikus csővel (grafikonok készítése), 
a harmatpont meghatározása, intuitív kísérletek a hővezetőképes
ség fogalmának kifejlesztésére. Mágnességi alapkísérletek, mágne
sek készítése, mágnesek pólusának meghatározása, mágneses 
tömegek (póluserők) mérése mágneses mérleggel, mágneses erőte
rek fotografálása a legkülönfélébb változatokban, homogén mág
neses terek vizsgálata, a mágnes körüli tér térképelése kis iránytűk
kel, vastömegek hatása a mágneses tér megváltoztatására, a Föld 
mágnességének horizontális intenzitása. Elektrostatikai alapkísér
letek, az alapfogalmak intuitív kifejlesztése kísérletekkel, elektro
statikai megoszlás és sűrítés vizsgálata, leydeni palackok lassú 
kisülése rossz vezetőkön keresztül, a feszültségesés vizsgálata, 
Ohm törvényének elektrostatikai eszközökkel való megállapítása. 
Dolgozás erős árammal (minden dolgozó csoport megfelelő lámpa-
reostattal változtatta az áramintenzitást), az áram mágneses hatá
sának megállapítása, lámpák kapcsolása egymás után és egymás
mellé, Ohm törvényének erős árammal való intuitív megállapítása, 
dolgozás ampere- és voltmérőkkel, ellenállásmérés helyettesítés
sel, ellenállásmérés Wheatstone-híddal, váltakozó árammal és 
telefonnal. Elektrochemiai aequivalensek meghatározása, a kü
lönböző elektromos lámpáknál 1 gyertyafény hány wattot fogyaszt, 
az inductiónál szereplő fogalmak kifejlesztése intuitív kísérletek
kel, dolgozós cohererrel, Röntgen fotográfiák készítése". 

A gyakorlatok 36 tanulóval két csoportban heti 
két-két órában folytak, a V I I I . osztály kb. háromne
gyedének a részvételével. A gyakorlatok jelentősége 
rendkívül nagy, hiszen ezek a diákok nemcsak az 
órán láttak állandóan kísérleteket, hanem maguk is 
megtanultak a természettudományokban kérdezni, a 



kérdésekre valós fogalmakkal precízen válaszolni. 
A hőtan, a fénytan, mágnességtan és elektromosságtan 
jelenségei számukra valós, kézzel fogható jelenségek 
lettek egy életre. A V I I . osztály tananyaga is hasonló 
intenzitással szerepelt a fizikai gyakorlatokon. 

A matematikai reformmozgalomra is elevenen rea
gált az ifjúság. Az 1901/02-es tanévben az akkori V I . 
osztály tanulói matematikai kört szerveztek. Ennek 
célja az volt, hogy „könnyebb fajta, de érdekesebb 
matematikai kérdéseket tárgyaljanak meg, hogy ezál
tal önálló és kerekded előadásokhoz hozzászokjanak, 
és, hogy azt a tárgyat, amelyet saját tanulmányaik 
alapján megértettek, másokkal is megértessék". 
Összesen 12 összejövetel volt, amelyen 21 tanuló 28 
különböző matematikai kérdésről tartott előadást. 
A kört Mikola Sándor támogatta. A következő évben 
ünnepelték meg Bolyai János születésének 100 éves 
jubileumát (Mikola ismertette Bolyai életét és mun
kásságát), Vámossy László tanuló az egy- és kétdi
menziós terekről tartott előadást (megjelent az Urá
niában is!). Vitaüléseiken és kísérleti előadásaikon 
főleg olyan témákkal foglalkoztak, amelyek a tantervi 
anyagban nem szerepeltek. 

Az iskola a kezdetektől bekapcsolódott a Nemzeti 
Színház kezdeményezésébe, mely 1890 áprilisától 
külön ifjúsági előadásokat szervezett. Már az első 
alkalom is nagy sikert hozott, mert a Bánk bánt adták 
elő, és a bevezető magyarázatokat Jókai Mór tartotta. 
A tanulók ettől kezdve nagy tömegben jelentkeztek a 
sorozatok előadásaira. Megindult a Népszínház rend
szeres látogatása is, az Uránia Természettudományos 
Színház előadásaiba is bekapcsolódtak, majd az ifjú
sági filharmóniai hangversenyek is bekerültek a tanu
lók programjába. 

Az iskola a különböző évfordulókról rendszeresen 



megemlékezett. Rövid ünnepélyek keretében alkal
manként 6-8 perces ünnepi beszéd, két-három vers és 
egy-két zeneszám került sorra, ami hatásos is volt, és 
a tanulókat öntevékenységre szoktatta. Nagy sikere 
volt például 1912-ben Böhm Dezső előadásának 
Wagner Richárd életéről és műveiről, mert az előadá
son vetített képeket is mutattak, és a tanulók zongo
rán, csellón és hegedűn szemléltették a zenei anyagot. 

Az öntevékenységre jellemző, hogy 1915 májusá
ban az ifjúság kétszer is előadta az Oedipus királyt, 
amit nagy gonddal tanultak be. Felkérték Beregi 
Oszkárt, a Nemzeti Színház művészét a rendezésre, 
aki önfeláldozóan segített Loisch János tanárnak, sőt 
a színház saját díszleteit is kölcsönadta az előadások
ra. A bevételt a háborúban megvakult katonák segé
lyezésére ajánlotta fel a tanulóifjúság. 

Az öntevékenység legfontosabb fórumai az ifjúsági 
egyesületek voltak. Megújított alapszabályai 1899. 
szeptember l-jétől léptek életbe. 

Hogyan működtek általában ezek az egyesületek? 
Minden egyesületnek volt egy kinevezett tanár elnö
ke, és voltak választott diák tisztségviselői: elnök, 
titkár, másodtitkár, jegyző, pénztáros, könyvtáros, 
ellenőr. Az elnökválasztás általában nagy esemény 
volt az egyesület életében, mert legtöbbször több 
jelölt közül, nagy választási harc után került ki a 
győztes. A programot a választott tisztikar állította 
össze, és a tanár elnök tanácsokat adott, esetleg segí
tett a felmerült szakmai kérdésekben. Az egyesületek 
választmánya időnként gyűlést tartott, ahol a további 
teendőket megbeszélték, a tisztségviselőket mind a 
szellemiekkel, mind az anyagiakkal elszámoltatták. 



A kezdeményező általában az ifjúság volt, de 
természetesen a jó tanár elnök ezekből a kezdeménye
zésekből egyéni személyes varázsa révén néha egé
szen kiemelkedő eredményeket tudott kihozni, így 
válhattak az iskola ifjúsági egyesületei a szellemi és 
testi fejlődés kiemelkedő segítőivé, a társadalmi 
együttműködés, a felelősségvállalás kialakító műhe
lyeivé, a demokrácia valódi iskoláivá. 

Iskolánk egyik legfontosabb egyesülete az Arany 
János Kör volt. Előzménye 1839-re megy vissza, mert 
akkor alakult az iskolában — Kis János soproni 
modelljét követve — a Magyar Oskola, későbbi 
nevén Magyar Nyelvtársalom. Ennek célja a magyar 
nyelv tanulása, a versek előadása és egymás bírálatá
nak gyakorlása volt. Az alsó fokozatot a „nyelvtan
gyakorlók" alkották, akiknek meg kellett magyarul 
tanulniok, és ha ebbeli tudásukat bebizonyították, 
akkor lehettek „munkatársak". Taubner Károly volt 
az első tanár elnök (utóda Vajda Péter és Tavasi 
Lajos), és Turcsányi J. József volt a diákvezető, az 
első szervező. A kör tagjai között szerepel Falk 
Miksa, Ballagi Móric és Márton Ferenc, későbbi írói 
nevén Abonyi Lajos. 

1846-tól 1862-ig valószínűleg nem működött a kör, 
mert nincs ennek nyoma. Az 1862/63-as tanévtől 
ismét van Magyar Önképzőkör, mely azért működik, 
hogy az ifjak „a magyar nyelvben előadási jártasságot 
szerezhessenek s a magyar irodalom termékeivel 
megbarátkozzanak". A kör tanár elnökei: vezekényi 
Horváth Zsigmond, Torkos László, Lehr Albert, 
Góbi Imre. Az üléseken most is szavalnak, előadáso
kat tartanak, és a teljesítményeket megbírálják. 
Évenként ünnepélyes keretek között „örömünnepet" 
rendeznek. 

Az 1882/83-as tanévben veszik fel az Arany János 



Kör nevet, ettől kezdve évenként Arany-emlékülést 
tartanak, és utána megkoszorúzzák a költő sírját. Az 
üléseken fokozatosan az eredeti művek (tehát saját 
versek, novellák) bemutatása is divatba jön, és az 
érdeklődési terület is kibővül, mert megjelennek a 
történelmi, majd természettudományi előadások is. A 
bírálatok igen kemények, alaposak, és minősítést is 
ajánlanak. Vagy tudomásul vették a teljesítményt, 
vagy jegyzőkönyvi dicséretben részesítették, ha pedig 
kiemelkedőnek tartották, akkor az érdemkönyvben 
megörökítették. Az érdemkönyvek közül kettő ma
radt fenn (1867-1875 és 1916-1930), és ezekben 
hazánk számos szellemi kiválóságának nevével talál
kozhatunk. Egy időben diáklapot is adott ki a kör Toll 
címen (1906—1908). Néha hosszabb ideig ugyanaz 
volt a kör tanár elnöke, időnként a V I I I . osztály 
magyartanára tölti be ezt a tisztet. Az idők folyamán 
az Arany János Kör tanár elnöke volt: Tolnai Vilmos, 
Loisch János, Kovács János, Gretzmacher Jenő, Ha-
zay Olivér, Losonczi Zoltán, Réz Henrik, Remport 
Elek, Kerecsényi Dezső, Csipkay Sándor. 

Az ifjúsági éneklés a kezdetektől fogva jelentős 
volt, elsősorban az egyházi éneklés terén, de a világi 
éneklés, zenélés is visszanyúlik a reformkorba, mert 
vannak adatok arra, hogy az önképzőkörben dalok is 
elhangzottak. A szervezett zenei munka azonban 
1873-ban kezdődött, amikor Schmid (Szőnyi) Tódor 
karnagy vezetésével megkezdte működését a Dalár
da, 1877-ben hallunk először zenekarról. 1882-től 
kezdve a zenei egyesület neve: Dal- és Zeneegyesület. 
Tanár elnökei Elischer József, Weber Rudolf, Rátz 
László, Oppel Imre, Böhm Dezső, Koch István, 
Mikola_Sándor, Kerecsényi Dezső és Peskó Zoltán 
voltak. A karnagy pedig Morascher Hugó, Erődi 
Ernő és Peskó Zoltán. 



Az énekkar igen intenzív munkát végzett. Tagjai
nak száma 150 és 200 között mozgott, míg a zenekar 
25-30 tagú volt. Jelentős volt a könyv- és kottatár, és 
sok saját hangszerrel is rendelkeztek. 

A Dal- és Zeneegyesület közgyűlésein a hangsze
ren játszó tanulók felléptek, a többi megbírálta telje
sítményüket, és ha méltónak találták, úgy előadhat
ták a darabot az évi egy vagy két hangversényen, 
amely az egyesületnek mindig a legfontosabb produk
ciója volt. Az ének- és zenekar mellett szólisták 
jelentős csoportja is fellépett. 

Az egyesület szertárában szakkönyvek, kották, 
kottaállványok és hangszerek voltak. Az 1903-ban 
elhunyt Siebreich Károly végrendeletében egy Bö-
sendorfer-zongorát, öt hegedűt, egy trombitát, egy 
cimbalmot és egy fuvolát hagyott a zenekarra. Oppel 
Imre tanár 1915-ben katonai bevonulása után öt 
hegedűjét ajándékozta az egyesületnek. 

A testi nevelés a Sütő utcai épületben, megoldatlan 
volt. Állandó a panasz a tanárok részéről, hogy 
rengeteg diák kér felmentést azon egyszerű okból, 
hogy a távoli helyen tartott órák igen sok idejüket 
elveszik. A tornapótló játéktanfolyam szervezése 
1899-ben nem jelentett megoldást, annak ellenére, 
hogy Mikola Sándor az ifjúság egészsége érdekében 
még arra is hajlandó volt, hogy játéktanfolyam-vezető 
kiképzésre jelentkezzen. 

Az új fasori iskola megoldotta a kérdést a tornate
remmel és a tágas udvarral. így a felmentettek száma 
lényegesen alacsonyabb lett, mert az iskolaorvos csak 
egészségileg indokolt esetben adta meg a felmentést. 
A rendszeres tornaórák mellett (amelyek a délelőtti 
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tanrendbe voltak már iktatva) egyre több verseny 
indult, és kialakult a tornavizsga is, amely az udvaron 
tartott bemutatóból állt, külön az alsó és külön a felső 
osztályos tanulóknak. Az első ilyen vizsga 1908-ban 
volt. Két év múlva meghonosult a svédtorna is, Gally 
Lajos tornatanár vezetésével. Ennek célja, „hogy 
tanítványaink fokozottabb tornáztatása révén önbiza
lomra s kellő akaraterőre tegyenek szert. Erre legal
kalmasabb a svédtornának intenzív mívelése, páro
sítva a lelket felvidító társasjátékkal. A gyakorlati 
anyag azonos a rendes tornaórák anyagával, csak
hogy a gyakorlatok összeállításában azok szabatos 
egymásutánja volt mindig a vezérfonal". Néhány 
korabeli „társasjáték": csalogató, fogoly, faliméta, 
longaméta, futó duplex, lovaslabda, füles labda. 

Néhány év múlva már a másik véglet problémái 
jelentkeztek. Rátz László igazgató 1913-ban erről így 
számol be: „... külső hatások, különösen pedig, az 
egyébként kívánatos és szükséges sportok túlzásba 
hajtása gyakran lerontják az iskolai munka sikerét, s 
tanítványaink lelki élete általában nem úgy fejlődik, 
mint ahogy azt szeretnők. De e bajokon az iskola 
egymagában nem segíthet, csakis a szülői ház gondos 
közreműködése javíthatna a mostani helyzeten." A 
minisztérium is érzékelte ezt a jelenséget, és rendeleti
leg megtiltotta a középiskolás diákok iskolán kívüli 
sportegyesületben való szereplését és versenyzését, 
egyúttal arra szólította fel az iskolákat, hogy saját 
sportegyesületet szervezzenek. így 1912-ben az V. 
osztály kezdeményezésével, Loisch János tanár véd
nökségével létrejött a Diák Sportegylet (később Diák 
Sportkör). A következő tanévben az alábbi szakosztá
lyok működtek: torna-, füleslabda-, futball-, atlétika-, 
jéghoki-, turisztika-, pingpong-, vívószakosztály. A 
tréningek színhelye a margitszigeti MAC-pálya volt. 



Ugyancsak az ifjúság kiegyensúlyozott testi nevelé
sét, de a szellemi fejlődést is szolgálta a kirándulások 
rendszeresítése. 

Az első nagyobb szabású tanulmányi kirándulás 
1891-ben az Adriához vezetett. Rátz László és Tóth 
Kálmán, az akkor frissen megválasztott két fiatal 
tanár szervezésében Fiume, Pola, Trieszt, Miramare 
és adelsbergi barlang útvonalon ment a csoport. Ezt a 
kirándulást két év múlva megismételték, majd 
ugyanaz év pünkösdjén az Al-Dunához mentek. A 
nagy fiumei út mellett kezdtek rendszeressé válni az 
Aquincumba, a Normafához, a Hárs-hegyre, a Zugli
getbe, Nagymarosra vezetett kisebb, részben turiszti
kai, részben tanulmányi célú kirándulások. A húsvéti 
nagy al-dunai kirándulás költségei kisebbek voltak a 
tervezettnél, így elhatározták, hogy a maradék ösz-
szegből a következő kiránduláson az arra rászoruló
kat anyagilag segítik, hogy ne csak a módos tanulók 
mehessenek nagyobb utakra. Ez a továbbiakban rend
szerré lett, így ez a kirándulási alap fokozatosan növe
kedett. Kiemelkedőbb utak voltak: az 1899/1900-as 
tanévben Turnu-Severinbe kirándultak, ahol a román 
vendéglátók nagyon szívélyesen fogadták őket, 1913 
pünkösdjén Fiume mellett Velencébe is ellátogattak, 
1902-ben a Felvidék keleti felét, Kassa—Rozsnyó 
térséget járták be. 

A turisztika igazi fellendülése azonban a cserkészet 
megindulásával kezdődött meg. 1913-ban a Diák 
Sportkörön belül Loisch János kezdeményezésére 
szerveződött meg a cserkészcsapat. Csapattiszt Tóth-
falussy Gyula másodéves joghallgató; az őrsvezetők 
tanfolyamokat hallgattak és vizsgát tettek. Öt őrs 
alakult. Már az első évben 12 őrsi kirándulást tettek: 
a Velencei-tóhoz, a Gugger-hegyre, a János-hegyre, a 
Farkasvölgybe, a Sváb-hegyre és Visegrádra. A nyá-



ron Balatonalmádiban táboroztak, ősszel csónakki
rándulást tettek, majd 1913 novemberében a díszte
remben ünnepélyt rendeztek. Céljuk volt „a baráti 
érzést, az összetartozás tudatát a fiúkba oltani, belé
jük nevelni az önzetlen gondolkodást, a becsületes 
megbízható jellemet. Kirándulásainkon megismertet
tük a természet szépségeit, önállóságra szoktattuk, 
edzettük a fiúkat (húsvétkor 5 napig magunkra vol
tunk utalva); magunk főztünk, sátrat vertünk, első 
segítséget nyújtottunk, morsejelzest, térképolvasást 
tanultunk". 

Milyen volt a vallási nevelés? Megkülönböztethető 
a direkt és indirekt vallási nevelés. Direkt hatások 
érték a tanulókat abban, hogy minden tanítási nap 
imával kezdődött és imával végződött, hogy rendsze
resen volt hittanóra (a más vallásúaknak saját hitokta
tójuk tartotta), hogy az énekórákon egyházi énekeket 
is tanultak, hogy évente egyszer közös úrvacsoravétel 
volt, előtte „elcsendesedéssel", hogy a nagyobb ünne
pélyek előtt istentisztelet volt a templomban, hogy a 
hónap első vasárnapján minden evangélikus tanuló a 
fasori templomban saját hitoktatója prédikációját 
hallgatta, hogy az iskolában működött a kifejezetten 
egyházi karitatív célú Gyámintézet, hogy a nagy 
egyházi ünnepeken tanítási szünet volt, hogy az 
evangélikus történelem nagyjairól és nagy eseményei
ről, kiemelkedően a reformáció évfordulójáról min
dig megemlékeztek. 

1917. október 31-én a háború pusztításai közepette, a reformáció 
400 éves jubileumán Bereczky Sándor ünnepi beszédeben m^io-
galmazta az evangélikus gondolatvilág főbb jellemzőit: 

„A keresztény vallás az istenfiusag vallása... Az Isten iránti 



gyermeki szeretetből következik, hogy egymás iránt testvéri szere
tettel tartozunk, és embertársainkat úgy kell szeretnünk mint 
magunkat. Isten és ember között Krisztus az egyedüli közbenjáró, 
s általa mi is Isten gyermekei lehetünk.. A Szentírás szabad 
vizsgálata, a vallási igazságok szabad hirdetése kihatott az ismere
tek egész világára, a tudományos vizsgálatokra, a tudományos 
ismeretek s igazságok szabad hirdetésére is. A reformáció a világi 
tudományok igazságait is terjesztette iskoláiban és ... a nemzeti 
irodalomnak is a reformáció hívei voltak a legbuzgóbb művelői . . . 
Azt hittük, hogy rég kiemelkedtünk már abból a~ kezdetleges 
állapotból, melyet e szókkal jellemeztek: bellum omniun contra 
omnes, melyben mindenki harcol mindenki ellen... Ismét valami 
hiba van a keresztyénségünkben, a protestáns népekében is; ismét 
reformációra, ismét mennyei világosságra van szükség, hogy az 
elvakult lelkeket új fénnyel töltse be. Hol keressük a baj forrását, 
és hol leljük meg orvosságát? ... Az emberek egyoldalúan csak az 
értelmet művelték és elhanyagolták a szívnek, az érzelem világá
nak megfelelő kiművelését. . . a felebaráti szeretetben van a mi mai 
bajaink egyedüli orvossága.. . A reformációval az eddig követelt 
vak engedelmesség helyébe a személyes és szabad vallásos, egyhá-
zias élet lépett. . . ezzel együtt járt a polgári szabadságra való 
törekvés és a társadalmi elválasztó falak ledöntése, amelyek a 
különböző osztályok fiait egymástól eltávolították... Szabadság
ban élni azonban nem könnyű dolog.. Luther könyvet írt a 
keresztyén ember szabadságáról. Ebben a művében kimutatja, 
hogy a keresztyén ember hit által minden dolog szabad ura és 
senkinek sem alattvalója; de aztán műve második felében azt fejti 
ki, hogy a keresztyén ember a szeretet által minden dolog szolgája 
és mindenkinek alattvalója... Pál apostol is ekképp inti a híveket: a 
szabadságot ne adjátok a testnek bűnre való alkalmul, hanem 
szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert nagy keresztény erény a 
hit és remény, de mindezeknél is nagyobb a szeretet." 

Bereczky Sándor ünnepi beszéde pontosan össze
foglalta a direkt tételeket, mégis sokan úgy nyilatkoz
nak a volt tanítványok közül, hogy a vallásos nevelés 
nem volt hatásos az iskolában. Ezek csak a direkt 
nevelést veszik tekintetbe, holott az iskolában lénye
gesen hatásosabb volt az indirekt vallásos nevelés. 

Ez elsősorban abból állt, hogy minden tanár — 



egy-két református kivételével — evangélikus lévén, 
a magyar evangélikusság történelmileg kialakult sajá
tos magatartását képviselte. Ezek a tanárok emberi 
magatartásukkal hatottak, nem a szólamok hangozta
tásával. Tudatosan vagy öntudatlanul minden kérdés 
megközelítésénél épp azokat az elveket követték, 
amelyekről a direkt nevelés beszél. Szaktárgyaik 
területén is azt az értékrendet képviselték, ami egész 
erkölcsi magatartásukat jellemezte és meghatározta. 
Ez lehet a magyarázata a volt növendékek iskolához 
való igen nagy ragaszkodásának. 

Az indirekt vallásos nevelést szolgálta az a sajátos 
struktúra, ami a tanári karban kialakult, és ami igen 
szilárdan hagyományozódott az iskola kezdeteitől 
fogva folyamatosan, amit az együttműködés, a tanu
lóifjúságért való közös felelősségvállalás jellemez. 
Ezt a tanulók nem tudták, de érezték a hatását, és ez 
alól nem is tudták magukat kivonni. Számtalan volt 
növendék nyilatkozata bizonyítja ezt. Vladár Gábor 
1941-ben így nyilatkozott: „A humanista műveltség 
mellett mély evangélikus vallásos hit, izzó hazaszere
tet, hivatástudat és komoly szaktudás jellemezte isko
lánkat, tanítóinkat az alapítástól, Schedius Lajostól 
kezdve, mind a mai napig." Rakovszky István pedig 
1940-ben így: „Mire tanított ő bennünket? tanított a 
munka, a műveltség, a lelki pallérozottság és fino
multság becsületére és tiszteletére..." 

* 
Az első világháború sok területen alapvetően meg

változtatta az iskola életét. A katonai beszállásolás 
miatt 1914-ben csak későbben lehetett kezdeni a 
tanítást. A katonaság elvonult, de a háború alatt ide 
költöztetett István Gimnázium 18 osztálya maradt, 



így a délutáni foglalkozások lehetetlenné váltak, sőt a 
szertárak, a rajzterem, a hittanterem is osztályoknak 
adott helyet. A háború végén ismét katonai beszállá
solás, a Vörös Őrség állomásozása, majd a román 
katonák rövid itt-tartózkodása nehezítette az iskola 
munkáját. 

A másik nehezítő tényező a bevonulás volt. A 
tanári karból többen a háború végéig teljesítettek 
katonai szolgálatot, egyikük pedig hosszú ideig olasz 
fogságban volt. 

A tanulók közül a V I I I . osztályosok egy részét, de 
néhányat a V I I . osztályból is besoroztak. Ezek koráb
ban kaptak bizonyítványt, sokan hadi érettségivel 
vonultak be szolgálatra. 

Problémát jelentett a bevonultak helyettesítése. 
Ezt részben az itt tanító István gimnáziumi tanárok 
segítségével oldották meg, részben csökkentették a 
tanítási órák számát, részben a tanári kar többi tagja 
látta el a fontos órákat minden anyagi ellenszolgálta
tás nélkül. 

Anyagi kihatása is volt a háborúnak. Nagyon sokan 
jegyeztek hadikölcsönt. Maguk a tanárok, a diákok is 
gyűjtöttek, és az iskola vagyonának egy részét is 
hadikötvényekbe fektették. Az ifjúság emellett a 
legkülönbözőbb anyagokat gyűjtötte: vasat, rezet, 
ólmot, de pénzt is az erdélyi menekültek támogatásá
ra, illetve az egyre nagyobb számú rászoruló szegény 
tanuló élelmezésére. Egyes családok is elvállalták 
egy-egy tanuló ingyen élelmezését. A sebesült kato
nák támogatásáról a cserkészcsapat gondoskodott. 
Ők egyébként más szervezési feladatokat is elláttak. 
Direkt katonai előkészületet jelentett egy lövészkör 
alakítása, amit két altiszt katona vezetett, és a sítanfo-
lyam szervezése. 

A háború szellemi hatása az 1914/15-ös tanévben 



abban mutatkozott meg, hogy a tantárgyak keretében 
igyekeztek a háborút indokló dokumentumokat meg
ismertetni, azonban ez rövidesen megszűnt. Szolár 
Ferenc viszont megkezdte a háborús emlékek (képek, 
levelek, tárgyak stb.) gyűjtését, szemléltető célzattal. 
A legszomorúbb az volt, hogy a hősi halottak száma 
rohamosan nőtt. 

* 
Az iskola épülete a háború során viszonylag kis 

kárt szenvedett, és nemsokára már egy nagy ünnepre 
készültek: az egyházi képviselőtestület 1921 júniusá
ban tartott ülésén elhatározta, hogy a gimnázium 
fennállásának 100 éves jubileumát 1923-ban megün-
nepli. így került sor 1923. június 10-én, vasárnap a 
Deák téri templomban és az ottani iskolai díszterem
ben az ünneplésre, ahol nemcsak az evangélikus 
egyház, hanem a magyar művelődés legkülönbözőbb 
vezetői is részt vettek és üdvözölték a jubiláló iskolát. 
Ezzel egy időben került sor a Petőfi-centenárium 
alkalmából elhelyezett emléktábla leleplezésére is. 
A jubileum tiszteletére iskolák közötti sportverse
nyek voltak, a volt növendékek pedig elhatározták, 
hogy egyesületben tömörülnek, hogy így támogassák 
az iskola munkáját és fejezzék ki hálájukat. Az 
alkalom tiszteletére emlékérem is készült. Radnai 
Béla szobrászművész tervei alapján Visnyovszky La
jos főiskolai tanársegéd készítette el. A Petőfi-cente
nárium velejárója volt, hogy az iskola gyűjtést rende
zett az aszódi Petőfi Gimnázium újjáépítésére 
(143 557 korona gyűlt össze). 

Visszatekintve az iskola 1873 és 1924 közötti fejlő
désére, megállapítható, hogy a kor mind gazdasági, 
mind szellemi szempontból igen előnyös körülménye-



ket biztosított. Ezeket a lehetőségeket az iskola 
maximálisan kihasználta. A korszak elején jelentkező 
anyagi nehézségek a század végére megoldódtak, és a 
nagyszámú alapítvány és az evangélikus egyház áldo
zatkészsége révén az ország egyik leggazdagabb isko
lájává fejlődött, ahol a már előzetesen kialakult 
hagyományok folytatásával képzett és a tanítást hiva
tásának tekintő, elkötelezett tanári kar alakult ki. Ez 
nagy vonzerőt jelentett a tanulóifjúságra. Ennek az 
lett a következménye, hogy igényes, az újítások iránt 
fogékony és öntevékeny tanulóifjúság verbuválódott. 

Az iskola a pedagógiai haladás komoly műhelye 
lett. A kalasszikus hagyományokat megtartották, az 
anyagias utilitarizmustól elzárkóztak, de az oktatás 
és nevelés minden újítását felkarolták, sőt a termé
szettudományok területén kezdeményezők lettek. 

Az ifjúság lehetőségei az iskolai „szolgáltatások" 
szaporodásával minden irányban bővültek. Az ön
képzés számos területe nyílt meg számukra, ahol 
mind szellemi, mind testi fejlődésük eszközeit nagy 
öntevékenységgel használhatták. 

Az iskola tanári kara jó összhangban működött a 
fenntartó egyház intézményeivel. Ugyanakkor az ál
lam is komolyan méltányolta és támogatta az iskolát 
mind anyagilag, mind erkölcsi elismeréssel. Talán a 
legfontosabb a szülői társadalom megértése és meg
becsülése volt, mert ők is mindig segítették az iskola 
törekvéseit, és lehetőségeikhez képest igyekeztek azt 
előmozdítani. Sajnos a korszakot lezáró pusztító 
háború komolyan sújtotta az iskolát, de a lényeg, az 
iskola szervezete és működő együttese érintetlen 
maradt, ami a bevált hagyományok töretlen folytatá
sát tette lehetővé. 



Szellemi virágzás, 
nehezedő körülmények 

(1924-1952) 

A külső körülmények 1920 után alapvetően 
kedvezőtlenül alakultak. A legnagyobb csapás Tria
non volt, hisz egy nagy komplex egységet földarabolt, 
a régi kapcsolatokat szétszabdalta, egymással ellensé
ges utódállamokat hozott létre. A magyar értelmiség 
az utódállamok területéről részben elmenekült, így 
családi és művelődési kapcsolatok szakadtak szét, a 
szerves fejlődés számos területen megszakadt. Ehhez 
járult a nagy átrendeződéssel együtt járó nyomor, 
gazdasági hanyatlás. 

Rövid konszolidációs folyamat után viszont a nagy 
világgazdasági válság következett be, ami ismét eddig 
nem látott nehézségeket eredményezett. A válság 
feloldódása után, a harmincas évek végén gazdasági 
fellendülés bontakozott ki, de ez már a háborús 
konjunktúra következménye volt, és súlyos politikai 
kérdések tornyozódását jelentette. Az állampolgári 
egyenjogúság fokozatosan felszámolódott, majd az 
ország a második világháború viharába került. Mind
ezek az oktatás területén is éreztették hatásukat mind 
személyi, mind szellemi téren. A tanárok létszáma a 
megcsonkított országban felduzzadt, sőt a Klebels-
berg-politika következtében, amely Trianon rövid 
időn belüli revíziójára számítva, a valós igényeknél 
nagyobb számban képezte a pedagógusokat, a to
vábbiakban is nőtt. Másrészt a politikai érdeklődés 



általában fokozódott elsősorban a revizionizmus kér
désében, másodsorban pedig a belső feszültségek 
növekedésével a szélsőséges nézeteknek több tere 
nyílt. 

Voltak azonban a művelődés területén pozitív 
jelenségek is. Maga a tanárlétszám növekedése a 
nemzet szellemi vagyona szempontjából jelentős té
nyező, másrészt a minőség is fokozatosan javult. Még 
az előző korszak létrehozta az Eötvös Kollégiumot, 
amely a magyar tanárképzés rendkívül jelentős köz
pontja lett. Az innen kikerülő tanárok a maguk 
igényességével mindenütt komoly húzóerőt jelentet
tek. A külföldön létesített Collegium Hungaricumok 
a tudományos látókör szélesítését eredményezték. 
Megnőtt a francia szellemi élet befolyása, bár to
vábbra is a német tudományos életnek volt a legna
gyobb hatása. A külföldi tanulás lehetőségeit a gazda
sági nehézségek, majd a háborús viszonyok azonban 
erősen korlátozták. 

* 
Az iskola belső életére az új középiskolai törvény 

volt hatással. Az 1924. évi X I . törvénycikk átalakí
totta a magyar iskolarendszert, mert három típust 
alkotott: gimnázium, reálgimnázium és reáliskola 
változatát. Az iskola a gimnázium forma megtartása 
mellett döntött, a görög nyelv kötelező oktatásával. 
Kérdéses volt a német nyelv tanítása, mert azt csak a 
I I I . osztályban írta elő az állami tanterv. Az iskola 
kieszközölte, hogy tekintettel arra, hogy a Deák téri 
elemiben van németnyelv-oktatás, itt is az I . osztály
tól tanítsák. Már az 1924/25-ös tanévtől az I . osztály
ban tanítottak német nyelvet, méghozzá osztott cso
portban, kötelező rendkívüli tárgyként. A következő 
évben pedig a I I . osztályban is. 



1933-ban a tantestület megtárgyalta az 1924. évi középiskolai 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat-tervezetet. A tantes
tület helyeselte a latin nyelvnek a reáliskolákba való bevezetését , 
mert „a latin nyelvnek a reáliskola alsó osztályába való bevezetése 
a francia nyelv tanulásának veti meg az alapját és egyszersmind a 
reáliskolai végzettség szélesebb körű értékelésére és jogosítására is 
reményt nyújt. Minthogy az eddiginél tágabb körű szerepet fog 
nyerni, remélni lehet, hogy az óraszám megállapításában a többi 
tantárgyak, melyek az ész, a jellem és a tehetség kiképzésében 
egyenlőrangúan fontosak, vele szemben rövidséget nem fognak 
szenvedni... A pályaválasztást kitolja oly korba, melyben a tanulók 
hajlama és képessége nyilvánvalóvá és tárgyilagosan megállapítha
tóvá válik". 

Nem helyeslik azt az elképzelést, hogy a kisebb vidéki gimnáziu
mokban ismét csak alsó négy osztály legyen, ehelyett az úgynevezett 
feles gimnáziumi rendszert ajánlják, vagyis az egyik évben csak az I . , 
I I I . , V . , V I I . osztályban, a következő évben pedig a I I . , I V . , V I . és 
V I I I . osztályban folyjon tanítás. így a kétévenként meginduló első 
osztályban elegendő tanuló gyűlne össze, a vidék nem vesztené el a 
teljes középiskoláját, és a rendszer gazdaságilag is takarékos lenne. 

Az 1935. évi X I . törvénycikk végül is megterem
tette az egységes középiskolát, a gimnáziumot. Mikola 
Sándor, aki akkor igazgatója volt az iskolának, öröm
mel üdvözli ezt a lépést, mint ami belső szerves 
fejlődés eredménye. Bemutatja, hogy az 1924. évi 
törvény életbe léptetése után a legnépszerűbb iskola 
a reálgimnázium volt, és ehhez idomult a reáliskola, 
amikor bevezette a latin nyelv tanítását, de a gimná
zium is, azzal, hogy a göröggel párhuzamosan a 
modern nyelv tanítását is lehetővé tette. Megállapítja, 
hogy „Raffay Sándor püspökünk volt az első, aki 
észrevette, hogy a sok változás a középiskolát eredeti 
jellegéből teljesen kiforgatta és aki felismerte, hogy 
az egységes középiskola megteremtésének ideje el
jött. Minden egyes alkalommal azok előtt is, akik 
közelebb állottak hozzá, és szélesebb körű testületek 
előtt is folyton hangoztatta azt a véleményét, hogy 



meg kell teremteni az egységes középiskolát". Mikola 
azt várja a törvénytől, hogy „szerencsés megfogalma
zása folytán nem fog a fejlődést akadályozó külső 
formává válni". 

1934/35-ben a következő heti óraterv szerint taní
tottak (lásd a 8. táblázatot): 

8. táblázat 

Tantárgy I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . 

Vallás 2 2 2 2 2 2 2 2 
Magyar 3 3 4 4 4 4 4 3 
Latin 6 5 5 5 5 4 4 .4 
Görög - - - - 4 4 4 4 
Német 2 2 4 4 3 3 3 3 
Angol - - - - 4 4 4 4 
Történelem - — 2 3 3 3 3 3 
Földrajz 2 2 3 2 1 - 1 -
Természetrajz 2 2 - 3 3 3 — -Fizika — — 2 - — — 5 , 5 
Matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 
Filozófia 2 
Ének 1 1 1 1 — — — — 
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2 
Rajz 2 2 2 2 - - - — 
Gyorsírás - — - 1 1 - - -
Összesen 26 25 30 32 31 28 31 31 

A fasori gimnázium továbbra is részt vett az orszá
gos jellegű tanügyi problémák megtárgyalásában, 
illetve azok helyi megoldásában. így állást foglalt a 
túlterhelés és az érettségi utasítás kérdésében is. 

A túlterhelés okait a tanári testület gondos vizsgáló
dás után 1930-ban több tényezővel magyarázta. Egyes 
tanulók „fejlettségükhöz képest túl korán kezdik meg a 
középiskolai tanulmányaikat... Vannak lassan fejlődő 
gyermekek, akik egy, két, sőt három évvel is elma-



radnak a többiektől, anélkül, hogy tehetség, kitartás, 
jellem és a szellemi értékelés bármely szempontja 
szerint is kevesebbet érnének, mint a gyorsabb tem
póban fejlődő gyermekek". Sok esetben a szülők 
okozzák a túlterhelést a több nyelv taníttatásával 
vagy a zenei képzés erőltetésével. Ezzel kapcsolatban 
határozatot is hoztak a tanulók otthoni elfoglaltságá
nak felmérésére és arra, hogy az osztályfőnök ennek 
alapján figyelmeztesse a szülőket ennek veszélyeire. 
Arra is rámutattak, hogy a nem harmonikus családi 
légkör is okozhat túlterhelést, de a rossz anyagi 
helyzet és a rosszul tápláltság is, végül az iskola egyre 
szaporodó ünnepei, megemlékezései, sportverse
nyei, amelyek „túlságos módon igénybe veszik a 
tanulók idejét, munkaképességét és idegrendszerét, 
a tanulás egyenletes folyamatát pedig folytonosan 
igen kártékony módon befolyásolják". Újból és nyo
matékkal kifejezték azt a meggyőződésüket is, „hogy 
a gimnázium nem a mindenki iskolája és hogy nincs és 
nem is lehet a gyenge tehetségű tanulók számára 
szabva. Kell tehát, hogy a középiskola bizonyos 
selectiót gyakoroljon". 

Az érettségi utasítás véleményezésében 1930-ban 
kifogásolták a magyar írásbelinél bevezetendő törté
nelmi és természettudományi tételeket, mert nem 
helyeslik, hogy „a magyar érettségi vizsgálat megfosz
tassák magyar irodalmi jellegétől és hogy a magyar 
írásbelinek nemzeti jelentősége és mint az intelligen
cia, önálló felfogás és stilisztikai készség fokmérője 
elsikkadjon". Görögből csak szóbeli vizsgát javasol
tak. A német érettségit helyeselték, de a követelmé
nyeket túl magasnak tartották, mert így „a szegé
nyebb sorsú, magyar anyanyelvű tanulók kerülnek 
azokkal szemben, akik már hazulról hozzák a német 
nyelv tudását", hátrányos helyzetbe. Nem helyeslik a 



matematika szóbeli vizsgák elhagyását, „mert a mate
matika az ókortól kezdve mint az értelmi nevelésnek 
egyik legfontosabb segédeszköze szerepelt. Jelentő
sége a legújabb korban még emelkedett, mert alapfo
galmai és a természettudományok alapfogalmai kö
zött a legszorosabb kapcsolat áll fenn. Csupán az 
írásbeli nem elégséges és nem is alkalmas eszköz arra, 
hogy a vizsgálóbizottság helytálló meggyőződést sze
rezzen magának arról, vajon az érettségit tevő tanuló 
járatos-e a matematika rendszerében, kifejlődött-e 
benne a logikus matematikai következtetési mód, és 
elsajátította-e a szigorúan meghatározott matemati
kai alapfogalmakat". 

Kerecsényi Dezső országos jelentőséggel fogal
mazta meg az irodalomoktatás nagy új feladatait a 
Középiskolai irodalomismeretünk a változás útján 
című, 1934-ben megjelent cikkében: 

„... E soroknak nincsen más céljuk, mint néhány közvetlenebbül 
ható erő következményeit megjelölni a mai középiskolai irodalom
ismeret tanításában. A három erő: a tanítás általános módszerének 
új formája, az irodalomtudomány változása és az irodalmi nevelés 
újabb megfogalmazása. 

... A régibb iskola irodalmi nevelése kettős alapon nyugodott. 
Az egyik a rátermett tanár személyiségének szuggesztív ereje, 
mondhatnánk varázsa... A passzivitás, a kiszolgáltatottság állapota 
ez... Az iskolában az irodalomról, ennek jelenségeiről hallott 
lelkes és a szuggesztív tanár-egyéniség szájából jövő szavak hatása 
tehát maradandó ugyan, de az autonóm, a maga lábán járásban is 
igényes közízlés kialakítására igen kevéssé alkalmas. 

A közelmúlt iskolájának nevelését a másik oldalon a historizmus 
biztosította... 

... A baj az volt, hogy ezt a historizmust egy majdnem pedagógiai 
pesszimizmusnak nevezhető hangulat is vezette. A régi iskola nem 
hitt eléggé önmagában s a megközelítően teljes történeti áttekin
tést, mint a nemzeti műveltségtudat zálogát, a középiskola keretén 
belül azért is erőltette, mert... Csak hadd menjen át az ifjúság... 
szellemi múltunknak lehetőleg minden tényén, hiszen az iskolából 



kikerülvén soha többé nem fog gyönyörűségért, tanulságért, öntu-
datbeli megerősödésért a régiséghez fordulni, 
i ... az irodalom-tanításban a munka-iskola biztosítani akarja az 
olvasmány-élményt.. . jelszava: előbb a mű azután a róla szóló 
mondanivaló. Munkája abban áll, hogy véleményalkotásra kény
szerít és olvasni tanít. 

... A voltaképi munka nem is a legfelsőbb osztályokban folyó 
oktatásra esik, hanem az alsóbb fokokra, hol a mű még jobban 
önmagában érvényesülhet, mint fent, a történeti teljességre törek
vés idején.. . Az irodalomismeretnek régebben is megvolt a maga 
nemzetnevelő hivatása, de éppen korszerű volta miatt e hivatást 
újra meg kell fogalmazni. Régibb nemzetnevelő célja erősen az 
államgondolat jegyében állt, ma legfőbb kötelességünk, hogy 
megmentsük népünket, mely négy állam keretében éli a maga 
keserves életét. A mai irodalomismeret, mely népiségünk szellemi 
mozdulatairól ad számot, egy, a politikai határoktól független 
egység és összefüggés kilátópontja." 

Kerecsényi Dezső nemcsak megfogalmazta az új 
feladatokat, hanem tanítása során meg is valósította, 
és tankönyvei révén az egész országban el is terjesz
tette az új szemléletet. 

A nagy tantervi átalakulásokat az egyház sem 
szemlélte passzívan, hanem igyekezett iskoláiban a 
speciális egyházi érdekeket és értékeket is érvényre 
juttatni. így született meg már 1926-ban az egyetemes 
gyűlés határozata, amely kiadatott egy utasítást „a 
vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állami 
tanterv keretében az evangélikus középfokú iskolák
ban való ápolására". 

Az „Utasítás" báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő és Mágocsy Dietz Sándor, 
az egyetemes tanügyi bizottság elnökének aláírásával 
jelent meg Szigethy Lajos fasori tanár tollából, és 
fontos elvi útmutatásokat tartalmazott. 

„Az evangélikus középfokú iskola tanárkara és minden egyes 
tanára tanítványait vallásos, eszményies gondolkodású, hazafias, 



művelt emberekké: ha ezek evangélikusok, egyházunk lelkes, 
tettekre és áldozatokra kész híveivé neveli. Más egyház kötelékébe 
tartozó tanítványaiban saját hitükhöz való ragaszkodásuk érintet
lenül hagyása mellett, egyházunk iránt vonzódást és hálás tisztele
tet ébreszt. ... Az önkormányzati alapon szervezett iskolai egyesü
letekben a tanulókat arra neveli, hogy majd egyházunk alkotmá
nyos életében tevékeny részt vegyenek... Egyháziasságra példával 
is nevel: egyházunk hivatalos társadalmi, művelődési és irodalmi 
életében tevékeny részt vesz: minden nyilatkozatával és cselekede
tével magát vallásos és egyházias gondolkodású embernek bizo
nyítja. Egyházi és vallásos kötelességeit (templom látogatása, 
úrvacsorához való járulás) híven teljesíti. Lehetőleg evangélikus, 
vagy legalább is protestáns írók tankönyveit használja. A tanköny
veknek evangélikus öntudatunkkal össze nem egyeztethető kifeje
zéseit kijavítja, ebbeli hiányait pótolja. Az egyházunk szempontjá
ból is annyira fontos cserkészmozgalmat teljes erejével támogatja." 
Ezután tárgyanként vizsgálja az evangélikus öntudat kialakításá
nak módszeres lehetőségeit. Ezek között vannak néha kissé 
mesterkélt és erőltetett tanácsok is, de a magatartásra jellemző két 
példa: Ha Pázmány Péternek megadja is (a magyar nyelv és 
irodalom tanára) az őt megillető méltánylást: nagy ellenfeleinek, 
Alvinczi Péternek, Magyari Istvánnak írói és jellembeli nagyságát 
szíve egész melegével rajzolja. A történelem tanára pedig „nemze
tünk minden nagy emberéről szeretettel és tisztelettel szól, de a mi 
egyházunk kebeléből kikerült »nagyok« méltatásánál mindig utal 
arra, hogy milyen nagy része volt a magyar evangélikus és 
általában a protestáns kiváló embereknek nemzetünk sorsának 
döntő intézésében. Vallási türelmetlenségre nem nevel, sőt ezt 
ostorozza. Azokról a katolikus nagy emberekről (Zrínyi a költő, 
I I . Rákóczi Ferenc, Széchenyi István stb.) akik a vallásfelekezetek 
korlátai fölé emelkedő keresztyén szeretet tündöklő példái, nagy 
kegyelettel szól". Az Utasítás zárómondata kiemeli, hogy „az 
iskola soha szem elől nem tévesztendő hazafias feladata mellett 
feleljen meg valláserkölcsi és egyházi hivatásának is — hogy azzá 
legyen, amivé Luther és Melanchton szentelték: az egyház vetemé
nyes kertjévé." 

Az elvi alapozás mellett a gyakorlati jogszabályokat 
is rendezték, mert 1930-ban az egyetemes egyház 
kiadta a középiskolai tanárok Szolgálati Szabályzatát. 

Általában megfigyelhető, hogy az egyház világi 



vezetői nemcsak az egyház pasztoráló munkáját igye
keztek maximálisan támogatni, hanem az iskola 
ügyeit is mindig szívükön viselték, annak minden 
jelentősebb életmegnyilvánulását gonddal figyelték, 
és befolyásukat az iskola érdekében minden fórumon 
érvényesítették. Az egyházi vezetést általában a bá-
nyakerületi püspök testesítette meg, ő végezte a 
canonica visitatiókat is. Érdekes, hogy 1840-től 1920-
ig (80 év!) nem volt kánoni látogatás, ezt csak Raffay 
Sándor újította fel, 1920-ban, majd 1931-ben látogatta 
meg a gimnáziumot. A részletes jelentések jó képet 
adnak az iskola akkori állapotáról. 

A mindennapi élet fokozatosan nehezedett abban 
az arányban, ahogy a tanári elfoglaltságok nőttek, a 
szorgalmi idő rövidült, a tantervi anyag pedig bő
vült. 1928-tól iskolánkban is tartottak nevelési ta
nári értekezleteket; ezek egyes problémák őszinte 
megtárgyalására, a tanulságok levonására és a ta
pasztalatok értékesítésére szolgáltak. A feladatok 
azzal is bővültek, hogy iskolánk tanárait alkalom
szerűen kiküldték más evangélikus gimnázium 
meglátogatására, illetve az érettségi elnöki teendők 
ellátására. 

Újításnak számított iskolánkban is az osztályfőnöki 
órák bevezetése 1934-ben. Ekkor még csak az I . 
osztályban dolgozták ki a munkatervet és tartották 
meg az órákat. Ezeket egyértelműen hasznosnak 
ítélték, mert egyrészt egyszerű, de fontos magatartási 
normákat lehetett megbeszélni, másrészt a kötetlen 
légkör jó bepillantást engedett a gyermekek lelkébe. 
Ettől kezdve évenként egy-egy további osztályban 
vezették be az osztályfőnöki órákat. 

1935-ben új jelenség volt a szülői fogadóóra, amit 
hetenként egyszer minden tanár tartott, de a szülőket 
a tanár bármely tízpercben is fogadta. 



1941-ben vezették be a tanárok kötelező tüdőszűré
sét, ekkor már mindegyik diák túl volt a vizsgálaton. 

A tanári kart véve szemügyre megállapíthatjuk, 
hogy a század elején megválasztott tanárok híres 
nemzedéke nagyrészt még tanított a negyvenes éve
kig, de természetesen újabb tanárok is kerültek a 
régiek mellé. Az 1920 és 1950 között bekerült rendes 
tanárok szülőhelyét tekintve, az előző korszakkal 
szemben nagyobb szóródás figyelhető meg. Míg eddig 
a Felvidék és a Dunántúl volt a bázisterület, addig 
most igen jelentős az Alföld, mert 10-en kerültek 
onnan. Ugyancsak jelentős Budapest, ahol 9-en szü
lettek, a Felvidék még mindig 7 embert küldött, 
Erdélyből hárman, a Tiszántúlról pedig mindössze 
egy származott. Vezető helyre a Dunántói került 11 
tanárral. Persze ezek az adatok bizonyos mértékig 
megtévesztők, mert az előző korszak nagy mobilitása 
következtében a szülőhely nem mindig jelenti a 
család jellegzetes helyi magatartását is. Mindenesetre 
a gyermekkori befolyások mégis az új vidékre jellem
zőek, még akkor is, ha a családi hagyományok más 
vidék elemeit közvetítették. 

Iskoláikat ők is a hazai evangélikus gimnáziumok
ban végezték, viszont a külföldi egyetemi tanulmá
nyokra sokkal kevesebb lehetőség volt, mint a ko
rábbi korszakokban. Az azonban így is megfigyelhető, 
hogy az eddigi szinte kizárólagos német orientáció 
mellett a francia, angol és olasz műveltségi hatás 
növekedett, sőt az első világháború utáni holland 
támogatás — amikor sok ezer magyar gyerek került 
ki hosszabb-rövidebb időre Hollandiába (meg Belgi
umba) — éreztette hatását az iskola tanári karában is. 



A francia befolyás növekedése összefügg az Eötvös 
Kollégiummal is, amely francia mintára létesült, és 
szoros kapcsolatot tartott egy ideig a francia anyainté
zettel, azÉcole Normale Supérieure-rel. Iskolánkban 
tanított ugyanis a legtöbb volt Eötvös kollégista, 
összesen 14 (Losonczi Zoltán, [Szolár] Gyóni Ferenc, 
Réz Henrik, Remport Elek, Jánossy István, Vermes 
Miklós, Levius Ernő, Kerecsényi Dezső, Blázy Lász
ló, Jakabfi László, Laki Tibor, Bánhegyi György, 
Králik Dezső és Gyapay Gábor). Ez önmagában 
bizonyítja a tanári kar magas műveltségi szintjét. 

A tanárok egy részét a tanítás szinte teljesen 
lekötötte, de alkalomszerűen ők is jelentkeztek tudo
mányterületükön egy-egy tudományos cikkel. Ha 
szemügyre vesszük, hogy ebben a korszakban mely 
folyóiratokban találkozunk az iskola tanárainak pub
likációival, kiderül, hogy a legkomolyabb tudomá
nyos szakterületek, az egyes szaktárgyak, a külön
böző művészetek, a pedagógiai szakirodalom, a szép
irodalom és a népszerűsítő egyházi irodalom egyaránt 
képviselve van ezen a színes palettán. 

A tanárok közt most is sok a tudós kutató és alkotó 
elme. Mikola Sándor számára ez a korszak az, amikor 
az intenzíven kísérletező gyakorló tanár bátran szem
benéz a természettudományok új filozófiai kérdésfel
vetéseivel, és megírja 1934-ben A fizika gondolatvi
lága című művét. 

Renner János (1919-1949; igazgató: 1945-1949), 
aki szintén matematika—fizika szakos, bizonyos terü
leten folytatta Mikola munkáját, mert a fizika kísérle
teken alapuló tanítását kiemelkedően magas fokra 
emelte, hallatlan precizitást követelve meg tanítvá
nyaitól. Ugyanakkor még magasabb szinten művelte a 
tudományt, mert folytatta azt a geofizikai kutatómun
kát, amit Eötvös Loránd mellett elkezdett, sőt Eötvös 



kísérletét 1934-ben egy nagyságrenddel pontosabb 
mérési eredménnyel megismételte, és ezzel a súlyos 
és tehetetlenségi tömeg arányosságának problémáját 
igyekezett tisztázni. Az iskola igazgatója is lett, majd 
nyugdíjazása után mint a Geofizikai Intézet igazga
tója minden energiáját a tudományos kutatásokra 
fordította. Magas szintű fizikatankönyveket is írt. 

Kilczer Gyula (1933 — 1947) hasonlóan a geofizika 
kiváló művelője lett. Az iskola saját neveltje volt, 
hosszú időn át (14 évig) tanított, majd geofizikai 
tudományokkal foglalkozott. Előzetesen matema
tika-tankönyvet is írt. 

Losonczi Zoltán (1917—1942) szelídségével és nai
vitásával a diákok rendszeresen visszaéltek, ugyanak
kor ő rendületlen szorgalommal művelte a magyar 
nyelvészetet, és számtalan nyelvtörténeti tanulmányt 
írt. 

Réz Henrik (1921 — 1952) a német nyelvészet kuta
tója volt, és mint ilyen, szülőföldjének, a Bácskának 
német néprajzi és nyelvészeti anyagát gyűjtötte és 
dolgozta föl. Műveinek jelentős részét Németország
ban publikálta. 

Kerecsényi Dezső (1928—1938) a magyar irodalom 
oktatásában megújító szerepet játszott. Iskolánkban 
10 évig tanított, innen az egyetem gyakorlógimnáziu
mába került 1938-ban, majd Debrecenben kapott 
egyetemi katedrát. 

Fest Sándor már elismert tudósként vállalt állást 
iskolánkban, majd az Eötvös Kollégiumban és az 
egyetemen lett professzor, számos angol tudományos 
mű és nyelvkönyv szerzőjeként. Három évig tanított 
a fasori gimnáziumban, 1934 és 1937 között. 

Sólyom Jenő 1931-ben vette át Bereczky Sándortól 
a hitoktató tanári állást, és 8 évig volt iskolánk tanára. 
Ezalatt is intenzív egyháztörténeti és egyházjogi kuta-



tásokat végzett, majd 1938-ban a régi Erzsébet Tudo
mányegyetem soproni evangélikus teológiai karának 
tanárául hívták meg. 

Jelentős az iskolaügyről írt állásfoglalása, melyben mint lelkész 
és egyházjogász kifejtette, hogy az iskolák fenntartása sem az 
államnak, sem az egyháznak nem lényegszerű feladata. Szerinte a 
nevelés a szülők hatáskörébe tartozik, mert ez az ő joguk, sőt 
kötelességük. Az iskola tehát a szülők alkalmi társulása révén 
társadalmi feladat lesz. Ha a közösség nem tudja ezt ellátni, akkor 
kell az államnak és az egyháznak fellépni, hogy ne tűrjenek el rossz 
oktatást. Az evangélikus iskolák legfőbb létjogosultságát a valóság 
tisztelete biztosítja. „A valóság előtti tisztelet szabadítja fel az 
evangélikus iskolát a jó , a megbecsülést szerző munkára; ez teszi 
számára lehetővé, hogy igazán az életre neveljen... Ha az állam 
nem a valóságot akarja taníttatni az iskolákban, hanem az ismere
teket a világnézetéhez alakítja..., akkor nem tűri meg a valóságtisz
telő egyházi iskolát." 

Scholtz László lett 1938-ban a hitoktató. O az 
iskola régi diákja, nemcsak a teológiai tudomány 
területén publikált, hanem az evangélikus egyház 
neves költőjeként is szerepel. Két évig tanított. 

Sárkány Sándor 1936-ban került az iskolához mint 
földrajz—természetrajz szakos tanár. Már akkor is 
tekintélyes növényföldrajzi tudományos publikációk 
szerzője volt. Rendkívüli aktivitására jellemző, hogy 
a diákokat rendszeresen kirándulni vitte közelre s 
távolra, biológiai kísérleti kertet létesített, a szertárat 
intenzíven fejlesztette, és közben fáradhatatlanul 
folytatta tudományos kutatásait. A modern tudomá
nyos elméleteket maximálisan igyekezett összekap
csolni a nevelés gyakorlatával. 

„A nevelés sikerének feltétele az elmondottak egybevetése után 
először is az, hogy úgy a növendék, mint a nevelő testileg és lelkileg 
normális adottságokkal rendelkezzenek, közöttük a bizalom le
gyen az összekötő kapocs. A nevelő ne csupán parancsoljon, 



hanem amellett észrevétlenül kormányozzon; ne erőszakoljon 
olyan tulajdonságokat, amelyeknek öröklött alapja hiányzik. Ne 
hivatalnak tekintse működését, hanem hivatást érezzen a feladatok 
elvégzésére és hogy elhivatottságában, valamint nevelési munkájá
ban rendületlenül higgyen. De minden munkájában, cselekedeté
ben, gondolatában egy erő legyen az uralkodó és irányító s ez: a 
szeretet, amely ha megvan benne növendékei és pályája iránt, 
akkor ez meg fogja mutatni az utat, s át fogja hidalni a nehézsége
ket a nevelés göröngyös pályáján." 

1943-ban növény-kísérletügyi főadjunktus lett, 
majd 1947-től egyetemi tanár a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen. 

Stohl Gábor az iskola neveltje volt, aki 1942 és 1947 
között többször segítette ki az iskolát — elsősorban 
tanítványi hálából és ragaszkodásból — természet
rajz-, kémia- és földrajztanítással. Alapvető tevé
kenysége azonban a biológiai tudományos kutatás 
volt. 

Lipták Pál 1943-tól tanított természetrajzot és föld
rajzot, 1949-től múzeumban, majd egyetemi tanár
ként működött az Eötvös Loránd Tudományegyete
men. A mai napig az antropológia egyik legkiemelke
dőbb művelője. 

Králik Dezső matematika—fizika szakos tanár az 
iskola neveltje, 1946-tól működött itt, majd 1950-től a 
műegyetemen tanított matematikát. 

A tanári kar jelentős része az időnkénti publikálás 
mellett tanítási tapasztalatait és tudományos képzett
ségét felhasználva tankönyvírással segítette a magyar 
iskolaügyet. *Bélay (Koch) István egyetemes történeti 
tankönyvet és történelmi atlaszt készített. 1910 és 
1945 között tanított a gimnáziumban, igazgató is volt 
1935-től. 

Bogsch Sándor 1918 és 1948 között volt természet
rajz-, földrajz- és kémiatanár. 1925-től a V I . osztályos 



tanulók számára Kubacska Andrással együtt meg
szervezte az ásványtani és kémiai gyakorlatokat, 
majd 1927-től beindította az V. osztályosok számára 
a biológiai gyakorlatokat. A tanulók ezeken a tudo
mányterületeken is hozzászokhattak az önálló megfi
gyeléshez, és a személyes tapasztalatok az ismeretek 
sokkal eredményesebb rögzítését is szolgálták. Több 
földrajztankönyv szerzője is volt. 

Klaniczay Sándor 1919-től 1947-ig tanított magyart 
és latint. Magyar irodalmi tankönyvet írt, az interná
tus első igazgatója volt. 

Remport Elek (1921 — 1952) magyar—latin—görög 
szakos tanárként tevékenykedett. Hatása nemcsak a 
fasori iskola diákjaira terjedt ki , az Ifjú Evek című 
evangélikus ifjúsági lap szerkesztőjeként az egész 
evangélikus ifjúságot nevelte. 

Ihász József 1922-től tanított latint és görögöt, 
majd a felszabadulás után, kihasználva a hadifogoly 
korában szerzett orosznyelv-ismeretét és klasszika-fi
lológus képzettségét, hézagpótló munkát végzett, 
mert ő írta meg az első orosztankönyveket a magyar 
közoktatás számára. 

Jánossy István 1926 és 1949 között tanított történel
met és latint. A protestáns iskolák számára írta meg 
az új tanterv alapján a gimnáziumi történelemkönyve
ket Varga Zoltánnal közösen. 

Vermes Miklós 1929-től volt az iskola tanára. Mun
kája során a természettudományok legújabb eredmé
nyeit azonnal beépítette a tanításba mind a fizika és 
kémia, mind a matematika terén. Ugyanakkor ezek
ről a kérdésekről számos cikket és könyvet is írt. 
Nagy sikerű kémia- és fizikatankönyvek szerzője. A 
fényképezésről és rádióról megjelent könyvei is közis
mertek. 

Levius Ernő 1935-től tanított fizikát és matemati-



kát. Ő is a legújabb tudományos eredmények felhasz
nálásával dolgozott. Nagy kitartással, kézügyességgel 
és elméleti ismereteinek segítségével számos olyan 
kísérleti eszközt készített, ami a modern oktatás 
színvonalát nagymértékben emelte. Ezekről, vala
mint alkalmazásukról a különböző szaklapokban cik
keket írt. 

Blázy László 1938-tól tanított magyart és németet, 
majd oroszt, ennek megfelelően német- és orosztan
könyveket írt. 

Jakab fi László magyar—angol—német szakos ta
nárként 1938 óta tanítottt a fasori gimnáziumban, a 
Deák téri leánygimnázium igazgatója is volt. Számos 
angol tankönyv szerzője. 

Gyapay Gábor 1947-től tanított az iskolában törté
nelmet és latint; ő is a gimnázium neveltje. Történe
lemtankönyveket és tanári kézikönyveket írt. 

Grünvalszky Károly 1939-től 1946-ig volt hittanta
nár. Elsősorban az egyházi lapokban és az ifjúsági 
irodalomban publikált. Utódja 1948-tól Muncz Fri
gyes, aki egyháztörténeti tankönyvet írt. Csaba 
László (1940—1952) régi hagyományok felújítójának 
számít, mivel teológusképesítése mellett kezdetben 
történelem és földrajz szakos tanárként tanított, majd 
egy ideig a hitoktatói feladatokat is ellátta. 

A klasszikus nyelvek tanításának volt eredményes 
mestere Dengelegi Lajos (1929—1945). Az ő tanítvá
nya Bánhegyi György, eredetileg latin—görög szakos 
tanár, aki globális műveltségéről és kiemelkedő 
nyelvérzékéről híres. Ez tette lehetővé, hogy amikor 
kémai szakra képezte át magát, ott is a legkiválóbbak 
közé került. 

Az élő nyelvek oktatása egyre újabb feladatokat rótt 
a tanári karra. A hagyományos németnyelv-tanításban 
Réz Henrik mellett Csipkay Sándor (1936—1945), 



Laki Tibor (1941-1952, igazgató: 1949-1952), Ja-
kabfi László és Blázy László végeztek eredményes 
munkát. Az angolnyelv-tanítás területén Fest Sándor 
mellett szintén kialakult egy igen hatásos csoport 
Endrődi Frigyes (1934—1952), Jakab fi László és 
Csaba József (1947' — 1952) személyében, az olasz- és 
spanyolnyelv-oktatást pedig Poppé Béla (1940— 
1952) honosította meg az iskolában. 

A művésztanárok közül Peskó Zoltán nemcsak a 
fasori templom orgonistája, kántora, az iskola ének
tanára volt 1930 óta, hanem országos hírű orgonamű
vész, aki számos egyházi és világi fórumon szerepelt 
orgonistaként és karnagyként. Zeneszerző is volt. 

Oppel Imre 1906-tól 1946-ig folyamatosan szolgálta 
művészetével, szaktudásával és szervezőképességé
vel az iskolát. Mint festőművész számos portrét 
készített az iskola és az egyház nagyjairól, számos 
oltárképet festett, de mint tájképfestő is elismert volt. 
A Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban rendszere
senjelentek meg alkotásai a különböző kiállításokon. 

Peti János 1946-tól látta el a rajztanár és művészet
történész feladatait. O is alkotó művész volt. Több 
alkalommal állított ki önállóan. 

Szólnunk kell Bexheft Ármin iskolaorvosról is. 
1897-től 1930-ig volt az iskola orvosa és egészségtan
tanára, de ugyanakkor a magyar iskola-egészségügy 
egyik leglelkesebb fejlesztője is. A fasori építkezés 
előtt külföldön tanulmányozta az iskolákat higiéniai 
szempontból. Lelkiismeretességére jellemző, hogy 
két éven át rendszeresen lemérte a tanulók testsúlyát 
és magasságát, csak azért, hogy a legmegfelelőbb 
iskolapadot kiválassza. Számos egészségtani tan
könyvet írt, az egészségtani tanterv és módszeres 
útmutatás kidolgozója, az iskolaorvosok és egészség
tantanárok kiképzésének egyik irányítója, számos 



társadalmi egyesület tagja. Éveken át rengeteg cikk
ben tárgyalta az iskola-egészségügy szinte valamennyi 
felmerülő kérdését. Egyike volt azoknak, akik az 
ifjúság szexuális felvilágosításáért kiálltak, és saját 
gyakorlatában az érettségi előtt álló tanulókat 1905-
től presbitériumi határozat alapján ellátta egészség
ügyi tanácsokkal. 

Ebben a korszakban is számos tanár mellett talá
lunk beosztott tanárjelölteket, akik itt töltik gyakor
lóidejüket a minisztérium és az egyházi főhatóság 
engedélyével. Ezek a tanárok: Oppel Imre, Renner 
János, Sulek József, Fest Sándor, Kerecsényi Dezső, 
Réz Henrik, Bogsch Sándor és Jánossy István. 

Új területek nyíltak meg a tanárok előtt, így a rádió 
és a film. Többen tartottak alkalmi vagy folyamatos 
rádió-előadásokat, egyesek pedig bekapcsolódtak az 
oktatófilmek készítésébe. 

* 
A tanárok anyagi helyzete kiegyensúlyozott volt, 

bár természetesen követte az általános gazdasági 
helyzet hullámzását. Fizetésük az állami fizetéssel 
megegyezett, 1924-től a V. fizetési osztály is megnyílt 
előttük. A bérek 87,5%-át az állam, 12,5%-át az 
egyház fedezte. 

Az alapítványok és ösztöndíjak az első világháború 
utáni infláció során értéküket vesztették, kivéve az 
ingatlanba fektetett Várdombi Simonyi Ágost-alapít
ványt. Szerencsére az alapítvány te vők egy része a 
stabilizáció után pengőben megújította a régi alapít
ványt, de szép számmal jöttek létre újak is. Ez tette 
lehetővé, hogy a tanárok időnként külföldi tanul
mányútra mehettek. 1941-ben jött létre a tanári 
özvegyeket és árvákat támogató alap. A tanárok már 



a század elején saját körükben létrehoztak egy sajátos 
takarékpénztárt, a „formicát", ami Rátz László kezelt 
lelkiismeretesen 30 éven át. 

Egyébként a külön jövedelmeket (mint a pót- és magánvizsga-, 
érettségi díjak) egy közös pénztárba tették, és az év végén — 
függetlenül attól, hogy ki mennyi tanulót vizsgáztatott — egyenlő 
arányban szétosztották. E z a rendszer erkölcsi kényszert jelen
tett, hogy mindenki vegye ki a részét a közös munkából . így 
például, aki nem vizsgáztatott, az vezette a jegyzőkönyveket , 
vagy más adminisztrációt végzett . E z a rendszer tette lehetővé , 
hogy ez a nagy iskola lényegében minden helyi adminisztratív 
munkaerő nélkül bonyolította az ügyeket , mégpedig zökkenő
mentesen. 

A tanári kar társadalmi élete meglehetősen han
gulatos volt, társas összejövetelek, kirándulások, 
vég nélküli tarokkpartik, egy-egy névnap vidám 
megünneplése mellett, szakok szerinti baráti körök 
meghitt beszélgetései és vitái jellemezték. A köz
ponti kérdés vagy az ifjúság, vagy a tudomány, vagy 
kinek-kinek a saját gyermekeivel kapcsolatos ta
pasztalatai voltak. A zene is hozzá tartozott a 
társadalmi élethez, időnként összehoztak egy-egy 
vonósnégyest, és eljutottak arra a szintre, hogy az 
iskolai ünnepélyeken is felléptek. 

A tanulók létszáma ebben az időszakban egyenlete
sen alakult, 600 és 700 között mozgott. 1927 óta egy 
ötödik párhuzamos osztály is nyílt; mindig akkor 
bontottak egy felsőbb osztályt ketté, ha túl nagy lett 
ott a létszám. 



A tanulók létszámának és összetételének alakulá
sát a 9. táblázat mutatja. 

9. táblázat 

Tanév Összes 
Evan
gélikus 
szám % 

Refor
mátus 

Unitá
rius 

Kato
likus 

Izrae
lita 

Görög
keleti 

1920/21 685 282 41 106 88 209 
1925/26 591 273 46 81 2 72 162 — 
1930/31 625 302 48 89 2 68 163 1 
1935/36 659 372 56 115 3 56 111 2 
1940/41 663 400 60 123 1 66 73 — 
1946/47 654 402 61 96 9 111 33 — 

A számokat elemezve legfeltűnőbb az izraeliták 
számának fokozatos csökkenése. Ennek az eddigie
ken kívül más okai is vannak. Az evangélikus 
nevelés kétségkívül vonzó hatást gyakorolt a más 
vallásúakra is, így elsősorban az izraelitákra, hiszen 
a keresztény hitre térés az integrálódás teljessé 
tételét jelentette. Ez az ifjabb generációnál figyel
hető meg leginkább. Természetesen kivétel is akadt, 
például a világhírű matematikus Neumann János 
esete, aki több osztálytársához hasonlóan még az 
érettségi előtt evangélikus hitre akart térni, apja 
azonban ezt nem engedte meg. A másik tényező a 
politikai helyzet fokozatos romlása. Hitler hata
lomra kerülése és különösen az Anschluss után 
éppen a módosabbak részben politikai ellenszenv
ből, részben egzisztenciális bizonytalanságból igye
keztek külföldre távozni, olyan országokba, ahol a 
polgári demokrácia biztos talajon látszott állani. 
Végül a harmadik, a legsúlyosabb ok a deportálások 
és a nyilas rémuralom pusztításai. 



A tanulók szociális származását a 10. táblázat 
mutatja. 

10. táblázat 

Szülők foglalkozása Százalékos arány 

Nagybirtokos, nagyiparos, 
nagykereskedő, bankár, politikai vezető 9,9 

Közép- és kisbirtokos 1,9 
Napszámos, alkalmazott, munkás 6,9 
Kisiparos 7,8 
Kiskereskedő 5,6 
Köztisztviselő 13,5 
Magántisztviselő 29,0 
Katona (tiszt, altiszt) 2,9 
Értelmiségi 19,5 
Egyéb 3,0 

Azoknak a szülőknek a száma, akiknek műveltsége 
az iskolai szint alatt marad, ekkor kb. 23% lehet. Ez 
egyrészt mutatja a főváros polgárosodásának előreha
ladott voltát, másrészt ezzel összefüggésben a mobili
tásban való részvétel csökkenését. 

A létszám stabilizálódása azt eredményezte, hogy 
1924-től megszűnt a felvételi vizsga (addig megvizsgál
ták a helyesírásukat, a beszéd- és matematikai készsé
güket) . Ennek természetesen voltak hátrányos követ
kezményei is. Erre lehet következtetni Koch István 
igazgató finom megfogalmazásából: „Ahol a szülők 
azt látják, hogy gyermekük szorgalma ellenére sem 
mutat kellő eredményt, ott kétségtelenül az iskolatí
pus megválasztása nem megfelelő." Egyébként a sze
lekció ekkor is keményen működött. Az 1935 és 1943 
között járt évfolyamban a nyolc év alatt 147 tanuló 
„fordult meg", és ebből 61-en érettségiztek. Az arány 
általában ehhez hasonló a többi évfolyamon is. 



Ugyanakkor a tehetségeket igyekeztek erőteljesen 
támogatni. 1941-ben az állami iskolákhoz hasonlóan 
felemelték a javító vizsgák díját és az osztályismétlő 
tanulók tandíját. Az így összegyűlt pénzt tehetséges, 
rászoruló tanulók támogatására fordították. Ez a 
gyűjtés tette lehetővé, hogy például a Fasorban egy 
hatgyermekes törpebirtokos család tehetséges tanu
lójáról gondoskodtak. 

A tanulás egyéb feltételei ebben a korszakban 
fokozatosan javultak, a szertárak állománya gyorsan 
nőtt és modernizálódott. A szemléltetésben egyre 
több teret kapott a filmvetítés. Vetítőgépe 1936-tól 
volt az iskolának, és elsősorban a földrajz- és fizikaok
tatásban használták. Az élő nyelvek tanítása is inten
zívebbé vált. 1934-től a német mellett angolt is 
kezdtek tanítani. A választék 1940-ben tovább bő
vült, mert az olasztanítás is megindult az V. osztálytól 
kezdve, franciát pedig rendkívüli tárgyként lehetett 
tanulni. 

* 

A tanulmányi kirándulások ebben a korszakban 
már szerves részei a diákéletnek. Minden osztály 
rendszeresen járt egynapos tanulmányi kirándulá
sokra vagy hosszabb többnapos utakra, hogy az 
ország nevezetes tájait megismerjék. Gyakori volt a 
hajókirándulás, amikor bérelt hajóval hol Visegrád
ra, hol Zebegénybe, Vácra vagy a Csepel-sziget 
körüli útra mentek. A tanárok többször szerveztek 
Rómába, Észak- vagy Dél-Itáliába kirándulásokat, 
de a költségek miatt nem mindenki számára volt 
elérhető az itáliai út. 

Az ilyen nagyobb kiadások fedezésére igyekeztek a 
diákokat takarékosságra szoktatni, eleinte a kisebbe-



ket, majd a nagyobb diákokat is bevonták a takaré
kossági perselyakcióba 1936-tól, majd 1942-től az 
országos Diákkaptár-mozgalomba. A háború alatt ez 
erősen kibővült különböző gyűjtésekkel (száraz ke
nyér;, üveg, hulladék vas), illetve üzleti tevékenysé
gekkel (bizonyos haszonkulcs mellett zsebkönyveket, 
levelezőlapokat és a Magyar Klasszikusok sorozatot 
lehetett árulni, a Híd és a Forrás című folyóiratra 
előfizetőket lehetett gyűjteni). 

Az Arany János Kör ebben az időszakban is meg
tartotta frissességét, mert a magyar szellemi élet 
minden új jelenségére hamar reagáltak a diákok. Nagy 
hatással volt rájuk az urbánus—népies vita, ennek 
gyakorlati mozgalmába is bekapcsolódtak: 1938-ban a 
kör csatlakozott az egyetemi hallgatók falukönyvtár
mozgalmához: pénzt és könyveket gyűjtöttek erre a 
célra. Az anyagot a Faluszövetség kiegészítette, és a 
Pest megyei Kisbócsa községben népkönyvtárat állítot
tak fel. Egyébként ez volt az első, középiskolai tanulók 
által alapított népkönyvtár hazánkban. 

A színművészet is komoly érdeklődésre számított, 
mert a kör tagjai sokat jártak színházba, vitaüléseket 
tartottak, sőt 1947-ben külön „színháztudományi cso
port" is létrejött. 

Az Arany-emléküléseken kívül számos irodalmi 
vagy történelmi nagyságról, vagy jeles történelmi 
eseményről is egy-egy díszülésen emlékeztek meg. 
így Madách Imre, Ady Endre, Gyóni Géza, Tolsztoj 
Leó, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc, Széchenyi Ist
ván tiszteletére, illetve a mohácsi csata évfordulójára 
emlékeztek. Heckenast Gusztáv V I I I . osztályos tanu
ló, a kör főkönyvtárosa 1941-ben megírta a kör 100 
éves fennállásának történetét. Rendszeresen tűztek 
ki pályatételeket is, és az eredményes munkákat 
pályadíjakkal jutalmazták. 



A felszabadulás után szervezetileg is kifejezésre 
jutott, hogy a kör a természettudományokkal is foglal
kozik, mert kettős tanár elnökség alakult ki: Ballai 
Mihály képviselte az irodalmat, Levius Ernő pedig a 
természettudományokat. • 

Tovább folytatta működését a Dal- és Zeneegyesü
let is. Két alkalommal hangversenyt rendeztek a 
Zeneakadémián, a protestáns iskolák közös megmoz
dulásaként, 1935-ben a fasori gimnázium, a reformá
tus fiú- és leánygimnázium és a Deák téri leánygimná
zium ének- és zenekarai Bach-, Händel- és Schütz-
hangversenyt rendeztek. 1937-ben pedig ugyanez az 
együttes Telemann: Jöjj népek megváltója kantátát 
adta elő. De arra is volt példa, hogy a Nyíregyházi 
Evangélikus Gimnázium zenekara látogatott az isko
lába, és itt adott hangversenyt. Peskó Zoltán szemé
lyében egy kézbe került a tanár elnökség és a karnagyi 
feladatkör. Szemléletének bemutatására idézzük az 
1940-es külföldi útjáról beszámoló cikkből az alábbi 
részt: 

„Az elszakított területek magyarságának nemzeti érzését dala
ink tartják ébren. Hányszor hallgatják titokban, könnyezve a 
magyar Himnuszt, Szózatot! A történelem bizonyítja, hogy voltak 
kultúregyesületek, melyekben a dal és a művészet volt a nemzeti 
érzés összetartó ereje. Nekünk magyaroknak népdalkincsünkben 
olyan értékeink vannak, melyeknek felhasználásával nemcsak 
belső magyarságunkat erősítenénk, hanem evvel a kinccsel az 
egész világot elláthatnánk, így lehetnénk a világ vezető muzsikus 
nemzete. A muzsika nyelve független az országhatároktól, hangja
ival sok mindent elmondhatunk, amire a szó erőtlen." 

* 
Az 1913-ban megalakult cserkészcsapat — ez a 

mozgalom, amely ugyan nem az iskola keretei közül 
nőtt ki , de valós igényeket elégített ki , és az ifjúságtól 
maximális öntevékenységet kívánt meg — fokozato
san fejlődött, és az ifjúság életének szerves része lett. 



Nem volt kötelező, épp ezért nagy lelkesedéssel 
dolgozott az a 120-150 diák, aki elkötelezte magát. 
Az iskola csapata 1917-től a Magyar Cserkész Szövet
ség 16. számú csapata volt. Bogsch Sándor, aki 
Loisch Jánostól 1920-ban átvette a csapat tanári 
felügyeletét, így határozta meg a célokat: „Köteles
ségre, önfegyelmezésre szoktatja, hogy az elvállalt 
munkát minden körülmények közt teljesíteni is kell s 
ezt mind önként, kényszer nélkül, saját lelkének, 
jobb énjének ösztönzésére... foglalkoztatja az ifjúsá
got szabad idejében, hasznos ismeretekre tanítja, a 
természettel megismerteti, kézi ügyességét fejleszti s 
testi-lelki tisztaságát megóvni igyekszik." 

Ezeket a célokat a fasori csapat eredményesen 
szolgálta. Volt otthona, ahol műhelye, könyvtára is 
helyet kapott, volt rengeteg játéka és sportlehetősége 
is. Miden évben nyáron háromhetes nagy tábort szer
veztek, ezenkívül vízitábort, mozgótáborokat, télen 
sítábort; hajókirándulásokon vettek részt, ünne
pélyeket tartottak. A felszerelés is gyarapodott: sát
rak, edények, tarisznyák, ásók, csákányok, kötelek, 
telefonok, mentőfelszerelés állt rendelkezésre. 

A legnagyobb esemény azonban a megyeri nemzeti 
nagytábor volt 1926-ban (ahol 7500 cserkész gyűlt 
össze) és a gödöllői Jamboree 1933-ban. Bogsch 
Sándor után Réz Henrik, Dengelei Lajos, Sólyom 
Jenő, Csipkay Sándor és Endrődi Frigyes voltak a 
cserkészet felügyelő tanárai. A cserkészet eredmé
nyes munkájára vall az a sok meleg hangú visszaemlé
kezés, amely az egykori cserkészek élményeit örökíti 
meg. 

Új lendületet kapott a Diák Sportkör, a szakosztá
lyok száma nőtt. 1926-ban torna-, atlétika-, úszó-, 
vívó-, tenisz-, sí-, pingpong-Jéghoki-, futball-, füles
labda- és turisztikai szakosztályok működtek válasz-
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tott ifjúsági vezetők irányításával. Ezekhez a követ
kező évben kosárlabda és korcsolya is csatlakozott, 
majd a céllövészet. (Az ehhez szükséges golyófogó 
berendezés is elkészült.) Rendszeressé vált a dísz-
torna is, ahol az egész ifjúság bemutatta készségeit és 
eredményeit. A versenyek különböző szinten szerve
ződtek. A háziversenyek mellett iskolaközi, majd 
KISOK (Középiskolás Sportkörök Országos Köz-
pontja)-versenyek tették lehetővé az eredmények 
értékelését. A szakosztályok száma természetesen 
időnként változott, újak is keletkeztek, mint az íjász-
és vízilabda-, mások megszűntek, mint a divatból 
kimenő füles labda miatt a füleslabda-szakosztály. 
Kétségtelen, hogy a 2800 m2-es udvar rengeteg sport
lehetőséget kínált, és ezt az egyesület ki is használta. 
(Inkább az a panasz időnként, hogy a túlhajtott 
sportolás elvonja az ifjúságot az elmélyedéstől.) Nagy 
lehetőséget jelentett az is, hogy az iskola szomszédsá
gában teniszpályákat nyitottak. Ezeket az iskola télen 
kibérelte, felöntötték, így korcsolyázni is lehetett, sőt 
az iskola nagyszámú korcsolyát is beszerzett, hogy a 
rászorulók is tudjanak sportolni. 

A Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör az 1926/27-
es tanévben alakult. Az előzményekhez tartozik, 
hogy az új tanterv értelmében a görögpótló tárgyak 
tanításának megszűnése azt jelentette, hogy a felsőbb 
osztályokban a rajzoktatás teljesen elmaradt. Ennek 
pótlására szervezte meg Oppel Imre rajztanár-festő
művész a kört. A célt így fogalmazta meg: „Az ifjúság 
rajzi és festő tudásának kibővítése, a kézügyesség 
fejlesztése, a műtörténeti ismeretek gazdagítása, vetí
tett képes előadások segítségével, múzeumok látoga
tása által a műízlés fejlesztése, évenkénti kiállítások 
rendezése." ... „A kör olyan irányban bővíti ki az 
ismereteket, amelyekre minden, magát műveltnek 



mondó embernek feltétlenül szüksége van." A kör 
elsősorban a szakosztályokban működött. Idősebb 
diákok vezetésével a fiatalabbak élhették ki alkotó 
kedvüket, közben megtanulták a szakszerű módsze
reket, az eszközök használatát, ízlésük és kézügyessé
gük fejlődött. A fennállás során a következő szakosz
tályok működtek: építészeti, szobrászati, festésaeti, 
galvanoplasztikái, lombfűrész-, repülőmodellező, 
irodalmi, sajtó- és propaganda-, könyvkötő, fényké
pészeti és filmszakosztály. Ezek félszerelése fokoza
tosan gyarapodott. Szinte évenként kiállításokon szá
moltak be a kör alkotómunkájáról. A kiállítások 
részben kézügyességiek, részben művésziek voltak, 
illetve a helyi és országos versenyek eredményeit 
mutatták be. Igen fontos tevékenység volt a vetített 
képes előadás-sorozatok szervezése. Ezeket eleinte 
Oppel Imre tanár elnök tartotta, de egyre nagyobb 
mértékben bekapcsolódtak a tanulók is, akik elsősor
ban nagy művészek munkásságát vagy a fontosabb 
művészeti irányzatokat ismertették szintén vetített 
képekkel kísérve. A körnek epidiaszkópja, majd 
filmvetítő berendezése is volt. 

Intenzíven tartotta a kör a kapcsolatot az iskolánk
ból kikerülő vagy az iskolával kapcsolatban álló 
művészekkel (Glatz Oszkár, Kunwald Cézár, Sár
kány Gyula, Benczúr Gyula, Eder Gyula, Edvi Illés 
Aladár, Fényes Adolf, Dóczi Pál, Czene János, 
Czene Béla, Márk Lajos festőművészek, Lux Elek, 
Noiret Ödön, Körmendi Frim Jenő, Vastagh György 
szobrászművészek, Vidor Emil, Mann Mihály, Mün-
nich Aladár, vágfalvi Quittner Ervin, Ligeti Aurél, 
Ligeti Pál, Bonta Jenő és Bereczky István építőművé
szek). 

Segítségükkel alakították ki az iskola képzőművé
szeti gyűjteményét, mert kértek tőlük eredeti alkotá-



sokat, így 1943-ra a körnek már 72 festménye és rajza 
és 14 szoboralkotása volt. Ennek segítségével nem
csak a múzeumi tárlatok látogatása során, hanem 
közvetlenül az iskolában is megismerkedhettek kor
társ nagy művészek eredeti alkotásaival. 

Sakk-kör csak rövid ideig működött az iskolában. 
1928-ban Bölcsházy Árpád tanár kezdeményezésére 
alakult, majd Faluba György vette át, 1932 és 1937 
között pedig Kilczer Gyula védnöksége alatt műkö
dött. Hetenként égy foglalkozást tartottak, de 1937-
ig, megszűntéig, meglehetősen sok házi és iskolák 
közötti versenyen vettek részt. 

A leventemozgalom nem a gimnázium ifjúságának 
igényei miatt jött létre, hanem központi állami intéz
kedések alapján indult meg 1939-ben. Az iskola 
leventeparancsnoka Mikó Imre lett, a leventecsapa
tok irányítója pedig Seybold Vilmos testnevelő tanár. 
Tekintettel arra, hogy a leventefoglalkozások idejét 
külső utasítások szabták meg, sok problémát jelentett 
ezek egyeztetése az egyéb ifjúsági mozgalmakkal. 
Elsősorban az ének- és zenekar szenvedett emiatt, 
mert a próbák idejével ütköztek a foglalkozások. 

Érdekes jelenség azonban, hogy bár a foglalkozáso
kat kényszernek érezték mind a tanárok, mind a 
diákok, mégsem alakult ki az a magatartás, hogy 
„csináljuk csak úgy tessék-lássék", hanem a foglalko
zásokat a testnevelés komoly erősítésének tekintve, 
körültekintően szervezték meg a munkát, így az 
valóban komoly kiképzés és a testi erő fejlesztése lett. 
Másrészt az ifjúság az iskola hagyományaiból adódó 
öntevékenységről sem tudott lemondani, mert 1943-
ban a V I I I . osztály a leventemozgalom égisze alatt 
szervezte meg 100 sebesült honvéd megvendégelését: 
énekkart állítottak össze, színdarabot adtak elő, és az 
előadásra meghívott sebesülteket teasüteménnyel, 



borral, cigarettával látták el. Ugyancsak a levente
mozgalom keretében látogattak el Gernyeszegre, a 
Telekiek ősi fészkébe, ahol megtapasztalhatták az 
erdélyiek meleg vendégszeretetét. 

Az Ifjúsági Segélyegylet 1865/66-tól, a kezdetektől 
mindvégig szolgálta nemes céljait, eleinte szerény 
keretek között, később igen nagy hatékonysággal. 
Kifizetett rászorulók részére tandíjakat, vizsgadíja
kat, jutalmakat adott, segélyeket fizetett ki tejellátás
ra, táborozási költségekre. Legjelentősebb azonban 
a könyvtári tevékenysége volt. A tankönyvekből 
ugyanis fokozatosan nagy példányszámot szereztek 
be, és év elején a tanulók ebből kaphattak ingyen 
vagy csekély bérösszegért. Az év végén természete
sen vissza kellett adni a kölcsönzött könyveket, hogy 
a következő évben ismét kiosszák a rászorulóknak. A 
könyvtárat szépen gondozták. A könyveket kemény 
táblába köttették, és ha a többévi használat során 
elrongyolódtak, újakkal cserélték ki. Évente közel 
250 tanuló jutott így tankönyvhöz. Nevelési értéke is 
volt ennek a rendszernek, mert a diákok megszokták, 
hogy a könyvekre vigyázzanak. 

Az Ifjúsági Gyámintézet nem az iskola spontán 
belső fejlődésének eredménye, hanem az Egyetemes 
Evangélikus Egyházi Gyámintézetnek az iskolában 
1898-ban megszervezett fiókintézete. Az egyesület 
célja, hogy a tanítványok által összegyűjtött adomá
nyokat részben egyházi, részben jótékonysági célokra 
szétossza, és ezáltal az ifjúság megszokja, hogy egyhá
zának áldozatra kész tagja legyen. A felajánlott és 
begyűjtött pénz egynegyedét be kellett fizetni az 
Egyetemes Gyámintézet pénztárába, a többiről az 



ifjúság közgyűlése döntött, hogy milyen egyházi in
tézményeknek juttatja, illetve mely tanulókat segé
lyezi. A gyakorlatban a bevételek nagyobb részét 
fordították szegény tanulók támogatására, és kisebb 
része ment külső kiadásokra, mint templomépítés, 
sajtóterjesztés, szórványegyházak támogatása, ár
vízkárosultak segélyezése. 1939-ben a nagytarcsai 
evangélikus népfőiskolát is támogatta a gyáminté
zet. A belső ügyintézés itt is az ifjúság önkormányza
tán alapult, csak a pénztárat kezelte a tanár elnök. 
Bereczky utódai Sólyom Jenő, Scholtz László, 
Grünvalszky Károly és Csaba László voltak. A kör 
igen sokszor vallásos estéket is rendezett, a negyve
nes évek elején pedig előadás-sorozatot is, amelyre 
neves előadókat hívtak meg, 1941/42-ben például 
Plachy Lajost, Dezséry Lászlót, Kéken Andrást, 
Morócz Sándort, Wolf (Ordass) Lajost és Molnár 
Rudolfot. 

Nagy jelentőségű volt az ifjúság életében az orszá
gos tanulmányi verseny is. 1923-ban indultak ezek a 
versenyek, amelyek nemcsak az egyes tanulók tudá
sát mérték össze, hanem még inkább az iskolák 
eredményeit. 

Magyar irodalomtörténet, szépirodalom, latin, tör
ténelem, földrajz, mennyiségtan, fizika, természet
rajz, rajz, szép kiejtés (1939 óta) és görög (1938 óta az 
elsőéves egyetemi hallgatók részére) voltak a tantár
gyak. 

Minden iskola minden tantárgyból csak egy tanulót 
nevezhetett. Ezért az iskolán belüli versengés dön
tötte el, hogy az érettségiző osztályból melyik tárgy
ból ki képviselje abban az évben az iskolát. 

Nagy kitüntetésnek számított, ha valakit az iskola 
nevezett, és még nagyobb dicsőség volt, ha valaki 
eredményt ért el. Az első hat helyet pontozták 6—1 



ponttal, és így alakult ki az egyesített eredmény. Az 
országos tanulmányi versenyekről szóló kimutatást a 
11. táblázat tartalmazza. 

11. táblázat 
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1923 4 4 I I I . 

1924 1 1 2 V . 

1925 6 6 I V . 

1926 2 5 3 2 12 I I . 

1927 6 3 3 6 5 23 I . 

1928 2 2 5 2 11 I I . 

1929 4 6 3 4 17 I . 

1930 1 4 % 4 4 13 I I I . 

1932 6 6 V . 

1933 3 3 2 3 11 I I I . 

1934 2 1 5 1 9 V . 

1935 3 6 6 15 I V . 

1936 5 3 8 I I . 

1937 6 6 6 6 6 4 2 36 I . 

1938 1 1 6 4 8 V . 

1939 5 2 44 2 9 V . 

1940 2 6 1 5 6 20 I . 

1941 3 5 2 1 11 I . 

1942 4 5 9 V . 

1943 2 5 6 6 6 19 I . 

Az iskola az összesített pontszámok alapján, 252 
ponttal messze megelőzte az ország többi iskoláit. Az 
évenkénti versenyben 6 alkalommal volt az első, 4 
alkalommal a második és 3 alkalommal a harmadik. 
A legeredményesebb tárgy a történelem volt 45 



ponttal, utána a latin 40 ponttal, majd a földrajz 
következett 29 ponttal. 

1944-ben ezek a tanulmányi versenyek megszűn
tek, majd 1947 után új rendszer alakult ki . Az iskola 
itt is jó eredményeket ért el. 

* 
Az iskola története során gyakran volt probléma a 

vidéki tanulók elhelyezésével és gondozásával. Erre 
több kísérlet történt, de végleges megoldás csak 
1927-ben született. Akkor a Damjanich utca 28/b 
számú bérházban megnyílt az internátus. (Az épületet 
előzetesen az egyházi főhatóság azért vette, hogy ott 
helyezze el az elemi iskolát, az internátust, és a 
tanárok számára szolgálati lakást biztosítson.) 

Az internátus vezetője Klaniczay Sándor, a gimná
zium tanára lett, ebben â  minőségben eforus — 
később igazgató — névvel. O fogalmazta meg az 
internátus célkitűzését: „Az internátus célja a gimná
zium tanulóinak az evangélium és a hazaszeretet 
szellemében való nevelése. Olyan férfiakat akar ne
velni, akik az iskolai képzettség mellett sokoldalú 
társadalmi műveltségben az átlagon felül emelked
nek. E cél elérése érdekében az intézet a gondjaira 
bízott ifjúságnak teljes ellátással egybekötött, csalá
dias jellegű otthont nyújt, s gondoskodik összes testi, 
szellemi és erkölcsi szükségleteik korszerű kielégíté
séről." 

A földszinten volt az ebédlő, melyben zömmel 
ötszemélyes asztalok mellett kb. 50 főnek volt helye. 
Ugyanitt voltak a gazdasági helyiségek. Az első 
emeleten az igazgatói lakás mellett a fogadóhelyisé
gek, az orvosi és betegszobák. A második emeleten a 
növendékek dolgozótermei, a zeneszobák és a társai-



gó, a harmadik emeleten a tágas hálóterme^, a 
fürdők és mosdók. Az épület közvetlenül érintkezett 
az iskola telkével, így a növendékek a tágas udvart 
mindenkor használhatták. 

Az intézet személyzete a következőkből állott: az 
eforus mellett volt egy orvos, egy fogorvos (külön 
fogorvosi szoba is volt), két nevelőtanár, akik egyút
tal a német és angol társalgási órákat is ellátták, egy 
ének-, egy zenetanár, egy testnevelő tanár, a műhely
gyakorlatokat egy asztalosmester vezette (volt külön 
barkácsműhely). A 12 tagú technikai személyzeten 
kívül a tanári kar három-négy tagja korrepetitorként 
délutánonként foglalkozott a tanulókkal. 

A rendszeres életmód mind testi, mind szellemi 
fejlődésüknek hasznára vált. Az internátus volt nö
vendékei egyértelműen és egyhangúlag nagy lelkese
déssel nyilatkoztak az internátusban eltöltött időről 
és az ottani módszerekről. 

Klaniczay Sándor nemcsak kiválóan képzett, tudós 
tanár volt, hanem rendkívül lelkiismeretes, a problé
mákkal őszintén vívódó, cselekedeteit állandóan 
mérlegelő nevelő, a szó legszorosabb értelmében. 
Álláspontjához azután következetesen ragaszkodott, 
így lépésről lépésre alakította ki és finomította az 
internátus módszereit. Idézünk az értesítőkben kö
zölt jelentéseiből: 

„Internátusunk belső életében nevezetes esemény, hogy bejáró 
növendékeinknek száma jelentékenyen megszaporodott. Míg az 
első évben csak 4 ilyen növendékünk volt, addig a folyó tanévre 
már 21-en iratkoztak be. Egyre több fővárosi szülő látja be, hogy 
nagy nevelési értéket jelent számára az, hogy ha gyermekét egész 
nap iskolánkra és internátusunkra bízhatja. Sok szülő elfoglaltságá
nál, családi vagy lakásviszonyainál fogva nem nagyon ellenőrizheti 
gyermeke tanulmányait, egyéni s esetleg műveltségi viszonyainál 
fogva pedig még kevésbé vezetheti vagy irányíthatja. Viszont itt az 



internátusban gyermeke elsősorban higiénikus élet- és táplálkozási 
rendhez szokik, az idő racionális beosztásával pedig munkás és 
tevékeny élethez. Tanulmányaival mindennap a gimnáziumi taná
rok s a nevelőtanárok felügyelete alatt készül el, s az internátus 
módot ad neki, hogy idegen nyelvek s a zene tanulásával iskolai 
műveltségét sokoldalúbbá, a játék s a szabadtéri sportok űzésével 
pedig testét még a fővárosban is edzetté és ellenállóvá tegye." 

„Internátusunk a f. tanévben töltötte be fennállásának nyolcadik 
esztendejét. . . 

... Tradíciók alakultak ki az intézet életében, mind a testi, mind 
a szellemi, mind az erkölcsi élet terén, amikbe egyre kevesebb 
súrlódással, egyre több magától értetődő együttérzéssel illeszkedik 
bele minden növendék. így a testi nevelés terén, egészség dolgában 
ma már csaknem minden növendék egyformán viselkedik, beteg
ség nem igen fordul e lő köztük s valamennyien erőteljesen fejlőd
nek. A tanév végén — noha fővárosban nevelkednek — egészsé
gük éppen olyan kifogástalan, mint a tanév elején. Enemű nevelő
munkánk ellenőrzése s az esetleges fogyatékosságok felfedezése 
céljából kísérletképpen 13 felső osztályos bennlakó növendékünk 
fizikai képességeit az állandó orvosi felügyeleten kívül az Országos 
Társadalombiztosító Intézet képességvizsgáló állomásán is meg
vizsgáltattuk. A vizsgálat kiterjedt növendékeink izomerejének, 
kézügyességének, testmozgásának és érzékszerveinek vizsgálatára 
s megállapította, hogy 13 tanuló között 8 kitűnő, 5 jó fizikai 
képességű, amilyen 100 hasonló korú ifjú között csak 18 akad. 
Átlagos vagy az átlagnál gyengébb képességű nem volt köztük. 

A szellemi nevelés terén nem ilyen kedvező a helyzetünk. Itt úgy 
látszik, a természeti adottságok sem olyan jók, mint a fizikai téren. 
Az említett állomás műszereivel és kísérleti módszereivel növendé
keinket ebből a szempontból is megvizsgáltattuk és az volt az 
eredmény, hogy intelligencia, felfogó- és emlékezőképesség, tech
nikai értelem és gyakorlékonyság, valamint figyelem szempontjá
ból kitűnő nincs köztük, jóképességű 4, jó átlag 6, gyenge átlag 3. 
Csak gyenge vagy nagyon gyenge képességű nem akadt köztük. E 
megállapításhoz hozzá kell vennünk, hogy a tanulókat még meg
lévő képességeik kihasználásában is egyfelől a hiányos előképzett
ség, a megfelelő alap hiánya, másfelől az erkölcsi habitusban rejlő 
sokféle fogyatkozás nagyon akadályozza, úgyhogy a nevelőmunka 
nehézségei e téren sokkal számosabbak, mint a fizikai nevelés 
terén." 

„... Újra meg újra megtörténik, hogy a szülő, ki gyermekét 
erkölcsi vagy szellemi fogyatkozások miatt adta intézetünkbe, rövi-



debb vagy hosszabb idő múlva csalódottan kiveszi, mert nem tudja 
belátni, hogy tíz és egynéhány éves korban igen mélyen rögződnek 
már a gyermeki lélekben a kifejlődött téves magatartások és gátlások, 
úgyhogy azokon határidőre segíteni nem lehet, hanem csakis igen 
hosszantartó, türelmes és állandó nevelői munkával... 

Még korszerűbb feladatként tárult az intézet elé annak természe
tes felismerése, hogy növendékeinknek nemcsak testi, hanem 
szellemi, sőt erkölcsi nevelésében is csak tapogatódzunk, ha nem 
ismerjük előre összes testi és lelki sajátosságaikat... ha a szakértő 
orvospszichológiai vizsgálat fel nem fedi számunkra az illető 
értelmi vagy erkölcsi fogyatkozás okait... Különösen az egyetlen 
gyerekek és az elvált szülők gyermekei szenvednek néha olyan lelki 
zavarokban, melyeknek kiküszöbölése nélkül a nevelő munkánk 
eredményére nem számíthatunk. Kár, hogy a sok tehetség nem 
nyerhet alaposabb és rendszeresebb kiképzést csupán azért, mert 
közhely, hogy elsősorban a gyengéken kell segítenünk. Nemzetünk 
és egyházunk érdeke is azt kívánná, hogy ne a szellemi proletariá
tust növeljük, hanem olyan ifjakat neveljünk, akik széleskörű 
erkölcsi és szellemi előképzettség birtokában tehetséggel kerülnek 
ki az életbe s így tényleg meg tudják oldani azokat a nehéz 
feladatokat, amik majd rájuk várnak. 

Internátusunknak a jövőben egyre inkább a tehetségek nevelésé
vel kell foglalkoznia!" 

Egyértelmű, hogy az internátus szervesen kapcso
lódott az iskola elitnevelő tevékenységéhez. 

1939-ben Klaniczay lemondott az igazgatóságról, 
és helyét Réz Henrik vette át, aki a hagyományok 
követésével vezette az intézményt. A háború alatt az 
épületet bombatalálat érte, így 1945 és 1947 között 
szünetelt az internátus, de utána újjáépítették. 1950-
ben az akkori gazdasági viszonyok miatt tevékenysé
gét beszüntette. 

1923-ban, az iskola fennállásának 100 éves jubileuma 
alkalmából határozták el a volt növendékek, hogy 
egyesületben tömörülnek, melynek célja „a budapesti 



ágostai hitvallású evangélikus gimnázium évszázados 
hagyományokon alapuló humanista szellemének, a 
gimnázium szeretetének, a tagok közötti barátság és 
összetartás érzésének ápolása, a gimnáziumba járó és 
onnan főiskolára került ifjúság erkölcsi és anyagi támo
gatása". Ennek előmozdítására az egyesület összejöve
teleket, felolvasásokat, előadásokat rendezett, közre
működött az érettségi találkozók rendezésében, alapít
ványokat, ösztöndíjakat létesített, illetve támogatott, 
és kedvezményeket nyújtott a gimnázium tanulóinak, 
illetve a főiskolára került volt tanulóknak. 

A Volt Növendékek Egyesülete alapszabályait 1924-
ben hagyta jóvá a Belügyminisztérium, majd 1934-
ben kisebb módosításokat hajtottak végre. 

Négyféle tagság létezett. Alapító tag volt az, aki az 
egyesület pénztárába legalább 100 pengő tagdíjat 
befizetett. Rendes tag lehetett minden feddhetetlen 
életű volt tanuló, pártoló tag minden feddhetetlen 
életű személy, és végül tiszteletbeli tagok voltak az 
iskola mindenkori tanárai és azok, akiket az iskola 
körüli érdemeikért a közgyűlés a választmány ajánlá
sára azzá választott. 

Az egyesület ügyeit a közgyűlés, a választmány és a 
tisztikar intézték, a pénzügyeket pedig a számvizsgáló 
bizottság ellenőrizte. Minden évfolyamnak volt egy 
évfolyamfelelőse, aki a volt osztály tagjait összefogta, 
mozgósította és értesítette az aktuális eseményekről. 
Az egyesületnek 1934-ben 24 alapító, 531 rendes és 
112 pártoló tagja volt. Az iskola értesítőjében éven
ként beszámoltak az egyesületről, a személyi változá
sokról, a közgyűlésekről, az érettségi találkozásokról 
és a számvizsgáló bizottság jelentéséről. Az értesítőt 
a tagság illetményként megkapta. 

Már 1924-ben az iskola növendékei részére sport
versenyeket írtak ki . Vándordíjat alapítottak a tenisz, 



a gyephoki, a tőrvívás és az úszás legjobbjai számára. 
1937-ben kibővítették a segélyalapot, ezért erre külön 
gyűjtést rendeztek. Ennek eredményeként a volt 
növendékek főiskolai tanulmányait fokozott mérték
ben tudták támogatni. 

1939-ben Münnich Aladár ezüstserleget ajándéko
zott az egyesületnek, azzal, hogy évente Rátz László
emlékülést tartsanak, és ez alkalommal valaki mél
tassa Rátz László érdemeit. Erre három alkalommal 
került sor; Rakovszky István, Vladár Gábor és Ra-
kovszky Iván mondottak emlékbeszédet. 

Ha a tisztikar névsorát végignézzük, akkor neves 
közéleti egyéniségeket látunk: minisztereket, állam
titkárokat, a Nemzeti Bank igazgatóit, egyetemi taná
rokat, művészeket, gyárigazgatókat, mérnököket, 
ügyvédeket és orvosokat. 

Feldolgozatlan kérdés a szabadkőművességgel 
való kapcsolat. Magyarországon a 18. század végé
től a szellemi elitnek mindig volt kapcsolata a 
szabadkőművességgel. Az iskola növendékei között 
is szép számmal találunk szabadkőműveseket. Pon
tosan fel kell majd mérni ezek számát és hatását az 
iskola életére, és azt is tisztázni kellene, hogy 
hogyan segítették az iskolát anyagiakban és szelle
miekben. 

Az egyesület külpolitikai kapcsolatokat is tartott 
fenn, mert 1927 novemberében levélben üdvözölte 
Rothermere lordot, aki a magyar revizionizmus egyik 
támogatója volt. A lord az üdvözlőlevélre — amely 
latin nyelvű volt — válaszolt (angolul). Ugyancsak 
levélváltás történt Stein Auréllal abból az alkalom
ból, hogy Budapesten előadást tartott 1935-ben. Az 
egyesület 1948-ban megszűnt. 



A harmincas évek végén az iskolai diáktevékenysé
geknek már gyakran politikai színezetük is volt, 
1939/40 karácsonyán a finn Vöröskeresztnek gyűjtöt
tek mind a tanulók, mind a tanárok. 

A napi politika eseményeit igyekeztek legalábbis 
elvben az iskolából kizárni, de ez egyre kevésbé járt 
sikerrel. 

Erre az első jelet már a világgazdasági válság idején 
figyelhetjük meg. Mikola Sándor 1933-ban így pa
naszkodott: „Hiányzott a lelkesültség, a magasabb 
törekvéseket magában foglaló buzgalom, az elmélye
dés... Ha azonban tekintetbe vesszük a nyomasztó 
gazdasági helyzetet, amely a mi iskolánk tanulóinak 
szüleire is áthatott és tekintetbe vesszük, hogy a 
diplomás fiatal emberek reménytelen helyzete mind
inkább tudatossá válik: érthetőnek fogjuk találni, 
hogy a nyomasztó érzés az ifjak gondolatvilágában is 
szétterjedt." 

A következő évek átmeneti stabilizálódást hoztak, 
a formák békésen továbbfejlődtek, például ekkor jött 
divatba a ballagás: 1934-ben volt először. Az érettségi 
előtt állók megkoszorúzták a hősi emlékművet, és az 
udvaron ünnepélyes keretek közt elbúcsúztak az 
iskolától és iskolatársaiktól. Nem sokkal rá megindult 
az ország a háború felé vezető úton. 

Az iskola is őszinte lelkesedéssel ünnepelte meg 
Csehszlovákia magyarlakta területeinek visszakerü
lését az első bécsi döntés alapján, és hasonlóan 
zavartalan örömet jelentett a többi területi gyarapo
dás. Erdély gazdasági rekonstrukciójára lelkesen 
gyűjtött az ifjúság 1940/41-ben, majd erdélyi nyere
ménykötvényt is boldogan jegyeztek. 

A másik oldalon sikerült elzárkózni a zsidótörvé
nyek diszkriminációja elől. A leventefoglalkozásokon 
azonban — az országos rendelkezés értelmében — a 



zsidótörvények hatálya alá eső tanulók kénytelenek 
voltak megkülönböztetésül karszalagot viselni. 

A háborúnak sok konkrét következménye volt már 
1939-től kezdve. Megszervezték a légoltalmat, kine
vezték az iskola légoltalmi parancsnokát, de mivel 
megfelelő óvóhely nem állt rendelkezésre, az volt a 
terv, hogy a légiriadó jelére a közel lakók haza, a 
távolabb lakók pedig az iskolával szomszédos házak 
óvóhelyeire mennek. A felsős diákok egy részét a 
rendőrség és a tűzoltóság légoltalmi segédszolgálatra 
képezte, sőt 1941 áprilisában — a Jugoszlávia elleni 
hadműveletek idején — szolgálatba is állította. A 
tanárok egy része hadba vonult. Helyettesek vették 
át a tanítást. 

1944. március 19-én következett be a német meg
szállás. Másnap emlékezett meg az iskola Kossuth 
halálának 50. évfordulójáról. Jánossy István ünnepi 
beszéde bátor kiállás volt Kossuth hagyományai mel
lett és a német megszállás ellen. 

Március végén megszűnt a tanítás, az érettségit 
április elején lebonyolították, az iskolát katonai célra 
vették igénybe, és az ifjúságot nyári munkatáborokba 
vitték. A két háború közötti korszak lezárult... 

Ezt a korszakot mérlegre téve megállapíthatjuk, 
hogy a külső körülmények kedvezőtlenek voltak 
mind gazdasági, mind politikai szempontból. Ugyan
akkor a magyar szellemi élet ekkor is hallatlan nagy 
teljesítményeket nyújtott. Ebbe a szellemi életbe 
kapcsolódott be az iskola is, a maga erkölcsi normáit 
maximálisan érvényesítve. A klasszikus hagyomá
nyok töretlenül továbbéltek, a természettudományok 
terén országos jelentőségű volt az iskola tevékenysé
ge, és új fejleményként a modern nyelvek tanításában 
is élenjárt. 



A felszabadulás után hazánkban gyorsan és intenzí
ven indult meg az újjáépítés, az iskolák is rövid időn 
belül újra megnyíltak. 

A fasori gimnázium épülete a háború alatt nem 
szenvedett lényeges károsodást, a legfontosabb fel
adat az ablakok beüvegezése, a víz- és villanyszolgál
tatás biztosítása, a tüzelő beszerzése és a szertárak 
rendbehozatala volt. A tanárok nagy elszántsággal 
fogtak a feladatok megoldásához, és az épület az 
1946/47-es tanévre már helyreállt. Ruházat és élelem 
terén a külföldi segítségek is komoly támogatást 
jelentettek. 

Nagy változás történt a hazai iskolarendszerben. 
Az általános iskola bevezetése azt jelentette, hogy 
iskolánkban a régi I . gimnáziumi osztály helyett 
1945/46-ban az általános iskola 5. osztálya nyílt meg 
új tanterv szerint. 1946/47-ben a 6. osztály, majd a 
következő évben a 7. osztályok, és nyitottak egy 
általános iskolai 1. osztályt is. Ekkor az általános 
iskola szervezetileg különvált a gimnáziumtól Buda
pesti Evangélikus Altalános Fiúiskola néven, End-
rődi Frigyes igazgatósága alatt. (Addig az általános 
iskolai osztályok jogilag a Deák téri elemiből alakult 
általános iskolához tartoztak, Gyóni Ferenc igazgató-
helyettessége mellett, Pesti Evangélikus Általános 
Iskola néven.) 

Az általános iskolában megszűnt a latin nyelv 
kötelező oktatása, de szabadon lehetett választani a 
latin és a francia között. Az 5. osztályban bevezették 
a műhelygyakorlatokat, a 6.-ban pedig a kereske
delmi gyakorlatokat. 

1948-ban az iskolák államosítása során az általános 
iskola kikerült az egyház fennhatósága alól, és Állami 
Általános Fiúiskola lett Kovács Dezső tanító igazga-



tósága alatt. Az épületet ekkor megosztották a gimná
zium és az általános iskola között, Endrődi Frigyes 
pedig visszament a gimnáziumba. 

A négyosztályossá vált gimnáziumot 1948-ban az 
állami és az evangélikus egyházi hatóságok közötti 
megegyezés értelmében meghagyták az evangélikus 
egyház kezében. A gimnázium tantervében — az 
állami rendelkezéseknek megfelelően — alapvető 
változások következtek be, mert humán és reáltago
zat alakult, és a tanulók választhattak. A fokozatosan 
megszűnő nyolcosztályos gimnázium reáltagozatában 
a latin helyet az V. osztályban kémiát és mennyiség
tani gyakorlatokat vezettek be, a V I . osztályban 
pedig ábrázoló geometriát és mennyiségtani gyakor
latot. Az arány eleinte a reál javára billent, az V.-ben 
55:25 arányban, a Vl.-ban 48:36 arányban. 

Változás következett be az élő nyelvek tanításának 
területén is, mert választani lehetett az angol, az 
orosz, a német, az olasz, a görög és a francia között. 
Ezt mutatja 12. táblázatunk. 

12. táblázat 

Tantárgy 
I I I . I V . V . V I . 

osztály 
V I I . V I I I . 

Angol 55 74 78 44 29 
Orosz — 7 22 — — — 

Német 38 24 58 48 42 14 
Olasz — — • — 36 — 6 
Görög — — 6 6 18 11* 
Francia — — — — 20 — 

A humán-reál változat az egész országban alapve
tően más képzettséget követelt, mint amivel eddig 
rendelkeztek a tanárok, így megindult a nagyarányú 



átképzés. Elsősorban a nyelvtanárok között volt ez 
fontos, mert sok latin—görög szakos helyett orosz 
szakosokra volt szükség. Iskolánkban Ihász József írt 
orosztankönyveket, Jakabfi László és Endrődi Frigyes 
megszerezte az orosznyelv-tanári képesítést, Bánhegyi 
György, Peskó Zoltán és Poppé Béla is jelentkeztek 
átképzésre. Bánhegyi kémia-, Peskó és Poppé pedig 
biológia-szakképesítést nyert. Ezzel az átcsoportosí
tással az iskola az új tantervi követelményeknek eleget 
tudott tenni. 

Az eddigi ifjúsági mozgalmak is megindultak a 
maguk útján, sőt a cserkészet 1948 májusában történt 
feloszlatása után módszerei spontán módon továbbél
tek: egy-egy osztály keretében táboroztak, egy osz
tály pedig bemutatta Gogol Revizor című darabját. 

Az ifjúság lelkesen ünnepelte meg a szabadságharc 
100 'éves jubileumát. Iskolánkban is létrejött a negy
vennyolcas bizottság, tanár vezetői Ballai Mihály és 
Csaba László lettek. Új szervezetként működött az 
Ifjúsági Vöröskereszt, Liffa Zoltán iskolaorvos veze
tésével. Számos új formát alakítva ki tovább műkö
dött a takarékossági mozgalom, a Diákkaptár. 

A tanári karban megszerveződött a Nevelj jobban 
mozgalom. 

Összegezve e korszakot, az iskola rugalmasan i l 
leszkedett az új viszonyok közé. Méltányolta, hogy a 
régi hagyományok ápolójaként megmaradhatott egy
házi iskolának, és mindent elkövetett, hogy ennek az 
elvárásnak eleget tegyen. A tanári kar az egyre 
sokasodó vészjeleket aggodalommal szemlélte, Or-
dass Lajos püspök és Kéken András Deák téri igaz
gató lelkész bírósági elítélése és bebörtönzése meg
döbbentette, de igyekezett ekkor is a humanizmus 
magatartásának érvényt szerezni. A diákok is ehhez 
méltóan viselkedtek. Kitelepített társaikat rendszere -



sen látogatták, őket anyagilag és szellemileg segítet
ték. 

1952 nyarán azonban az evangélikus egyház — 
tekintettel egyre romló anyagi helyzetére — nem 
merte vállalni az iskola fenntartásával járó anyagi 
terheket. Az anyagi fedezetet országos gyűjtéssel 
bőségesen lehetett volna biztosítani, de ennek politi
kai mellékzöngéit akkor nem merték vállalni. így az 
iskolát az evangélikus egyház akkori vezetői felaján
lották az államnak. Ezzel egy időben a református 
egyház is felajánlotta budapesti fiú- és leánygimnáziu
mait. 1952. július l-jétől a fasori épület az állam és az 
Evangélikus Teológiai Akadémia közös használatába 
ment át. Az iskola felszerelése ellenszolgáltatás nél
kül az állam tulajdonába került. Négy nemzedék 
gyűjtőmunkájának eredménye szétszóródott a fővá
ros intézményei között. Az ország egyik legjobban 
felszerelt iskolája volt... A fasori evangélikus gimná
zium — jogutód nélkül — megszűnt, tanulói más 
gimnáziumokban folytatták tanulmányaikat. 

1984 őszén az evangélikus egyház kebelén belül 
mind világi, mind egyházi részről mozgalom indult az 
iskola helyreállítására. A hivatalos tárgyalások 1988. 
szeptember 15-én megegyezéshez vezettek a Művelő
désügyi Minisztérium és az Országos Evangélikus 
Egyház között. 

Ennek eredményeként megindult a tanulók felvé
tele, az iskola átépítése és a tanári kar összeállítása. 
A hazai gyülekezetek lelkes támogatása, az iskola 
volt növendékeinek áldozatkészsége itthon és külföl
dön, a Lutheránus Világszövetség, valamint más 
szervezetek segítségének eredményeként az ősi iskola 
1989. szeptember 2-án ismét megnyitja kapuit. 



Bibliográfia 

Az iskola története 

(Shedius Lajos) Die Schule der evangelischen Geme
inde A. C. in Pest. Pest, 1816. 

Schedius Lajos: Vorschlag zu einer vollständigen 
Schulordnung. Pest, 1837. 

Kánya Pál: A pesti ág. h. evang. iskola történeteinek 
rövid vázlata. Pest 1843. 

Kánya Pál: A pesti ágostai hitvallású magyar—német 
egyesült evangyélikusok központi főtanodája. 
Pest, 1864. 

Batizfalvy István: A budapesti ág. hitv. evn. főgymna-
sium története. Bp., 1895. 

Hittrich Ödön: A budapesti ágostai hitvallású evan
gélikus főgimnázium első száz esztendejének törté
nete. Bp., 1923. 

A budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimná
zium száz éves jubileumának emlékkönyve. Bp., 
1923. Összeállította Hittrich Ödön. 

A budapesti ág. h. ev. gimnázium 16. sz. cserkészcsa
patának története. Bp., 1928. 

A budapesti evangélikus gimnázium volt növendékei 
egyesületének alapszabályai és tagnévsora. Bp., 1934. 

Hittrich Ödön: Schedius-emlék. Bp., 1925. 
Kiiment Jenő: Hunfalvy-emlék. Bp., 1926. 
Koch István: Tavasy-emlék. Bp., 1927. 
Szigethy Lajos: BöhmKároly-emlék. Bp., 1928. 



A háttérhez 

Doleschall Sándor: Das erste Jahrhundert aus dem 
Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. Bp., 
1887. 

Ágai Adolf: Utazás Pestről Budapestre. Bp., 1908. 
Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. 

Bp.,1984. 
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyar

országon. 1521-1945. Bp., 1984. 
Révész Imre: A magyarországi protestantizmus törté

nete. Bp., 1925. 
Szelényi Ödön: A magyar evangélikus iskolák törté

nete a reformációtól napjainkig. Pozsony, 1917. 
Zsilinszky—Farkas—Kovács—Pokoly: A magyar

honi protestáns egyház története. Bp., 1907. 
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. Bp., 1939. 
Fináczy Ernő: A magyarországi középiskolák múltja 

és jelene. Bp., 1896. 
Mészáros István: A magyar nevelés története. 1790— 

1848. Bp., 1968. 
Köte Sándor: Közoktatás és pedagógia az abszolutiz

mus és a dualizmus korában. 1849—1918. Bp., 
1975. 

Jóboru Magda: A középiskola szerepe a Horthy-kor
szak művelődéspolitikájában. Bp., 1963. 

Révész Imre: Fejezetek a Bach-korszak egyházpoliti
kájából. Bp., 1957. 

Fabiny Tibor: Bewährte Hoffnung. Die Evangelisch-
Lutherische Kirche Ungarns in vier Jahrhunderte. 
Bp., 1984. 

Fabiny Tibor: Insula Lutherana. Bp., 1987. 



Jegyzetek 

Az iskola történetére vonatkozó legfontosabb for
rások az Országos Evangélikus Levéltár különböző 
fondjai. 

A legelső a Budapesti Evangélikus Gimnázium 
levéltára, amelynek a következő állagai vannak 
meg: Igazgatói irattár 1838—1952. Ebben vannak 
iratok, az igazgató személyesen kezelt iratai, sza
bályzatok, leltárak, tervrajzok, alapítványok, tanári 
fizetésre vonatkozó iratok. A következő rész a 
jegyzőkönyvek sorozata 1843 — 1944. Ebben vannak 
tantestületi, iskolabizottsági, presbitériumi, közös 
képviselőtestületi és érettségi jegyzőkönyvek. A 
tanári kar iratai elsősorban pénztári elszámolásokat 
és ezekhez tartozó mellékleteket tartalmaznak. Kü
lön rész a ifjúsági egyesületek anyaga, amelyben 
jegyzőkönyvek, pénztárkönyvek, alapszabályok, 
pályaművek, könyvtárjegyzékek találhatók. A Volt 
Növendékek Egyesülete irattárában jegyzőkönyvek, 
személyi kartonok, számlák és kimutatások találha
tók. A Vegyes anyag című állagban órarendek, 
tantárgyfelosztások, régi bizonyítványok, kiállítási 
anyagok és különböző dolgozatok vannak. Osztály
naplók az 1943 és 1952 közötti, a diákotthon és 
internátus anyaga az 1919 és 1943 közötti időből 
maradt fenn. 

Az anyakönyvek 1825-től hiánytalanul megvannak 
140 kötetben, illetve csomóban. Ezenkívül 9 csomó 



vonatkozik az iskolai építkezésre, 23 csomó a tanári 
hagyatékokat tartalmazza. 

Sok, az iskolára vonatkozó anyag található a Pesti 
Ág. H. Evangélikus Egyház levéltárában, a Bányake
rületi levéltárban és a Magyarországi Ág. H. Evangéli
kus Egyetemes Egyház levéltárában. 

A nyomtatott forrásanyag elsősorban az értesítők 
sorozata. Az első ilyen jellegű kiadvány a Tavasi 
Lajos saját költségén kiadott Tanodái Hírlemény 
(1845/46; 1846/47). Folyamatosan jelentek meg az 
értesítők 1860/61-től 1943/44-ig. A felszabadulás után 
már csak egy füzet jelent meg (1946/47). Az értesítők 
túlnyomó része tanári szakcikkeket is tartalmaz. 



Kronológiai áttekintés 

1788-ban a pesti evangélikus gyülekezet — a kántor 
vezetése alatt — egyosztályos elemi iskolát nyitott. 

2792-ben emeletes épületet emelt a gyülekezet a mai 
belvárosi Deák téren. Ebben lakott a kántor, 
szobájában folyt az iskolások tanítása. 

1811-ben két csoportra osztották a tanulókat, két 
tanító alkalmazásával. 

2575-ben kibővítették az iskolaépületet. 
1818-ban a nagyobbak osztályában külön csopor

tokra osztották a fiúkat és lányokat; egy újabb 
tanítóval háromra gyarapodott az elemi iskola 
tantestülete. 

1821 -ben megnyílt a latin grammatikai osztály. Ezzel 
létrejött a kis gimnázium. 

1822- ben az iskolaépületet tovább bővítették. 
1823- ban megindult az oktatás a latin grammatikai 

osztályra épülő „humanitás"-osztályban. Ettől 
kezdve az iskola nagygimnázium. 

1837-ben életbe lépett Schedius Lajos új nagygimná
ziumi tanterve. 

1839-től működött az önképzőkör elődje, a Magyar 
Oskola, későbbi nevén a Magyar Nyelvtársalom. 
1846-ban megszűnt. 

1843-ban bevezették a zayugróci nagygimnáziumi 
tanterv első változatát. 

1847-ben bevezették a módosított zayugróci nagygim
náziumi tantervet. 



1854-ben a nagygimnázium az Entwurf szerinti algim
náziummá alakult. 

1860- ban bevezették az új evangélikus gimnáziumi 
tantervet. 

1861- ben bevezették a módosított evangélikus gimná-
zumi tantervet. 

1861-től megkívánták az alkalmazott tanároktól, 
hogy tanári képesítéssel rendelkezzenek. Ezt evan
gélikus egyházi vizsgabizottság előtt szerezhették 
meg. 

7567-ben megindult a tanítás az V. osztályban. 
7862-ben megindult a tanítás a V I . osztályban. 
7562-től a tanítás nyelve — a korábbi latin, német és 

magyar helyett — a magyar. 
7562- ben megszervezték a Magyar Önképző Kört; 

neve 1882-től Arany János Kör (1952-ig működött). 
7563- ban a helytartótanács az iskolának megadta a 

nyilvánossági jogot. 
186311864-ben felépült az iskola új épülete a Sütő 

utcában. 
7565-től működött a Segélyegylet (megszűnt 1952-

ben). 
7565-tól működött a Német Önképző Társulat (meg

szűnt 1870-ben). 
7577-ben megindult a tanítás a V I I . osztályban. 
7572- ben megindult a tanítás a V I I I . osztályban. 

Ezzel teljessé vált a főgimnázium. 
1872173-as tanév végén lezajlott az első érettségi 

vizsga. 
7573- ban kezdte működését az iskolai Dalárda, 1877-

ben alakult meg az iskolai zenekar. 1882-től 
együttes nevük: Dal- és Zeneegyesület (1952-ig 
működött). 

7553-tól az állami tanárképesítő bizottság előtt szerzett 
középiskolai tanári oklevél az alkalmazás feltétele. 



1884-től működött az ifjúsági könyvtár (megszűnt 
1952-ben). 

7895-ben bevezették az új evangélikus főgimnáziumi 
tantervet. 

7895-től az iskola — az evangélikus egyház kérésére 
— államsegélyt kapott, ennek fejében öt tanár 
kinevezésének joga a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztériumot illette meg. Ettől kezdve az iskola 
az állami főgimnáziumi tantervet követte. \ 

1903104-ben felépült a főgimnázium új épülete a 
városligeti Fasorban. 

7975-ban megalakult a Diák Sportegylet (működött 
1952-ig). 

7973-ban megszervezték a cserkészcsapatot (műkö
dött 1948-ig). 

7923- ban az iskola megünnepelte a nagy gimnázi
ummá válás 100. évfordulóját. 

1924-ben lépett életbe a Volt Növendékek Egyesüle
tének alapszabálya (az egyesület megszűnt 1948-
ban). 

7924- től az iskola az országos iskolareform keretében 
új tantervű gimnáziummá alakult. 

7926-ban megalakult a Benczúr Gyula Képzőművé
szeti Kör (megszűnt 1952-ben). 

7926- ban az evangélikus tanügyi hatóság kiadta az 
Utasítás a vallásosságnak és az evangélikus öntu
datnak az állami tanterv keretében az evangélikus 
középfokú iskolákban való ápolására című doku
mentumot. 

7927- ben megnyílt az internátus (megszűnt 1950-
ben). 

7928 és 7937 között működött a sakk-kör. 
7930-ban az evangélikus tanügyi hatóság kiadta a 

Magyarországi ág. hitv. ev. középiskolák Tanárai
nak Szolgálati Szabályzata című dokumentumot. 



1934-ben volt az iskolában először ballagás, ezt ez
után mindegyik tanév végén megrendezték. 

7935-től az iskola az országos iskolareform keretében 
egységes gimnáziummá alakult. 

7939-ben megindult a gimnáziumi leventekiképzés 
(megszűnt 1944 őszén). 

1942-ben kezdte működését a Diákkaptár (megszűnt 
1948-ban). 

1945 szeptemberében az országos iskolareform kere
tében a gimnázium I . osztálya helyett általános 
iskolai 5. osztály indult, s a következő tanévekben 
fokozatosan kiépült az általános iskolai felső tago
zat, ennek megfelelően szűntek meg a gimnázium 
I—IV. osztályai. 

7947 szeptemberében az általános iskolai tagozat 
szervezetileg különvált — Budapesti Evangélikus 
Általános Iskola néven — a gimnáziumtól. 

1947/48-as tanévben létrejött a gimnáziumi tanulók 
negyvennyolcas bizottsága, amelynek szervezésé
ben megünnepelték a szabadságharc évfordulóját. 

7948-ban az evangélikus általános iskolát államosítot
ták, a gimnázium megmaradt az evangélikus egy
ház vezetése alatt. A fasori épületet megosztották 
az evangélikus gimnázium és az állami általános 
iskola között. 

1948 szeptemberétől mint négyosztályos — humán és 
reáltagozatú — gimnázium működött tovább az 
evangélikus gimnázium, az állami tantervet érvé
nyesítve. 

7948-ban kezdte működését a gimnáziumi Ifjúsági 
Vöröskereszt (működött 1952-ig). 

7952 nyarán az evangélikus egyház vezetői a gimná
ziumot átadták az állami tanügyi hatóságnak. 
A fasori evangélikus gimnázium — állami iskola
jogutód nélkül — megszűnt. 



Magyar középiskola-történeti 
áttekintés 

Nyugat-európai minták nyomán a magyar állam
szervezés idején, a l l . század első felében jöttek létre 
hazánkban az első olyan intézmények, amelyekben 
középszintű oktatás folyt: a káptalani és a kolostori 
iskolák. Bennük az elemi, valamint a középszint, 
illetőleg az ennél magasabb tagozat még nem különült 
el élesen egymástól. Ezek az iskolák a középkorban 
széles körben elterjedtek az országban. Jelentős ko
lostori iskola Pannonhalmán, káptalani iskola Eszter
gomban, Győrben, Pozsonyban, Veszprémben, Pé
csett, Egerben, Nagyváradon, Gyulafehérváron mű
ködött, jól differenciált középtagozattal. Az iskola 
élen álló rektornak nagydiákok segédkeztek a kisebb 
tanulók oktatásában. 

A 15. században a királyi városokban, valamint a 
nagyobb mezővárosokban megerősödtek a városi
plébániai iskolák, ezekben egybefonódó alsó- és kö
zépszintű oktatás folyt. A kiemelkedőbbek: Buda, 
Pest, Sopron, Pápa, Miskolc, Szeged, Debrecen, Sá
rospatak — Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmec
bánya, Zólyom, Igló, Késmárk, Lőcse, Trencsén, 
Eperjes, Bártfa, Kassa — Beszterce, Medgyes, Szász
sebes, Szászváros, Nagyszeben, Brassó — Márama-
rossziget, Nagybánya, Kolozsvár, Marosvásárhely. 



A 15—16. század fordulóján számos magyaror
szági káptalani és városi-plébániai iskola középtago
zatának tananyagát a humanizmus szellemében ok
tatták a humanista képzettségű tanárok: a klasszikus 
latin nyelvtant, az ókori latin és görög szerzők 
műveit. Ily módon létrejött a humán gimnázium a 
Mohács előtti évtizedekben. Ez lett az uralkodó 
középiskola-típus hazánkban egészen a 19. század 
közepéig. 

A 16. század középső évtizedeiben a török által 
nem háborgatott országrészekben a legtöbb város 
meglévő katolikus — hagyományos vagy humanista 
— városi-plébániai iskolája protestáns vezetés alá 
került. A nagyobb városokban azután a protestánsok 
— a középkori káptalani iskolák mintájára — az alsó-
és középszintből álló volt városi-plébániai iskolára 
teológiai tagozatot is szerveztek. Ezeket a protestáns 
háromtagozatos iskolákat később kollégiumnak ne
vezték. 

A jezsuiták 1599-ben kiadott iskolaszabályzatuk 
alapján korszerűsítették a 16. századi, lényegében 
középkori katolikus iskolarendszert: szétválasztot
ták az addigi „komplex" iskolaintézmények egyes 
tagozatait. Ahol csak tudtak, önálló középszintű 
tagozatot, vagyis gimnáziumot létesítettek; egy-egy 
nagyobb régió központjában pedig — a gimnázium 
mellé — akadémiát; az elemi oktatást az ugyancsak 
önállóvá tett népiskolának hagyták. A jezsuiták 
Magyarországon 1616-tól, majd a piarista szerzetes
rend tagjai 1642-től — de mellettük más szerzetes
rendek is — több tucat gimnáziumot nyitottak és 
tartottak fenn. 

A protestánsok a középkorból örökölt iskoláik 
mellett ugyancsak számos új középszintű iskolát szer
veztek országszerte ezekben a századokban, legtöbb 



középszintű iskolájukhoz hagyományos módon kap
csolódott az elemista szint; nagyobb kollégiumaikban 
— középkori örökségként — nem vált el élesen az 
alsó, középső és a magasabb tagozat oktatása. 

A 16—17. század fordulóján három korábbi közép
kori középszintű iskola állt katolikus irányítás alatt 
(Nagyszombat, Pozsony, Győr); tovább működtek a 
középkori katolikus iskolákból alakult, középszinttel 
rendelkező protestáns iskolák (Sopron, Pápa, Mis
kolc, Debrecen, Sárospatak — Besztercebánya, Kör
möcbánya, Selmecbánya, Igló, Késmárk, Lőcse, 
Trencsén, Eperjes, Bártfa, Kassa — Beszterce, Med-
gyes, Szászsebes, Szászváros, Nagyszeben, Brassó — 
Nagyvárad, Nagybánya, Máramarossziget, Kolozs
vár, Gyulafehérvár, Marosvásárhely). A 17. század 
folyamán számos új protestáns iskola kezdte műkö
dését (Kolozsvár, Pozsony, Szatmár, Segesvár, 
Nagykőrös, Rozsnyó, Zilah, Nagyenyed, Székelyud
varhely). 

A 17. század végén a következő városokban volt 
katolikus középszintű iskola: Buda, Esztergom, 
Győr, Sopron, Kőszeg, Pápa, Pécs — Pozsony, Po
zsony szentgyörgy, Nagyszombat, Komárom, Tren
csén, Besztercebánya, Breznóbánya, Lőcse, Kassa, 
Eperjes, Szakolca, Zsolna, Podolin, Privigye, Szepes-
váralja, Szepesbéla, Ungvár — Eger, Gyöngyös, Sá
rospatak, Sátoraljaújhely, Szatmár — Nagybánya, 
Kolozsvár, Csíksomlyó, Kézdivásárhely, Székelyud
varhely. 

A 16—18. századi gimnázium alapvető hagyomá
nyos tananyaga a latin nyelvtan, latin klasszikus szer
zők műveinek elemzésével. A tanulókat három cso
portra osztották. A latin nyelvtan elemeit tanuló fiúk 
voltak a principisták, de ez az osztály további kisebb 
tanulócsoportokra oszlott az elsajátítandó nyelvtani 



anyag szintje szerint. A második osztályba a latin 
szótant tanulók, a grammatisták tartoztak; végül a 
latin mondattannal foglalkozók alkották a szintaxis-
ták osztályát. A principisták, grammatisták és a 
szintaxisták együttese volt a kisgimnázium. 

A latin poétika elméletét-gyakorlatát a poéták, a 
latin retorika elméletét-gyakorlatát a rétorok osztá
lyába járó tanulók tanulták. A kisgimnáziumból és e 
két osztályból állt a nagy gimnázium. A már a korábbi 
századokban is tanított matematika mellett a 18. 
század közepén kezdték oktatni a történelem—föld
rajz páros tantárgyát egyes gimnáziumokban. 

Az első hazai állami közoktatásügyi dokumentum, 
az 1777-ben kiadott Ratio Educationis szerint három
éves a kisgimnázium, ötéves — a kisgimnáziumot is 
magában foglaló — nagy gimnázium. A tananyagban 
a matematika, a történelem-földrajz mellett megje
lentek a természetismereti tantárgyak. Az 1806-ban 
kiadott második Ratio Educationis a kisgimnázium 
tanulmányi idejét egy évvel megtoldotta, négyosztá
lyossá tette. Ezzel a nagygimnázium hatosztályossá 
vált. 

Az 1790-es évektől kezdve oktatták a magyar 
nyelvtant a hazai gimnáziumokban, az 1819/20-as 
tanévtől kezdve osztályozták e tantárgyból az összes 
tanulót. Az 1820-as, 1830-as években megkezdődött 
a gimnáziumi tananyag magyar nyelvű oktatása (ez 
korábban mindvégig latinul folyt). Ezt 1844-ben tör
vényesítették, ettől kezdve magyar a tannyelv a leg
több hazai gimnáziumban. 

A reformkorban, az 1840-es években az egész 
országban szétterült a középiskolák hálózata. 

Katolikus vezetés alatt álló gimnázium volt a követ
kező helyeken: Buda, Pest, Esztergom, Székesfehér
vár, Tata, Győr, Magyaróvár, Sopron, Pápa, Veszp-



rém, Kőszeg, Szombathely, Keszthely, Nagykanizsa, 
Kaposvár, Pécs — Pozsony, Pozsonyszentgyörgy, 
Komárom, Érsekújvár, Nyitra, Nagyszombat, Sza-
kolca, Trencsén, Privigye, Selmecbánya, Körmöcbá
nya, Besztercebánya, Zsolna, Lőcse, Podolin, Bártfa, 
Kisszeben, Eperjes, Rozsnyó, Kassa, Ungvár — Mis
kolc, Sátoraljaújhely, Eger, Vác, Gyöngyös, Jászbe
rény, Szolnok, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Baja, 
Szabadka — Máramarossziget, Szatmárnémeti, Nagy
károly, Debrecen, Nagyvárad, Belényes, Arad, Te
mesvár, Lúgos — Kolozsvár, Marosvásárhely, Szé
kelyudvarhely, Csíksomlyó, Kézdivásárhely, Brassó, 
Erzsébetváros, Balázsfalva, Gyulafehérvár, Nagysze
ben. 

Protestáns középszintű oktatás folyt ezekben a 
városokban: Pest, Sopron, Pápa, Csurgó, Gyönk — 
Pozsony, Selmecbánya, Besztercebánya, Losonc, Os-
gyán, Rimaszombat, Késmárk, Igló, Lőcse, Rozsnyó, 
Eperjes — Szikszó, Sárospatak, Miskolc, Nagykőrös, 
Kecskemét, Kiskunhalas — Debrecen, Hajdúnánás, 
Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Karcag, Kisúj
szállás, Mezőtúr, Szarvas, Szentes, Békés, Hódmező
vásárhely, Nagyszalonta, Zilah, Máramarossziget — 
Beszterce, Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Szászsebes, 
Szászváros, Medgyes, Nagyszeben, Segesvár, Maros
vásárhely, Székely keresztúr, Székely udvarhely, Bras
só. 

Ortodox gimnázium működött ekkor Újvidéken. 

1849 őszén jelent meg Bécsben az Organisations-
Entwurf, az új ausztriai középiskola-szabályzat, ame
lyet a bécsi tanügyi hatóságok Magyarországra is 
kiterjesztettek: ennek alapján kellett átalakítani a 



meglevő középszintű iskolákat. A középiskola e sze
rint nyolcosztályos, 10—18 éves tanulók számára, 
érettségivel záródik, neve: főgimnázium (alacso
nyabb szintű változata: algimnázium). Emellett egy 
új általánosan képző középiskolát is bevezettek: a 
főreáliskolát (alreáliskola is volt). Mindkét iskolatí
pusban egy új — az iskola profiljának megfelelő —, a 
humán és a reáltananyag egyensúlyára törekvő (máig 
alkalmazott) tananyagszervezés elveit érvényesítet
ték. 

1861-től a magyar tanügyi hatóságok illetékessége 
alatt álltak iskoláink. A dualizmus idején a főgimnázi
umok és főreáliskolák kiterjedt rendszere működött 
Magyarországon. A 19. század utolsó évtizedeiben 
jelentek meg a szakjellegű középiskolák, s a 20. 
század elején nyíltak meg hazánkban az első leány
gimnáziumok. 

A Trianon által megszabott határok közötti Ma
gyarország általánosan képző középiskoláit az 1924. 
évi 11. törvény szerint új tantervű gimnáziummá, 
reálgimnáziummá, illetőleg reáliskolává szervezték 
át, az 1926. évi 24. törvény pedig a leány-középiskolá
kat leánygimnáziumokká és leánylíceumokká alakí
totta. Az 1935. évi 11. törvény viszont e korábbi 
többprofilú középiskolát egységes gimnáziummá, i l 
letve leánygimnáziummá rendelte el átalakítani. 

Az 1936/37-es tanévben a következő iskolákból állt 
a hazai általánosan képző középiskolák hálózata: 

Állami vagy városi fiúgimnázium: Székesfehérvár, 
Esztergom, Győr, Sopron, Szombathely, Szentgott
hárd, Zalaegerszeg, Kaposvár, Sümeg, Szekszárd, Mo
hács, Pécs — Balassagyarmat, Miskolc, Eger, Gyön-



gyös, Hatvan, Jászberény, Szolnok, Cegléd, Kecskemét, 
Szeged — Debrecen, Nagykálló, Kisvárda, Csongrád, 
Szentes, Makó. — Állami vagy városi leánygimnázium: 
Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely — Szol
nok, Szeged, Mezőtúr, Békéscsaba. 

Katolikus fiúgimnázium: Esztergom, Tata, Győr, 
Pannonhalma, Magyaróvár, Sopron, Pápa, Kő
szeg, Szombathely, Székesfehérvár, Veszprém, 
Keszthely, Nagykanizsa, Dombóvár, Pécs — Vác, 
Gödöllő, Jászapáti, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 
Kalocsa, Baja, Szeged, Eger, Mezőkövesd, Mis
kolc, Sátoraljaúhely — Nyíregyháza, Debrecen, 
Gyula. — Katolikus leánygimnázium: Esztergom, 
Sopron, Pécs, Eger, Kecskemét, Szeged, Nyíregyhá
za, Debrecen. 

Protestáns fiúgimnázium: Sopron, Pápa, Bonyhád, 
Csurgó — Aszód, Kunszentmiklós, Nagykőrös, Kecs
kemét, Kiskunhalas — Miskolc, Sárospatak, Nyíregy
háza, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Debrecen, 
Karcag, Kisújszállás, Szeghalom, Mezőtúr, Szarvas, 
Békés, Békéscsaba, Hódmezővásárhely. — Protes
táns leánygimnázium: Kőszeg, Kecskemét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Debrecen, Hódmezővásárhely. 

Izraelita gimnázium Debrecenben, egyesületi gim
názium Salgótarjánban, egyesületi leánygimnázium 
Nagykanizsán és Kaposváron volt. 

Budapesten az 1936/37-es tanévben 21 állami gim
názium, 7 állami leánygimnázium, 5 katolikus gimná
zium, 7 katolikus leánygimnázium, 2 protestáns gim
názium, 2 protestáns leánygimnázium, 1 izraelita 
gimnázium, 1 izraelita leánygimnázium, valamint 4 
egyesületi gimnázium működött. 

* 



1948 júniusában az 1948. évi 33. törvény alapján a 
felekezeti iskolákat — néhány középiskola kivételé
vel — államosították, s létrejött az egységes állami 
iskolarendszer. Ezekben az évtizedekben jelentős 
mértékben kiszélesedett a középszintű iskolák háló
zata, a gimnáziumok mellett a szakjellegű középisko
lák — képzési irányukat tekintve gazdag változatos-
ságú — rendszerét is nyújtva. Az 1948-ban kialakított 
új — nyolcosztályos általános iskolából és négyosztá-
lyos középiskolából álló — intézménymodell további 
működését az 1961. évi 3. törvény, majd az 1985. évi 
1. törvény szabályozta. 
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A T A N K Ö N Y V K I A D Ó 
K Ö N Y V A J Á N L A T A 

Mészáros István: 

Oskolák és iskolák 
Epizódok 16 régi iskolánk 
1. kiadás 

Ára: 120,-Ft 
R. szám: 53048 

Nemsokára ezer éve annak, hogy az első hazai iskolá
ban megindult a tanítás. A szerző 16 régi, patinás 
középiskola múltjával, ezen keresztül ezer év magyar 
iskolatörténetével ismerteti meg az olvasót. Nem 
valamiféle tudományos „oknyomozó" iskolatörténe
tet ad, inkább hangulatképeket villant fel egy régen 
letűnt, színes gyermekvilágról. A számos illusztráció 
fokozza a művelődéstörténeti kalandozás élménysze
rűségét. 

A kiadvány megvásárolható az Állami Könyvter
jesztő Vállalat könyvesboltjaiban. 

történetéből 



Balázs Mihály: 

Forrásvidék I . kötet 
1. kiadás 

Ára: kb. 119,- Ft 
R. szám: 53105/1. 

A kötet csaknem harminc nagy írónk, költőnk gyer
mek- és ifjúkoráról ad színes képet — Balassi Bálint
tól Weöres Sándorig. Gondos forráskutatás, iroda
lomtörténeti tájékozottság, az iskolai értesítők új
szerű felhasználása és eleven, lendületes, olvasmá
nyos stílus jellemzi a portrésorozatot. A szerző — 
sokáig a Köznevelés szerkesztője volt — szociológiai, 
pedagógiai és lélektani érzékének fokozott érvényesí
tésével ismerteti klasszikusaink meghatározó élmé
nyeit és életkörülményeit, de nem elégszik meg 
ennyivel: képet ad az életmű alakulásáról is. Különö
sen a XX. századi íróinkról rajzolt portréi újszerűek, 
köztük nem egy erdélyi költő (Kányádi Sándor, 
Szilágyi Domokos) írói arcképe is szerepel. Mintegy 
száz metszet és fénykép illusztrálja a minden tekintet
ben igényes kiadványt, amely egy teljesebb portréso
rozat első kötete. 

A kiadvány megvásárolható az Állami Könyvter
jesztő Vállalat könyvesboltjaiban. 



Mészáros István: 

A tankönyvkiadás története Magyarországon 
1. kiadás 

Ára: 87 , -F t 
R. szám: 53190 

A Tankönyvkiadó megalakulásának 40. évforduló
jára készült kötet a hazai tankönyvkiadás, -forgalma
zás, -terjesztés történetét mutatja be a X I . századi 
kezdetektől. Utolsó fejezete az 1949-ben alapított 
Tankönyvkiadó négy évtizedének bemutatása. A tan
könyv hazai kiadásának tíz évszázados története nem
csak a hazai iskolaügy múltját világítja meg sajátos 
tükröződésben, de a magyar művelődéstörténetnek 
is érdekes, színes vonulata. A szép kiállítású jubile
umi kötetet Petró András igazgató utószava zárja. 

A kiadvány megvásárolható az Állami Könyvter
jesztő Vállalat könyvesboltjaiban. 



Gergely Jenő: 

Katolikus egyház, magyar társadalom 
1. kiadás 

Ára: 4 6 , - F t 
R. szám: 80127 

A szerző közel egy évszázad háborúkkal és forradal
makkal terhes köztörténetén belül foglalja össze a 
magyar közelmúlt és jelen le nem becsülhető kompo
nensét: a katolicizmust. Olyan katolikus vezéregyéni
ségekkel ismerkedhetünk meg, mint Prohászka Otto
kár, Giesswein Sándor, Banga Béla. Olvashatunk a 
kötetben az 1930-as évek katolicizmusának keretet 
adó Actio Catholicáról, amely számos különböző 
hivatásrendet hozott létre és inspirált. Gergely Jenő 
mindvégig szem előtt tartja a történelem tanterv 
kívánta elveket és igényeket. Számos új információ
val gazdagítja az olvasót. 

A kiadvány megvásárolható az Állami Könyvter
jesztő Vállalat könyvesboltjaiban. 



Tankönyvkiadó Vállalat 
A kiadásért felelős: Vilhelm József igazgató 

89-304 - Szegedi Nyomda 
Felelős vezető: Surányi Tibor igazgató 

Raktári szám: 53140/2 
Felelős szerkesztő: Matisfalvi Istvánné 

Műszaki igazgatóhelyettes: Telekes György 
Grafikai szerkesztő: Takács László 

Műszaki szerkesztő: Kátai Éva 
A kézirat nyomdába érkezett: 1989. január 

Megjelent: 1989. június 
Példányszám: 5000 

Terjedelem: 8,7 (A/5) ív 
Készült: fényszedéssel, íves ofszetnyomással, 

az M S Z 5601—59 és az MSZ 5602—55 szabvány szerint 






	Az előzmények
	Az iskola első korszaka (1823 —1854)
	A főgimnázium kialakulása (1854 — 1873)
	Folyamatos fejlődés (1873-1924)
	Szellemi virágzás, nehezedő körülmények (1924-1952)
	Bibliográfia
	Jegyzetek
	Kronológiai áttekintés (Mészáros István)
	Magyar középiskola-történeti áttekintés (Mészáros István)
	Oldalszámok������������������
	_01����������
	_02����������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������


