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E L Ő S Z Ó 

Iskolánkat fenntartó Egyházaink Nagytiszteletü Képviselőtestü-
lete 1921. június 13-án tartott ülésében elhatározta, hogy főgim-
náziumunk 100 éves jubileumát az 1923-ik évben megünnepli. 
Az intézet történetének részletes megírásával engem bízott meg. 

Amily megtisztelő rám e feladat, annyira nehéznek is látszott; 
aggodalommal vállalkoztam reá, de örömöt is szerzett a tudat, 
hogy munkámmal némi jelét adhatom a hálának, mellyel evangélikus 
gyülekezeteinknek tartozom, mivel gyermekkorom óta hálás lélekkel 
tapasztalom egyházi intézeteink áldásos jótékonyságát. 

Harminc év óta működöm budapesti főgimnáziumunkban. 
Itteni munkásságom kezdetén még érintkeztem az előző tanári 
nemzedékkel, mely viszont ismerte az első tanári generációt; így 
az írott feljegyzéseken kívül szóbeli közlések is hozzájárultak ahhoz, 
hogy iskolánk múltját közvetlenebbül megismerhessem. 

Most, hogy a munka már készen van, hálát adok Istennek, 
hogy elkészíthettem. Ha visszagondolok az elvégzett teendőkre, 
csak most látom igazán, mennyi időbe, utánjárásba, fáradságba 
kerültek, de azt is állíthatom, hogy a munka fáradtságát nem éreztem, 
mert egy-egy új adat, egy-egy előttem ismeretlen forrás, új meg új 
örömöt szerzett, s munkaközben nőtt a kedvem, hogy iskolánk 
történetét különféle oldalról minél jobban megvilágítsam. Legyen ez a 
könyv tanulságos emléke a százéves múltnak, hogy lapjait volt ked-
ves tanítványaink is örömmel forgathassák. Boldog ifjúságuk tavaszát 
töltötték iskolánkban; a mai „zord idők"-ben sokszorosan értékes 
forrása lehet a feledhetetlen élményeket újjáteremtő visszaemlé-
kezésnek. 

Néha csüggedés is fogott el, a megteendő út igen nehéznek 
látszott; nem voltam megelégedve azzal, amit elvégeztem, de 
voltak kik a megkezdett irányban tovább bátorítottak. Hálás 
köszönetet mondok mindazoknak, kik tanácsaikkal, hasznos figyel-
meztetéseikkel, megjegyzéseikkel támogattak: Dr Tolnai Vilmos, 
Erzsébet főiskolai tanárnak, Bereczky Sándor, Dr Kiiment Jenő, 
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Dr Loisch János, Rátz László, Dr Szigethy Lajos kartársaimnak. 
Külön hálával tartozom Klaniczay Sándor kollegámnak, ki külön-
féle összeállítások készítésével volt segítségemre, Dr Serédi Lajos 
kartársamnak, ki a sajtó alá rendezés nehéz munkáját osztotta 
meg velem. 

Munkám iránt való meleg érdeklődésükkel támogattak Dr Raffay 
Sándor püspök úr, Dr Zsigmondy Jenő bányakerületi felügyelő úr,, 
az itteni egyház közfelügyelője és Dr Haberern J. Pál úr, iskolánk fel-
ügyelője. Őszinte hálával tartozom Broschko G. Adolf lelkész úrnak 
is, mivel a levéltár iratait a legnagyobb előzékenységgel bocsátotta 
rendelkezésemre. Jól eső érzéssel töltött el, hogy munkámat még kéz-
iratban bemutathattam Dr Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató úrnak, 
aki pedagógiai és irodalomtörténeti szempontból tett megjegyzé-
seivel buzdítólag hatott reám. 

Tudom, hogy munkámnak vannak gyengéi, fogyatkozásai, 
de a rendelkezésre álló idő kevés volt a hosszasabb és alaposabb 
tanulmányokra. Az anyag feldolgozása, beosztása lehet hogy hiányos,, 
mert nem tárgyalja az adatokat összefoglalva megfelelő magas szem-
pontból, de némi értéket mégis adhat munkámnak az, hogy iskolánk 
belső és külső történetének már-már feledésbe merülő eseményeit, 
személyeit meg-megvilágítva vázlatos, de tiszta képet nyújt évszáza-
dos kultúrmunkájáról. 

Valamikor a mai idők is a régmúlt események ködébe fognak 
hanyatlani; akkor majd a késő korban is legyen tanúsága ez a 
könyv annak, hogy a mi évszázadunk embereinek szívét is vallá-
sosság és hazaszeretet hatotta át s fő vágyuk az volt, hogy a 
magyar ifjúságnak jobb jövőt biztosítsanak. 

Budapest, 1922. december 18. 

Dr Hittrich Ödön 
a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium 

e. i. igazgatója 



B E V E Z E T É S 

Luther Mártonnak „An die Ratherren aller Stette Teutsches 
lands, das sie Christliche Schulen auffrichten und halten sollen 
(1524)" című iratában hirdetett elveit pesti egyházunk megalaku-
lásától kezdve iparkodott tőle telhetőleg megvalósítani, tudva azt, 
hogy a műveltség a legnagyobb szellemi érték, melynek bírása az 
embert szabaddá és függetlenné teszi. Luther feltétlen értéknek, 
abszolút jónak a szeretetet tartotta; szerinte „az Isten szelleme 
megragadja az embert szívében, úgyhogy most már feltekintve a 
szeretet Istenét látja, ki szeretetében lehajol őhozzá, hogy kebléhez 
szorítsa, hogy mint Isten gyermeke, megteljen az atyai szeretetnek 
szellemével s így egyesüljön Istenével. A hívő Istennek erejében 
bízva bátran tekint körül, nincs földi hatalom, mely őt megrettent-
hetné. Ő szabad s így Isten által ura mindennek". Iskolánk ala-
pításától kezdve „Christianos veros" igaz keresztyéneket akart 
nevelni; tanítványai leikébe oltva az istenfiúság felemelő gondola-
tát, mert akinek lelkében a szeretet gyökeret vert, az legalább 
gyenge előérzetével bír annak a boldogságnak, melyet az emberi-
ség élvezni fog, ha majd eljövend a szeretet uralma. Luther szel-
leme hathatósan működött gimnáziumunkban egy századon át, de 
nem mint mindent elnéző szeretet, hanem mint oly igazi atyai 
szeretet, mely ha a gyermek érdekében valónak látja, egyúttal bün-
tet is, hogy avval javítson. 

A nagy reformátor hatalmas szelleme hatotta át nemzetét a 
világháborúban is. Ennek a nemzetnek voltunk mi szövetsé-
gesei ; szövetségesünknek dicsősége fényt vetett arra a testvéri 
kapcsolatra, mely Deák-téri evangélikus magyar-német testvér-
egyházaink szövetségében van. Luther nemzete, velünk együtt, a 
háborúban elbukott, de bukásában is nagy; mi pedig vele érzünk 
a szomorúság gyászos napjaiban. 

Főgimnáziumunk 100 éves jubileuma egybeesik Petőfi szüle-
tésének centennáriumával. A nagy költő egy évig tanítványa volt 
iskolánknak, hová német szóra jött. A 10 éves gyermek lelke itt 
kezdhetett kibontakozni, s később verselési tehetségének kifejlésére 
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nem lehetett hatás nélkül az a gondos énektanítás, amelyben itt 
osztálytársaival együtt részesült, tanulva négy hangban énekelni a 
szebbnél szebb templomi chorálokat. A későbbi időben Petőfi a 
kor nagyjaival együtt felrázta évszázados aléltságából a magyar 
nemzetet és öntudatra ébresztette, s az az erősödő magyar szel-
lem, mely már jóval a szabadságharc kitörése előtt megkezdte 
nemzetépítő munkáját, a mi iskolánkat is átalakította az idők folya-
mán német iskolából magyar nyelvű, magyar érzésű iskolává. 

Iskolafenntartó egyházunk kebelében eleinte nézeteltérések 
merültek fel a templom és iskola kérdésében. A templomépítés 
hívei teendőjüket sürgősebbnek tartották az iskolafejlesztésnél, de 
a legnagyobb bajban is megtalálták az egyetértés útját, mivel az 
egyház vezetői apostoli lelkű férfiak voltak. Az első évtizedekben 
Mária Dorothea figyelme és érdeklődése nagyban hozzájárult a 
gyülekezet és iskolája felvirágoztatásához, melyről elődeink bizo-
nyos önérzettel állították, hogy az nem „copie", nem utánzott 
intézmény; ezt az önálló idealizmust évszázadon át megőrizte 
gimnáziumunk, s ezen iránynak két fő útmutatója volt Schedius 
és Böhm. Iskolánk alapítási évéül az 1823-ik évet tekintjük, 
amikor a humanitási osztály felállíttatván, a görög nyelv és 
kultúra az iskolai tárgyak körébe kapcsoltatott. A görög világfel-
fogásnak különösen egy képviselője hatott bizonyos mértékben isko-
lánkra e száz év alatt s ez Sokrates. A sokratesi filozófia iskolánk 
életében négy férfiú munkásságában domborult ki különösen, ezek 
Schedius, Székács, Hunfalvy Pál és Böhm. 

Iskolánk a Deák-téri templom mellett levő paplakban bírta 
első otthonát, később az iskola oly férfiak által, mint Székács és 
Hunfalvy, új épülethez és új szervezethez jutott. Majd, mikor már 
a sütőutcai épület is szűknek bizonyult, az egyház az állam hozzá-
járulásával újabb épületet emelt a Fasorban, melyet a főváros utóbb 
a nemes Hollandia iránt való hálából Vilma királynő-útnak nevezettel. 

Állam és iskola együttműködése két ízben volt megzavarva, 
és pedig 1848-ban és 1919-ben. Az előbbi évben belföldi idealis-
ták önzetlen, hazafias szempontból tervezték az iskolának állami 
fennhatóság alá való juttatását; az utóbbi évben pedig külföldi 
agitátorok aknamunkájától irányított forradalmárok vallás- és haza-
ellenes érzésből akarták megszüntetni az egyház befolyását 
iskolájára. 

Az iskola tanítását e száz év alatt különféle tantervek irányí-
tották, de az iskola komoly munkája két ízben volt különösen 
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felforgatva: a Bach-korszak alatt és az úgynevezett „proletár-
diktatúra" idején, amikor veszélyben forgott minden, ami magyar. 

Iskolánk fő szellemi tőkéje a tanárokban van. Az elmúlt 
évszázad alatt a tanári kar sok nehézséggel és gonddal küzdött, de 
elmondhatjuk róla, hogy ezen idő alatt mindvégig a vallásért és a 
tudományokért lelkesülő nemes idealizmus hatotta át. Ez a tanári 
kar józan vallásosságban, s a jóra, nemesre való törekvésre nevelte 
az ifjúságot, s az egész ember kiművelését tartva célul, a tudomá-
nyos lelkület fejlesztése mellett súlyt fektetett mindig az egyet-
értést erősítő, léleknemesítő énekoktatásra, a nemzeti szempontból 
fontos, testedző tornázásra, a Pestalozzi szellemében látásra, meg-
figyelésre vezérlő rajztanításra. 

Ifjúságunk megható ünnepélyeknek volt tanuja egy évszázad 
alatt, s a lelki nemességet előkészítő jótékonyság keresztyén erényé-
nek gyakorlásában is az újabb időben kiváló buzgóságot fejtett ki. 

Evangélikus internátus tervezése száz éven keresztül több 
ízben foglalkoztatta iskolánk vezetőit. Ha a háború közbe nem 
jön, az iskolaépület kibővítésével együtt az internátus is megvaló-
sult volna. Ezután még inkább szüksége lesz egyházunknak és 
iskolánknak oly nagylelkű alapítókra, mint Podmaniczky-Beleznay 
Anna Mária, Róth-Teleki Johanna, Glósius Dániel és Artner 
Sarolta, Wágner János, Várdombi Simonyi Ágoston, Kéller Terézia 
és Kéler Napoleon voltak. 

Ez alapítók segítségével, s egyúttal az iskola nagyszámú 
barátainak hozzájárulásával lett olyan a mi gimnáziumunk, amilyen 
állapotban ma van. Szertárai úgyszólván minden segédeszközt 
rendelkezésre bocsátanak a tanároknak. A szülők is becsülik 
iskolánkat, igaz büszkeséggel valljuk, már annyira, hogy a mai 
keretek is szűknek bizonyulnak, s hogy a tanárok egyénileg is 
foglalkozhassanak tanítványaikkal és lelkileg még közelebb lehes-
senek a reájuk bízott növendékekhez, mivel újabb párhuzamos 
osztályok nyitása ezidőszerint lehetetlen — a tanulók számának 
apasztására volna szükség. 

Az első évszázadot lezárva az a hő óhaj kél bennünk, adja 
Isten, hogy iskolánk még sok századon át taníthassa a reábízandó 
ifjúságot vallásosságra és hazaszeretetre és oly nemzedéket nevel-
hessen, mely a többi testvér magyar gimnázium ifjúságával 
versenyezve mindenben, ami szép, jó és nemes, velük együtt 
képes legyen megvalósítani legszebb reményünket az Integra 
Hungáriát. 
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Könyvem megírása közben a következő forrásokat használtam : 
Deáktéri egyházunk levéltárának iratait 1798-tól, valamint főgim-
náziumunk anyakönyveit naplóit, jegyzőkönyveit, irattárát és érte-
sítőit — továbbá a következő műveket: 

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

Batizfalvy István: A budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium 
története. Bp. 1895. 

Dr Szelényi Ödön: A magyar ev. iskolák története a refor-
mációtól napjainkig. Pozsony. 1917. 

Dr Fináczy Ernő: A magyarországi középiskolák múltja és 
jelene. Bp. 1896. 

Dr Schneller István : Luther nevelési eszményének jelentősége. 
Ösvény. V—VIII. Bp. 1920. 

Farkas József: A pesti református egyház 101 éves története. 
Kecskemét. 1898. 

(Schedius): Die Schule der evangelischen Gemeinde A. C. 
in Pesth. 1816. 

(Schedius): Vorschlag zu einer vollständigen Schulordnung 
bei der beabsichtigten Erweiterung des Gymnasiums der evang. 
Gemeinde A. C. in Pesth, den Mitgliedern dieser Gemeinde vor-
gelegt, im April 1837. 

Fábry Pál: Worte bey Gelegenheit der oeffentlichen Trans-
location und Eröffnung eines zweyjährigen Unterrichts. Pesth. 1829. 

Kanya Pá l : A' pesti á. v. ev. iskola történeteinek rövid vázlata 
Schedius L. félszázados örömünnepe alkalmával. Pest. 1843. 

Kanya Pál: A pesti ágostai hitvallású magyar-német egyesült 
evangyélikusok középponti (országos?!) főtanodája. Pest. 1864. 

Dr Tavasy Lajos: Nevelési emléklapok. Pest. 1846—1848. 
Falvay Antal: A pesti ág. hitv. evang. magyar és német 

egyházgyülekezet elemi-, nép- és polgári iskolájának rövid története. 
Péterffy Sándor: Az 1848-iki tanügyi kongresszusról. Bp. — 

Az 1848. évi törvényekről és tanügyi eseményekről. Bp. 
Dr Váczy János: Kazinczy Ferenc levelezése. Budapest. 



I FEJEZET 

A gyülekezet és az iskola keletkezése 

A reformáció tanításai korán eljutottak Buda várába is. 
Mária királyné, a Luther igaz céljait őszintén áhító, kedvelt 
udvari papjának, Henkel Jánosnak hatása alatt, kezdettől fogva 
nagy érdeklődést, mélységes rokonérzést tanúsított a hitjavítás 
iránt. El nem tagadható bizonysága ennek az a négy zsoltár, 
melyet a mohácsi vész után vigasztalásul és erősítésül Luther 
maga fordított németre és rövid ajánlással maga küldött meg az 
özvegy királynénak. A budai udvar német emberei, a város 
német tanítói, papjai, kereskedői tértek át legelőször a javított 
hitre, példájuk pedig mind távolabb vidékeken terjesztette az 
igazi evangélium igazi szellemét. A politikájában meghasonlott 
ország nemzeti pártja azonban a német földről jövő újításban 
a magyar nemzet szabadsága ellen irányuló támadást látva, 
könnyen érthető okokból a magyar nemzet függetlenségére törő, 
aggasztó veszedelmet látott a lelkekben gyorsan megfogant és 
mind nagyobb területeket hódító hitjavításban. Éveknek kellett 
elmúlniok, míg „világosság támadt mindenekben . . s be kellett 
látniok, hogy a reformáció a bensőséges hitéletet, a valódi evan-
gélium megújhodását, a lelkiismeretnek és a kutatásnak szabad-
ságát hozta; a vele járó humanizmus pedig az alaki szépségek 
eszményeit szerezte vissza az emberiségnek. 

Luther hívei hamarosan megszaporodhattak Budán, egyúttal 
Pesten is. Már a kezdet-kezdetén választottak lelkészeket, tanító-
kat, s ahogy történeti adatok bizonyítják, voltak templomaik is. 
A két testvérvárost a török nagyobbrészt elpusztította; áldozatul 
estek — részint rombadöntve, részint katonai célokra használva — 
az új templomok is. A megmaradt lakosság szűkösen húzódott 
meg az épségben maradt házakban. A katholikusokat és lutherá-
nusokat a közös baj összébb tömörítette, s miként a budai hely-
őrségi templom falába illesztett márványtábla hirdeti: „A törökök 
alatt ezen templom minden keresztyén felekezetnek közös ima-
háza volt" . . . A baj testvérekké tette őket. Ilyen módon a török-
uralom alatt is élt és erősödött a protestantizmus; de minden 
megváltozott, mikor Lipót hadai Pestet megszállották, utóbb 
Budát s környékét, majd az egész országot felszabadították. 

A városok benépesítése — főként a török megszállás alatt 
kivándorolt polgárság visszatelepülése, illetve a régi jogaik 

A reform 
elterjedés 
Magyar-
országon 
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és- kiváltságaik jogfolytonosságának visszaállítása elé gördített 
sokféle alaki akadály és örökös zaklatás miatt — lassan és 
nehezen ment. A felszabadító német katonaság azonban annál 
könnyebben kapott településengedélyt egyrészt a mindig 
maguk javára értelmezett foglalás jogán, — másrészt a 
császári udvar jutalmazó, tehát donációs leveleivel és határozott 
ösztönzésével. Ez magyarázza meg azt a hosszú ideig tartott 
idegenkedést, mely a környékbeli magyarságot a Budára és 
Pestre való betelepüléstől visszatartotta, sőt még a sűrűn hirde-
tett vásárokra bejárni sem engedte. 

Ismeretes, hogy a városok benépesítésének a császári 
udvar részéről nyíltan vallott célja a katholikus vallás terjesz-
tése és megerősítése volt. A budai német és rác polgárság 
1695-ben nyilvános fogadalmatt tett, hogy közöttük protes-
tánsokat letelepedni nem engednek. Lipót maga 1703. okt. 20-án 
kelt donációs levelében Budát és Pestet többféle kiváltsággal 
ajándékozta meg, egyebek közt azzal is, hogy zsidókat és cigá-
nyokat a polgárság tetszése szerint fogadhat kebelébe. Szigorúan 
meghagyta azonban, hogy protestánsokat semmi szín alatt se 
vegyenek be, se meg ne tűrjenek (Judaeos et zingaros admittere 
vei non admittere. . . hoc per expressum declarato: ut nemo a 
vera orthodoxa Romano Catholica religione alienus in concivem 
ullo sub praetextu admittatur, aut toleretur.) 

Szinte egy teljes századon át tartott ez az oktalan meg-
aláztatás. Végre 1781. október 20-án megjelent II. József türelmi 
rendelete. A protestáns polgároknak nem kellett többé — mint 
a nagy üldözések idején az őskeresztyéneknek, — titokban gyüle-
kezniük istentiszteletre; halottaikat nem kellett már a város 
határától messze és csak alkonyat után eltemetniök. A türelmi 
rendelet — bár sok apróbb-nagyobb nehézség közt — mégis 
csak lehetővé tette, hogy az evangélikus családok most már 
törvényadta jogon szervezkedjenek, s lassan ugyan, de évenként 
szaporodó számmal, tekintélyes gyülekezetté tömörüljenek. 
A régi Kalap- (ma Irányi) utcában megszervezett első gyülekezet 
a pesti és budai evangélikusoknak hosszú időn át volt a még 
mindig meg-megújuló zaklatások közt menedékük, de egyúttal 
vallásos és erkölcsös életük erősödésének is meleg otthona. 
Református testvéreink a német Pesttől azonban még mindig 
idegenkedtek; II. József alatt egyetlen református polgár sem 
kért településengedélyt. Az evangélikus polgárság így teljesen 
egymagára utalva kezdette meg itt törvényes fejlődését. 

E fejlődésnek természetes, egyúttal szilárd alapja csak az 
iskola lehet. Ennek igazsága — Németország hatalmas példá-
ján is okulva és lelkesedve — protestáns főurainkat, s a váro-
sok polgárságát egyaránt, hamar áthatotta. Alig hogy megala-
kult egy-egy gyülekezet, első gondjuk iskolaszervezés volt. 
Főuraink bőkezűségével a legnemesebb versenyre kelt a pol-
gárság áldozatkészsége, hogy minden hitsorsos kivegye részét 
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az alapítás nehéz kötelességeiből,, de dicsőségéből is. A tanító-
kat eleinte Wittenbergából hívták meg, sokszor a gyülekezet 
anyagi erejét meghaladó áldozattal; később is hosszú időn át 
csak olyan „tudós és jámborerkölcsü férfiakat" alkalmaztak, kiket a 
német protestáns főiskolák neveltek „a népnek tanítóivá". Ezek a 
Schulmeister-ek igazi mesterei voltak az oktatásnak, többnyire 
lelkészek, tanítók egy személyben, kik a rájuk bízott bibliai 
talentumot az ifjúság nevelésében bőségesen kamatoztatták, 
példás életükkel pedig elsősorban a családi szentélyt tették 
a hit és erkölcs melegágyává. Velük és általuk vált a mester 
szó is — a kántor, s a még előbbi magiszter helyett — köz-
keletűvé. Tudásuk és buzgóságuk a közoktatást s ezzel a köz-
művelődést hamar kiemelte eddigi elhanyagoltságából. A régi 
rendszer kompendiumai helyett a klasszikus írók eredeti müveit 
adták az olvasásukra megérett ifjúságnak, hogy belőlük a 
művészi tartalommal együttesen ismerhessék meg az emberi 
beszéd tökéletes alakjait. A tudás és tudomány önzetlen szere-
tetét gyújtották lángra tanítványaik szívében, melynek egyetlen 
és eszményi célja a lélek nemesítése. Ennek az örök emberi 
eszménynek lelkes kutatása vezette el őket a görög klasszikusokhoz. 
Hogy a lelki nagyság, az egyéni életnek a köz javára való fel-
áldozása, a hazáért szükséges anyagi és szellemi együttműkö-
dés kötelességének tudata már az iskolában nemes terjesztője 
lett az egyéni erőnek és értéknek, — elsősorban a görög szel-
lemóriásoknak hatása és érdeme. E források megnyitását magá-
ban az iskolában ezeknek az első nagy tanítóknak köszöni a 
közművelődés. Buzgóságuk nemes versenyre ösztönözte a 
katholikus felsőbb iskolázást is, mely eddig — hosszú száza-
dokon át — a Vulgatán és a nagy egyházatyák művein kívül 
más latin auctortól idegenkedett és csak Vergilius és Cicero 
válogatott részleteivel foglalkozott. 

Az ország nagyobb protestáns központjain csakhamar 
virágzásnak indultak iskoláink. Új szervezetük és mély erkölcsi 
céljaik természetes versenyre keltették a katholikus világot is. 
Az idejétmúlt három- és négyéves oktatásfolyamok, a trivium 
és quadrivium helyett a haladó korszellemnek megfelelő isko-
lákkal iparkodott ettől kezdve a katholikus egyház is építeni, 
nemcsak a bensőségesebb hitéletet, hanem a nemzeti közműve-
lődést is. Itt — Budán és Pesten — két ilyen gimnázium kezdte 
meg kulturális működését. Budán (1688) a jezsuitáké, melyből 
később az egyetemi főgimnázium fejlődött ki és Pesten (1717) a 
piaristák hazafias, magyar rendjének gimnáziuma. Az alapítás 
sorrendjében harmadikul a miénk csatlakozik hozzájuk. 

Megalapítása szorosan összefügg egyházunknak, a pesti 
evangélikus gyülekezetnek megalakulásával. 

1786. szept. 4-én tették le Liedemann János Sámuel és 
Garay János a polgári esküt, amivel jogot nyertek, hogy Pest 
városában letelepedjenek. A megyei és kamarai hivatalnokok 
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között százakra ment az evangélikusok száma; magában az itt 
állomásozó Gyulay-ezredben 700 evangélikus katona szolgált. 
Híveink eddig a cinkotai gyülekezetbe voltak bekebelezve; 
vasárnapokon és ünnepeken hosszú kocsisor szállította őket ki 
istentiszteletre. Az időközben már Pesten végleg megszervezett 
egyetem is főérdekévé tette a protestáns szülőknek, hogy fiaikat 
a felsőbb tanulmányokra Pesten helyezzék el. Mivel azonban 
protestáns gyülekezet nem volt, a szülőket méltán aggasztotta, 
hogy gyermekeik vallásos oktatás nélkül végzik és fejezik be 
tanulmányaikat. A pest-bánáti ev. esperesség akkoriban Pesten 
lakó felügyelőjének, Pongrácz Boldizsárnak serkentésére és buzgó 
előkészítő munkájára végre a pesti hívek elhatározták, hogy 
önálló gyülekezetté szervezkednek. A „türelmi rendelet" értelmé-
ben azonban ehhez legalább 100 család kellett; ennyi pedig 
még nem volt. Hosszas instanciázás után végre a pesti birtokos 
nemesség kieszközölte az engedélyt, hogy „magán vallásgyakor-
latot tartsanak", de azzal a feltétellel, hogy az összes költsé-
gekről a kérvényező nemesség egyetemlegesen gondoskodik, a 
terheket együttesen vállalja, s az istentiszteletek zavartalan meg-
tartásáért kezeskedik; a megválasztott lelkészeknek pedig 
kötelességük lesz „a kaszárnyákban és katonai kórházakban 
levő evangélikusok részére a szertartásokat minden díj nélkül 
elvégezni". 

A szervezkedés ez első, akkoriban nagy nehézségein 
egy nemes asszonylélek segített. Podmaniczky Mária Anna 
bárónő, a néhai hős generálisnak, gr. Beleznay Miklósnak özvegye 
10,000 forintnyi alapítványt tett az istentiszteletek tartására. 
Az első ünnepies istentisztelet 1787. nov. 11-én gyűjtötte egybe 
jámbor istenfélő elődeinket az első gyülekezés helyén, a már 
említett Kalap- (ma Irányi) és Lipót- (ma Váci) utca 14-es 
számú sarokházában. A szerény gyülekezetet hitben erős, 
reménykedésben tüzes első lelkésze, csetnek-bisztrói Molnár 
János indította el ezzel az Úrnak ösvényén. Egyetlen szem sem 
maradt szárazon, mikor első kántoruk és orgonistájuk, Dauhner 
János keze alatt felbúgott a kis orgonán a protestánsok 
Pesten több, mint száz éve hallgató, csodás erejű himnusza, az 
„Erős vár a mi Istenünk". Ezt a kis hordozható orgonát a 
belvárosi róm. kath. plébánia elöljárósága engedte át nagylel-
kűen a testvérszíveknek épülésére, azzal az egyetlen kikötéssel, 
hogy az úrnapi körmenetek alkalmával a plébánia rendelkezé-
sére kell állania. Dauhner nem sokáig gyönyörködtetíe művészi 
játékával és szívhez szóló énekével a híveket, más elfoglaltsága 
miatt ugyanis nem vállalhatta a mindinkább szaporodó teen-
dőket. Az 1787. végén megválasztott Seyfried Antal kántor 
meghívólevelébe már beleiktatták, hogy a gyülekezetben okta-
tást igénylő gyermekek elemi tanítását is el kell látnia.. Isko-
láink bibliai mustármagja volt ez, melyből hamar virágzásnak 
indult iskoláink sarjadtak. 
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A gyorsan szaporodó gyülekezetnek első örömünnepet 
I. Ferenc király szerzett 1792. április 20-án kiadott dekrétumával, 
mely — apostoli buzgóságú presbiterét — Schedius Lajosi alig 
24 éves korában 19 pályázó közül az eszthetika és filológia 
professzorává nevezte ki az akkor teljesen katholikus egyetemre. 
A katholikus egyetem tanácsának ajánlása, s a királyi kinevezés 
ma el sem képzelhető fényt árasztott nemcsak az ifjú tudósra, 
de arra a kis gyülekezetre is, melynek áldásos fejlesztésében 
neki a szó legnemesebb értelmében oroszlánrésze volt, főkép 
azóta, hogy a gyülekezet közlelkesedéssel jegyzőjévé választotta; 
így alkalmat kapott, hogy lánglelke minden hevével munkálkod-
jék a gyülekezet egyházi és iskolai életének felvirágoztatásán. 
A valódi evangéliumi hitélet természetes alapjának eleddig is az 
iskolát tekintette; most már minden buzgóságával arra töreke-
dett, hogy a pesti evangélikus gyülekezetet, mint a többi hazai 
gyülekezetnek épen helyzeténél fogva vezetőjét — iskola tekin-
tetében is mintaszerűvé tegye. Hűséges segítőtársra talált a 
gyülekezetnek egy vele rokonlelkü, s hitében hasonlókép erős tag-
jában, Liedemann János Sámuelben, a gyülekezet kúrátorában. 
Ez a világot járt, s a nyugati kultúra minden szép és nemes 
vívmányáért lelkesedő patrícius, készséggel fogott vele kezet a 
hitélet építő munkájára. Nem csüggedtek akkor sem, mikor 
kedves tervük megvalósulásának halasztást kellett szenvednie. 
A gyülekezet lelkésze Molnár János sürgősebb tennivalónak tar-
totta, hogy a gyülekezet az eddigi szűk helyiség helyett méltó 
istenházát, s hozzá megfelelő hivatalos szobákat, s ha lehetsé-
ges, szerény paplakot kapjon. A sürgősség kérdése a gyüleke-
zetet — sajnos — két, egymással megalkudni nem tudó pártra 
szakította. A többség Molnár János lelkésszel tartott, s a szava-
zás úgy döntött, hogy mindenekelőtt méltó templomunk legyen. 
Schediust is, Liedemannt is mélyebben sértette szándékaik félre-
magyarázása és már-már megvalósultnak vélt terveik elhalasz-
tása : hivatalukról leköszöntek. 

A templomépítés munkája azonban, dicséretére a gyüleke-
zetnek, közös lelkesedéssel és közös áldozatkészséggel haladék 
nélkül megindult. Az 1790/91. évi 26-ik törv.-cikk megadta a 
jogot, hogy a protestánsok — már nemcsak az artikuláris helye-
ken, de katholikus egyházi tulajdonjogú területet kivéve — bár-
hol templomot és iskolát építsenek, illetve alapítsanak. Az I. Lipót 
korszaka véglegesen elmúlt. A protestáns hitélettel összeforrott 
kulturális munka most már törvényadta jogon újra megkezdőd-
hetett. Nagy lendületet adott neki a politikai élet megújhodása 
is, mely valláskülönbség nélkül testvérré egyesített mindenkit, 
aki a magyar nemzeti ügynek jogos diadalát óhajtotta. 

Ez, a „testvérség" hangoztatásával indult felbuzdulás nagy 
segítségére volt a gyülekezetnek mindjárt a kezdet kezdetén, a 
templom telkének megszerzésében is. Hathatós pártfogójuk 
Koburg Józsiás herceg — az ország katonai kormányzója — ki 

A templom-
építés 



14 

maga is evangélikus vallású volt, a maga részéről szintén min-
dent elkövetett, hogy a legalkalmasabb telekhez mentől előbb 
hozzájussanak. Eleinte a hajóhivatal dunaparti telkének meg-
szerzéséről volt szó, hogy a városi hatóság és főkép a gyüle-
kezet óhaja szerint a belvárosi plébániával és a görögkeletieké-
vel egy sorba kerüljön az evangélikusok temploma is. A katonai 
hatóság azonban ezt a telket nem akarta nélkülözni; helyette 
valamivel beljebb — a mai Lipótváros déli szélén — ajánlott fel 
nagyobb területet. Ez akkoriban a város vége volt, a híveknek 
léhát nem tetszhetett 

I. Ferenc megkoronáztatása végre meghozta a kedvező 
alkalmat a telek-ügy elintézésére is. Molnár János lelkész a tisz-
telgő küldöttséggel arra kérte a királyt, hogy a Gránátos kaszár-
nyának északkeleti üres sarokparcelláját engedtesse át a katonai 
hatósággal. Koburg Józsiás herceg közbenjárására a gyülekezet 
a faraktárul szolgáló területet meg is kapta; ezt aztán a szük-
séges 565 négyzetölre a városi hatóság- egészítette ki. Ez a terü-
let a mai Deák-téri evangélikus templom és paplak telke, melynek 
földszintjén ideiglenes imatermet, továbbá a lelkész és orgonista 
számára szükséges lakóhelyiségekkel egyemeletes épületet emel-
tek öt-öt ablakkal az akkori Kohlmarktra, a mai Deák Ferenc-
térre. Arra is gondoltak, hogy a szent célra egyesülnek a refor-
mátusokkal, kiknek Óbudán virágzó gyülekezetük volt, s mind 
többen telepedtek át ide Pestre is. Ennek a közös templomnak, 
ű. n. simultaneumnak tervét azonban a környékről is mind 
nagyobb számmal betelepülő református testvérek külön templomra 
vágyakozása idejekorán fölöslegessé tette. 

Az építés tehát megindult. Az előleges költségvetés, a 
francia háborúk okozta drágaság miatt, a hívek minden áldozat-
készségét próbára tette. Emberi mérték szerint örök hálánkra 
méltó módon siettek híveink segítségére a többi keresztyén fele-
kezetbeliek is. Maga az esztergomi primás, Batthyány kardinális 
járt elől nemes példával, 500 frtot és 10,000 db téglát küldve 
a mindnyájunk Istenének új házához. 

Az alapkőletétel — 1799. okt. 31-én — így valósággal 
örömünneppé vált, melyen az evangéliumi szeretetben egyesült 
testvérszívek együtt örvendeztek. A templom eredeti tervét 
Krauss János pesti építész készítette; e szerint klasszikus stílusban 
kellett épülnie, homlokzatán négy korinthusi oszloppal, a tympanon 
fölött 9 5 öl magas toronnyal. Harmadik hétre az alapfalak már 
túl voltak a földvonalon. Hirtelen megnehezült azonban az idők 
járása fölöt tük. . . A tervező építész meghalt; az előirányzott 
32.000 frt a folyton növekvő drágaság miatt kevésnek bizo-
nyult. Újra megindult az adakozás, a pénz szűke és értékének 
megcsökkenése miatt — sajnos — már lassabban, bár a hívek 
szent buzgalma nem fogyatkozott. Arisztokrata és birtokos hit-
sorsosok nagyobb adományaival az iparos legények és napszá-
mosok garasai együtt kerültek az áldozat-oltárra. 
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1805-ben a templom végre tető alá került. Az új építész, 
a Nemzeti Múzeum építőművésze, Pollák Mihály azonban kény-
telen volt és éppen költséghiány miatt a Krauss-féle tervtől 
eltérni. A homlokzat márványoszlopai teljesen elmaradtak; a ter-
vezett karcsú torony helyett is csak egy alacsony tornyocska 
került a padlásból kiépített gerendatalapzatra. A monarchia 
katasztrófája 1809-ben a templomépítést is megakasztotta. Úgy lát-
szott, végleg el is akad. A március 5-ikén összegyűlt közgyű-
lés elöljárósága fájdalmas szívvel mutatott a legfőbb akadályra, 
a szükséges.költség hiányára. 

Eddigi visszavonultságából ekkor lép ismét a cselekvés 
terére — a kezdet-kezdetén volt kurátor — Liedemann János 
Sámuel. Gyújtó beszédével és mindeneknek például szolgáló ado-
mányával az egyház tagjait is újabb cselekvésre buzdította. 
Lángoló hitbuzgósága, a gyakorlati élet minden mozgatóerejét ismerő 
éles belátása csakhamar összehozta a még szükséges összeget. 

A templom úgyszólván teljesen készen volt; a belső beren-
dezés befejezése volt még hátra. Az elöljáróság már az ünne-
pies megáldás részletein gondolkodott, mikor a katonai főparancs-
nokság megkeresése leérkezett. Olyan parancsolás-kérés volt ez, 
mit — a háború kitörése miatt — nem lehetett megtagadni. 
A parancsnokság a templomot — tekintettel a Károly-kaszárnyá-
nak szomszédságára — ruharaktárnak kérte. Az elöljáróság fáj-
dalmas szívvel, mivel a telek nagyobb részét éppen a katonai 
hatóság adományozta, köteles hálából át is engedte. Két éven 
át tartott ez a szomorú állapot. Az 1811-iki békekötés a 
monarchiának legalább ideiglenesen meghozta az óhajtott nyugal-
mat. A katonaság nagyobb része leszerelt; templomunk végre 
visszaadatott rendeltetésének. Június 2-án — pünkösd vasárnap-
ján — per tot et tanta discrimina rerum — felavatása is meg-
történt. A pesti lakosság valláskülönbség nélkül együtt örvende-
zett a gyülekezettel. Kedves és megható emléke az együttérzés-
nek az a kis nyomtatvány, mely egy katholikus költségén őrizte 
meg az ünnepen zengett énekeket és elhangzott szentbeszédeket. 

Az épület eredetileg boltíves volt; erre mutat domborodó 
teteje s az oltár felett levő félköralakú ablak, mely azelőtt 
templomunkban is úgy volt látható, mint a Kálvin-téri refor-
mátus templom hasonló helyen levő ablaka. A lapos mennyezet 
1867-ben készült az első nagy restaurálás idején, mikor is ezzel 
akarták javítani az akusztikát. Amint ugyanis a templom elké-
szült, csakhamar kiderült, hogy a lelkész szavát nem lehet elég 
jól hallani. Az egyház elöljáróinak felkérésére 1819. június 18-án 
vizsgálta meg az épületet a híres fizikus Chladni, kinek nevét 
az általa felfedezett hangtani idomok révén mindenki ismeti. 
O azt javasolta, hogy a szószék fölé baldachint készítsenek és 
ezenkívül kettős karzatot is építsenek, ami azután 1820-ban 
meg is történt. Az akusztika javult ugyan ezáltal, de még az 
1807-í átalakítás után sem lett tökéletes. 

A templom 
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Templomunk oltárképe Rafaelnek a római Vatikán kép-
tárában látható Transfiguratiója után készült. A művészi máso-
latot Lochbihler Ferenc kempteni festő készítette. Kazinczy 
Ferenc is dicsérettel említi meg, hogy templomunk oltárképéül 
egy ily kiváló műremek másolata szolgál, minthogy, „ahol a 
művészet lakást fogni még csak k é s z ü l . . . ott mindenekfelett 
azon Kell igyekezni, hogy az idegen nagy originálok gipsz-
öntvényekben s rézmetszésekben tétessenek ki".1 

A templom körül eleinte láncokkal ellátott kőoszlopok 
voltak elhelyezve; bár ezek védelmül szolgáltak, csak nehe-
zítették a templom környékének tisztántartását; ezeket 1840-ben 
távolították el, midőn a templom és a paplak előtt először készí-
tettek rendes, kövezett gyalogjárót. A templomnak tornya, órája 
és három harangja is volt, mely utóbbiak megszerzésére a kör-
nyékbeli katholikus és izraelita lakosok is adakoztak. Templo-
munknak a régi időből négy képét ismerjük. A legrégibb az 
1838-i árvíz idején ábrázolja a beléje tóduló menekülőkkel,2 a 
másik 1849-ben a bankóégetést ábrázolja Pesten a „Szén-téren" 
s rajta látható templomunk is,3 a harmadik kép gróf Vasquez 
Károlynak Buda és Pest Szabad királyi Városának Tájleírásában 
látható; a negyedik kép pedig az 1867-i átalakítás után készült 
fotografia. Ezen látható még a torony és megvannak már a 
görög motívumok is a templomon. E képeket nézve meglepetve 
látjuk, hogy templomunk csak főbb vonásaiban maradt meg a 
régiben. Mai alakjának jellemző sajátsága, a görög dór-stílus 
némi utánzása, mely egyszerűsége mellett is díszt ad az épületnek. 
A régi képeken nincs meg a homlokzaton négy oszlopot helyet-
tesítő négyszögletes pillér, sem az ezek felett nyugvó három-
szögletű oromfal, úgyszintén hiányzik az egész épületet körül-
futó dór-stílusú triglyph-metopé sorozat. Úgylátszik, hogy e 
görög díszítő motívumokat az épület az 1867-i restauráció 
alkalmával kapta. 

Templomunknak ugyanis két ízben alapos restaurációra 
volt szüksége; valószínűleg azért, mert annak idején a háborús 
világban nem készülhetett minden a legnagyobb gonddal és 
pontossággal; ezenkívül az 1849-i bombázás is megviselte. 
A tető sem volt kifogástalan, mert már 1842 nyarán úgy átázott, 
hogy a víz a jobboldali oltároszlopon folyt le. 

1 Kazinczy F. Levelezése XII. 612. 1. 1883. U. i. így folytatja: 
„Amit itten a copiek érdemek felől mondánk ott a hol a nagy Mesterek 
még nincsenek, Prof. Schwartner Úrnak is értelme vala, midőn a' Pesti 
Luth. Felekezetnek azt tanácsolá, hogy Polák Mihály Pesti Architekt által 
a mi időnkben épített szép egyszerűségű Templomokban Oltártábláúl a 
Raphael Transfiguratiójának copieje tétessék. A tanács elfogadtatott, s 
Lochbihler, eggy Kempteni születésű festő, teljesítette." 

2 Megjelent a Vasárnapi Újságban 1878-ban. 
3 Található a Jókai—Rákosi-féle Képes Szabadságharc Története 

415. lapján. 
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Az első nagyobb átalakítás 1867-ben volt, mikor az épü-
letet azonnal be kellett zárni a tető rozoga volta miatt; de a 
javítással az év végére elkészültek, úgy hogy a Szilveszter-esti isten-
tiszteletet meg lehetett benne tartani. 1875-ben azonban a bajok 
még fenyegetőbbek lettek, minek folytán a templomot újból be 
kellett zárni s az istentiszteleteket a sütőutcai épület dísztermé-
ben kellett tartani, úgy mint az első restauráció alkalmával is. 
Ez alkalommal a tornyot is le kellett bontatni, mivel nem lévén 
külön alapja, terhe alatt az épület falai repedezni kezdtek. 

Az órát ez alkalommal egy gyülekezeti tag megvásárolta és az 
újpesti leányegyháznak ajándékozta; a három harang eladás 
útján Szmrecsánba került, Liptó megyébe; a régi oltárt pedig a 
nógrádmegyei sámsonházai egyháznak ajándékozta a gyülekezet, 
így jutott a templom a mostani állapotába.1 

A magyar egyház 1910. október 30-án tartott ülésében 
Dr Zólyomi Wágner Géza felügyelő azt az indítványát terjesz-
tette elő, hogy a reformáció közeledő négyszázados évforduló-
jának megörökítésére, egyházunk érvényesülésének előmozdí-
tására, tagjai önérzetének emelésére, áldozatkészségének fejlesz-
tésére, lelkesedésének fokozására, hazánk székesfővárosa leg-
szebb pontjainak egyikén, Istenünk és Krisztusunk dicsőítésére, 

1 Annakidején egyházunk egyes tagjai különösen fájlalták, hogy 
a tornyot le kellett bontani. Stílus tekintetében, ha a templom régi formái 
megmaradtak volna, a torony is helyén maradhatott volna, de a templomra 
adott görögös homlokzat és görögös diszítmények kizárják torony alkal-
mazását görög-római stílusú homlokzat felett. Rómában is le kellett bon-
tani a Pantheon oromfaláról a Bernini által odaépitett két kis tornyot. 

2 
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Luther Márton és hazai úttörőink emlékmüvével kapcsolatos 
monumentális templomot építsünk. 

A tetszetős és a nagy időkhöz méltó javaslat megnyerte 
a gyülekezet hozzájárulását, de az egyre nehezebbé váló poli-
tikai és gazdasági viszonyok mindinkább hátráltatták a meg-
valósítást ; majd a közbejövő háború a szép tervet hosszú időre 
meghiúsította. Mostani helyzetünkben örülnünk kell, hogy haj-
dani bölcs, hitbuzgó elődeink 100 év előtt e templomot meg-
építették ; s mindnyájunk őszinte kívánsága, hogy elődeink hit-
buzgóságához méltó külsőben és belsőben legyünk képesek 
fenntartani. De emellett újabb célja is van egyházunknak s 
boldogok leszünk, ha célunkat elérve templomot építhetünk 
kelenföldi, kőbányai és angyalföldi testvéreinknek is, mint ahogy 
egy új templomot már sikerült egyházunknak megépítenie a 
Vilma királynő-úton, új gimnáziumi épületünkkel kapcsolatban. 

Az egyház belső békéjét két ízben zavarta meg a tót 
testvérekkel való viszály. Az első Kollár János lelkész személye 
körül forgott és 1834-ben végződött be; a másik vita a József-
városi telek miatt folyt és 1854-ben fejeződött be azzal, hogy 
a tótoknak használatra átengedték a telket. Úgy az első, tíz évig 
tartó viszály, mint az öt évig tartó második is, a magyar és 
német tagok engedékenysége és békeszeretete folytán a tótok 
sikerével végződött. Az 1834-iki ünnepélyes szerződés igazga-
tásában egy, de istentiszteletében, a nyelvre nézve hármas gyüle-
kezetet — három külön lelkészi hivatallal — állapított meg. 
A gyülekezet később növekedvén, elvált a pestmegyei esperes-
ségtől és külön budapesti esperességgé emeltetett. A tót ajkúak 
kiválása után 1855-ben az addig közös gyülekezet átengedte 
nekik a Kerepesi-, (a mai Rákóczi) úton levő közös telket; gyüle-
kezetük számára pedig tizenkét magyar-német tag még tizen-
kétezer pengő forintot is lefizetett s az elhagyott anyagyülekezet 
még a közös adósság alól is felmentette. „A magára maradt 
— hit-, szeretet- és reményben egyesült magyar-német gyüle-
kezet, ezen idő óta szembetűnő áldással működött." 

A gyülekezet egyébként eredetileg teljesen németnyelvű 
volt. 1825-ben kezdték követelni az egyház magyar nemes 
tagjai, hogy magyar lelkész választassák és magyar istentiszte-
letek tartassanak, minthogy a gyülekezet alapításában a magyar 
nemesség tevékeny részt vett. Sajnálattal látták, hogy 1821 óta 
évenként csak három magyar istentiszteletet tartottak. Számuk 
hosszas egyezkedés után 1833-ban már tizenkettőre emelkedett, 
de a magyar egyháztagok hő vágya csak akkor teljesült végre, 
midőn az 1836-ban megszervezett magyar egyház élére az első 
magyar lelkészt, Dr Székács Józsefet 1837. november 12-én 
hivatalába iktatták. A mai időkben úgy a magyar, mint a német 
gyülekezetnek van külön egyháztanácsa, presbitériuma és á 
közös ügyek intézésére kiküldött iskolai- és gazdasági bizott-
sága, ezek fölé van rendelve a két egyháztanács tagjai közül 
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kiküldött közös képviselőtestület, mely jegyzőkönyveit 1871-től 
magyar nyelven iratja. Ennek a gyülekezetnek érdekes jellem-
zését találjuk az 1821. december 8-án tartott General-Convent 
jegyzökönyvének 5-ik pontjában, ahol Schedius Lajos iskola-
felügyelő így rajzolta meg a hitközség belső képét: „Bármekkorák 
ezen gyülekezet képességei, csodás sikerei onnan származnak, 
hogy az erőket régóta uralkodó elvek szerint éleszti, vezeti 
és alkalmazza. Az összetartozás tudatának gondos ápolása által 
fejlesztetnek az erők, amennyiben semmi fontosabbat el nem 
határoznak, csak olyant, amit előbb a Particular-Conventben 
(Presbitérium) előterjesztettek és megtárgyaltak, közösen átgon-
doltak és elhatároztak. Ebbe a Particular-Conventbe mindig a 
gyülekezet legtevékenyebb, a közérdeket leginkább ismerő és 
legbuzgóbb tagjait szemelik ki és azokat választják be. 

A bizalom buzdítja ezeket az egyháztagokat s a közbizalom 
is megerősíttetik azáltal, hogy minden ügyet szigorú pontos-
sággal vezetnek és tárgyalnak és mindenről az évenként, decem-
ber 8-án tartatni szokott General-Conventben (Közgyűlés) nyilvá-
nosan számot adnak. Azon alapelv vezérli a Presbitérium tagjait, 
hogy a gyülekezet minden fontosabb célját és feladatát külön 
alapok jövedelméből kell fedezni és ezen alapokról elkülönített 
számadást kell vezetni. Végül a gyülekezet ereje és közszelleme 
azáltal gyarapodik, hogy a leendő egyháztagok nevelésére és 
képzésére szolgáló iskolaintézeteink kiváló gonddal szerveztetnek, 
vezettetnek és fejlesztetnek az összes atyák és anyák kíván-
ságára. Kívánatos, hogy ez az együttérzés és rendszeretet tovább 
is megmaradjon erőink gyarapítására és jótékonycélra irányuló 
törekvéseink előmozdítására." 

Ezek az erők működtek száz év óta ebben a gyülekezetben 
és ilyen erők által volt képes e gyülekezet iskolát alapítani. 
A protestánsoknak iskoláik iránt való előszeretetét a nem protes-
tánsok is elismerték, mire elég az az egy példa, hogy Veran-
csics, a híres egri püspök unokaöccsét, Stöckl Lénárdnál taníttatta 
Bártfán.1 

Gyülekezetünk első iskolafelügyelőjének Schediusnak az 
volt határozott nézete, hogy az egyháznak feltétlenül szük-
sége van az iskolára s nem engedte, hogy a templomépítés 
teljesen elvonja a figyelmet az iskoláról, melynek csakhamar 
akadtak jótevői; elsősorban Podmaniczky Anna Mária bárónő, 
gróf Beleznay tábornok özvegye, aki végrendeletében 2000 frtot 
hagyott az iskolának, továbbá az a férfiú, aki megelégedett 
azzal, hogy a Városliget magányában álló egyszerű sírkövére 

1 A protestánsoknak a tudományok forrásai után való igaz vágyát 
érdekesen jellemzik Zsilinszky e szavai: „Azon 19 év alatt(1742—1761-ig), 
míg a legnagyobb szűkkeblűség uralkodott az útlevelek kiállítása dolgában, 
mégis 700 ifjúnak adtak külföldre szóló útlevelet, holott a római collegium-
ban 200 év alatt (1578—1782) mindössze 580 magyar és horvát nemzeti-
ségű lelkész nyert kiképzést". 

4* 
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csak ez az egy szó írassék: Fűit; e férfiú is, Horváth Jakab, 
a néhai nagy jogtudós, 2000 frtot és tekintélyes könyvtárát 
ajándékozta az iskolának. Az iskola fejlődésének kiindulója 
Schediusnak 1809. március 5-én az egyházi gyűlésben tartott 
beszéde, melynek hatása alatt a gyülekezet, ámbár akkor még 
minden erejét igénybe vette a templomépítés, háromtagú bizott-
ságot küldött ki (br Prónay Sándort, Schwartner Márton és 
Schedius Lajos egyetemi tanárokat), hogy e bizottság célszerű 
tanítási rendszert dolgozzon ki s még a templomépítés alatt is, 
habár kibérelt helyen, az újjászervezett iskola meg is nyittassék. 
Schedius ekkori beszédéből (Falvay 5. 1.) idézzük a következő 
részt: „Die Schule ist ein Schirm des Protestantismus und nur 
der Teuffei kann, nach der Aussprache des grossen Reformators, 
ein Feind der Schule sein; sie ist eine nothwendige Bedingung 
des Daseins einer protestantischen Gemeinde, in welcher der 
Geist Gottes, der Geist der ewigen Liebe w o h n e t . . . So lange 
aber die Stellung der Hauptfactoren der öffentlichen Erziehung 
so prekär ist wie bisher — und die Lehrer am Hungertuche 
nagen — während ihnen die schwierigste Aufgabe aufgebürdet 
ist, so gehört eine ans Unglaubliche gränzende Selbstverläug-
nung und Begeisterung von Seite der Lehrer dazu, die Zwecke 
der Schule im Sinne der gehobenen Unterrichtskunde zu ver-
folgen. Vor allem müsse man die Lehrer anständig besolden, 
wenn man gerechterweise an sie Forderungen stellen will. Und 
können wir unsere Lehrer nicht gehörig salarisieren, so bezeu-
gen wir ihnen wenigstens unsere Achtung für ihr treues Mühe-
walten in ihrem schwierigen Geschäfte und behandeln wir sie 
als Ebenbürtige, die, während wir einen Theil unserer Geld-
kräfte dem Gemeinwohl opfern, sich ganz der Bildung der 
zukünftigen Gemeinde widmen." 

Eleinte csak a kántor tanítgatta saját szobájában a gyerme-
keket vallásra, énekre, írásra, olvasásra. A gyülekezet első kántora 
volt 1787-ben Daubner András, aki még nem tanított; az ugyan-
ezen évben megválasztott Seyfried Antalnak tették első ízben köte-
lességévé, hogy a gyermekeket tanítsa is. Ennek halála után 
Ambrózy Sámuelt választották kántorrá 1794-ben. Ambrózy nem 
igen érthetett a tanításhoz, mert az 1798. március 8-án tartott 
gyűlésben Schedius Lajos, a Convent akkori jegyzője, határo-
zottan követelte, hogy az ismét üresedésbe jött kántori állásra 
csak oly férfiú hívassék meg, aki tanítani is képes legyen. így 
aztán megválasztották Bogsői Jánost, kinek iskolájában Hama-
liar Márton 1798. október 17-én a Canonica Visitatio jegyző-
könyve szerint 20 gyermeket talált. 

Bogsch 1799-ben leköszönvén, Maloveczky Jánost válasz-
tották kántorrá, aki a Convent elé órafelosztást is terjesztett, 
melyet azon hozzáadással hagytak jóvá, hogy az olvasás-, írás-
és számoláson, a vallás- és énektanításon kívül a hazai törté-
nelmet is tanítsa és iskolai szünetekül a vasárnapok szolgáljanak. 
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Kanya szerint eddig csak egy oktató tanitá a gyülekezet 
gyermekeit s e régi iskola nem is gyarapodott, mivel annak a régi 
„Schlendrian"-hoz szokott tanítója alkalmatlankodónak találta az 
új iskolafelügyelőnek nyugodni nem tudó tevékenységét, oly fel-
ügyelőét tudniillik, aki jóllehet egyetemi tanár volt, nem tartotta 
méltóságán alulinak heteket az iskolában tölteni s gyakorlatilag 
mutogatni a tanítónak, miként kell a tudás elemeit élénken és 
könnyen felfoghatóan tanítani. Maloveczky orgonista-tanító hely-
zete nem látszott kényelmesnek, különösen mióta rektornak s a 
felsőbb osztály oktatójának megválasztották a pedagógiában 
járatosabb Bölönyi Mihályt, kit 1811. június 2-án, pünkösd 
első napján iktattak hivatalába, ugyanazon napon, melyen a 
templomot felavatták. Ettől az időtől fogva tehát két tanító 
volt, az alsóosztályban Maloveczky János kántor-tanító, a felső-
osztályban pedig Bölönyi Mihály rektor. Maloveczky lemondása 
után Kriek Sámuelt választották második tanítónak abba a kis 
iskolába, melyben Lyci Kristóf bányakerületi superintendens az 
1812. július 10-én tartott Canonica Visitatio alkalmával két 
osztályban 67 növendéket talált, úgymint 42 fiút és 25 leányt. 

Bölönyi lemondása után 1813. május havában Hoff-
mann Pétert választották rektornak a nagyobb fiúk és leányok 
tanítására, akinek lelkiismeretes kötelességérzete, valamint a 
fáradhatatlan iskolafelügyelő gondoskodása mind több sikert 
hozott, úgyhogy napról-napra több szülő bízta rájuk gyerme-
két, különösen, miután 1815. május 21-én az egyemeletes iskola-
épületet teljesen elkészülve megnyitották, és egyútlal a gondos 
elöljárók rajztanítóról is gondoskodtak Willerding Jakab szemé-
lyében és az énektanítást Babnigg Máté orgonistára bízták.1 

Sőt a nemesszívü elöljárók önszántukból drágasági segélyt 
is adtak a tanítóknak és egyéb eszközökről is gondoskodtak, 
hogy mint tanítók a tudományokban és a pedagógiában magu-
kat a kor igényeihez képest minél jobban kiképezzék. Mert 
nemcsak hogy a nagytudományú iskolafelügyelő, Schedius 
bocsátotta az okulni kivánó tanítók rendelkezésére nagybecsű 
és a nevelési szakban gazdag könyvtárát, hanem a gyülekezet 
egyik nemeskeblü tagja, Dr Erlanger, 300 váltóforintot adott 
újabb pedagógiai könyvek beszerzésére. 

Ebben az időben érkezett Pestre váradi Szabó János, 
báró Vay Miklós generális fiainak nevelője külföldi tanulmány-
útjáról. Miután tanulmányait a heidelbergi egyetemen elvégezte, 
10 hónapot töltött Yverdunban Pestalozzinál, ahol szemtanuja 
volt a nagy nevelési reformátor munkásságának, kinél akkor 
egész Európából összegyülekeztek a nevelés legújabb iránya 

1 Egyházunk levéltárában 2. d. 8. jelzés alatt van meg Liedemann 
Curatornak a megnyitó ünnepen mondott beszéde, valamint Schedius kéz-
írásában az ünnepély „Ceremoniel"-je; intézkedések a tanulóknak az udvarra 
való levezetéséről, felállításáról, emelvény készítéséről és az azon való 
elhelyezkedésről. 
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iránt érdeklődők, főurak úgy, mint egyszerű tanítók. Ez a férfiú 
közölte tapasztalatait az evangélikus iskola rektorával, Hoffmann 
Péterrel és tanítóival és ezek az eszmék a nemesen érző presbi-
terekben és iskolabarátokban csakhamar termékeny talajra 
találtak.1 

Az iskola állapotát és szellemét elég részletesen ismerjük 
abból a kis füzetből, mely Schediustól névtelenül 1816-ban 
Dr Erlanger költségén jelent meg ily címmel: Die Schule der 
evangelischen Gemeinde A. C. in Pesth. Az első két fejezetben 
szól az iskola szükségességéről az egyház szempontjából és a 
nyilvános tanítás előnyeiről a magántanítás felett; a harmadik-
ban az itteni iskola fejlődéséről; a negyedik-, ötödik- és hatodik-
ban az elemi iskolák bajairól, a szív nemesítésének elhanyago-
lásáról, a harmonikus nevelés hiányáról, a memoria túlterhelé-
séről ; a hetedikben Pestalozzi nevelési elveiről, a nyolcadikban 
bemutatja az itteni iskola tantervét, mely két osztályból állott 
és mindenikben volt három kurzus. A tanterv Pestalozzi rend-
szerén épült fel a beszéd, mennyiség, alak alapismereteinek 
fokozatos fejlesztésével. Az iskola német volt. Az első osztály 
harmadik kurzusában már ezt olvassuk: ungrisch und deutsch 
fertig Lesen, továbbá: Anfangsgründe der Geographie  
besonders von Ungarn. A második osztály második kurzu-
sában Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália földrajzát magyarul 
tanulták. A latintanulók az ókori földrajzot és régiségeket latinul 
tanulták, olvastak klasszikusokat és írtak latin stílgyakorlatokat is. 

A reformáció 300 éves jubileuma alkalmával a gyülekezet 
két előkelő asszonya, Wenckheim-Rosenfeld bárónő és Bogsch 
Erzsébet, özv. Krauszné 20,000 forintnyi tőkét gyűjtöttek egy 
második leányosztály megnyitására, mert a kisebb leánykákat 
nem tartották szüségesnek elválasztani a fiúktól. Ez a leány-
osztály a gyülekezet örömünnepével meg is nyílt 1818. már-
cius 25-én.2 Az egyház hitbuzgó tagjai lankadatlanul szorgos-
kodtak iskolájuk fejlesztése körül. 

Miután Budán magyar, német, Pesten pedig tót elemi iskolát 
is alapítottak, az iskola felügyelője, Schedius ösztönzésére meg-
nyitották a harmadik fiúosztályt 1821. október 8-án, melynek 
tanárává Schwartner egyetemi tanár ajánlatára Kanya Pált 
választották meg. 

1 Kanya 1840-ben tartott évmegnyító beszédében így szól erről : 
„Nie kann ich vergessen jener Stunden, die ich bei unserm herrlichen 
Hoffmann zubrachte, wo sich an bestimmten Tagen unsere Väter einstell-
ten, um über das Wohl der Schule zu berathschlagen, um sich über die 
neuesten Erscheinungen im Fache der pädagogischen Litteratur gegen-
seitig zu belehren. Das ganze machte schon damals — es war 1816—1817 — 
in mir den Wunsch rege, an der Seite solcher iWänner am Weinberge 
des Herrn arbeiten zu dürfen." 

2 Levéltárunkban megvannak az imák, karénekek és beszédek, 
melyek ez alkalommal elhangzottak. 

1 leányiskola 
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Ennek az új osztálynak és az iskolának egy feledhetetlen 
eseményéről Kanya így emlékezik meg: „A bizodalom ezen új 
tanoda iránt csakhamar növekedék, úgyannyira, hogy ő cs. k. 
fensége Mária Dorothea Főhercegnő, Fenséges cs. k. Főherceg', 
Ország' Nádorának neje is ezen ujdon iskolai osztály, első nyári 
vizsgálata alkalmával iskolaintézetünket magas jelenlétével kegyes 
vala megtisztelni és magas kegyének állandó emlékét nemcsak 
mindazoknak szíveiben hagyá hátra, a' kik ez által magokat a' 
legkitűnőbb módra tiszteitetteknek érezék, hanem midőn Ekkle-
zsiánknak elöljárói ő Fenségének ezen kegyelmes leereszkedéséért 
tartozó, hódoló hálájukat kijelentenék, a' valódi jámbor érzelmű 
fenséges Fejedelemnő 300 frtot a pesti,' s ugyan annyit a' budai 
iskolaintézeteink' évenkinti segedelmezéséhez járulni legkegyel-
mesebben rendelni méltóztatott".1 

Iskolánknak, mint főgimnáziumnak megalapításáról ugyanott 
(19. 1.) a következőket olvassuk: „Miután iskolánk korosabb 
növendékjei, iskolánknak díszei, kik hatásköreikben most (1843) 
már mint ügyes férfiak tüntetik ki magokat, kikben méltán büsz-
kélkedik iskolánk, és teljes bizalommal remélheti, hogy ők a' 
megelőzőik' nyomdokaikba lépvén, intézetünk virágzását férjfilag 
előmozdítani fogják, az új, 1821. évben alapított osztályban a' 
2 éves pályát elvégezték, és magokat a' felsőbb pályára ele-
gendőleg elkészítették vala, a' nemes lelkű apáink, kikről mél-
tán elmondhatni Berzsenyink azon szavait: „a' magas lélek 
áldozatokban él" ismét új szükséges tőkéket gyüjtének és 1823-ban 
a' 4. vagy Humanitás' osztályát alapították, melly még azon évi 
Október havában szerény csendességben 8 nevendékkel nyitta-
tott meg; mert nálunk eleitől fogva azon valódilag humánus elv 
divatozik: működni és hallgatni". 

Ennek az osztálynak rendszeres előkészítésével behatóan 
foglalkozott a tantestü et 1823. október 22-én tartott értekezletén, 
elfogadva Kanya tantervjavaslatát, mely szerint ennek az osztály-
nak a fő studiuma a filológia, vagyis a latin nyelv alapos 
elsajátítása, mert ez az előkészítés a logikára és filozófiára; 
sőt néhány tárgyat is, így az archaeologiát is ezen a nyel-
ven kell tanítani, amely nyelv Kanya szerint hazánkban általában 
nem nevezhető holt nyelvnek, sőt az archaeologiával még a 
görög nyelv tanítását is össze kell kapcsolni, nemcsak azért, 
mert ez a latinnak az anyja, hanem azért is, mert ez a leg-
műveltebb nyelv és a humanitás-osztálynak ez adja meg 
a jelleget. Elhatározták, hogy egy tárgyat magyarul fognak 
tanítani. Az osztály heti óraszámát is megállapították.2 Az órák 

1 Kanya Pá l : A' pesti á. v. ev iskola történeteinek vázlata, mellyel 
Schedius Lajos J. félszázados örömünnepe alkalmával közrebocsátott. 1843. 

s Tárgybeosztás a következő volt: 1. Religion wöchentlich2Stunden ; 
2. Grössenlehre 2 St ; 3. Zahlenlehre 2 St ; 4. Geographie 2 St ; 5. Natur-
geschichte 2 St.; 6. Naturlehre 2 S t ; 7 Theorie der lat. Sprache 6 St; 
Praxis 6 S t ; 9. Griechische Spr. 1 S t ; 10. Theorie d. d. Spr. 1 St. 
Wöchentlich also 26 Stunden. 

Mária Oorotl 
az iskolai 
vizsgán 

A fögimnázi 
megalapítás: 
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beosztását még nem készítették el, minthogy az új tanár 
(Halubka Pál) még nem érkezett meg. De Kanya kijelen-
tette, hogy ha az új tanár az ő eddigi osztályában, a syntaxis-
ban (III—IV.) elvállalja a latin nyelvet, viszont akkor ő a 
humanitási osztályban vállalkozik a Grössenlehre (mértan), 
Zahlenlehre (számtan) és a Geographie tanítására. 

Iskolánk alapításánál nem akartak „copie"-t, másolatot 
készíteni bármely hazai iskoláról, mert ezeknek úgyis sok 
hiányuk volt és 1800 óta szó volt ugyan reorganizációjukról, de 
mégis igen kevés történt 1840-ig javításukra; nem akartak máso-
latot készíteni külföldi iskoláról sem, mert akkor az az itteni 
klimatikus és politikai viszonyoknál fogva elsenyvedi volna; nem 
akartak „ad hoc" célszerüségű iskolát nyitni, hogy kereskedőt, 
iparost, ügyvédet, theológust, orvost, nemest vagy parasztot 
neveljenek, mert az utilismust tartották az emberi romlás oká-
nak, hanem valódi nevelő-képző intézetet akartak létesíteni, mely 
mint hű őre a humanitásnak a gyermeket neki megfelelő módon 
fejlessze és erősítse, hogy érzékük legyen az igaz, jó és szép 
iránt s önálló férfiakká váljanak, a haladásra képesek és oly 
állhatatosak, mint a Pyrrhus által magasztalt Fabricius. Azt 
tervezték, hogy az iskola munkássága ne csak a tudományok 
elsajátítására irányuljon, hanem a gyermeket fejlessze férfiúvá, 
tartsa meg benne és fokozza a romlatlan, tiszta, vidám kedélyt, 
képessé tegye minden komoly munkára, hogy a polgári társa-
dalomnak minden tekintetben hasznos és értékes tagjává lehessen.1 

A latin nyelvet iskolánkban, mint előbb láttuk, már 1812-ben 
is tanították, mégis az 1823-ik évet vesszük alapítási évnek, 
mert akkor lett iskolánk humanisztikus gimnáziummá, mely száz 
év óta a mai időkig az ókor két legnagyobb klasszikus népé-
nek hagyományain alapuló ismeretekkel művelve a keresztyén 
világnézetben nevelt ifjút, mint öntudatos protestáns férfiút 
képessé teszi a mai kor legbonyolultabb anyagi és szellemi 
problémáinak megoldására. 

Az 1840-i Canonica Visitatio jegyzőkönyve rövidebben jelöli 
meg az iskola célját: hogy igazi keresztyéneket és a hazának 
jó polgárokat neveljen (ut Christianos veros, bonos patriae cives 
excolat). 

Egyházunk és iskolánk keletkezésének történetével szorosan 
egybe van forrva 100-éves multunk néhány nagy személyisége, 
kik mindenben megérdemlik a hálás utókor külön koszorúját, 

1 Kanya 1840-i évmegnyitó beszédéből. Ugyanott hálásan emlékszik 
meg Schediusról, akinek elsősorban köszönhető, hogy iskolánk ily szép 
nemes elvnek hirdetője lett. „Um dieses schöne Ziel zu erreichen bildete 
der würdige Schulinspector selbst die Lehrer, die wahrhaft, wenn etwas 
ihrer Thätigkeit gelang, es der durch den Umgang und die Belehrung 
dieses Socrates der neueren Zeit geläuterten Einsicht zu verdanken haben, 
der es nicht verschmähte den Lehrern in jeder Hinsicht an die Hand zu 
gehen: durch welche humane Behandlung er sie ihrem schweren Berufe 
begeisterte und zur Hingebung in ihrem Thun munterte." 
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mivel áldásos hatásuk volt az egyházi élet fejlesztésére és a 
gyülekezetben az iskola iránti szeretet növelésére. Időben is leg-
első köztük „templomépítő papunk", a gyülekezet első lelkésze: 

Molnár János. Élt 1757-től 1819-ig. Itthon és külföldön 
tanult, majd Radványban volt lelkész; onnan jött a mi gyüle-
kezetünkhez, melynek mindenirányú igényét ki tudta elégíteni, 
egyformán tudva a magyar, német és tót nyelvet. Az alig meg-
alakult egyházban két áramlat volt; az egyik legsürgősebb teendő-
nek tartotta a templomépítést, a másik az iskolaalapítást. 
Schedius és Liedemann visszavonulása után a templomépítés 
nagy feladata Molnár vállaira hárult és ő ezt a nehéz feladatot 
Isten segítségével elvégezte. Gyülekezete lelkesen támogatta; ez 
adott neki szinte emberfeletti erőt nemes vállalkozása sikeres 
elvégzéséhez. Élőszóval és írásban, temérdek beszéddel és levél-
lel gyűjtötte az adományokat fáradhatatlanul; szavai és sorai 
utat találtak a nem evangélikus honfitársak szívéhez is; kérő 
levelei a külföldi atyafiakat is fölkeresték; itthon a kormányzó-
hoz, a királyhoz járt deputációba. A templomépítés összes költ-
ségeinek egyharmadrészét az ő buzgósága gyűjtötte össze. Nemes 
munkájában két áldottemlékü nő támogatta, Podmaniczky Mária 
bárónő, özvegy gróf Beleznay Miklósné és Róth-Teleki Johanna 
grófnő. Az előbbinek halála után néhány évvel, midőn a templom-
építés, úgy látszott, végleg elakadt, Liedemann fellépése 
adott új lelket a munkának, amely végre 181 l-re bevégződött. 
Molnár János intézett e munkánál úgyszólván mindent, ő tárgyalt 
a mesteremberekkel, ő gondoskodott az épületanyagok beszer-
zéséről és e mellett a cura pastoralist is végezte, különös figye-
lemmel foglalkozva az evangélikus mesterlegények, inasok lelki-
gondozásával. Ennyi buzgóság mellett is sok baja, nehézsége 
volt gyülekezetében, bár oly tekintélye volt a kerületben, hogy 
kétszer is volt superintendensjelölt. És ennek a férfiúnak sírja 
jeltelen maradt, még sírkövet sem kapott.1 Munkás életének leg-
szebb emléke az általa épített, egyszerűségében is imponáló 
templom. 

Miként Molnár volt templomunk építője, úgy volt iskolánk 
megalapítója Schedius Lajos. Győrben született előkelő, nemesi 
családból 1768-ban. Felsőbb tanulmányait a pozsonyi evang. 
lyceumban kezdte, a soproniban folytatta, s a göttingai egye-
temen fejezte be. Tudományos híre annyira megelőzte, hogy 
I. Ferenc király 19 pályázó közül — az illetékes körök ajánlá-
lására — alig 24 éves korában, 1792-ben a pesti egyetemre az 
eszthetika és filológia tanárává nevezte ki. A pesti evangélikus 
egyház a hitbuzgó férfiút előbb jegyzőjévé, majd iskolafelügyelő-
jévé választotta meg. Mindkét egyházi hivatalában áldásosán 
működött. Főgondját azonban egyházunkban az iskolaügy fej-

1 Molnár János, a pap maga építé templomát éppen úgy, mint 
Báthory Gábor ref. lelkész az 1830 júniusára elkészült kálvintéri templomot. 

Molnár János 

Schedius Laj 
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lesztésére fordította. Az 1840-i Canonica Visitatio jegyzőköny-
vének 5. pontja ünnepélyesen megállapítja, hogy a gimnázium 
tulajdonképeni alapítója Schedius Lajos.1 Nagytudományú, világ-
látott férfiú volt, aki sokoldalú, gazdag, értékes munkásságot 
fejtett ki ; kortársai nagyra becsülték, emléke mégis hamar elho-
mályosult. Csak szerény hely jutott neki irodalmunk későbbi 
nagyjainak árnyékában, kik tanítványai, társai, barátai voltak. 
A köteles hála is azt parancsolja, hogy iskolánk ez apostoli 
buzgóságú alapítójának emlékét híven megőrizzük. Irt görög 

nyelvtant, eszthetikát latinul; foglalkozott dramaturgiával; főtö-
rekvése volt, hogy Magyarországról megbízható, jó térképet ké-
szítsen ; e térkép 1833-ban jelent meg első kiadásban. Minthogy 
azt tapasztalta, hogy hazánkat a külföld általában nem ismeri, 
vagy félreismeri, hazai tudósaink és művészeink pedig bátor-
talanságuk folytán külföldön semmit sem tudnak elérni, 
ezért, hogy a magyar kultúrának külföldön elismerést szerez-
zen, német nyelvű folyóiratot alapított és több éven át szer-
kesztett ilyen cím alatt: Zeitschrift von und für Ungern. Tagja volt 
az Akadémiának, alelnöke a Kisfaludy-Társaságnak és több külföldi 

1 Sub actu visitationis sequentia sunt constituta : 5° Memoriae causa, 
consessus in actu visitationis constitutus, cum pietate recognoscit, praeci-
puum auctorem et conditorem Gymnasii fuisse Magnificum Dominum Con-
siliarium Lud. Schedius, cuius facti memóriám etiain grata mente posteritas 
recolet. 

Schedius Lajos 
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társulatnak. Kazinczyval sokat érintkezett, Kármánnal folyóiratot 
alapított, az Urániát. Szervező, tanácsadó, biráló tehetség volt, 
akinek erejét sokoldalú tevékenysége és egyetemi tanári műkö-
dése emésztette fel, a nélkül, hogy e téren valami feltűnően nagyobb 
dolgot alkotott volna.1 De alkotott nekünk olyant, ami ércnél örö-
kebben őrzi nevét egyházunk történetében, megalapította a mi 
iskolánkat. 

Az evangélikus iskolaüggyel már korán kezdett foglal-
kozni. Protestáns iskoláinkban a XVII. és XVIII. században igen 
sok volt az eltérés, változó volt az osztályok száma, különféle 
volt a tananyag; osztályok és tárgyak nem voltak élesen elha-
tárolva, mindez a dolog az iskola autonómiája alá tartozott. 
A Ratio Educationis e tekintetben lökést adott a protestáns 
tanügynek is, úgyhogy az egyetemes gyűlés is szükségesnek 
látta az evangélikus iskolák szervezését. Az első ily systema, 
tanterv Schedius nevéhez fűződik, aki 1806-ban nyújtotta be s 
azután 1837-ben átdolgozta.2 

Schedius tantervének érdeme, hogy az aprólékos kérdé-
sekben nem köti meg a tanárt; szigorúan megállapítja az osz-
tályok tananyagát, hogy az egyik előre dolgozzék, előkészítsen 
a másik számára; bizonyos tekintetben kívánatosnak tartja a 
szakrendszer behozatalát, hogy a tanárok egyes tárgyakban 
jobban képezhessék magukat; a lélekölő tollbamondás káros 
módszerét tankönyvek bevezetésével iparkodik korlátozni. Kifo-
gásolják azt a rendelkezését, hogy a felsőbb évfolyamokban a 
magyar nyelvet csak renkívüli órákban taníttatja. Ez csak átme-
neti intézkedés lehetett; Pesten nehéz is lett volna áttérni a 
magyar nyelv mai értelemben vett tanítására, hiszen abban az 
időben megtörtént, hogy tanárok a nyári szünetben vidékre 
mentek, hogy a magyar nyelvben gyakorolják magukat. A kis 
füzet második részében a Schuldisciplin-re vonatkozó fejezetei 
oly szépek és tanulságosak, hogy még ma is megállják helyü-
ket. Még ma is kívánatos, hogy megvalósítsuk azokat a fenn-
költ gondolatokat, melyeket az iskolai nevelésről kifejtett. 

Az ő tantervét a többi iskola évtizedek múlva sem követte, 
mert aránylag nagyok voltak az igények, melyeket e tanterv isko-
lákkal és tanárokkal szemben támasztott. Itt Pesten az ő egyéniségé-
nek közvetlen hatása alatt más volt a helyzet. Ö maga irányította, 
vezette a tanárokat, bőven ellátta őket tanácsokkal és a szükséges 
pedagógiai művekkel. A pesti iskolában Pestalozzi elveit iparkodott 
megvalósítani. Pestalozzi akkor divatba jött; apák, anyák élén-
ken érdeklődtek iránta, könyveit olvasták s így az iskola is az 

1 Heinrich Gusztávnak 1902. február havában a Kisfaludy-banketten 
a Gyulai-serleggel mondott emlékbeszédéből. 

s A mi iskolánk hűen követte ezt a tantervet, ennek emléke az a 
kis füzet, mely 1837-ben ilyen cím alatt jelent meg az ő tollából: Vor-
schläge zu einer vollständigen Schulordnung. Zum General-Convente der 
vereinigten Pesther und Ofner evang. Gemeinde. A. C. zur Prüfung vorgelegt. 
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érdeklődés középpontjába került. Magát a svájci Eggert is váradi 
Szabó János hozta Pestre Pestalozzi yverduni intézetéből, ki a 
mi iskolánknak lett később rajztanára. Pestalozzi túlzott racio-
nalizmusa némelyekben idegenkedést szült, mivel azt követelte, 
hogy a gyermeknek semmi olyasmit sem szabad tanítani, amit 
nem képes felfogni; ilyen az érzékfelettiek világa, a szent érzel-
mek világa, a hitnek országa, a vallás. Annakidején, midőn 
Pestalozziról Szabó János 1817-ben cikket írt a Tudományos 
Gyűjteménybe, hevesen kikelt Pestalozzi ellen Folnesich; e táma-
dás ellen igaz keresztyén szellemben Schedius védte meg a 
nagy tanítót.1 Azt is tervezte, hogy a pesti evangélikus lelké-
szekből és tanítókból irodalmi társulatot fog szervezni; sajnos, 
a szép terv, bár az alapok meglettek volna hozzá, nem való-
sult meg.2 Hogy Schedius mennyire felhasznált minden alkal-
mat a tanári testület tudásának gyarapítására, többek között 
csak azt említjük, hogy 1822. szept. 26-án a tanári értekezleten 
ismertetést olvasott fel a Rudolstadt melletti Heilhausban levő 
nevelőintézetről, mely ugyanazokat az elveket követte, amelyeket 
a mi iskolánk. 

A gyülekezet mily szeretettel vette körül e kiváló férfiút, 
mutatja az is, hogy 1837. február 11-én örömünnepet tartottak 
betegségéből való felgyógyulása alkalmából.3 1843. április 8-án 
az egyház megtartotta Schedius félszázados egyházi működésé-
nek elismerésére a Schedias-ünnepet. Ez alkalomra díszes albu-
mot készíttettek az ünnepelt részére; ebbe a három lelkész, 
Kollár, Lang, Székács írt három nyelven előszót s az albumba 
tiszteletük jeléül a gyülekezet tagjai nagyszámban írták be nevü-
ket. A convent-terembe megérkezvén az ünnepelt — mit einem 
herzlichen Éljen empfangen — beszédet mondott Kollár 
János esperes, tót lelkész és Dr Taubner Károly az iskola 
rektora. Ez alkalommal gyűjtést rendeztek a lelkészek és taní-
tók nyugdíjintézete számára, melynek eredménye 2167 frt lett; 
e Schedius-alap a magva a későbbi egyházi nyugdíjintézetnek. 
Ő ugyan már 1832-ben vissza akart vonulni, korára hivatkozva, 

1 Erről az ügyről Döbrentei Gábor Kazinczyhoz intézett levelében 
(Kazinczy Lev. XV. 118. 1.) így í r : Hogy Schedius Pestalozzit védelmezte 
a Folnesichi ész nélkül való megtámadás ellen, annak nagyon örvendettem 
s annyira, hogy ha Schediussal legyek, mingyárt tiszteletére mentem volna. 

2 Erre vonatkozólag ugyancsak az 1840-i Canonica Visitatio jegyző-
könyvében olvassuk : „5. Dominus Consiliarius Lud. Schedius ardentissimum 
id expressit votum, quantopere in maxima opportunitate fontium hic loci exi-
stentium foret proficuum ad evehendum Ecclesiae imo Protestantismi florem, si 
Domini V. D. Ministri et Professores Pestino Budenses in societatem lite-
rariam coalescerent; cui desiderio praesentes cum applausu assensum 
praebuerunt, eo petito per D. V. D. Ministrum Joannem Kollár prolato, ut 
ipse D. Consiliarius huius societatis motorem et praesidem agere velit". 
Akkor azonban már a nyelvi ellentétek oly élesek voltak, hogyha megalakult 
volna is az egyesület, sokáig nem működhetett volna. 

3 Megvan egy erre az alkalomra írt 4 strófás német költemény me-
trum Alcaicumban. 
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az egyházi ügyektől, de a gyülekezet tagjai nem tudták nélkü-
lözni az ő gazdag tapasztalatait, nagy tudását; tovább is meg-
tartották iskolafelügyelői díszes állásában. 

A közóhajnak engedve, maradt: a szó legnemesebb értel-
mében utolsó lehelletéig (1847. nov. 12) szolgálva a szent 
ügyet, melynek úgyszólván egész életét áldozta. A gyászoló gyü-
lekezet nagy fiának születése napján (dec. 20-án) tartott emlék-
ünnepen rótta le iránta kegyelete adóját.1 

Hogy mily kegyelettel beszéltek róla a pesti ev. iskola 
tanárai, az ő tanítványai, arra vonatkozólag Dr Tavasy Lajos 
folyóiratában, a Nevelési Emléklapok ötödik füzetében ezeket 
olvassuk a 147-ik lapon: Schedius-nap a budai hegyeken. 
(Május 22-én 1847-ben.) „A megboldogult nesztor-tanár, 
kir. tanácsos, id. Schedius Lajos, különösen élte utolsó évei-
ben, minden évben egypárszor, maga mellé vévén néhány 
ifjabb barátját és kedves tisztelőjét — akik közé a pesti prot. 
tanoda tanárait őszinte indulattal számíthatni, nem vala éppen 
legcsekélyebb öröme — azokkal kedvező tavaszi vagy nyári 
napon ki szokott volt rándulni a budai hegyekre, hol egész, 
hol pedig csak fél-fél napra, már amint a körülmények enged-
ték. Az ily sétálási kirándulásoknak, különösen egyike, állandó 
napon is tartaték u. m. május 22-én. E nap volt az elhunyt-
nak, tanári hivatalába lépésének (1792-ben) nevezetes emlék-
napja. S így történt volt 1847-ben is, hogy az öreg úr lelkesítő 
társaságában ballagtanak bércről-bércre és völgyből-völgybe, az 
említett intézet tanítói. E napikirándulásnak célja a „Virányos" 
(Zugliget) volt. E vidéknek egyik dísze, ama százados hársfa, 
mely túlesik az „Isten-szemen" és innen a „Mátyás-csurgón1 '. 
Itt pihentek meg a természetimádók is, ősz szellemvezérök olda-
lán. Ö ilyenkor vagy emlékezete gazdag éltitárából szokott volt 
némelyeket közleni, vagy pedig felolvasni valamely közérdekű 
cikket, részint saját dolgozatiból, részint pedig tudományos 
folyóiratokból. S ily alkalommal történt, amidőn éppen a hegy 
mögé vonula már az alkonyodó nap, a fák legmagasb tetőit és 
lombjait és a távol hegyeket arannyal szegélyezvén, és a hegyek 
tövén túl a Dunán elterülő ifjú Pestet sugártengerben füröszt-
vén, — ily alkalommal történt, hogy felszólala alulirt, az itt 
közlött szavakban egyszersmind hü társai érzelmét is tolmácsol-
ván . . . A hárs még áll, a forrás még csergedez, csak a vezér 
távozott, de a szívnek emlékforrása csergedezni fog, míg szel-
leme él. Őrizzük meg emlékezetét a jóknak, hisz az ő emiéke-
zetök, a mi éltünk emlékezetének gazdagsága. Dr Tavasy." 

A harmadik férfiú, aki gyülekezetünk első évtizedeiben 
nagy munkásságot fejtett ki egyházunk ügyeiben: Liedemann 
János Sámuel, a két első pesti evangélikus'polgár egyike. Élt 

1 Iskolánk ezen alapítójának tetemei a kerepesi temető jobboldalán, 
a 317. számú kriptában pihennek. 

Liedemann 
János Sámnel 
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1756-tól 1834-ig. Luther szellemétől áthatott, tekintélyes keres-
kedőcsaládból származott. Atyja Berlinbe küldte őt kereskedelmi 
iskolába; ő azonban hajlamát követve theológiára iratkozott, 
mire az állhatatos apa visszahivatta és üzletében alkalmazta 
otthon Iglón. Bécsben töltött gyakorlati évei után Pesten tele-
pedett le, mint kereskedő. Nagy szakismeretei, kiváló képzett-
sége, szó- és írásbeli ügyessége pesti hitrokonai figyelmét 
csakhamar reáirányította. Mint az egyház kurátora lelkiismeretes 
gondossággal intézte a gyülekezet anyagi ügyeit, de mint a 
templomépítés nehézségei közt láttuk, megvolt benne az isteni 
szikra gyújtó ereje, amellyel tettre, nemes elhatározásokra volt 
képes rábírni kedves gyülekezetének tagjait. Az iskolát is kivá-
lóan szerette; az iskola barátaival együtt gyakran vett részt a 
tanári konferenciákon. Az 1822. dec. 18-án tartott értekezleten 
Schedius napirendre tűzte a következő kérdéseket: Wie man 
den Kindern die Religion beibringen müsse? Was ist Religion? 
Az 1823. január 15-i értekezleten Peez Sámuel és Kaufmann 
Károly felolvasása után Liedemann is felolvasta dolgozatát, mely 
nagy helyesléssel szintén a jegyzőkönyvhöz csatoltatott. Hogy 
az egyház jövedelmei és kiadásai mindig lehetőleg egyensúlyban 
voltak, az is az ő érdeme. Szeretett egyháza és a német gyüle-
kezet érdekeinek erélyes védelme közben több keserűséget kel-
lett eltűrnie neki is, úgy mint Nádosy Istvánnak, a magyar 
gyülekezet védelme közben, a tótokkal való viszálykodásokban. 
De jelen volt, mint egy patriarcha 1834-ben azon a gyűlésen, 
melyen a viszálykodó hitrokonok kibékültek; ugyanebben az 
évben már meghalt, miután az előző év decemberében hivata-
láról ünnepélyesen lemondott és a gyülekezettől igazi keresz-
tyén érzülettől áthatott beszédben elbúcsúzott.1 Halála után a 
gyászünnepélyt 1834. december 8-án komoly egyszerűséggel 
tartották a templomban, mert „das Castrum Doloris aufzustellen 
hat der Löbliche Ausschuss nicht für zweckmässig erachtet". 
E férfiúra vonatkozólag befejezésül még Kanya szavait idézem 

1 A fent említett állapotokkal kapcsolatban idézzük az 1834. október 
26-i gyűlés magyar-német jegyzőkönyvének magyar szövegét: „. . . Schedius 
iskolafelügyelő . . . minden nyelvbeli különbség nélkül tökéletes Egyesség-
ben' s felebaráti szeretetben egybegyülekezve látja a gyűlés tagjait s kije-
lenté azon meggyőződését, hogy nintsen egy tagja is az Ekklézsiának, a' 
melly ezen örömében szíves részt nem venne 's így illő, hogy ezen meny-
jivei áldásért nem nyilvános ünneplés által ugyan, hanem kiki szíve rejte-
kében magánosan a Mindenhatónak buzgó hálát adjon 's ebbeli érzését az 
Ekklézsiának mostani szorult állapotjában nagyobb adakozás által bizonyítsa. 

Ezen javaslata elölülő úrnak közönségesen elfogadtatván, minden 
nyilvános ünneplés szükségtelenné tétetik. 

2. Lang Prédikátor úr jelenti, hogy a' súlyos betegségben sínlődő 
Fő Curator Liedemann Sámuel Úr é. f. Hó 25-én vévén fel az Ur vatso-
ráját az Ekklézsiátót érzékeny bútsút vett és óhajtja, hogy a Mennyei 
Felség minden bő áldásait árassza reá. 

A számosan egybegyülekezett tagok az Ekklézsia ezen számtalan 
érdemekkel tündöklő Nestorának szívreható butsúzását könnyes szemekkel 



31 

1840-i beszédéből, hol így emiészik meg róla: „dessen Ver-
dienste um unsere Kirche und Schule so gross sind, dass wir 
staunend und segnend die sittliche Grösse dieses seltenen Man-
nes bewundern müssen". 

Mindhárom férfiú arcképe ott látható egyházi tanács-
termünk falán, gyülekezetünk több érdemes alakjainak soroza-
tában. Ugyanis már régen gondoltak arra elődeink, hogy a 
lelkészek és tanítók arcképei megörökíttessenek (1833. dec. 26, 6) 
és e célra minden évben bizonyos összeg fordíttassák. A javas-
lat szószerint kivihetetlen, de örömmel mondhatjuk, hogy e 
tekintetben az egyház iparkodott kötelességét teljesíteni a mult 
kiváló személyei iránt. 

Egyházunk különben gondot fordított arra, már a régi 
időktől fogva, hogy az iskola tanulóifjúsága gyülekezetünk 
tanulságos fejlődését megismerje. Az 1849/50-i vizsgarendben 
a III. és IV. osztály programmja szerint vallástanból a tanulók 
az erény eszközeiről és a helybeli gyülekezet viszontagságairól 
feleltek De a gondos mesterek megtanították arra is tanítvá-
nyaikat, hogy ismerjék azokat a férfiakat, akik az egyház és 
iskola körül kiváló érdemeket szereztek és hogy ez oktatásuk 
mily sikeres volt, kedves bizonysága az a beszéd, melyet 
Opran János az intézet végzett növendéke tartott búcsúzóul a 
záróünnepélyen 1828-ban. Beszéde végén hálával és magasz-
talással emlékszik meg Schediusról és Liedemannról, az egyház 
és iskola e két vezérférfiáról s végül szeretettel búcsúzik el 
Fábry Páltól, a rektortól, aki őket a humanitási osztályban (V.— 
VI. osztály) két éven keresztül tanította és nevelte.2 

Egyházunk tudatos megszilárdításának és iskolánk meg-
alapításának nehéz idejében, — mikor legnagyobb szükség volt 
a hitben buzgó, cselekvésben fáradhatatlan, önzetlen áldozatok-
ban készséges példaadókra, — lett egyházunk tagjává József 
nádor harmadik felesége, Mária Dorothea württembergi hercegnő 
(sz. 1797, mh. 1855). Arcképét fájdalommal nélkülözzük jele-
seink sorából, emlékét azonban az övékkel együtt őrizzük min-
den időkben, el nem mulandó hálával és kegyelettel.3 

vévén, viszont forró szívvel óhajtják, hogy az Egek Ura közhasznú életét 
még számos esztendőkig kivánt egészségben tartsa fenn." 

Liedemann J. S. síremléke az új temetőben van. Ez az empire stílus 
legszebb emléke a főváros összes kisméretű régi síremlékei között. A négy-
szögű bázison egy urna feralis áll koszorúval és takaró lepellel. Az urna 
kanellirozása, kisplasztikái díszítménye, valamint az urnán függő koszorú 
megmintázása olyan finom, hogy a legügyesebb korabeli díszítő szobrász 
munkáját kell benne sejtenünk! (Petrik Albert, A régi Buda-Pest építőmü-
vészete. IV. rész 29. Az emlék képe is ott látható.) 

* A beszéd (9 quart oldal) nyomtatásban is megjelent Liedemannak 
ajánlva. Egyh. Ltár. II. d. 29. 

3 Amily nagy hatása volt egyházi és iskolai életünkre Mária Dorotheá-
nak, ugyanoly fényt árasztott előtte a nádor második felesége, a református 
Hermina főhercegnő a pesti református gyülekezetre. 

Mária Dorothea 
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A német, francia és angol nyelven és irodalmon kívül nagy 
érdeklődéssel viseltetett a néprajz és a művészetek iránt. Minde-
nekfelett pedig mély vallásosság hatotta át, amelyet meggyőződéssé 
szilárdított meg benne az Új Testamentum eredetiben való gya-
kori olvasása. Komoly hitvitákban is szilárdan megállta helyét; 
valódi lutheri lélek lakozott benne.1 Bőkezű adakozó volt; val-
láskülönbség nélkül istápolta a szegényeket. Midőn Budára jött, 
kijelentette, hogy nem akar külön udvari lelkészt tartani, hanem 
a pesti evangélikus gyülekezethez fog csatlakozni s így a Pala-
tina 1819. november 28-án tagja lett a gyülekezetnek. Szorgal-
masan járt templomunkba, ahol részére a Rosenfetd-Wenckheim-
féle oratóriumi ülést díszítették fel. Résztvett 1831-ben a nagy 
kolera elmulta után templomunkban tartott hálaadó istentiszte-
ten, midőn az egész gyülekezet állva énekelte el a Kaldibrenner 
lelkész által írt hálaéneket. Mint már előbb is említettük, 1822. 
július 30-án jelen volt Kanya Pál tanár vizsgáján az iskola 
harmadik osztályában, amely újon nyitott osztályban akkor 9 
növendék volt. Állandó figyelemmel és jóakarattal kísérte az 
egyház és iskola ügyeit, mely érdeklődése felemelőleg hatott az 
egész gyülekezetre. Később, valószínűleg télen a Dunán való 
nehéz közlekedés miatt, a budai várpalotában tartatott külön 
istentiszteleteket Dr Taubner Károly felszentelt lelkész, iskola-
igazgatóval. Különösen a budai evangélikus egyházat köte-
lezte örök hálára jótékonyságával. A magyar történelemben 
mindenkor áldott emlékű férjének, a Palatínusnak halála után az 
egyházhoz intézett részvétköszönő levele egyházunk levéltárában 
van. Özvegységét Bécsben töltötte. Ott is felkeresték magyar 
hitrokonai s a Haynau által a protestánsokra vonatkozólag 
kiadott rendelet ügyében hitrokonai érdekében szívesen emelte fel 
pártfogó szavát az ifjú uralkodó előtt. E fenséges nő emlékére min-
dig kegyelettel kell gondolniaegyházunknak úgy, mint iskolánknak.-

Egyházunknak és iskolánknak, midőn a jelen nemzedék 
hitéletét gondozza és ápolja s a jövő nemzedéket az életre elő-
készíti, egyúttal az is feladata, hogy a mult emlékeit kegyelete-
sen őrizze s a jövőre szóló tanulságokat saját életére vonatko-
zólag ezekből merítse. Egyháznak és iskolának kötelessége, 
hogy múltját ismerje. E cél érdekében egyházunknak vannak 
már intézkedései; a régi időben már gondoskodott arról az 
egyház, hogy a kiváló érdemeket szerzett férfiak és nők arc-
képei megszereztessenek és őriztessenek.3 

1 Egyik vitázó levelében így í r : „Keine Gewalt der Erde und des 
Himmels, noch kein Engel kann mich von dieser Quelle (Heilige Schrift,) 
abbringen. Kein Menschenwort, auch des Besten nicht. Die Nachfolger 
Christi sind alle die, welchen Er das ewige Leben verleihen will!" Dole-
schall. 169. 1. 

2 István főherceg, a későbbi nádor, Hermina főhercegnő fia volt. 
Mária Dorothea több gyermeke közül csak kettőt említünk meg: József 
főherceget és Mária Henriette belga királynét. 

3 1833. dec. 26. Gen.-Conv. 6. pont. 

Egyházunk 
emlékei 
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Éppen így gondoskodik az egyház arról is, hogy az egy-
házra és iskolára vonatkozó jegyzőkönyvek és egyéb hivatalos 
iratok a levéltárban megőriztessenek.1 E levéltárnak egykor főbüsz-
kesége volt Luther Márton végrendelete, mely most az Egyete-
mes Levéltárban őriztetik. E végrendeletet Jankovits Miklós aján-
dékozta a Négy Superintendantia General-Conventjének. 1846. 
február 11-én Schedius indítványára a végrendelet facsimilé-jét 
elküldték Eisleben városának.2 

Levéltári emlékeken kívül egyéb ereklyéi is vannak egy-' 
házunknak. Ezek közül néhány külön is megérdemli a fel-
említést. 

Az 1865. júl. 11 —i Presbyterial-Convent jegyzőkönyvének 
124-ik pontja szerint Dr Nagy Károly orvos egy vörös bőrtok-
ban 6 drb reformációi emlékérmet ajándékozott a gyülekezet-
nek az 1617, 1717, 1630, 1817, 1830, 1530. évekből. A Pres-
bitérium e szép ajándékot a következő határozattal fogadta el : 
„Wird mit Dank angenommen, und dem Herrn Dr Carl von 
Nagy in einem eigenen Schreiben der Dank der Gemeinde mit 
der Zusage ausgedrückt, dass dieses werthvolle Geschenk bei 
feierlichen Gelegenheiten zur Ehren des Gebers im Museum 
ausgestellt werden soll." Sajnos, ez a dolog nem történhetik 
meg, mert nincs múzeumunk. 

Az 1866. május 1-én tartott Presbyterial-Convent jegyző-
könyvének 44-ik pontja szerint br Prónay Gábor egyetemes 
felügyelő azt kérte, hogy Beöthy Ödön és Balogh János ország-
gyűlési képviselők Ferenczy István által készített márvány mell-
szobrait a múzeumában helyezze el. A Presbitérium a kérést 
helybenhagyta, azonban e szobrok jelenleg az Egyetemes Levél-
tárban őriztetnek. (Lásd az 1. mellékletet.) Ugyanott van Zichy 
Mihály hires képe: Luther a Wartburgban. 

1883-ban, Luther születésének 400 éves fordulója alkal-
mából Nötel Vilmos akadémiai szobrász az iskola részére aján-
dékul elkészítette Luther Márton gipsz relief-medaillonát Lucas 
Cranach festménye után. E szobormű főgimnáziumunkban van 
elhelyezve. (Ennek mása van könyvünk címlapján.) 

1 Deák-téri épületünk történetét figyelemmel kísérve sajnálattal lát-
tuk, hogy a levéltár helye sokszor változott, de ez természetesen össze-
függött maga a levéltár és az épület fejlődésével. Kívánatos, hogy a levél-
tár végre megfelelő világos és jól használható helyiséget kapjon. 

4 Erről a végrendeletről Kazinczy Ferenc 1808-ban Cserey F.-hez 
intézett levelében így emlékszik meg (VI. 88. 1.): „Jankovics Miklós Urnái 
olly kincseket láttam, a' millyennek ideája sem vala előttem ; Luthernek ori-
ginális Testamentoma, Philipp Melanchthonnak coramizálása. Gyalázat a' 
Németeknek! Ezt eggynehány esztendő előtt 33 talléron tartotta valami 
Antiquárius, s Németországban senki sem volt, a' ki megvegye. Jankovics 
vette meg. Én 500 frtot megadnék érte." — „Jankovics M. Catholikus Fő 
Nemes Ur e cselekedetében" — a Hazai és Külf. Tudósítások 1815 évi 15. 
száma is — „a három keresztyén Vallások között hazánkban olly szeren-
tsésen fenlévő Egygyességnek es atyafiságos szeretetnek fényes bizonysá-
gát" látta. 

2 
A levéltár 
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Sütőutcai épületünk kisebb tanácskozó termében egy-
házunk következő jeleseinek olajfestésü arcképeit őrizzük: Lang 
Mihály, Schedius Lajos, Willerding J. Lajos, Hoffmann Péter, 
Kalchbrenner J. János, br. Hochmeister Frigyes, Liedemann János 
Sámuel, Molnár János, br. Podmaniczky Károly, Fábry Pál, Győry 
Vilmos, Dr Székács József, Schwartner Márton, Fuszek Theodor, 
gr. Beleznay — Podmaniczky Mária, gr Teleki-Róth Johanna, 
Doleschall Sándor Ede, Schranz János, özv Haberern Jonathánné, 
Horváth Sándor. Gimnáziumunk igazgatói irodájában vannak 
várdombi Simonyi Ágoston és családtagjainak arcképei, valamint 
Kéller Teréziáé; a tanári tanácskozóteremben pedig Arany János 
és Petőfi Sándor arcképe. 

Hogy a múltnak képe mennél tisztább és világosabb legyen 
előttünk, kívánatosnak tartjuk, hogy az egyház minden tagja, 
apraja-nagyja tudja azt, hogy minden kép, írás, könyv vagy nyom-
tatvány, melyek templomainkra, iskolánkra, egyházi férfiainkra, 
intézményeinkre vonatkoznak, bármi jelentékteleneknek látszanak 
is, a múltra nézve becsesek; és kívánatosnak tartjuk, hogy egy-
házunk minden emléke minél előbb együtt legyen látható 
a Dr Kovács Sándor theológiai tanár által létesített Luther-
múzeumban. 

A Luther* 
múzeum 



II FEJEZET 

Iskolaépületeink 

Főgimnáziumunknak ez évszázad alatt három hajléka volt. 
Ott keletkezett a Deák-téren, a templom mellé épített paplakban ; 
majd onnan kinőve, a sütőutcai háromemeletes épületben műkö-
dött, végre itt talált állandó otthont a Vilma királynő-úton épült 
díszes palotában. 

Az iskolázás kezdete, mint látható, az volt egyházunkban, 
hogy a hét folyama alatt elég szabad idővel rendelkező orgo-
nistára bízták a gyülekezethez tartozó kis gyermekek tanítását. 
Miután 1811-ben a templomot felavatták, azt az ötablakos 
földszinti nagytermet, amelyet imateremnek használtak, osztály-
teremmé alakították át. Schedius erélyes buzgósága a templom 
elkészülte után mindinkább az iskolára irányította a közérdeklő-
dést. A szülők örömmel látták, hogy az iskola élén oly lelkes, 
a nevelés kérdésével oly buzgón foglalkozó férfiak állanak, 
mint a nagytudású Schedius iskolafelügyelő és Hoff man Péter, 
a fáradhatatlan rektor. Az osztállyá átalakított imaterem már nem 
volt alkalmas az iskola számára, úgyhogy a második osztályt 
magánhelyiségben kellett elhelyezni. A szülők látva, hogy gyerme-
keik érdekéről van szó, hozzáfogtak újból az építkezéshez. Ámbár 
a templomépítésből kifolyólag 90,000 frt adósságuk volt, együttes 
kötelezettséggel 40,000 forintot vettek fel kölcsönül bankócédu-
lákban ( = 8000 frt) és ezenkívül is bőven adakoztak, pedig 
a gyülekezet lélekszáma csak 1600 körül volt.1 A vidéki evan-
gélikus családok, de a pesti nemevangélikusok is méltánylással 
viseltettek az ifjú gyülekezet iránt és minthogy tagjai minden 
téren tisztességesen állták meg helyüket, a pesti polgárság rokon-
szenvvel kisérte törekvéseiket. Hogy ekkor mit építettek, az 
Doleschall müvéből (45. I.) így foglalható össze: a lelkészlak és a 
katonai pékműhely között egyemeletes épületszárnyat terveztek, 
melynek földszintjét boltoknak, emeleti részét pedig lakásoknak 
szánták és a már meglevő udvari szárnyhoz építendő újabb 
udvari szárnyban akarták elhelyezni az iskolákat. Mikor már 
hozzáfogtak az építéshez, akkor értesültek arról, hogy a városi 
tanács az üzletek nyitását nem engedélyezi, minthogy a telek nem 

1 Ma a lélekszám 40,000 körül van és a gvülekezet nem képes sem 
új templomokat építeni, sem telket szerezni, egyháztagjainknak a veszteti 
háború okozta elszegényedése folytán. 
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ilyen célra adatott. Közbejött a devalváció is, úgyhogy a leg-
nagyobb veszély fenyegette az egyházat. Liedemann volt az, 
aki kisegítette hitrokonait a zavarból. Tervet nyújtott be az 
egyházi adózásról, de ez a terv meghiúsult a gyülekezetnek 
a nemességhez tartozó tagjai ellenzésén, akik készek voltak 
inkább nagyobb összegeket felajánlani, de adózáshoz nem 
akartak hozzájárulni.1 Adakozásra szólították fel Liedemann 
ismeretsége révén a bécsi kereskedőket is, akik 2442 forintot 
adtak; ugyanő tartott ismételve buzdító beszédet a gyülekezet-
ben, úgyhogy a még szükséges összeg, 6000 frt csakhamar 
összegyűlt, sőt az egyháztagoknak az iskoláért való buzgó 
áldozatkészsége annyira meghatott egy jelenlevő katholikus nőt, 
Graff kereskedő özvegyét, hogy ő is 1000 forintot ajánlott fel. 
így készült el az iskolaépület, melynek megnyitó ünnepélye 
1815. május 11-én volt. 

Ez ünnepélyen az udvaron egybegyűlt ifjúságot a kúrátor 
Liedemann arra buzdította, hogy a városnak és hazának oly 
derék és hasznos polgárai iparkodjanak lenni, mint amilyenek 
az apáik, akik nem tartották elégnek, hogy gyermekeik csak 
az elemi ismereteket nyerjék az iskolában, hanem azt kívánják, 
hogy az elemieket meghaladó ismereteket és műveltséget sajá-
títsanak el.2 A kész épület is csakhamar szűk lett. Ugyanis 
1817-ben a reformáció 300-éves jubileuma évében a gyülekezet 
lelkes nőtagjai áthatva a nőnevelés fontosságának tudatától, 
elhatározták, hogy a jubileum emlékére felsőbb leányosztályt 
alapítanak, mert kívánatos volt akkor éppen úgy, mint ma, hogy 
a leendő édesanyák evangélikus szellemben neveltessenek, hogy 
ezt oltsák be ők is gyermekeikbe. 1818-ban már e leányosztályt is 
megnyitották, úgyhogy 1819-ben újból tanácskozni kezdtek, még 
pedig arról, hogy az iskolaépületre második emeletet építsenek 
a mai Deák-tér felé néző oldalán; a hátsó és középső udvari 
szárnyban pedig újabb tantermeket. Egyúttal azt is elhatározták, 
hogy egy tanterem jó nagy legyen, hogy azt Convent-helyi-
ségül használhassák. Az építéssel siettek is, úgyhogy 1822-re 
elkészült és a felavató ünnepet megtartották. Az építkezés 
42,823 forintba került, melyből 36,381 frt adósság terhelte a 
gyülekezetet 

Az 1822. december 8-án tartott iskolaavató ünnepély leírása 
megvan a tanári jegyzőkönyvben, melynek könyvünkben való 
közlését megfelelőnek tartom. (Lásd a 2. mellékletet.) 

Elkészülvén a részben kétemeletes épület, nagy erővel 
újult meg a munka, s az iskola egyre jobban virágzásnak indult; 
mindinkább nőtt a tanulók száma. Természetes ennélfogva, 
hogy az épület néhány évtized alatt szűk lett az iskolának. 

1 Az akkori Organisations-Statut szerint a gyülekezet inspectorát 
a nemességből kellett választani, minthogy a gyülekezet alapítását a nemes-
ségnek köszönhette, a kúrátort pedig a polgárok rendjéből. Doleschall 47. L 

2 Egyh. Ltár 2. d. 8. 

Iskola avatás 
1815-ben 
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Pest már akkor virágzó város volt. A Kohlmarkt, a mai 
Deák-tér, nagyforgalmú piac volt, tele zöldség- és gyümölcs-
árús asszonyokkal, kiknek zaja néha még az istentiszteletet is 
megháborgatta. Különféle árúbódék is voltak e piacon. Egyíz-
ben különösen alkalmatlan volt az iskolának az, hogy ablakai 
előtt egy mészárosbódét is állítottak fel, melynek szaga nyáron 
kellemetlenül hatolt be a tantermekbe. A piaci árúsok éjjelre 
kosaraikat, bódéikat a templomudvarba rakosgatták, úgyhogy a 
templom környéke nem volt mindig a legtisztább. Hol a városi 
tanács hívta fel a gyülekezetet a tisztaság érdekében, hol a gyü-
lekezet fordult a városhoz, hogy csináljon rendet.1 A piac nap-
pal élénk volt, de éjjel annál kietlenebb. A tótokkal való kibé-
külés örömére 1836-ban egy lelkes egyháztag, Schiller gondnok, 
függölámpát készíttetett a templomra s ez világította némileg a 
teret. E lámpa az 1849-i „bombardement" alatt pusztult el. Éjjelen-
ként betörések, rablások is előfordultak; betörtek egyszer a 
templomba, máskor az egyik tanító lakásába. 

Különben maga az iskolaépület is zajos volt mindig a 
nagyszámban odajáró ifjúságtól és ez az ifjúság kis helyre volt 
összezsúfolva, mert az épület nagyobb részét a lelkészek és 
tanárok, tanítók lakásai foglalták le. A lakásoknak kijelölése és 
igazságos elosztása mindig sok fejtörést okozott a gondnokok-
nak. Több jegyzőkönyv szól arról, hogy a lakásokat hogyan 
osztották el a lelkészek és tanárok, tanítók között. Az 1840-i 
Canonica Visitatio részletesen leírja az iskolát; ennek nyomán 
könnyen elképzelhetjük, hogy milyen élet volt akkor ebben az 
épületben. A paplak akkor még nem volt egészen a templomig 
kiépítve, a két épületet a térre néző vaskapu kötötte össze. 
Három lelkész lakott abban az időben ez épületben. A föld-
szinten Kollár János, a tót egyház lelkésze öt szobában. Neki 
egy kis kertje is volt a templom mellett. Az első emeleten 
Lang Mihály német lelkésznek volt négy szobája, a második 
emeleten pedig Dr Székács József magyar lelkésznek ugyan-
annyi. Rajtuk kívül még hat tanító és tanár lakott az épületben, 
úgymint: Wagner, Melczer, Balassovics, Kanya, Dimer és Taubner. 

1 Miféle árúsok voltak azokban az időkben ezen a téren és az Ország-
úton, azt könnyen elképzelhetjük egy 1813-ból való városi helypénzrende-
letböl. (Bibliophil kiállítás 1922 június hóban, 531. sz.) Szó van ott házak-
ban levő „zsidó sátorokról, házakban levő posztókereskedőkről, zsibvásáros 
sátrakról, sajtárosokról, zsidó lámpásos bódékról, ezüstművész-bódékról. 
Voltak ott szöveménymaradék-bódék, süteményesek, zsidó tízparancsolato-
kat árulók, fűszerszámot árulók a két Török tájékán, továbbá Gallan-
teria-müvek árulói, keszkenő és gyoltsárusok. Ott voltak a kalaposok állásai, 
tovább azon kotsik, mellyek a Tsillag Vendégfogadótól a' Két Törökig ken-
derrel, lennel, gyapjúval és több efféliekkel állának. A város másik oldalán 
a' Helvetiai valiásúak Templománál voltak a lengyel vászonykereskedők, 
a ' szitások, a' magyar Szütsök, réz-művesek, kötéljártók, szíjjártók, cérnát 
áruló zsidók, továbbá komáromi fazekasok, asztalosok, valamint a Kecs-
keméti és Körösi Szíjjártók." — Ilyen tarka vásán sokadalom vette körül 
a régi Pestet. 

Az iskola 
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Az épületben összesen 31 szoba szolgált lakóhelyiségül; ezen-
kívül volt öt fiú- és két leányosztály-terem. Ki is emeli a jegyző-
könyv, hogy az épület túlságosan nagy részét lakások foglalták 
le. A lelkészektől eltekintve, a hét tanterem mellett hat tanító-
tanár lakott az épületben, ami annak a régi szokásnak volt 
következménye, hogy a tanítónak tanterme mellett kellett laknia. 

De ezek a tantermek is meglehetősen egyszerűek voltak. 
Legnagyobb volt az épület hátsó részében levő I. (elemi) osz-
tály tanterme, amelyet Convent-teremül használtak; ez hat öt 
hosszú és négy öl széles volt. Ebben a teremben folytak le 
annakidején (1824-től 1834-ig a tízéves és 1849-től 1854-ig az 
ötéves) szenvedélyes viták a német-magyar egyháztagok és a 
tótok között. Hogy e viták az elkeseredettségben mennyire 
mentek, azt jellemzik a Magyar Gyülekezet Kis Gyűlése 1839. 
január 11-i jegyzőkönyvének következő szavai: „Rendszabályok 
kellenek, különben az egyházi gyűléseink olly gyülevész cso-
portokká fajulhatnának, mellyekben az ember személyes bátor-
sága 's becsülete biztosítva nem volna, 's így azokban becsület-
érző ember részt venni nem is kívánhatna, valamint, hogy eddig 
is Gyülekezetünk némelly érdemes tagjainak visszavonulását 
fájdalommal észre nem vennünk nem lehet." Ebben a teremben 
folyt le 1859-ben a pátens elleni küzdelem idején az a neve-
zetes gyűlés, melyen Székács a rendőrtisztviselő közbelépése 
folytán imába foglalva adta elő a határozatot, melyet meghozni 
szándékozott a gyülekezet. 

A többi terem azonban kicsiny, szűk volt és sok panaszra 
adott alkalmat. Az 1839. június 26-i Ausschuss-Convent jegyző-
könyvének 15. pontja szerint Dr Taubner Károly rektor, aki 
különben Mária Dorothea udvari lelkésze is volt, panaszt tett, 
hogy az ő „Schulzimmer"-je két kis szobából áll s azt kérte, 
hogy a közfalat vegyék ki, mivel a két kis helyiség szűk, sötét 
és télen alig fűthető. Ez a helyiség volt a humanitás osztálya, 
az akkori iskola legfelsőbb két évfolyama, a poétika és a rheto-
rika (a mai V. és VI. osztály). Ugyanez év augusztus 6-án a 
rektor újból panaszkodott, hogy a közfalat még mindig nem 
vették ki. Végre a szept. 2-i jegyzőkönyv szerint szótöbbséggel 
elhatározták, hogy a Humanitaets-Classe válaszfalát kiveszik.1 

Más különféle bajok is fordultak elő a régi épületben. 
Horváth Zsigmond 1863. június 30-án panaszt tett, hogy a III. 
gymn. osztály elhelyezése egészségtelen, minthogy alatta vonul el a 
csatorna. A Presbitérium mást nem tehetett, minthogy elrendelte 
a csatorna időszakonkénti tisztítását.2 A későbbi időkben is 
nagyon szegényes volt a helyzet. 1860-ban, mikor az osztályrend-

1 Taubner nemsokára (1843-ban) lemondott és elment Milánóba tábori 
lelkésznek. 

2 Vízvezetékről még akkor szó sem volt! Aquincumban már megvolt 
a Kr. utáni első században, azonban azt már az évezredek pusztuló omla-
déka borította. 
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szerről már kezdtek átmenni a szakrendszerre, a tanárok szük-
ségét érezték egy tanári szobának. Azelőtt, az osztályrendszer 
mellett erre nem volt szükség, mert a tanár reggel 8-tól 10-ig 
tanította növendékeit ugyanazon osztályban, délután pedig 2-től 
4-ig. De most a szakrendszer különféle eltolódásokat okozott. 
Ezeknek a nehézségeknek a visszhangja hallatszik az október 
16-iki jegyzőkönyv e pontjából, „A testület óhajtása: szük-
sége volna a tanári karnak egy olyan hivatalos szobára, mely 
télnek idején órák közben az egyes tanároknak meghűlés ellen 
menedéket nyújtana, melyben az itt-ott elszórt taneszközök kellő 
felügyelet és őrizet alatt tartatnának, hivatalos irataikat eltehet-
nék, melyben a tanárok tanágskozmányaikat tarthatnák, s az egyes 
tanulókat illető rendszabályokat foganatosíthatnák". A határozat 
az volt, hogy Hunfalvy Pál iskolafelügyelő úr megkéretik ennek 
kieszközlésére. A kérésnek foganatja is lett, amennyiben a követ-
kező évben a Presbitérium tanári .szobának kijelölte a II. eme-
leten levő könyvtárszobát, azzal a megjegyzéssel, hogy a könyv-
tár is ott marad, s a testületet felhívta, hogy válasszon könyv-
tárnokot. A testület vezekényi Horváth Zsigmondot választotta 
könyvtárnokká. Bútorzatról is történt gondoskodás, amennyiben 
az iskolaszolgát megbízták, hogy szerezzen be „egy kétfiókos, 
zárral ellátott asztalt és négy széket". Ez volt az első tanári 
szoba bútorzata.1 Természetesen csak azért lakhattak annyian 
az iskolaépületben, mert az egész házban nem volt akkor egy 
bolt sem; minden helyet a lakások és a hivatalos helyiségek 
vettek igénybe. 

Az 1838-i nagy árvíz azonban káros hatással volt az egy-
házra is. Az épületben ugyan nem esett baj, amint az 1838. ápri-
lis 8-i Ausschuss-Convent jegyzőkönyvének 4-ik pontjában ezek 
olvashatók: „Der Herr Ober-Curator zeigt a n : obwohl bey 
Gelegenheit der beyspiellosen Ueberschwemmung dieser Stadt 
das Wasser bis in die Nähe der evangelischen Kirche und Pfarr-
hauses vordrang, die Vorsicht des Allmächtigen jedoch diese 
Gebäude dermassen bewahrte: dass sich nur in den letzten 
Tagen der Gefahr etwas weniges Wasser in den Kellern zeigte; 
da nun das Wasser in der Stadt eine unerhörte Höhe von 
29 Fuss und 9 Zoll erreichte, so müssen die Evang. Pfarr-
gebäude wenigstens eine Höhe von 34 Fuss haben, mithin unter 
die höchsten Orte der Stadt gehören, — aus welchem Grunde 
auch die Kirche, als das Pfarrhaus in diesen Tagen der Gefahr 
ein Rettungsort für die Tausende der Bedrängten ohne Unter-
schied der Religion war.2 Endlich habe der Herr Curator die 

1 Akkor még nem volt oly iskolakedvelő és áldozatrakész egyháztag, 
mint később Kéler Napóleon. (Lásd az 56. lapot.) 

* A Kálvin-téri református templom is menedékül szolgált ekkor a 
környék lakosságának, de ott a paplak víz alá került s az öreg lelkészt. 
Báthory Gábort úgy kellett kimenteni lakásából. 

A nagy árvíz 
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wenigen Sprünge in dem Pfarrhause durch sachkundige Bau-
meister untersuchen lassen, laut deren Aussage durchaus keine 
Gefahr vorhanden, diese Sprünge aber mehr der Nähe des 
Brunnens zuzuschreiben seyen." 

A bajok azonban más oldalról jelentkeztek. Az 1842. szep-
tember 23-i jegyzőkönyvhöz van csatolva annak a kérvénynek a 
másolata, melyben azt kéri az egyház a városi tanácstól, hogy 
boltokat nyithasson épülete földszintjén, úgy, amint ezt megtette 
épületében a piarista rend és a görög-oláh egyház. Az árvíz 
folytán az ipar és kereskedés tönkrement; sok külvárosi lakos 
háza az árvíztől elpusztulván, maga is koldusbotra jutott. Sokan 
pedig elköltöztek a városból. A német egyház tagjai többnyire 
kereskedők lévén, képtelenek voltak adakozni; a megígért ala-
pítványokat, járulékokat nem tudták befizetni. Ennek folytán az 
egyház deficitje napról-napra nőtt. A nagy árvíz habjai nem érték 
el az egyházi épületeket, de ul^na az adósság fenyegető hullámai 
készültek elborítani az egyházat. A boltnyitás tervének, amellyel 
már 1812-ben is foglalkoztak, egy nagy akadálya volt: Mária 
Dorothea. Az 1842. november 25-i jegyzőkönyv 2. pontja szerint 
így nyilatkozott a Palatina: „Die Errichtung von Gewölben im 
Pfarrhause halte ich für eine Art von Profanirung des Gottes-
hauses." Az egyház ilyen helyzetben kénytelen volt más segély-
forrás után nézni, amelyet a patronátus kérdése körüli sok huza-
vona után meg is szerzett és ez volt a városi segély. A szabad-
ságharc azonban úgy megingatta az egyház pénzügyeit, hogy 
kénytelen volt boltokat nyitni épületében. Évek multával a keres-
kedés lassan megszűnt a piacon, hanem aztán bevonult az 
épület boltjaiba. Az épületekből ellenben a tanárok, tanítók 
egymásután kiszorultak, olcsóbb hajlékot keresve maguknak, míg 
az épületbeli lakásokban mások telepedtek le, akik jobban meg 
tudták azokat fizetni. így például a 70-es években az épület Il-ik 
emeletén két tanítói lakást vett bérbe Pulszky Ferenc.1 

Különben a lakáskérdésekben a 30-as, 40-es években sok 
nézeteltérés, súrlódás merült fel. Különösen a leánytanítók han-
goztatták azt az álláspontjukat, hogy pedagógiai szempontokból 
kívánatos, hogy ők bent lakjanak. Székács pedig 1846-ban 
levélben panaszkodott, hogy egyik szobája füthetetlen és a 
családjában előfordult betegség miatt kijelentette, hogy az épü-
letből készül kiköltözni, csakhogy megfelelő lakást kapjon. Az 
egyház azonban ezt nem engedte meg, mivel elvi határozatul 
kimondotta, hogy a lelkésznek az egyházi épületben kell laknia. 
A dolgon úgy segítettek, hogy Wagner tanító lakásából vettek 
el egy szobát, amiért ő évi 30 ft. kárpótlást kapott. 

Az épületbe 1840-ben összesen 349 tanuló járt; az iskola 
tehát zajos lehetett a benne sürgölődő ifjúságtól s ha hozzá-

1 Pedig még 1866. április 24-én azt határozta a Presbyterial-Convent, 
hogy az iskolaépületben a lakások ne adassanak idegeneknek, hanem csak 
tanároknak és tanítóknak. 

Az árvíz-
okozta pénz-

ügyi bajok 
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vesszük, hogy az iskola előtt nyilt piac is volt, elgondolhatjuk, 
hogy mily mozgalmas élet uralkodott itt. A régi időben csü-
törtökön volt a szünet, később szerdán és szombaton délután. 
Nagy vakáció nem is volt. A későbbi időben az elemi osztályok-
ban nyáron is folyt a tanítás. Természetesen a tanítók ezért 
külön díjazást kap-
tak. Az egyházi 
ünnepeken kívül va-
káció volt szüretkor 
és vásári napokon, 
amikor a szülők 
kisebb gyermekeiket 
nem merték iskolába 
küldeni a tolongás 
és nagy kocsiforga-
lom miatt.1 Az ifjúság 
a kövezet nélküli 
udvaron annyira za-
jongott, hogy külön-
féle rendszabályok-
kal s tilalmakkal 
kellett fegyelmezni. 
Az épületben még 
mindig sokféle pa-
naszra volt ok. Töb-
bek közt az egyházfi 
azért panaszkodott, 
hogy egyik szobá-
ját nyáron nem 
használhatja, mivel 
annak falát a szom-
szédos katonai pék-
műhely kemencéje 
teljesen átmelegíti. E kisebb bajokhoz járult azután még 1849. 
nyarán a katonai beszállásolás a császári csapatok részéről, ami 
az iskolai tanítást nagy mértékben megzavarta. De az egyház 
Ígéretet kapott, hogy ilyen célra ezentúl nem veszik igénybe 
iskoláját. 

Az épület különben meglehetős „baufällig", rozoga volt. 
Az 1832. évi március 24-i Particular-Convent jegyzőkönyve 
szerint az emeleti termeket a padlók ingadozása miatt meg 
kellett vizsgálni, mert a gyermekek állandó veszélyben voltak. 
Hogy mily kezdetleges állapotok voltak az épületben, arra vall 
az is, hogy az ötvenes években Melczer osztályát (a gimn. 1. és 

1 1861-ben Grossinger és társai, királyutcai polgárok kérésére templo-
munk sarkától a Király-utca sarkáig átvezető ösvényen a gyalogjárók védel-
mére két sorban vasból való védőcölöpöket állítottak az úttesten. 

A Deák-téri iskolaudvar 
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II. folyamát) csak egy deszkafal választotta el a leányosztálytól. 
Mikor az épület hátsó részét 1864-ben lebontották és — meg-
nyitva a Károly-utcát — kétemeletesre építették, akkor jöttek rá, 
hogy a falak mennyire vékonyak, a gerendák mily korhadtak 
voltak. Különösen a Convent-terem volt kifogásolható, ami arra 
vallott, hogy 1821-ben az építkezés nem történt kellő gondos-
kodással. Valóban csak különös véletlen volt, hogy a bontásnál 
szerencsétlenség nem történt. 

E régi épület még ma is az eredeti állapotában van, azzal 
az eltéréssel, hogy hátulsó része két emeletre van kiépítve. 
Kegyelettel nézünk erre a régi házra, melyből oly sok istenfélő 
és hazaszerető nemzedék került ki, mert ez volt iskolánk böl-
csője ; intézetünk évszázadának első felében itt működtek olyan 
tanárok, mint a hat tanító munkáját végző Hoffmann Péter, 
az ügyvédből rektorrá lett Fábry Pál, a nagytudományú Dr Taub-
ner Károly, az országos tanügyi mozgalmat szervező Dr Tavasy 
Lajos.1 Sok idősebb férfiú és nő gondol még ma is hálával 
erre az iskolára, melyben a templom szomszédságában taní-
tottak Pestalozzi szellemében. Annak az elöljárókat, szülőket, 
növendékeket egybefüző szoros kapcsolatnak, mely itt uralkodott, 
érdekes megvilágítója az az iskolai ünnepély, melyet e falak lát-
tak 1822. június 1-én. (Lásd 3. mellékletet.) 

Az egyház vezetői már régen látták, hogy az iskolaépület 
nem felel meg céljának, s régi vágyuk volt a szomszédos katonai 
pékműhelyek és Provianthaus megszerzése egy új gimnázium 
számára. Az 1847. nov. 8-i General-Convent jegyzőkönyve sze-
rint István főherceghez kérvényt intézett az egyház a katonai 
sütőház elhelyezése és a telek megszerzése iránt. Az egyház 
azt hangsúlyozza ebben, hogy a tantermek szűkek már, mivel 
az ifjúság száma évről-évre növekedik és^már Ő fensége bol-
dogult édesatyjától, a felejthetetlen Nádor Ő fenségétől is e rész-
ben (még 1842-ben) az egyház igen kegyelmes Ígéretet nyerni 
volt szerencsés. 1848. szept. 9-én Mészáros Lázár honvédelmi 
miniszter is megígérte, hogy a füstjével alkalmatlan katonai 
pékműhelyt eme fejlődésnek induló városrészből el fogja távo-
lítani. 

Végre megjött az a férfiú, aki az iskolát a régiből az új 
épületbe, az igéretföldére átvezette és e férfiú volt Székács 
József. 

Méltó, hogy röviden megemlékezzünk itt egyházunk e kiváló 
férfiáról, aki iskolánknak is hatalmas patrónusa volt. Székács József 
(1809—1876) Orosházán született s már kiskorában kitűnt 
fejlett értelmével. Mint nagytehetségű ifjú Sopronban Kis Jánostól 
tanult sokat, aki különösen a szónoki rögtönzésekben gyako-
rolta. A Nikolics-csa\ádná\ mint nevelő működvén, sokat utazott 
külföldön és nagy műveltségre tett szert. Tanulmányait a berlini 

1 Ebben az épületben tartották 1846-ban az első prot. tanári gyűlést. 

Új építkezés 
tervezése 

Székács 
József 
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egyetemen fejezte be. 1837-ben választotta meg a pesti evang. 
kis magyar gyülekezet Bajza ajánlatára papjává, miután már 
előzőleg az Akadémia levelező tagja lett. Mint lelkész főgondját 
az egyházi szónoklatra fordította és ezen a téren nagy sikereket 
ért el. Rövid idő alatt országos hírű pap lett. Ahogy Albachot, 
a híres katholikus szónokot a protestánsok, úgy hallgatták Szé-
kácsot tömegesen a katholikusok. Midőn a negyvenes években 
gróf Zay Károly egyetemes felügyelő a reformátusokkal való 
egyesülés eszméjét hirdette, akkor Kossuth Lajos Székácsot és 

Székács József 

Török Pált, a helybeli református lelkészt szólította fel egy közös 
protestáns lap szerkesztésére. Ekkor indították meg ők ketten 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot. A szerkesztők együttérző 
barátsága jó hatást gyakorolt a két testvérgyülekezetre, annyira, 
hogy abban az időben iskoláikat is egyesíteni akarták. 

Több ízben tartott nagy ünnepekalkalmával németszónoklato-
kat a Kálvin-téri református templomban, de a Deáktéren is beszélt 
többször németül.1 1857-ben külföldi útjáról visszatérve, szerda 
estéken előadásokat tartott a németországi vallási mozgalmakról; 
a következő évben azonban abbahagyta ezeket, mivel a Statt-
haltereitől engedélyt kellett volna kérnie. A pátens elleni küz-

1 Székács 1840. Szilveszter-esti német beszédét az Ausschuss-Convent 
kinyomatta „ihres gediegenen Gehalts wegen auf Verlangen der Gemeinde". 
A német gyülekezetnek különben az volt az álláspontja korábban is (1832. 
ápr. 1.), hogy olyan lelkészt kell választani, „dem Gott die Gabe der Swada 
verliehen und der auf diesem Wege auch, und nicht blos durch gut gearbei-
tete Predigten auf die Herzen seiner Zuhörer einwirkt". 
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delemben irányadó szerepe volt. Szükségesnek látta ekkor kiadni: 
„A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangélikusok szabad 
és nyilvános vallásgyakorlatát biztosító törvények "-et. 1860-ban 
bányakerületi superintendenssé választották; beiktatási ünne-
pélye július 19-én volt. Szívén viselte a helybeli elemi iskola és 
gimnázium ügyét is. Tevékeny munkásságának eredménye lett 
a négyosztályú elemi iskola, a hatosztályú leányiskola és a 
teljes nyolcosztályú gimnázium. Egyúttal bölcs irányítója is lett 
ezeknek az intézeteknek. Nagy eréllyel munkálkodott azon is, hogy 
a gimnázium új épületet kapjon, ami sikerült is nagy össze-
köttetéseinek és kellő fellépésének. Görgey István, egyházunk 
egykori syndikusa, főjegyzője, „Görgey Arthúr a száműzetésben" 
című könyvében megemlékezve Székács Józsefről, elmondja, 
hogy e kiváló férfiú hogyan jutott barátságba Benedek táborszer-
naggyal, az ország akkori kormányzójával és hogyan sikerült 
kivinniök e két férfiúnak azt, amit József nádor, Mária Dorothea 
férje nem tudott kierőszakolni a bécsi hadügyminisztériumtól. 
A templom meg nem felelő környezetének eltávolításáért könyör-
gött évtizedeken át a pesti gyülekezet. Görgey leírva, hogy 
Benedek hogyan látogatta meg Székácsot, így folytatja: (165.1.) 
„Midőn Szikács visszaadta a látogatást és ekkor Benedek huszá-
rosán nekihajtott a politikai helyzet megbeszélésének — mert 
hiszen hangulatot készíteni s egyszersmind tájékozást nyerni 
volt föltett szándéka: Székács fölbátorítva múltkori sikere által, 
még egyenesebben nekihajtott azzal a tanáccsal: „Eszközölje ki, 
Kegyelmes Uram, hogy a protestánsokra ráküldött pátenst 
visszavegyék és ezzel megnyerte magának a magyarhoni pro-
testánsokat, sok millió embert Magyarországon! És ha azon-
fölül nekünk pestieknek itt a templomunk körül megteremti 
az „Insula Lutheranát" és eltávolítja az oltárunk mögötti szemét-
dombot, akkor egy csapással a legnépszerűbb emberré lesz 
Pesten, a városi hatóságnál, valamint a közönségnél, felekezet 
különbsége nélkül." És azután megmagyarázta neki a dolgot, 
amelyről Benedeknek eddig halvány fogalma sem volt. — így 
valósult meg az „Insula Lutherana". 

Az iskolák tanárairól és tanítóiról is atyai szívvel gon-
doskodott, mert 1200 frt fizetést eszközölt ki számukra, ami 
abban az időben feltűnő jó ellátás volt. Ö a tanítókat mente-
síteni akarta az anyagi gondoktól, hogy teljesen hivatásuknak 
élhessenek. 

Ifjú korában költeményeket írt, fordított szerb népdalokat, 
fordított azonkívül Platóból, Plutarchosból, Horatiusból. Adott 
ki egyházi beszédeket és imakönyveket. Magas főpapi alak volt; 
hangja megnyerő, zengzetes. Niklán, a Berzsenyi siremlék-
ünnepélyen érte az a szép kitüntetés, hogy az ünnep katholikus 
szónoka, a nagyprépost, az Ország Papjának nevezte. 

A sütőutcai új épületbe áttelepült gimnáziumnak tovább-
fejlesztésében gondviselésszerű szerep jutott Hunfalvy Pálnak, 

Hunfalvy Pál 
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az intézet harminc éven át (1853—1883) volt feledhetetlen fel-
ügyelőjének. Szepesi németajkú szülőktől származott (1810-ben 
Nagyszalókon). Csak 17-éves korában tanult meg magyarul; 
Széchenyi, Berzsenyi, Kisfaludy Károly, Kölcsey, Vörösmarty élesz-
tettek lelkében lángoló szeretetet a magyarság iránt. Tudományos 
és közéleti érdemekben gazdag, hosszú életét ez a mind erősebb 
lobogásban égő láng ragyogta be aztán szüntelen. Késmárkon 
lett tanár, utóbb képviselő. A nemzeti gyász legszomorúbb ide-
jén, 1850. Szent István napján jelent meg az Új Magyar Mú-
zeumban híres cikke „Igaz Aranybulla" cím alatt. Törhetetlen 

bizalmával és reményével utat akart mutatni, melyen a komor 
jelenből kivergődni s a dicső mult örök vívmányait megőrizni 
lehessen. Felhívta honfitársait a csüggedés elvetésére és új 
alkotásokra. „Hogy be ne találjon teljesedni az ellenek kár-
örülő s halált jelentő hirdetése, arra egyedül az használ, ami a 
halált meggyőzi: használ az élet, ha mindazon tevékenységgel 
hat, melyet az egészség kifejthet." Ez élet nyilvánul szerinte a 
műveltségnek az alsó rétegekbe való kiterjesztésében, az ország 
anyagi jólétének emelésében, hitelintézetekben, takarékosságban 
s mindenekfelett a nemzeti nyelv fejlesztésében s a tudományok 
müvelésében. Majd így folytatja híres sorait: „Az élvezetvágy 
betegsége sorvasztja egész Európát . . . Nemzetünket pedig 
kettős súllyal nyomja e betegség . . . Annál sietőbben elő kell 
venni az egyetlen gyógyszert, mely képes a bajt gyökerestül 
kiirtani, s ez a helyes nevelés . . . Keresztyén világban csak a 

Hunfalvy Pál 
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szüle nevelhet s a társadalom, mely iskolát és egyházat tart a 
szellemi érdekek ápolására s az emberi méltóság biztosítására. 
Szülei házban azon nevelés foly, mely egyedül merhet határo-
zólag, mintegy akaratidomítólag a gyermek kedélyére hatni . . . 
A társadalomban azon nevelés foly, mely már nem közvetlen 
hat a nemzedék akaratjára, hanem közvetve, miszerint a neven-
dék okoskodva és öncselekvőleg elfogadja vagy visszaveti a reá 
irányzott hatásokat . . . Ha köztünk általános meggyőződéssé 
válik, hogy a nevelés főcélja a kedélyt vagy lélek erkölcsét 
idomítani, miszerint a nevendék legelőbb magán uralkodhassék, 
akkor nemzetünkben a szilárd, ép jellemek mind gyakrabban 
elő fognak tűnni s társadalmi szellemünk mind derekabb fér-
fiak által fog eleveníttetni, akkor minálunk az embert, nem 
annak külsejét fogják becsülni s ép azért ki-ki becsületes mun-
kája által akarand élni; s akkor majd elég gondos és hü mívelő 
jutand minden munkaágnak, mely mind egyaránt tartozik a tár-
sadalmi jóléthez . . ." „Ez" úgymond, „az igazi aranybulla, 
melyre a pecsétet maga Isten üti s melyet semmi hatalom a 
földön érvényétől megfosztani nem bír". 

Tudományos munkássága két egészen eltérő irányban 
haladt, de a cél, melynek mindkét irányban szolgált, mindenkor 
a magyar nemzet emelése és erősbítése volt. Az egyik irány a 
hellén irodalom felé vezetett, a másik a finn nyelv és irodalom 
körébe. A hellén irodalom ismertetésével abba az irányba akarta 
utalni a magyart, amelyből a nyugati tudományosság első 
sugarai eredtek. Hogy evangélikus intézeteinkben a görög nyelv 
s a klasszikus világ akkor még érintetlen maradt, az az ő nagy 
tekintélyének tulajdonítható, mellyel e meggyőződésének mindig 
védelmére kelt. A finn-ugor nyelvek tanulmányozásával a magyar-
ság lényegének és természetének megismerésére irányította a 
tudományos világ figyelmét. Magyarország ethnographiájára 
vonatkozó munkáiban évtizedekig lankadatlan buzgósággal küz-
dött a románok állítólagos jogai és történelmi ferdítései ellen.1 

így ő már a vesztett világháború előtt évtizedekkel, a tudomány 
tiszta fegyvereivel harcolt Magyarország integritásáért. 

Évtizedeken át volt iskolánk felügyelője és fejlesztésén 
minden szellemi és anyagi erejével buzgólkodott; jól érezte 
magát mindig ebben az iskolában, ha meglátogatta s az ember-
szerető tudós nyájasságával kapcsolt magához tanárt és tanulót 
egyaránt. Az ő felügyelősége alatt fejlődött ez az intézet kis 
háromosztályú szerény iskolából nyolcosztályú főgimnáziummá, 
egyúttal a német egyházi iskolából a magyar műveltség hirdető-
jévé, mint ahogy ő maga lett a szepesi kis német fiúból — 
nagy magyar tudóssá. 

Azt az emléktáblát, melyet a sütőutcai gimnáziumi épü-
letben 1892. december 8-án lepleztek le, áthoztuk új épüle-

1 Böhm Károly emlékbeszédéből. 
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tünkbe, hogy itt is fenntartsukemlékét^Megisérdemli,mivelazisko-
lát mindig szerette; de az iskolában is szerették, ezért mondta róla 
Petőfi, hogy ő a „tanítványaitól általánosan szeretett professzor". 

A sütőutcai új háromemeletes gimnáziumépület tervezése 
még visszanyúlik a negyvenes évekbe. Elviselhetetlen szomszéd 
volt az iskolaépület és paplak mellett a folyton kellemetlen 
füstjével alkalmatlankodó katonai sütőház, melytől a Sütő-utca 
mai neve ered. A templom és paplak környéke legkevésbé 
sem volt megfelelő. A templom mögött a Károly-kaszárnyához 
tartozó istállók és szemétdombok voltak, úgyhogy istentisztelet 
alatt is áthallatszott a szomszéd istállóból a lódobogás. Ettől 
a szomszédságtól akart egyúttal megszabadulni a gyülekezet, 
midőn a gimnáziuma számára új épületet óhajtva emelni, 
1857-ben újabb deputációt küldött Ferenc József elé a Proviant-
hausért. Végre a Helytartóság engedni kezdett és azt a kérdést 
intézte a gyülekezethez, hogy mekkora telekre van szüksége. 
A telekszerzésre kiküldött bizottságnak a Presbitérium azt az 
utasítást ad ta : ,,So viel als möglich — so billig als möglich!" 
Az ügy azonban csak akkor jutott dűlőre, mikor Székács Bécsbe 
utazván, Ö Felségének, Benedek táborszernagynak és a hadügy-
miniszternek újból előadta az egyház kérését; honnan azzal 
a biztató Ígérettel tért vissza, hogy a kérést legközelebb kedve-
zően fogják elintézni Végre kedvező határozat folytán megkapta 
az egyház a kért 185 négyszögölnyi telket 25.000 forintért. 
Az adás-vételi szerződésnél a katonai kincstár már előzékenyebb 
volt, amennyiben nem kötötte ki azt a feltételt, amit azelőtt 
egyre követelt, hogy t. i. kívánságára az egyház bármikor köteles 
lesz a kaszárnya felé néző ablakokat elfalaztatni. Itt t. i. a Károly-
utca még nem volt megnyitva. Az építkezéshez szükséges pénz-
összeg megszerzésére országos mozgalmat indítottak, de ennek 
nem volt nagy sikere. Székács az izraelita lakosokat is felhívta 
adakozásra, akiknek fiai nagy számban látogatták az iskolát, 
mert az izraelita ifjúság abban az időben a katholikus gimná-
ziumokból ki volt zárva. 

Végre pályázatot hirdettek az épület tervére s elődeinknek 
két terv között kellett választaniok: Hild József és a Gersterés Frey 
cég terve között. Miután mindkét építész a kívánt változtatásokat 
megtette vázlatán, a terveket Ybl Miklósnak adták ki bírálatra, aki 
átvizsgálta azokat és a bizottság vitáiban is élénk részt vett. 

Hildjózsef az újjáépülő Pestnek egyik legjelesebb építőmes-
tere volt. Ö alkotta a Lloyd-palotát, a Dunapart palotáinak legtöbb-
jét s a lipótvárosi Bazilikának is ő volt első tervezője. Tervét, sajnos, 
nem ismerjük, csak annyit tudunk róla, hogy csúcsíves épületet 
tervezett, ami a kivitelt megdrágította volna. Megvan azonban 
a jegyzökönyvekben a két terv részletes egybevetése, amely 

1 Az emléktábla feliratát lásd a VI. fejezetben az évszázad neveze-
tesebb ünnepélyeinél. 
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szerint Hild terve világosabb és tágasabb lett volna. Nagy és 
szenvedélyes viták és tárgyalások után végre a General Convent 
szavazással döntötte el a kérdést és ez alkalommal Gerster 
tervére 66 szavazat esett, Hildére csak 55. 

A kisebbség azonban nem tudott belenyugodni a határo-
zatba. Kund Vilmos, a német gyülekezet inspectora, egy litogra-
fált Denkschriftet adott ki a Hild-féle terv érdekében, de a köz-
felügyelő, Fabiny Teofil a hozott határozatot az egyház nyugalma 
érdekében nem engedte megmásítani. Gerster tervén is sok vál-
toztatást tettek. Egy változtatást azonban lehetetlen volt meg-
valósítani, azt ugyanis, hogy az első emeleti lakások konyhái 
ne nézzenek az utcára. Ezt nem lehetett megtenni a telek alakja 
és a belső beosztás miatt. Sokkal nehezebb volt a Berathungs-
saal, a díszterem kérdése. Gersíer a dísztermet eredetileg az első 
emeletre tervezte. így a mennyezet biztosítása végett a terem-
ben két támasztó vasoszlopot is fel kellett volna állítani; végre 
mégis jobbnak látták azt, hogy a díszterem a második emeletre 
helyeztessék, legyen karzata is és e célból feláldozták a har-
madik emelet értékes helyiségeit. A kívánságok között van az 
akkori iskolai fegyelemre jellemző ezen mondat is: „Und ein 
Carcer soll auch angebracht werden." Az is egyik hibája volt 
Gerster tervének, hogy a kaput nem az épület homlokzatának 
közepébe tervezte, ami a jegyzőkönyv szerint „szemsértő, külö-
nösen középületen, még pedig olyanon, amely érdekli az egész 
hazai protestáns világot". Ezen azonban mégis segített az építész. 
Azt a hibát is észrevették, hogy a díszterem bejárata sötét és 
ez a jegyzőkönyv szavai szerint az utókornak szánt épületen 
oly hiba, amelyet nehezen lehet igazolni. 

Az építéssel kapcsolatban sikerült keresztül vinni azt is, 
hogy az épület mögötti zsákutca megnyittassák. Ez lett a 
mostani Károly-utca. Az utcanyitásnak egyik feltétele az volt, 
hogy a templom mellett az első emeletig emelkedő „Blumen-
parterre" távolíttassék el és a régi épület kiugró sarka vágas-
sák le. Ezen akadályok legyőzése után felépült a Deák-téri 
épületnek a Károly-utcára néző második emelete is. Sőt még 
azt is tervbe vették, hogy harmadik emeletet is építenek az egész 
Deák-téri épületre. Ezt a tervet azonban elejtették, egyrészt 
azért, mert nem volt meg reá a kellő költség, másrészt azért, 
mert a harmadik emeletet nem lehetett volna a templommal 
harmonikusan összekapcsolni. 

Végre hozzáfogtak Isten segítségével az új iskola fel-
építéséhez. Az 1863. június hó 5-i jegyzőkönyv szerint az alapok 
ásatásánál római emlékekre bukkantak. Márványból való foga-
dalmi oltárt találtak, melyet Secundinius Sabinianus ajánlott fel 
Silvanus istennek és több edény között találtak egy római 
sarkantyút is, a buzdításnak symbolumát. 

Az épület szerencsésen el is készült. Mikor már készen 
volt az egész, akkor arról is kellett határozni, hogy a díszterem 

As építkezés 
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egyszerűbb vagy díszesebb berendezésű legyen-e, vájjon csak 
egyházi és iskolai célokra fog-e használtatni, vagy pedig az 
egyház jövedelemszerzés végett egyéb alkalmakra is bérbe fogja 
adni. A Presbitérium majdnem egyhangúlag azon a nézeten volt, 
hogy a jövedelmezőség szempontját is figyelembe kell venni, 
annál is inkább, mert midőn a tervezésnél azt határozták, hogy 
e terem az első emelet helyett a második és harmadik emeleten 
helyeztessék el, a harmadik emelet értékes területének elvesztésébe 
azzal a gondolattal nyugodtak bele, hogy ezáltal a teremmel 
nagyobb jövedelmet lehet elérni. Elhatározták tehát a díszesebb 

A sütőutcai gimnáziumi épület 

kiállítást s a terem márványszinű festését egy olasz mesterre 
bízták. Abban az időben ezt a termet „márványteremének is 
nevezték. A terem világítása kérdésében azt határozták szótöbb-
séggel, hogy gyertyavilágítás helyett a gázt fogják bevezettetni. 

Mikor az épület elkészült, 1864. szeptember 15-én délelőtt 
9 órakor a díszes márványteremben az új gimnáziumot az elöl-
járóság felavatta a tanuló ifjúság és számos egyháztag jelen-
létében.1 Rövid hálaadó ének elzengése után Lang Mihály fő-
esperes lépett a szószékre s intőleg szólott az ifjúsághoz az 

1 A reformátusok az 1863. év őszére készítették el az oroszlánutcai 
kétemeletes iskolaépületüket, ugyancsak 1863-ban avatták fel a piaristák is 
a rendházuk udvarán emelt háromemeletes új gimnáziumukat. 
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ünnep jelentőségéről. Ezután felolvasta vezekényi Horváth Zsig-
mond a magyar s német nyelven szerkesztett s az egyház 
számos tagja által aláírt okmányt, mely a gimnázium létrejötté-
nek történetét adja elő röviden. Erre az okmányt, üvegedénybe 
helyezve, betették a zárókőbe, mire Székács József superintendens 
könyörgött a Mindenható áldásáért, buzgó imában adván hálát 
egyúttal, hogy az egyházat ily erőre jutni engedte; miután a záró-
követ megáldotta, betolták az üregbe és befalazták, mely munkánál 
az egyház elöljárói forgatták a vakolót és kalapácsot. Most Fabiny 
Teofil egyházi főfelügyelő emelt szót s lelkes beszédében 
köszönetet mondott mindazoknak, kiknek buzgósága s közre-
működése lehetővé tette, hogy az iskola fölépüljön, egy-
úttal buzdító szavakat intézett az ifjúsághoz s az épületet 
átadta rendeltetésének Végül Batizfalvy István, az intézet igaz-
gatója, az ifjúsághoz intézett beszédében megnyitva az új iskolai 
épületben az első tanévet, vallásosságra, az egyház iránti szere-
tetre és hü ragaszkodásra, a tudomány mezején szorgalmas 
munkálkodásra buzdította a tanulókat, mint olyan erények 
gyakorlására, melyektől az egyház és haza jóléte, boldogsága 
függ. A tanulók énekkara fejezte be az egyszerű, de minden 
jelenvoltat megható ünnepélyt.1 A zárókövet a díszterem jobb-
oldali falának közepébe illesztették, elhelyezvén ott az emlék-
okmányt, melynek másolata az egyházi levéltárban van. (Lásd 
a 4. mellékletet.) 

Elkészülvén teljesen az épület, dísztermét, a „márvány-
termet" sokféleképen vették igénybe, mert egyike volt az akkori 
Pest legszebb és legnagyobb termeinek. (A vigadó csak 1865-ben 
készült el.) Az első General Conventet 1865. március 5-én tar-
tották meg benne. Az első hangversenyt „Rosa Szuk" gordonka-
művésznő tartotta itten. Még ugyanazon év november havában 
havi 200 forint díjért kibérelte a termet Professor Kralky 
Baschik „für seine Vorstellungen in der indischen Kunst der 
natürlichen Zauberei". Ingyen engedték át a termet a katho-
likus gimnázium ifjúsági hangversenyére, mivel a mi növen-
dékeink a gimnázium VI. osztályából rendesen oda mentek át. 
A Verein von Musikfreunden egész évre akarta bérbe venni, de 
ily hosszú időre nem akarta kiadni a Presbitérium. Itt tartották 
báljaikat az egyetemi hallgatók, valamint a gyülekezet ifjabb 
tagjai is a Presbitérium „Ágis"-e alatt, rendesen a gimnázium 
javára. Ezeket a bálokat azelőtt a „Hét Választó" termében tar-
tották. A Természettudományi Társulat is tartott itt több ízben 
ismeretterjesztő előadásokat. Később a már teljes főgimnázium 
ifjúsági hangversenyeit, valamint ifjúsági istentiszteleteit is e dísz-
teremben tartották. 1867- és 1875-ben, mikor a templomot res-
taurálták, itt tartották az istentiszteleteket, sőt Székács 1873 telén 
is itt tartotta a magyar istentiszteleteket. 

1 Batizfalvy 33. 1. 

á díszterem 
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Az építkezésre az alapoktól kölcsönbe vett az egyház 
72,647 frt 98 kr-t. Az új épület 153,000 frtba került, a Deák-
téri épület Károly-utcai oldalának átalakítása pedig 23,000 frtba. 
Idegen kölcsönt csak az Első Magy. Ált. Biztosító Társaságtól 
vettek fel, 40,000 frtot. 

A gimnázium az új épületben fokozatosan fejlődött nyolc 
osztályúvá. Amint növekedett, oly mértékben kellett az első 
emeleti lakásokat is igénybe venni, sőt az ott levő elemi osz-

A sütőutcai gimnázium díszterme 

tályok is részben kiszorultak az épületből. Az igazgatói iroda, 
tanári szoba, könyvtár és levéltár elhelyezése többszörös válto-
záson ment át az épületben. 

Az iskola tantermei elég tágasak, világosak voltak, de 
30 év leforgása alatt olyan pedagógiai igények fejlődtek ki, 
melyeknek az iskola ebben az épületben nem felelhetett meg 
és különösen amióta a gimnázium államsegélyben részesült, a 
kormány kiküldött miniszteri biztosa, a tankerületi kir. főigaz-
gató hivatalos látogatásai alkalmával mindig rámutatott az 
iskolaépület hiányaira és e hiányok folytonosan nagyobb szám-

4* 
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ban tárultak fel.1 A legfontosabb kifogás volt, hogy az iskolá-
nak nincs udvara, nincs tornaterme. Ezért a tanulók vagy dél-
előtt mentek az iskolaszolga kísérete mellett a Szentkirályi-utcá-
ban levő tornacsarnokba, vagy délután jártak oda. De az utób-
biak közül igen sokan kérték felmentésüket, úgyhogy a tanuló-
ifjúság együttes testi nevelése bizonyos tekintetben hiányos volt; 
noha éppen akkor kezdett a közoktatás vezetőinek figyelme 
nagyobb mértékben a testnevelés felé irányulni. Pedig a test-
nevelés terén intézetünknek a régibb időkben nagyobb sikerei 
voltak, hiszen már 1820-tól kezdve gondot fordított a testgyakor-
latra. Ez nem volt ugyan rendes tárgy, de volt rá módjuk a 
növendékeknek, hogy télen úgy, mint nyáron, testgyakorlatokat 
végezzenek nemcsak a fiúk, hanem a leányok is Clair Ignác 
akkori tornatanár vezetése alatt. 

Nem volt a gimnáziumnak rajzterme, pedig az állam sür-
gette a görögpótló rajznak bevezetését. Iskolánk eleinte a rajzra 
is nagy gondot fordított, de később a gimnáziumi tantervek a 
művészi rajzot háttérbe szorították és teljesen magánoktatás tár-
gyává tették. 

Nem volt a gimnáziumnak szertára. Volt ugyan elég 
természetrajzi tárgya; szülők, tanulók, jóakarók sokat ajándé-
koztak az iskolának; voltak oly kiváló természetrajztanárai, 
mint Dorner és Kari, akik maguk is kiváló gyűjtők voltak, de 
a sok múzeumi tárgy a szűk szobákban csak el volt raktározva. 
Fizikai előadóterem és szertár volt ugyan, de aránylag kevés fel-
szereléssel. Az épület folyosói az ifjúság nagy számához képest kes-
kenyek voltak. Történet-földrajzi, filológiai szertár csak kezdet-
leges állapotban volt egy kis szobában. Az iskola pedig érezte 
magában az erőt, ki akart bontakozni s intenzív munkásságát 
a modern pedagógia segédeszközeivel megerősíteni. Az anyagi 
nehézségek miatt csak forrtak a tervek, érlelődtek a gondolatok, 
míg végre sikerült a nagy tervnek szerencsésen megvalósulnia. 

Egy ízben már úgy látszott, hogy a terv megindul ugyan, 
azonban ferde irányban. Az a szándék merült ugyanis fel egy 
alkalommal, hogy az iskola a szomszédos Károly-kaszárnya, a 
mostani Központi városháza harmadik emeletén keres helyisé-
geket rajztermeknek, tornateremnek és a szertáraknak. Helyiség 
ott akkor akadt volna bőven abban a III. Károly idejéből való 
óriási épületben, melyet a felirat maga is „Moles"-nek nevez. 
Az iskola harmadik emeletéről egy merész összekötő híd veze-
tett volna át a kaszárnya harmadik emeletére. Ha ez a terv meg-
valósult volna, akkor szép, új főgimnáziumunk most aligha állna 

1 Az iskolának legfőbb baja volt a csatornák elhelyezésének alkalmatlan 
volta. Ez mindjárt az első évben kitűnt, mivel megrontotta az épület leve-
gőjét. Keresztfalakat, ajtót készítettek, minthogy nézetük szerint az volt a baj, 
hogy az épület belsejének nincs „Luftcirculation"-ja. A vízvezetéket csak 
1871-ben vezették be az épületekbe, mikor a városban a vízvezeték készült. 
Ekkor azután megszűnt a kellemetlenség. 

Az iskola-
bővítés téves 
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itt a Vilma királynő-úton, hozzá méltó templomával. De az egy-
ház vezetőinek bölcsesége megtalálta a méltó, helyes utat 
és elhatározták, hogy új gimnáziumot építenek. 

A sütőutcai épületet, minthogy csak 185 négyszögölnyi 
telken épült, az igényeknek megfelelően át sem lehetett volna 
alakítani. Elhatározta tehát az egyház (1900. dec. 1 T-i képviselő-
testületi ülésében), hogy a meglevő sütőutcai épületet elemi 

A sütőutcai gimnázium lépcsőháza 

iskolái, valamint polgári leányiskolája számára fogja felhasználni, 
a város középpontjához közel eső helyen pedig telket keres a 
gimnázium részére. A belső telkek árai azonban oly nagyok 
voltak, hogy lehetetlennek látszott az egyház rendelkezésére álló 
-összegből új épületet emelni. Ki tudja, mennyi időre halasztó-
dott volna újra el az állam részéről sürgetett és minden egyház-
tag tudatában is szükséges építkezés, ha Góbi Imre igazgató 
nem kéri, lelkesíti szüntelen az elöljáróságot régibb határozata 
megvalósítására. Neki pedig állandó buzdítója, minden modern 
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pedagógiai kérdésben tapasztalt tanácsadója Dr Erődi Béla tan-
kerületi királyi főigazgató, az intézet minden időkben őszinte és 
önzetlen barátja volt. A magyar középiskolák fejlesztésében 
dúsan gyümölcsöző egyik hosszabb tanulmányútjáról tért éppen 
vissza, mikor a mi építésügyünk — pusztán a belső kerület 
telkeinek megfizethetetlen volta miatt — elaludt. Elragadtatással 
írta le az igazgatónak, s az akkori felügyelőnek, Dr Mágocsy-
Dietz Sándornak azokat a legújabb angol és francia középisko-
lákat, melyeket egyes városok a serdültebb ifjúság számára a 
külső területeken, befásított környékkel, egészséges tiszta levegő-
ben építenek. Egyházi elöljáróságunk figyelme így terelődött a 
város egyik legszebb része, a Városliget felé, hol a telekárak 
olcsóbbsága mellett tiszta, egészséges környezet szinte kínálko-
zott a gimnázium megépítésére. Egyházunk és iskolánk őszinte 
háláját érdemeive ki, így terelték a főigazgató s a gimnázium 
igazgatója az ügyet végre üdvös irányba. 

A Képviselő Testület 1901. február 25-i gyűléséből ment fel 
az építési indítvány az egyházi közgyűléshez. A közgyűlésen 
hangzottak ugyan el felszólalások, melyek ellenezték a telek-
vételt és az új építkezést. Az aggodalomnak kettős alapja volt; 
az egyik az, hogy az egyház félmillió koronába kerülő vállal-
kozásba fog; a másik pedig az, hogy a kiszemelt telek távol-
esvén a Belvárostól, a tanulók létszáma lényegesen meg fog 
csökkenni.1 Azonban az 1901 június 17-én tartott közgyűlés 
a javaslatot Dr Zsigmondy Jenő, egyházunk vezérférfiának pár-
tolása folytán elfogadta és elhatározta, hogy a Városligeti-fasor-
ban kiszemelt telkek egyike vásároltassák meg az építendő 
főgimnázium részére. E közben az egyház a városi tanács enge-
délyét is megnyerte, hogy az említett úton iskolát építhessen. 

A képviselőtestület egyúttal a terv pénzügyi oldalával is 
behatóan foglalkozott és elfogadta a gazdasági bizottság terve-
zetét, amely szerint a főgimnázium telkére, épületére és beren-
dezésére szükséges összegek a következő forrásokból meríttes-
senek: először 300,000 K építési segélyt kér az egyház az államtól, 
másodszor 60,000 K vétessék a gimnáziumi alapból, harmadszor 
100,000 K-ra tehető a megindítandó gyűjtés eredménye, negyed-
szer a még hiányzó összeg az egyházközségek nyugdíjalapjai-
ból kölcsön vétessék: ennek törlesztésére a Glosius-Artner-
Karolina-alap jövedelme köttessék le, mint amely az alapító-
levél értelmében 1905-től kezdve ismét a budapesti evangélikus 
főgimnázium javára fog folyósíttatni. 

Az egyház időközben örömmel vette tudomásul, hogy az 
állam mind a kért építési államsegélyt, mind a gyűjtésre való 
engedélyt megadta. 

1 Akkor még nem volt megépítve sem a Fasort a Lipótvárossal össze-
kötő villamosvonal, sem a Bajza-utca nem lévén meghosszabbítva, nein volt 
kész a keleti és nyugati pályaudvart összekötő villamosvonal; míg most az 
iskola villamossal minden oldalról könnyen elérhető. 

Az építés 
pénzügyi 
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Az előkészítő lépések után a végrehajtás következett. Mint-
hogy a közgyűlés Dr Bókay Árpád presbiter indítványára azt is 
elhatározta, „hogy az új főgimnázium mellett, vele szoros kap-
csolatban templomot is épít, hogy így a vallásos élet új közép-
pont teremtése által annál bensőbb és erőteljesebb legyen és a 
főgimnázium egyházi jellege határozottan kidomboríttassék", ezért 
a templom részére is telket kellett szerezni. Az 1902. június 23-i 
egyházi választmányi ülésből Dr Mágccsy-Dietz Sándor iskolai 
első felügyelő elnöklete alatt bizottság küldetett ki, hogy ez 
a Városligeti-fasorban lehetőleg nagy és az iskola későbbi fejlő-
désének is tért adó telket vegyen meg. A bizottság utólagos jóvá-
hagyás fenntartásával 200,000 koronáért megvásárolta a Város-
ligeti-fasorban fekvő 1309 négyszögölnyi telket. Nemsokára 
hasonlóképen megvásárolta 100,000 koronáért a templomalapból 
a közvetlen szomszédságban fekvő 617 négyszögölnyi telket is. 

A templom telkének és építésének költségeire az 1903-i 
egyházi közgyűlés a templomépítési alapból 260,000 K erejéig 
hitelt nyitott, miután a Deák-téren építendő templom javára 
összegyűlt alap adományozóiit megkérdezték és ezek belenyugod-
tak, hogy ez alap tőkésített kamatjövedelmének egy része a 
Városligeti-fasorban építendő templomra fordíttassák. 

A telekkérdés kedvező megoldása után a képviselőtestület 
az építkezés intézésére Dr Mágocsy-Dietz Sándor elnöklete alatt 
építési bizottságot alakított, melynek jegyzője Dr Szigethy Lajos 
tanár lett.1 

Az építés ügyét Dr Mágócsy-Dietz Sándor építőbizottsági 
elnök fáradhatatlan buzgósággal intézte. A bizottság harmincnál 
több ülést tartott, melynek munkásságában feledhetetlen buzgó-
sággal vett rész Kéler Napóleon presbiter és bizottsági tag. 
A bizottság sorából még ki kell emelni Czigler Győző műegye-
temi tanárt, mint aki római katholikus létére készségesen elfo-
gadta a bizottságba szakértőül való meghívását és szakértésével, 
művészi Ízlésével az ügynek kiváló szolgálatokat tett. 

Az építőbizottság a gimnázium és a templom tervvázlatára 
és átlagos költségelőirányzatára zártkörű pályázatot hirdetett. 
Az 1903. március 31-én lejáró pályázatban kilencen vettek részt; 
köztük Peez Samu műegyetemi tanár versenyen kívül. Az első 
díjat (1000 K) Schodits Lajos, a másodikat (750 K) Meinig 
Art húr, a harmadikat (500 K) Schubert és Hübschl nyerte el. 
Barcza Elek tervvázlata és Gerey Ernőé 300—300 koronáért 
megvásároltatott. A végleges terv és költségvetés készítésével és 
az építés vezetésével Peez Samut bízták meg. 

A templomépítés költségét 124,437 korona 69 fillérre, az 
iskoláét 353,367 korona 83 fillérre irányozták elő. A munká-
latok megkezdésére 1903. szept. 15-ét tűzték ki, hogy azután 

1 A főgimnázium építésére vonatkozó adatokat Dr Szigethy Lajos 
által irt, a főgimnázium zárókövébe elhelyezett okmány szövegéből vettük. 
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az iskola 1904. augusztus l-re, a templom pedig november l-re 
átadható legyen rendeltetésének. 

Az építés kezdetben programmszerüleg haladt előre és az 
iskolaépület bokrétaünnepét 1903. december 5-én megtartottuk. 
A munka további menetében azonban az ismétlődő sztrájkok, 
illetve munkazárlatok miatt több ízben szünet állt be, úgyhogy 
az iskolát 1904. augusztus 1 -je helyett csak szeptember 26-án 
lehetett rendeltetésének átadni. A templom átadása 1904. novem-
beréről 1905. október 8-ra maradt. 

Az építkezés nem maradt meg az előre kitűzött korlátok 
között, mert az egyházi választmány az építőbizottság javasla-
tára, több oly munkát rendelt meg utólag, melyek az épületek 
használhatóságát, célszerűségét és eszthetikai értékét hathatósan 
emelték. Ilyen, az előirányzatban nem szereplő munkák voltak: 
az iskola és templom központi fűtése, az iskola legtöbb termé-
nek legnolith-padlózása, a villamvilágítás bevezetése, a templom 
homlokzatának mozaikképpel való díszítése, Benczúr Gyulánál 
oltárkép rendelése, az udvar csatornázása, az iskolatermeknek 
Rettig-féle padokkal való felszerelése, a mellékudvarban nagy 
szénkamra építése, a folyosók és előcsarnok oldalfalainak 1 5 m. 
magasságig olajfestékkel való bemázolása, alul egy majolika 
csempesorral való burkolása, a templomnak és díszteremnek 
színes ablakokkal való díszítése, a tanári termeknek díszesebb 
és szolidabb bútorokkal való berendezése. Az utolsó tételben 
felemlített munkálat Kéler Napóleon építőbizottsági tag 3500 koro-
nányi ajándékából hajtatott végre. 

Ily módon az iskola végeredményében 408,000 koronába 
került, új bútorberendezése 56,000 koronába. 

A templom építési költsége és berendezése a telekkel 
együtt 337,222 koronába került. 

A főgimnázium működését új otthonában az 1904—5-iki 
iskolai év elején kezdte meg. Az új főgimnázium iránt minden 
oldalról nagy érdeklődés nyilvánult meg. Mind hivatalos férfiak, 
mind magánosok nagy érdeklődéssel és örömmel szemlélték 
az egyháznak ez új kulturális intézményét. A tanári testület 
meghívására a fővárosi testvérintézetek küldöttei, élükön Dr Erödi 
Béla főigazgatóval, igazgatóikkal és tanáraikkal — körülbelül 
150 tanférfiú — 1905. május havában meglátogatták az új inté-
zetet. A szemle után a vendégek a rajzteremben tartott szerény 
villásreggelin a tanári testület vendégei voltak. E látogatás 
tanúságtétel volt részben arról a szíves, baráti érzületről, mellyel 
a testvérintézetek iskolánk iránt viseltetnek, melyet a mi isko-
lánk tanárai nagyra becsülnek és "hasonló érzülettel viszonoznak. 

A iskolafenntartó hatóság az épület zárókövének letételét 
1905. évi október havának 7-ére, szombatra, a főgimnáziummal 
kapcsolatos új templom felszentelését és az újonnan választott 
lelkész, Kaczián János beiktatását 1905. évi október 8-ára, vasár-
napra tűzte ki. r , > 
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A zárókő letétele egyszerű, de lelkes ünnepséggel a kitű-
zött napon végbe is ment. A márványkő a díszterem nyugati 
falába van beillesztve, rajta ez a felírás olvasható: ZÁRÓKŐ. 
1903. IX. 9—1905. X. 7.1 

Az emlékezetes ünnepen, mely délelőtt 10 órakor kezdő-
dött, jelen voltak: Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő az 
egyetemes evangélikus egyház képviseletében, Zsilinszky Mihály 
v. b. t. t. és Bachát Dániel püspök, a bányai evang. egyház-
kerület részéről, Fabiny Gyula esperességi felügyelő és Scholtz 

A Vilma királynő-úti templom és főgimnázium 

Gusztáv esperes; Szilassy Aladár és Szabó Aladár az ev. ref. 
testvéregyház képviselői; Boncz Ödön min. tanácsos és Dr Erődi 
Béki tanker. kir. főigazgató a kormány részéről; Havass Rezső 
fővárosi bizottsági tag, Peez Samu műegyetemi tanár, műépítész, 
az épület tervezője; az iskolafenntartó egyház részéről Dr Zsig-
mondy Jenő közös egyházi felügyelő, Dr Wágner Géza és Scholtz 
Gyula a .nagyar, Daur György a német egyház felügyelője; 
Dr Liedemann Frigyes főjegyző, Dr Mágocsy-Dietz Sándor iskolai 

1 A Lónyay-utcai református gimnázium új épületét 1888. őszén nyitót-
o k meg; a piaristák új rendháza és főgimnáziuma pedig a világháború 
alatt 1915-ben készült el. . f 
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első felügyelő, Dr Haberern J. Pál iskolai másodfelügyelő, Hor-
váth Sándor, Schranz János, Kaczián János lelkészek, Dr Bókay 
Árpád, Dr Bókay János, Dr Elischer Gyula, Münnich Aurél, 
Dr Papp József, Dr Szelényi Aladár, Glück Frigyes stb. kép-
viselőtestületi tagok; Falvay Antal a Deák-téri evang. nép- és 
polgári iskola igazgatója s Góbi Imre igazgatóval a főgimnázium 
tanári testülete. A tanulóifjúság a díszterem karzatát foglalta el. 

Az ünnep Luther énekével, Erős vár a mi Istenünk . . . 
hangjaival kezdődött, melynek elhangzása után Dr Mágocsy-
Dietz Sándor iskolai első felügyelő, az építési bizottság elnöke 
tartott beszédet, előadva röviden az építés történetét és az építési 
bizottság működését. Szavai bevégeztével a jelenlevő egyházi 
és világi férfiak, vendégek és tanárok aláírták a zárókőbe helye-
zendő okiratot, melyet Dr Szigethy Lajos tanár felolvasott. 

Ezután Dr Zsigmondy Jenő közös egyházi felügyelő vette 
át az épületet az építési bizottság elnökétől, beszédében hálásan 
emlékezve meg mindazokról, akik az iskola felépítése körül 
szóval és tettel munkálkodtak s átadta az új főgimnáziumot az 
akkori igazgatónak, Góbi Imrének, kinek beszédéből csak a 
következő részt idézzük: 

„Az ideális és reális irányzat egyformán az emberi lélek 
és természet mélyében gyökerezik; történeti nyilvánulásában 
pedig egymást váltogatja, kiegészíti, ellensúlyozza. Azért, mert 
időnként az egyik nyomul előtérbe, nem szükséges, hogy tel-
jesen elhallgattassa a másikat. Azt hiszem, valamint apáink 
visszariadtak attól a gondolattól, hogy a gimnáziumot, a renais-
sance és a reformácio szülöttét, az utilitarius célok igájába fog-
ják be, úgy visszariadnánk mi is, ha komoly kísérlet tétetnék 
rá. Azt hiszem, mentül nagyobb odakünn, a nagy világban a 
a reális érdekek harca, annál nagyobb szükség van olyan oltá-
rokra, melyeken vallási, erkölcsi, emberiségi és hazafias eszmé-
nyeknek 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."1 

Ezután i f j . Zsigmondy Jenő, VIII. oszt. tanuló lépett elő s 
lelkesen, hatással szavalta el Dr Serédi Lajos tanárnak erre az 
alkalomra írt költeményét. Végül Bachát Dániel püspök meleg 
érzéssel imádkozott és megáldotta az új „tanodát"! A közönség 
a himnusz eléneklésével fejezte be a szép és emlékezetes ünne-
pet; másnap pedig résztvettünk új templomunk lélekemelő fel-
szentelésén és új lelkészünk megható beiktatásán. 

A főgimnázium és templomépület műszaki leírásából 
alkalomszerűnek tartjuk közölni a következőket: 

1 Úgy tűnnek fel most e szavak, mintha visszhangjai volnának azok-
nak a gondolatoknak, melyeket Kanya 1840-i beszédében olvasunk. L. 24. 1. 
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A főgimnázium és a templom az egyházközség által meg-
vásárolt 1925 0 négyszögöl (6923 55 m8) nagyságú, 4224. és 
4227. helyrajzi számú telken épült. A teleknek földje már fél 
méter mélységben egészséges, szerves anyagoktól ment, tiszta 
homoktalaj. 

Részlet a főgimnázium lépcsőházából 

A főgimnázium épülete kétemeletes és az egész magas-
pince sorra van építve. Az iskolaépületben a tanítás céljaira van 
18 tanterem, azonkívül egy díszterem, egy tornaterem, egy öltöző, 
egy orvosi szoba, 14 szertári és tanári dolgozó helyiség, hat 
könyvtári helyiség, egy igazgatói iroda, egy igazgatói lakás, 
három szolgalakás, raktárak és egyéb különféle mellékhelyiségek. 
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Aföldszintenvan öt nagyobb és egy kisebb tanterem, az igazga-
tónak öt szoba és mellékhelyiségekből álló lakása, külön előszobával 
ellátott irodája és a kapusfülke. A földszinti folyosó végén van az 
orvosi szoba, a tornaöltöző és a nagy udvarra is kivezető tornaterem. 

Az első emeleten négy nagyobb és egy kisebb tanterem, a ter-
mészetrajzi előadóterem egy nagy szertári helyiséggel és tanári dol-
gozóval van elhelyezve. A természetrajzi előadóterem lépcsőzetes 
padlóval van ellátva. A közönséges tantermek kétüléses padokkal, 
az előadótermek összefüggő padsorokkal vannak felszerelve. 

Az első emeleten van még a tanári tanácskozó terem, 
melynek egyik oldalán van a szülői értekező, a másik oldalon 
egy nagyobb tanári dolgozószoba. E helyiségekkel kapcsolatos 
a körülbelül 20,000 kötet elhelyezésére berendezett tanári könyv-
tár. Ugyanezen emeleten van a fotografáló helyiség is. A máso-
dik emeleten van 3 nagy tanterem, a fizikai előaódterem, a fizikai 
szertárral és a tanári dolgozóval. A fizikai előadóterem beren-
dezése is olyan, mint a természetrajzé, csakhogy elsötétíthető 
ablakai vannak. Ugyanezen emelet északnyugati oldalán van a 
nagyobb mértani rajzterem és a kisebb szabadkézi rajzterem, 
mindegyik külön egy-egy tanári szobával, melyek egyszersmind 
szertárul is szolgálnak. A második emeleten nyert elhelyezést 
még a díszterem, mely a nagyobb (180 m2) kiterjedésének meg-
felelőleg sokkal magasabbra készült, mint a többi termek. A dísz-
terem belső magassága 7-52 méter, a tantermeké 4 1 6 méter. 
A díszterem hosszában karzat van. 

A magasra kiemelt alagsorban vannak a szolgalakások, szám 
szerint három, ifjúsági könyvtár és szertári helyiségek, fűtőhelyi-
ség és szénkamrák. A tantermekben mindenütt nagy, egészen a 
födémig terjedő ablakok vannak. A fűtés szellőztetésselkapcsolatos 
alacsony nyomású gőzfűtés. A tornateremben fűrészpor-, homok-, 
konyhasókeverékből van a talaj. A folyosók, előcsarnokok keramit-
tal vannak burkolva, a tantermek legnolithtal, iroda, tanári ter-
mek, igazgatói lakás parkettel, előadói termek pedig aszfalttal. 

A lépcsők, valamint az épület lábazata gránitból készült. 
A homlokzaton levő párkányok, keretek, pillérek jobb minőségű 
téglával vannak burkolva. A díszterem öt nagy ablaka díszes 
üvegfestményekkel van ellátva.1 Megemlítjük végül, hogy az 
iskola nagy udvarának egy alkalmas falterületén Glück Frigyes 
és Glück Erős János adományából egy görög exedrát ábrázoló fal-
festményt készített Kölber Dezső festő a napóra megfelelő keretéül. 

Az épület belső oldalán kellőkép elrendezett, játszótérül 
szolgáló kavicsozott udvar van. 

1 Iskolánkat immár 18 év óta használjuk s ezen idő alatt minden 
módon bevált célszerűsége; egyedüli hátránya, hogy hosszú folyosói nem 
elég tágasak, miknek bővebbre való építését az egyház anyagi ereje nem 
engedte. Különben iskolaépületünknek van egy tökéletesebb és teljesebben 
kiépített mása : a debreceni református főgimnázium, melyet néhány évvel 
a mi iskolánk elkészülte után szintén Peez Samu épített. 
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Az egyházközség a gimnázium mellé templomot is épített, 
részint a főgimnáziumi ifjúság, részint a környező kerületekben 
lakó hívők számára. A templomban körülbelül 440 ülő- és ugyan-
annyi állóhely van, 

A díszterem egyik sarka 

A templom kéthajós, áll egy fő- és egy mellékhajóból. 
A föhajónak keleti végén tízszögletes karzárása van. itt van 
elhelyezve az oltár. A mellékhajó, valamint a főbejárat felett 
karzat van; az utóbbin van az orgona. A templom a világítást 
színesen díszített ablakokon át kapja, amelyek lelkes egyház-
tagok és az evangélikus ifjúság adományaiból készültek. A leg-
nagyobb ablak a templom főhomlokzatán, az orgonakarzat felett 
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lévő öt méter átmérőjű rózsaablak. A templom minden része 
be van boltozva és festve. A főbejárat mellett és a mellékhajó 
előtt van az 55 méter magas sugár harangtorony, melynek 
minden része, tehát a süvege is falazva van. A templom külső 
kiképzése hasonló a gimnázium kiképzéséhez; az időjárásnak 
jobban kitett alkatrészek kemény mészkőből vannak faragva. 
A templom stílusa korai gót.1 Azóta az oltárkép is elkészült, — 
Benczúr Gyula mestermüve „A napkeleti bölcsek hódolása a 
kisded Jézus előtt". A halhatatlan nevű művész vallásos tárgyú 
nagy alkotásai közt időrendben a legutolsó ez a színekben 
pompázó, ihletet sugárzó műremek, mely emberi fogalmak szerint 
örök büszkesége és ma már pénzzel fel sem becsülhető műkincse 
marad templomunknak.2 

Alig hogy megkezdte munkáját az iskola a maga új 
épületében, már néhány év múlva kiderült, hogy az épület lassan-
ként szűk lesz, minthogy a tanulóifjúság száma nemhogy csök-
kent volna, hanem évről-évre növekedett. Iskolánk, mely a zajos 
pesti piac mellett keletkezett és később szűk utcák közé szorult, 
itt, a kertek övezte villák során levegőhöz jutott és bátran 
terjeszkedhetett volna. Az egyház buzgó atyái újból építeni 
akartak, minthogy az illető szaktanárok jelentései alapján belát-
ták, hogy a szertárak már szűkeknek bizonyulnak; tanulói 
laboratóriumokról kell gondoskodni; a tornatermet feltétlenül 
bővíteni kell, mivel az osztályok népessége egyre növekszik. 
Az 1911. év folyamán a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 150,000 koronát utalt ki a tornaterem és a föléje épí-
tendő természetrajzi és fizikai szertárak kibővítésére. Ezenkívül 
azt is tervezték, hogy az egyház megszerzi a templom melletti 
telket és azon lelkészlakást és internátust épít. A sok tervezés 
közben azonban elmúlt az idő és kitört a világháború. 

Most, hogy a világháború súlyos évei elmultak, a háború 
elvesztése után reánk szakadtak a még súlyosabb béke ínséges 
évei, midőn ellenségeink, kik megfosztottak minden fegyverünk-
től, még a mindennapi kenyerünktől is meg akarnak fosz-
tani. Amikor mégis folytathatjuk iskolai munkásságunkat, fel-
éled bennünk a vágy, hogy újból hozzálássunk elődeink építő 
munkásságához. Iskolánkat és templomunkat a Bajza- és 
Damjanich-utca felől úgyszólván nyitott, üres telkek környéke-
zik; ezeknek megszerzése volna a mai nemzedék feladata. Elő-
deink deputációkba jártak, folyamodtak, kértek, könyörögtek, 
zörgettek, míg végre meghallgatták őket és midőn olyan 
férfiú állt élükre, mint Székács József, bányakerületi püspök, 
akkor ez dűlőre vitte ügyüket és megkapták a sütőutcai telket. 

1 A templom főhajója Peez Samu szavai szerint a párizsi Sainte 
Chapelle méretei és beosztása szerint készült. 

2 Sokszorosan emeli műbecsét, hogy — saját szavai szerint — a 
művész a hódoló szittya fejedelem alakjában önmagát örökítette meg. 

Az új gimná-
zium bővítése 

Az épületek 
eendő kiegé-

szítése 
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Ma az általános lesújtottság, levertség között nincs kihez 
fordulnunk, nincs akitől kérjünk. Országunkat csupa ellenség 
veszi körül, a világ hatalmasai most még messzebb vannak 
tőlünk. Bízunk Istenben, hogy ha kissé magához tér országunk, 
képesek leszünk telekszerző- és építőmunkánkat ezután is foly-
tatni, mert iskolánk kibővítése és evangélikus internátussal való 
egybekapcsolása, valamint megfelelő lelkészlak építése olyan 
feladatok, melyek a jövő terveinek legfontosabb programmpontjai. 

Most is van olyan nagytekintélyű bányakerületi püspökünk, 
mint Székács József volt. A mai idők férfia Dr Raffay Sándor, 

A új iskola udvara 

aki országos tekintélyével, a külföld hatalmas evangélikus test-
véreivel való szoros összeköttetéseivel módokat és eszközöket 
fog találni, hogy telekszerző és építő munkásságunkat elkezd-
hessük. Ezt tőle várjuk és reméljük, nem a magunk, hanem az 
évszázadokon át utánunk következő evangélikus nemzedékek 
érdekében. Azoknak válik üdvére, amit most alkothatunk. 

Fájdalom, iskolánkat sem kerülte el a világháború kény-
szerűsége s a forradalomra következő gyászos idők nyomorú-
sága. 1914. augusztus 24-től szeptember 10-ig a m. kir. buda-
pesti népfelkelő-parancsnokság I. hadtápzászlóaljának 800 embere 
volt beszállásolva iskolánkba lehotai Lehoczky János őrnagy 
parancsnoksága alatt. Derék katonáinknak kényelmes otthont 
nyújtott iskolaépületünk; tágas udvarunk jó gyakorlótérül szol-
gált hadba készülő harcosainknak. A fontos hivatása tudatában 
lévő tisztikar épületünkben a lehető legnagyobb rendet tartotta. 

Iskolánk a 
háború alatt 
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A tanári kar több tagja más jóakaró érdeklődők hozzájárulásával 
nemzeti zászlót adományozott a zászlóaljnak, melyet szeptember 
7-én avatott fel Kaczián János esperes, díszes ünnepély kere-
tében. Ez alkalommal az igazgató is intézett buzdító beszédet 
a katonákhoz. 10-én, az indulás napján, udvarunk útrakész tábor 
mozgalmas képét mutatta; láttuk a háburúba induló sereget 
fájdalmas jeleneteivel; a könnyező hitveseket, a megtört szívű 
szülőket, a síró gyermekeket.1 

A katonaság kivonulása után újból be kellett rendeznünk 
intézetünket. Szeptember 22-én újra le akarta foglalni isko-
lánkat a fővárosi katonai beszállásoló bizottság, de az illetékes 
tényezőkkel folytatott tárgyalás után abban történt megállapodás, 
hogy intézetünkbe a VII. ker. István-úti m. kir. állami főgim-
názium fog behelyezkedni délutáni tanításra. E népes gimnázium 
szeptember 26-án vonult be iskolánkba 17 osztályával és itt 
folytatta a tanítást december 14-ig. Mi tanítottunk d. e. 8-tól 
12-ig, az István-úti gimnázium d. u. 3-tól 7-ig. Az 1915—16-iki 
tanév elején ismét nehézségek merültek fel, amennyiben arról 
volt szó, hogy iskolánkat lefoglalják hadikórháznak. Ismét abban 
történt megegyezés, hogy az illető kórház a nagyobb István-úti 
gimnáziumban helyeztetik el, annak ifjúsága pedig újból a mi 
épületünkbe fog járni. Minthogy a vendégiskolának 18 osztálya 
volt, osztályaink létszáma pedig csak 12, osztálytermekké kellett 
berendeznünk, illetőleg átengednünk a természetrajzi előadóter-
met, két rajztermet, egy szertárt, a hittantermet és két termet az 
alagsorban.2 Ismét olyan beosztással tanítottunk, mint az előző 
évben, 40 perces leckékben. 

Az 1916—17-i tanévben újra nálunk működött vendég-
gimnáziumunk, de ekkor már a mi tanítványaink is megszapo-
rodtak az erdélyi menekültekkel. A vendégiskola fűtéséről is mi 
gondoskodtunk és ekkor tapasztaltuk először a fűtési nehézségeket. 
Az 1917—18-i tanévben karácsonyig működött nálunk az István-
úti főgimnázium, mert akkor már visszakapta saját épületét. 
E testvérintézet a háború alatt három és fél évig volt kény-
telen nélkülözni saját otthonát; annál inkább örültünk vele 
együtt mi is, midőn végre sikerült hazatérnie. Tanári testüle-
teink együttérző lélekkel iparkodtak minden nehézséget legyőzni 
s azt hisszük, hogy az együtt töltött idő csak erősítette a tanári 
testületek és az igazgatók között a kartársi összetartozás tudatát. 
Ebben az évben már ú. n. szénszünetet is kellett tartanunk. 
Az 1918—19-i tanév telén már csak négy osztályban tudtunk 

1 Katonáink előbb a csehországi Égerbe kerültek, onnan megkaptuk 
a tisztikar csoportfényképét, melyet tanári termünkben őrzünk; ugyanott 
van kifüggesztve a tisztikar köszönőirata az ajándékozott nemzeti zászlóért. 
Lehoczky János a háború második évében még írt az orosz harctérről, 
azóta hírt sem hallottunk sem róla, sem az ő katonáiról! 

2 Előfordult .az is, hogy az igazgatói iroda előszobájában tartottak 
görög órát. 
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tanítani, amelyekbe kályhák voltak helyezhetők. 1919. április 
27-én vasárnap délben előzetes értesítés nélkül lefoglalta isko-
lánkat a vörös hadsereg kaszárnyának. Még aznap délután 
összes padjainkat a padlásra hurcolták a vörösőrök; egyéb 
felszerelésünket pedig magunknak kellett sietve a szertárakba 
zsúfolnunk. A tanítást csak május 6-án tudtuk folytatni; ez 
alkalommal mi lettünk az István-úti főgimnázium vendégei, 
most mi tanítottunk délutánonként 40 perces leckékben. E közben 
megjelent iskolánkban egy likvidáló bizottság, hogy az értékeket 
átvegye s leltárt vegyen fel akkor, midőn az épület kaszárnya 
lett s a felszerelés nagy része a szertárakban volt elraktározva. 
A vörös katonaság beszállásolása tetemes károkat okozott. 
Az első csapat Bandi géplakatos parancsnoksága alatt volt, de 
ez kivonult május 19-én; a második vörös csapat Fehér ezredes1 

parancsnoksága alatt állt; mikor ez július 26-án kivonult, még 
aznap bevonult a nemzetközi rohamzászlóalj Erdélyi Mór nevü 
fiatalember parancsnoksága alatt. Az utóbbi csapat, mely nagy-
részben bécsi és müncheni fiatalemberekből, néhány oroszból 
és kevés magyar legényből állt, a legfegyelmezetlenebb volt és 
legtöbb kárt okozott. Mikor július 31-én Erdélyi kivonult, az ud-
varon összegyűlt csapatjához lóhátról rohamsisakban bátorító beszé-
det mondott, megfenyegetve az ellenforradalmár „burzsuj"-okat. 
Mikor kivonultak a „burzsuj oláhok" ellen, nem láttunk 
szomorú hitveseket, sem síró gyermekeket! Nem búsult utánuk 
senki sem! 

De már augusztus 3-án vasárnap, mikor délben templo-
munkban a Himnuszt is énekeltük, délután bevonult Polyákovics 
alezredes csapata Kassa vidékéről. Ez már félig fehér sereg 
volt, de még ezt is kísérték gyanús külsejü politikai megbizottak. 

Aug. 6-án — szerdán — már egy oláh század szállotta 
meg intézetünket,2 a még itt levő vörös-legénységet — miután a 
politikai megbizottak már előbb megszöktek, de tisztjei is rútul 
cserbenhagyták — lefegyverzésük után fogságba vitték. A törté-
neti hűség okáért meg kell említeni, hogy ez a megszálló idegen, 
ellenséges csapat sokkal emberségesebben viselkedett, mint a 
vörös hadsereg intézetünkbe telepített vandál osztagai. Azok 
kíméletlenül rombolták, rongálták ajtóinkat, ablakainkat; a dísz-
terem dobogóját konyhájukon tüzelték fel ; a raktárukul szolgált 
tornaterem eszközeiről minden bőrt leszedtek, az irodának hasz-
nált tanári tanácskozó terem két nagy asztaláról s az előszoba 

1 Fehér ezredes csapata verte le a pestmegyei ellenforradalmat. Mint-
hogy az ezredes fellebbezést adott be a hatalmak képviselőinél az ellen, 
hogy az ő csapatait használják kivégzésekre, a terroristák félholtra verték, 
erre gyógyíthatatlan betegségbe esvén, néhány hónap múlva öngyilkosságot 
követett el. 

s E napon két ízben tartottak az oláhok házkutatást az épületben a 
pincétől a padlásig, gépfegyvereket kutatva, melyeket a vörös csapat némely 
emberei úgy látszik előre kicsempésztek az épületből. 

5 
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ruhafogasának faoldaláról a zöld posztót levágták, a finom 
vitorlavászon függönyöket leszaggatták. Raboltak itt is, mint 
mindenütt, ahova szennyes kezük elérhetett. Pusztulás jelölte 
itt is nyomdokukat. 

A megszálló oláh század parancsnoka Angyeleszku Tódor 
kapitány, készségesen bocsátotta embereit rendelkezésre, hogy 
legalább az udvar szabaduljon meg a vörösök szemétjétől. 
Ő adta az igazgatónak azt a tanácsot, hogy az intézet katonai 
beszállásolás alól való mentesítéséért a város katonai parancs-
nokához, Mardarescu tábornokhoz folyamodjék. Ez meg is tör-
tént. A testületnek a maga és a tanulóifjúság nevében benyújtott 
francia nyelvű folyamodására, a parancsnokló tábornok egyik 
segédtisztjét azonnal kiküldötte; pár nap múlva végzése is 
megérkezett, mely „az intézetet vissza akarva adni nemes rendel-
tetésének, mindennemű katonai szolgáltatás alól felmenti". 
A megszálló oláh század így még aznap este végleg kivonult 
intézetünkből. 

Aug. 7-én — csütörtökön — midőn a nekünk feledhetetlen 
emlékű Mária Dorothea unokája, József főherceg a megtépett, 
megalázott, saját fiainak pártossága miatt szenvedő ország 
rendezéséhez fogott s az új minisztérium megalakult, mondha-
tatlan örömmel tűzhettük végre ki épületünkre a gyászos emlékű 
vörös-uralom alatt féltve rejtegetett nemzeti színű lobogónkat. 



III FEJEZET 

Az iskola viszonya az egyházhoz és államhoz. 

Az iskola belső élete és fej lődése. Tantervek. 

Iskolánk célja úgy volt megállapítva, hogy igazi keresz-
tyéneket és jó állampolgárokat neveljen.1 É cél elérése érdeké-
ben az egyház állandó érintkezésben lévén az iskolával, folyto-
nosan gyakorolta felügyelő és ellenőrző jogát; az állam ilyen 
irányú működése és befolyása változó volt; néha intenzívebb, 
néha mérsékeltebb, néha több, néha kevesebb jóakaratot nyilvá-
nított a felekezeti iskola iránt. 

Az egyháznak iskolái felett való autonom joga az elmúlt 
évszázad alatt néhányszor tényleg érintve volt. 1848-ban a fel-
buzduló nemzeti érzés „minden felekezeti korláttól meg akarta 
szabadítani az iskolát". Az 1848-i július 19-én kezdődött első 
tanügyi kongresszus, melyre az ország legkülönbözőbb vidékei-
ről 257 „közoktatásügyi munkás" jött össze, olyan javaslatokkal 
is foglalkozott, amelyek közelről érintették a felekezeti iskolát. 
A kongresszus elé terjesztett javaslatok között, melyeknek elő-
készítésében Dr Tavasy Lajosnak, iskolánk akkori lelkes igaz-
gatójának nagy része volt, a többi üdvös pont mellett, két érzé-
keny dolgot is érintett. E két pont így szólt: „4. A tanítók 
hitfelekezeti különbséget tekintetbe nem véve, az állam organiz-
musában különálló hivatalnoki karba vétessenek fel. 5. A tanítók, 
mint az állam hivatalnokai, egyedül csak az államhatalom alá 
helyeztessenek és attól kapják a hivatalukhoz illő fizetést." 
A kongresszus két napi vita után csak ennyit fogadott el: „Az 
állam állít fel tanintézeteket a tanszabadság biztosítása mellett." 
A felekezetek autonom joga azonban iskolájuk felett érintetlen 
maradt. Különben az ugyanazon időben tartott egyetemes gyűlés 
is kimondotta jegyzőkönyve 9. pontjában: ,,a gimnáziumokat 
felekezetieknek akarjuk 's ezekre telljes befolyásunkat meg-
tartjuk". Már akkor voltak egyesek, akik a szabadság után való 
vágyódást szinte kommunisztikus irányba akarták terelni, úgy-
hogy a jobbágy félreértve az egyenlőség magasztos elveit, sok 

1 CanoniciaVisitatio. „1840. 15° Ecclesia florem scholae optat, ut Sem-
per rationibus temporis et loci adcommodata praeluceat omnibus patriae 
institutis literariis utque Christianos veros, bonos patriae cives, utilia rei 
publicae et coetus membra excolat, qui et apud exteros bonam de nostris 
institutis opinionem propagent." 
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helyütt földesura birtokait kezdé fosztogatni, másutt megtagadta 
a lelkész, tanító járandóságát. A nemes célból indított mozga-
lom így fajult el pusztító erővé.1 

Egyházunkat még egyszer fenyegette az a veszély, hogy 
elveszti iskoláját: 1919-ben a kommunista forradalom idején; 
de ekkor a tanári kar, érezve egyház és iskola összetartozandó-
ságát, máskép gondolkozott, mint 1848-i idealista elődei, mert 
az 1919. március 15-én tartott értekezletén a testület maga kérte a 
közös egyházfelügyelőt, hogy tegyen intézkedéseket, hogy az 
iskola az egyház fennhatósága alatt maradjon; de akkor, sajnos, 
az egyház már nem volt képes a közeledő bajt feltartóztatni. 
A proletárdiktatúra március 21-én megjelent első kiáltványa már 
sejteni engedte a felekezeti iskolák sorsát is. A törvényeknek 
csúfolt rendeletek között — melyek szabadságot és boldogságot 
ígértek — csakhamar meg is jelent az államosításról szóló, 20-ik 
ilyen, u. n. törvény, mely a százados szabadságot egyszerre 
megszüntette, az autonom iskolák szegénysorsú tanulóinak további 
felekezeti segélyezését, a szó legnemesebb értelmében vett ingyen 
nevelését lehetetlenné tette. A tandíj eltörlése az amúgy is tandíj-
mentes tanulókon nem segített; a főiskolai tanulók számára 
elrendelt, utóbb folyamodásra középiskolaiaknak is megadott havi 
300 fehér korona sem. 

Iskolánk teljesen magára hagyatva várta a bizonytalan 
jövendőt. 

Püspökünk éppen külföldön időzött, ahová március köze-
pén indult el, hogy a mindinkább fenyegető politikai és társa-
dalmi veszélyekkel szemben a semleges dán, svéd és norvég 
államokat támogatásunkra szólítsa fel és így éppen a leg-
nagyobb bajok idején a nyáj pásztor nélkül maradt. Elöljáró-
ságunk a terror hatása alatt iskoláit átadta a közoktatási nép-
biztosságnak. Ez ismét tovább adta a fővárosnak. így kerül-
tünk a VII. kerületi munkástanács u. n. közművelődési és köz-
oktatási biztosságához. A városházán székelő főbiztosság már 
megtervezte az autonom iskolák tanárainak széthelyezését, 
hogy a régi iskola jellegét, egyúttal lelkét, végleg megszüntesse. 
A népek sorsát intéző láthatatlan kéz azonban megállította ezt 
a pusztító munkát s az együtt maradt tanári testület — melyet 
a felügyelőjével való folytonos érintkezés a hagyományos mun-
kában e szomorú hónapokban is megerősített, — az 1919/20. 
iskolai évet új reménykedéssel s a régi munkakedvvel kezd-
hette meg. 

Iskolánk az egyház árnyékában nőtt fel, abból meríti ma is 
tápláló lelki erejét. A régibb időkben az egyház és iskola 
között szorosabb, melegebb volt a viszony, lévén az iskola 
kisebb, a szülőknek a tanárokkal való érintkezése gyakoribb és 
bensőségesebb. 

1 Péterfy: Az 1848-i Tanügyi Kongresszus 11.1. Tanügyi Események 34.1. 
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A tanári konferenciákra rendesen megjelentek az iskola-
barátok, „Schulfreunde" is, akik résztvettek a tanítók pedagógai 
eszmecseréiben, megbeszéléseiben, sőt bizonyos tekintetben peda-
gógiai munkát is végeztek, például Thaisz Schulfreund a taná-
rokkal megbeszélve, vállalkozott arra, hogy lefordítja magyarra 
Pestalozzi „Buch der Mütter" című könyvét. Az iskolabarátok 
még a tanítási órákon is jelen lehettek, megjegyzéseket is tehet-
tek a tanításra, de csak az óra után. Az ilyen konferenciák két 
hetenként tartattak a régi időkben mindig az iskolafelügyelő 
elnöklete alatt.1 Később az egyház felügyeleti jogának fenntar-
tására elégnek tartotta kimondani azt, hogy az iskolafelügyelőség 
bármikor jelen lehet a tanítási órákon; ez elv kimondása 1864 
után történt, amely évben Hunfalvy Pál indítványára máso-
dik iskolafelügyelőt is választottak. Az iskolafelügyelő élénk 
összeköttetésben van a tanári testülettel, ő a kapocs az egyház 
és a tanárok között, egyúttal elnöke az iskolabizottságnak is. 
Ahogyan a régibb időkben az iskolabarátok megjelentek a tanári 
értekezleteken, később iskolabizottság alakíttatván, e bizottság 
kívánatosnak tartotta, hogy ülésein a tanárok is minél gyakrab-
ban megjelenjenek; úgy fogva fel a dolgot, hogy ez az iskola 
érdekében nemcsak kívánatos, de tiszte is a tanároknak. A taná-
roknak ez a kötelezése a mai szempontból tekintve, túlzott köve-
telés volt. Elő is fordultak egyes esetek, hogy az iskolabizottság 
sajnálatát fejezve ki afelett, hogy egyes tanárok távol tartják 
magukat üléseitől, még igazolásra is felszólította az illetőket. 

Az iskolaügyek rendes menetének régi gyakorlata iskolánk-
ban, hogy az ügyek a tanári értekezletből az igazgató útján 
az iskolabizottsághoz és innen az egyházi gyűlés, a Képviselő 
Testület elé jutnak. Vannak ugyan sürgős esetek, melyek ezt 
a rendes menetet megzavarják, de az iskolafelügyelők a régi 
időben úgy, mint ma, tudják az iskola érdekeivel egyező 
eljárási módot. Szülők, jóakarók, az iskola iránti jóakaratának, 
dicséretének éppen úgy, mint panaszának vagy kifogásának ez 
a helyes és rendes útja-módja, minek megtartására való törek-
vésnek már a régi időben is több példáját találjuk. 

Egyház és iskola akkor végezhet valóban sikeres munkát, 
ha megvan köztük a kellő egyetértés és együttérzés. Erre is több 
példa van történetünkben, de sajnos, arra is, hogy a harmónia 
meg volt zavarva. 

Az egyház már 1815-ben örömmel állapította meg, hogy 
az iskola jó híre egyre növekedik. Az összetartás növelte ezt 
a jó hírt; Schedius 1835-ben nyilt ülésen állapította meg, hogy 
az iskola megfelel minden követelménynek, a fejlesztésre érde-

1 Az iskolafelügyelő jogai és kötelességei az 1838. jún. 22-i Schul-
comité-bcn állapíttattak meg. A 3. pontja így szól : Vorsitz in der Lelirer-
Conferenz,in der Schul-Comissíon. Jogaiban ma csak egyben van eltérés: 
8. Er beglaubigt die Schul-Zeugnisse aus der Humanitäts Classe durch 
seine Unterschrift. 
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mes és egy protestáns iskola sem múlja felül. Az egyetértést is 
hivatalos ülés állapította meg az 1840-i Canonica Visitatio 
jegyzőkönyvében, hogy a tanárok és lelkészek között örvendetes 
egyetértés van.1 Sőt Schedius még irodalmi társulatot is akart 
alakítani körükben. 

De voltak egyház és iskola között sajnálatos nézeteltéré-
sek is. Eleinte az volt a panasz, hogy a templomépítés elvonja 
az iskoláról a figyelmet, később a deficit okául azt említik, 
hogy az egyház igen sokat fordít az iskolára, sőt Doleschall 
is azt mondja még a 80-as években (142 1.): „Die Schule war 
das Schosskind, dem alles gewährt, nichts versagt wurde, 
während die Kirche, das Gotteshaus mit eingeschlossen, sich 
nicht selten mit der Rolle Aschenbrödels begnügen musste." 
Az egyházi és iskolai alapok kölcsönös igénybevétele súrlódá-
sokat okozott az anyagilag is súlyos ötvenes években, midőn 
még az az eszme is felmerült, hogy az egyház tartozásának 
biztosítékául adja át az egész épületet az iskolának, amit azon-
ban az egyház természetesen visszautasított.'2 

Az egyház pontosan megállapította az igazgató hatáskörét 
is, minthogy akkor még nem volt meg az egyetemes egyház 
által alkotott rendtartás; jegyzőkönyveket vétetett fel az igazgatói 
iroda időnkénti átadásáról. A tanárokkal3 pedig korlátlanul ren-
delkezett, olyan értelemben, hogy fenntartotta magának a jogot 
arra, hogy a tanerőt hol alkalmazza, ami természetesen csak 
akkor lehetett, mikor még nem szakrendszer szerint folyt a 
tanítás és megtörtént többször, hogy az egyház a tanárt az 
elemiből áttette a gimnáziumba és fordítva. 

Az egyház részéről a főfelügyelet gyakorlása a Cano-
nica Visitatiókon történt, miket a bányakerületi püspökök végez-
tek. Öt ily hivatalos látogatás történt egyházunkban eddig, 
amely iskolánkra is kiterjedt. 

Az elsőt Hamaliar Márton tartotta 1798. október 17-én. 
A Schola Nationalis-ról is megemlékszik, melynek rektora 
Bogsch S. organoedus, kinek jelleméről azt jegyzi meg, hogy 
„blandus mitis, vita próba." Tantárgyai közt előfordul a meteoro-
lógia is. Az iskola ideiglenesen a paplakban volt. 

A második látogatás 1812. július 9-én történt. A super-
intendens Lyci Kristóf volt. A jegyzőkönyv leírja az új templo-
mot. Az iskola két osztályát is részletesen jellemzi. Az iskolá-

1 66. „Scholam visitatne V D Minister ? quoties ? accipitne consilia 
docens ? — tnter scholam eiusque docentes ac inter V D Ministrum mutua 
regnat amicitia mutuaque foventur consilia. V D Ministri sunt membra 
sic dictae Commisionis Scholasticae apud nos stabilitae." 

a 1852. máj. 24. (267). Különösen a tót egyház tagjai kifogásolták az 
iskolára fordított költségeket. 

3 A tanárokat a régi időben a templomban mutatták be a gyüleke-
zetnek, később az új tanárok székfoglalót szoktak tartani, de ma már ez 
a szép régi szokás is kiment a gyakorlatból. 
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ban tanították a latin nyelvet és a magyart is. Megemlékszik a 
két tanító fizetéséről is. 

A harmadik látogató superintendens Lovich Ádám volt 
1821. május 21-én. Az iskolának már könyvtára is volt, nagy-
részt Beleznay grófnő és Horváth Jakab adományából. Hoff-
mann volt a rektor és Stuhlmüller a tanár. Különösen az előb-
bit dicséri a jegyzőkönyv.1 

Szeberényi János volt a negyedik superintendens, aki hiva-
talos látogatást végzett 1840. szept 13. és 27. napjain. Erről a láto-
gatásról felvett jegyzőkönyv, melyet Kanya Pál szerkesztett, rész-
letesen kiterjed az egyház és iskola minden anyagi és személyi 
ügyére.2 Az iskolára vonatkozólag megjegyzi a jegyzőkönyv, hogy 
a tanítás anyaga és módszere az, amely a „Vorschläge zu einer 
vollständigen Schulordnung" (Schedius-féle) nyomtatott füzetben 
le van írva. A tanítók és tanárok között nincs semmi különb-
ség, nem is lehetett, mert az elemi tanítók is többnyire theo-
lógiát végzett férfiak, sokszor felszentelt lelkészek voltak.3 

A két elemi fiúosztály tanítója Balassovics Lajos és Stuhlmüller 
Sámuel volt, a három felső osztályban, mely mindegyik két 
évi cursusra terjedt (így volt hatosztályú a gimnázium), a 
classis etymologico-grammaticá-ban tanított Melczer Lajos, 
a classis syntacticá-ban Kanya Pál, és a classis humanitatis-
ban Dr Taubner Károly. 

Volt ezenkívül két évre terjedő (latin nélküli) polgári osz-
tály, melyben a gimnáziumi tanárok tanítottak heti 18 órában; 
továbbá két elemi leányosztály, ahol Wagner István és Dierner E. 
tanított. 

A polgári osztály szervezéséről szól az 1840. szept. 5-i 
Schul-Comité jegyzőkönyve, ahol ezek olvashatók: „5. Hinsicht-
lich des Unterrichtes in den einzelnen Gegenständen um die 
Kraft des Lehrers durch mehrere Abtheilungen nicht zu zer-
splittern — wurde von der Commission vorgeschlagen, die Gegen-
stände des Unterrichts, welche sich trennen lassen, so einzu-

1 „Character morális omnium Docentum culpa caret, attamen prae-
sertim Dni Hoffmann maxima commedantione dignus 8. Capacitas et 
adplicatio bona, maxime vero Dni Hoffmann summis laudibus depre-
canda." A derék férfiú pedig, aki valóban rászolgált e dicséretre, éppen 
azokban a napokban hunyta le szemeit örökre. 

s A magyar egyház tagjairól sajnálattal jegyeztetik meg, hogy nem 
járnak úrvacsorához, templomba is ritkán „summo cum animi moerore 
fatemur esse inter eos non paucos, qui templi limina raro quidem calcant, 
esse vero admodum multos, qui inde a triennio (ex quo coetus hung. exor-
tus est) ne semel quidem ad usum S. D. Coenae accessisse visi sunt". Oka, 
hogy nyáron legtöbben vidéken vannak, vasárnap délelőtt pedig az advo-
catusok gyűléseken vagy a királyi táblánál vannak elfoglalva. 

3 „Elementares, quas aiunt classes a superioribus hic tantum ratione 
loci et obiectorum in iis tractandorum distinguuntur; docentes vero pari 
iure ac dignitate evocati nulluni discrimen honoris inter se norunt, adeo 
ut qui plurima sapienter et prudenter in emolumentum sibi creditae pubis 
agat primus omnium vocandus sit." 
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theilen, dass in diesem Jahre dieser, im künftigen der andere 
Theil des Gegenstandes vorgenommen werde. Demzufolge dürfte 
die Glaubens- mit der Sittenlehre, Arithmetik mit der Geometrie, 
Geographie mit der Geschichte jährlich abwechseln. 6. Hin-
sichtlich der Sprache, in welcher die Gegenstände vorgenommen 
werden sollen, wurde bestimmt — die geographisch-historischen 
Lehrgegenstände in ungarischer, die übrigen in deutscher 
Sprache vorzunehmen, mit dem Bedeuten, dass überall auf die 
ungarischen Benennungen Rücksicht genommen werden soll." 
A tárgy- és órabeosztást is ismerjük, amely a következő volt: 
Vallás 2 óra, német és magyar nyelv 2 óra, számtan 4 óra, 
földrajz 4 óra, ipari ismeretek 2 óra, természetrajz 3 óra, szép-
írás 1 óra. Összesen heti 18 óra. 1841. júliusában már arról 
van jelentés, hogy a polgári osztály növendékei egymásután 
kimaradtak. Nem volt az osztálynak sem külön tanára, sem 
külön tanterme. Később, az ötvenes években éppen így szűntek 
meg iskolánkban a reálosztályok. Gondot fordított az iskola a 
szépírásra, rajzra, énekre és testgyakorlatra is. 

Az ötödik Canonica Visitatiót Dr Raffay Sándor püspök 
végezte 1920. április 19—21-ik napjain. E hivatalos látogatás 
jelentőségére püspökünk szavaiból a következőket idézzük a 
papi és a tanári hivatás jellemzéséről: „Különben is a papi és 
a tanári hivatás lényegében és céljaiban azonos is, csak eszkö-
zeiben tér el egymástól. Ez az oka annak, hogy evangéliumi 
egyházunk történetében a tanári és lelkészi hivatás állandóan 
összeforródva munkálkodott az egyház életének felvirágzására. 
És innét van az, hogy a mi lelkészeink tanárok s a mi taná-
raink lelkészek voltak. Az újabb pedagógiai irányzatok elvá-
lasztották ezt a két összetartozó hivatást, melyeknek talán az 
volt a különbsége, hogy a lelkész ott kezdte munkáját, ahol 
a tanár elhagyta; az ifjúsággal a tanár, a felnőttekkel a lelkész 
foglalkozott, de mindkettő az építést, a maghintést tekintette 
a maga élethivatásának. Azonban mióta a tanárképzés teljesen 
politikai hatóságok kezébe került s egyetemivé lett, bizonyos 
eltávolodást észleltünk az iskolák és az egyház között. Nem 
a személyeken fordult meg ennek az ügynek az érdeme, hanem 
az irányzatokon, melyek a képzést vezették és tartalommal igye-
keztek megtölteni." 

A kommunizmus kritikus idejére vonatkozólag a püspök 
ezeket az emlékezetes szavakat mondta: „Tudjuk, hogy annak 
az örökké szégyenletes és gyászos korszaknak, melyet tanács-
köztársaság néven ismert meg — és azt hiszem, utált meg, 
az emberiség, az egyik legfőbb célja volt úgy az iskolákat, 
mint a társadalmat az egyház mindennemű befolyása alól kivenni 
és mindazon eszközöket és módokat, amelyekkel az egyház 
százados, sőt évezredes életének folyama alatt a kultúrát és az 
emberiség haladását építette, lehetetlenné tenni. A mi egy-
házunk, mint evangéliumi egyház, mindig a szabadság jelszavá-
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val élt és munkálkodott, mióta csak fennáll. Mi a tudománnyal, 
vagy a tudományos kutatással, vagy viszonyok változásaival, 
de még a kor hangulataival is lényeges és benső összeütkö-
zésbe sohasem kerültünk, mert hiszen az evangélium úgy az 
egyéniség érvényesülésének, mint a szabadság minden igaz 
eszméjének tág teret nyit. Ránk nézve tehát nem volt a kor 
változása annyira válságos . . . és mégis, a mi egyházunk is 
megérezte ennek a gyászos kornak orvul jött csapását. 

Ennek a csapásnak, ennek a romboló szellemnek hatásait 
óhajtom most szemügyre venni a különböző iskolákban; azért 
az iskolákban, mert általános, szomorú tapasztalat volt az, hogy 
éppen a tanítással foglalkozó testületek hajlottak leghamarább a 
szélsőségekre és állottak szolgálatába olyan eszméknek, melyek 
a jövendő nemzedék nevelése érdekében egyáltalában nem mond-
hatók ideálisaknak. Én örömmel veszem ma tudomásul, amit 
úgyis tudok, hogy itt, a mi tanári karunk a maga egészében 
e tekintetben is megállotta a helyét és egyházunkra szégyent 
nem hozott, sőt az egész idő alatt hűségesen teljesítette úgy 
hazafias, mint valláserkölcsi nevelő kötelességét." 

A püspök kijelentette azt is, hogy a magyarországi protes-
tantizmus a világprotestantizmus legszélsőbb keleti és déli bás-
tyája, ezért is érdekli közelebbről a külföldi hittestvéreket s ezért 
akar személyesen meggyőződni arról, hogy középiskoláink peda-
gógiai, egyházi és nemzeti szempontból értékes vagy kevésbbé 
értékes munkája miképen állítható oda az irántunk nagyon is 
melegen érdeklődő külföldi atyánkfiai szemei elé. Az értekez-
leten részletes eszmecsere folyt az iskola épületéről, a tanítás 
módjáról és az iskola egész életéről. 

Iskolánkat több ízben meglátogatták kiváló férfiak, az újabb 
időkben több nevezetes külföldi férfiú is, közöttük Sir Willoughby 
Dickinson. a Népek Ligája kisebbségi bizottságának elnöke. 
Továbbá Prof. Dr J. A. Morehead, az amerikai evang. egyházak 
európai bizottságának elnöke és Dr L. Larsen, az amerikai 
Nemzeti Lutheránus Tanács elnöke. Mindegyik a legnagyobb 
megelégedés hangján nyilatkozott intézetünk berendezéséről. 
Az évszázad folyama alatt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterek is kimutatták ilyen módon is érdeklődésüket isko-
lánk iránt, nevezetesen báró Eötvös József, gróf Csáky Albin, 
Uerzeviczy Albert és gróf Apponyi Albert. Különösen az első 
miniszternek, báró Eötvös Józsefnek látogatása volt emlékezetes 
1848-ban. Hogy mily örömöt szerzett akkor e látogatás, annak 
beszédes tanúi azok a sorok, melyeket Dr Tavasy Lajos Nevelési 
Emléklapjainak ötödik füzetéből veszünk és 5. mellékletünkön 
egész terjedelmükben közlünk. 

A harmincas években felmerült az a gondolat is, hogy 
iskolánk fenntartásához hozzájáruljanak pesti református atyánkfiai 
is. Az evangélikus egyház szólította fel 1836. április 22-én a test : 
véreket, mire a Pesti Ref. Ekklézsia ElőljáróiésGondviselőiazakkori 
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helyzetet élénken rajzoló átiratban válaszoltak. (Ezt az átiratot lásd 
a 6-ik mellékleten.) A református tanulókra az egyesülés azért 
is előnyös lett volna, mivel akkor iskolánkban könnyen elsajá-
títhatták volna a német nyelvet. Mindkét egyház bizottságot 
küldött ki az ügy előkészítésére. Az erre vonatkozó kis nyom-
tatott füzet1 e bizottságnak 35 ülését ismerteti. Evangélikus rész-
ről a bizottság tagjai voltak: br Prónay Albert, Schedius Lajos. 
Kossuth Lajos, Benyovszky Péter, Székács József, Melczer Lajos 
és Taubner Károly. A két testvérfelekezet választmánya Kossuth 
Lajosra bízta egy felszólítás készítését „honunk nemeskeblű 
fiaihoz és leányaihoz (Olvasható a' Pesti Hirlap 225-ik sz. 
1843. Február 26-án)". A tervezett intézetnek Pesti Protestáns 
Főiskola lett volna a neve. Amint a templomot akarták egykor 
elődeink együttesen megépíteni, úgy akartak ekkor együtt isko-
lát alapítani A mozgalomnak nagy lendületet adott gróf Zay 
Károly evang. egyetemes felügyelő 1840-ben megjelent „Szó-
z a t b a ; azonban, mikor m á r a két felekezet „az egyesülés pitva-
rában állott," akkor jelent meg Fáy András Óramutató-ja 1842-
ben, aki feltárva a református iskolák bajait, egy pesti főiskola 
létesítését a ref. egyházra kötelezőnek tartotta. Később a bonyo-
lódó politikai helyzet meghiúsította a tervet, pedig mily hatalom 
lehetett volna az egyesült erővel létesített iskola! 

Iskolánkhoz az állam részéről a régibb időkben kevés 
fontosabb rendelkezés érkezett az egyetemes felügyelő közvetí-
tésével. A magyar nyelvnek az iskolában elrendelt tanításán 
kívül fontosabb az a rendelet, mely megtiltotta 1845-ben, hogy 
a tanuló ifjúság körében társulatok alakuljanak és azokban poli-
tikai irányú beszédeket és szavalatokat tartsanak; olyan rendel-
kezés is jött, mely a tanuló ifjúságot a megyegyűléseken való 
megjelenéstől tiltotta el. Mindezek és hasonló aprólékoskodó 
gyámságok és rendeletek már előre jelezték az elkövetkezendő 
nagy eseményeket, melyeket azután meg is hozott az 1848-ik 
esztendő. Ennek az évnek nagy iskolai eseményei voltak: az 
országos tanügyi kongresszus, báró Eötvös József miniszternek 
iskolánkban tett látogatása és a miniszternek egy érdekes intéz-
kedése, mellyel megszüntette a tanulóknak szám szerinti, azaz 
számokkal való osztályozását.2 

1 Egyházi levéltár II. d. 53 a. 
2 „Közoktatási és Cultus minisztertől. A' tanintézetekben szokásban 

volt szám szerinti osztályozás mind a' tanítókra, kik azt legjobb akarat 
mellett is. már a dolog természeténél fogva, igazságosan majd soha nem 
eszközölhetik, 's ekkép magokat a visszaélés esetein kívül is a kedvezés 
gyanújától meg nem menthetik, — mind a tanulókra nézve, kik az általános 
tapasztalás szerint nemes vetélkedés helyett ellenszenvekre gyújtatnak, 
károsan hatván 's ezen egész szokás általában sem a' tudománynak nagyobb 
virágzására, sem az életnek termékenyítésére nem szolgálván, addig is, mig 
a' tanrendszerben 's iskolai fegyelemben szükséges és az élettel össze-
hangzó változások megtörténhetnének, rendeltetik : a' tanulóknak szám sze-
rinti osztályozása minden tanintézetben végkép megszüntessék. Budapesten, 
april 24-én 1848 B. Eötvös József s. k." 
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A szabadságharc ideje alatt is, már amennyire lehetett, 
folyt a tanítás iskolánkban.1 Azonban ezután következett isko-
lánkra a nehéz idő. A súlyos helyzetet legvilágosabban mutatja 
az, hogy míg az 1853—54-i tanévben megvolt gimnáziumunk-
ban a hat osztály 174 tanulóval, 1854—55-től fogva csak négy 
osztály van 1860—61-ig, amikorra a tanulók száma 126-ra 
csökkent. 

Az 1848—49-iki szabadságharc leverése után a győztes 
bécsi kormány Magyarországot teljesen a Gesamtmonarchie-ba 
akarta beolvasztani s ezért mindent elkövetett az ország germa-
nizálására és a protestantizmus leigázására. A protestáns egy-
házak autonómiáját felfüggesztették, mivel Haynau 1850. február 
10-én kiadott rendeletében az 1848—49-iki eseményekért min-
den felelősséget a protestánsokra akart hárítani. E cél elérésére 
1850. szept. 7-én kelt rendeletével gr. Thun Leó, osztrák császári 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Magyarország összes közép-
iskoláira nézve kötelezővé tette az Entwurf-ban2 körvonalozott 
szervezetet, tantervet és módszert. Csak azok az iskolák tart-
hatták meg a nyilvánossági jogot, csak azoknak bizonyítványai 
voltak államérvényesek, melyek e rendelethez alkalmazkodtak, 
de ez az alkalmazkodás annyi pénzbe került, hogy a fenn-
tartók képtelenek voltak ennyi anyagi áldozatot hozni iskoláikért. 
Az iskolák, hogy némileg segítsenek magukon, vagy magán-
iskolákká lettek, vagy megszüntették felsőbb osztályaikat, mint 
a mienk is, mivel nagy terhet róttak rá az elemi iskolákra kisza-
bott rendeletek is, melyek szerint ezeknek legalább négy 
osztályúaknak kellett lenniök négy tanítóval. 

A protestánsok egyházi alkotmányuk fenntartása céljából 
zsinatot kérelmeztek, e helyett megjelent 1859. szeptember 1-én 
a pátens, azzal a céllal, hogy a protestáns autonómiát minél 
jobban korlátozza, olyanformán, hogy a gyülekezeti életből, 
annak irányításából a világi elemet teljesen kiszorítva, egyedül 
az állam által díjazott lelkész kezébe adja a hatalmat és irá-
nyítást. 

A protestánsok küzdelme a római katholikus egyház rokon-
szenvétől kísérve, nemzeti üggyé lett, minek folytán a politikai 
helyzet nyomása alatt 1860. május 15-én a pátens vissza-
vonatott. 

Ez volt a Thun-ié\e Entwurf korszaka, mikor egymásután 
jött a sok felsőbb intézkedés, mely iskolánk életét mindinkább 
megbénította. Akik ezt életbe akarták léptetni, oly rövidlátók 
voltak, hogy a debreceni collegiumba is a német tannyelvet akar-
ták bevezetni. Különben okos, nagy gondolatokat tartalmazó 

»Két feljegyzésünk van az 1848—49-i évi tanítás állapotáról. Mind-
kettőt közöljük 7. mellékletünkön a kor történetére vonatkozó jellemző 
adatok gyanánt. 

* Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Österreich. Vom Ministerium des Cultus und Unterrichts. Wien, 1849. 
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intézkedés az Entwurf. Benne azonban abszolút hatalom diktál, 
mely nem veszi figyelembe az évszázados előzményeket. Amely 
iskola nem igazodott hozzá, elvesztette a nyilvánossági jogot. 
Csak ott lehetett gimnázium, ahol volt négyosztályú elemi iskola. 
A gimnázium két részre tagoltatott, négy alsó és négy felső 
osztályra. Behozták a szakrendszert és megállapították a taná-
rok számát, ennek következtében sok iskola, mivel nem volt 
elég tanára, köztük a mienk is, hat osztályról négy osztályra 
olvadt le. 

Engedékenység helyébe szigor lépett. Szabályozták a 
tankönyveket és szaporították a szemléltető eszközöket.1 A nyugat-
európai kultúra egész tömegét akarta az Entwurf egyszerre be-
hozni a magyar iskolába. Annyit azonban megállapíthatunk, 
hogy tanulmányi és fegyelmi rendünk legtöbb intézkedése benne 
gyökerezik. 

Augusz kormányzó intézte a rendeleteket eleinte a püs-
pöki adminisztrátor közvetítésével, később közvetlenül az isko-
lához. Mikor felszólították a gyülekezetet, hogy gimnáziumát 
reorganizálja, az Ausschuss-Convent 1851. január 3-án replikát 
küldött a felszólításra. Arra a kívánságra, hogy csak állami 
képesítésű tanárok működhetnek, azt válaszolta, hogy hiszen 
még megszervezve sincs az állami képesítő bizottság. És 
vájjon lesz-e erre külön protestáns bizottság ? A második pont-
ban azt jegyezték meg, hogy az Entwurf még csak javaslat, 
mely a Reichstag elé kerül és ha törvény lesz belőle, akkor is 
figyelembe kell venni majd a modificatiókat. A harmadik pont-
ban azt jelentették ki, hogy a gyülekezet nem izolálva áll, 
hanem tagja a magyarhoni Ág. Hitv. Ev. Egyháznak, tehát nem 
intézkedhetik önállóan. Ha a kivételes állapot megszűnik, akkor 
összejöhetnek az egyházi reprezentánsok és tanácskozni fognak 
egyházi és iskolai ügyekről. 

A Convent törvényre és jogra hivatkozott; azt pedig a győ-
zők nem ismerik. 

Egymásután kellett különféle jelentéseket és kimutatásokat 
küldeni az iskola állapotáról, vagyoni viszonyairól, amelyek 
nagyon siralmasak voltak, mivel az egyház magyar pénzben is 
sokat veszített. Egyedüli vigasztalás volt a Glosius-örökségre 
vágyakozó reménység. Kimutatást kellett küldeni a tanárokról, 
micsoda tanulmányokat, hol végeztek, micsoda oklevelük van ;2 

a tanárok nyelvismeretéről külön jelentést kellett felterjeszteni, 
valamint politikai és publicisticai működésükről 1848 március 
15-e előtt és után. A tanári testületekben is kutattak a volt hon-

1 Magyar ember akkor alig írt tankönyvet; ha írt, nehezen engedélyez-
ték. A tankönyvírók csehek voltak, ilyenek: Karl Vlad. Zapp, Th. Vernaleken, 
Franz Mocnik, Eug. Netolicka. 

2 A kommunisták is így kezdték. Ezt a vezetőnek kellett átnéznie 
mindkét esetben személyes felelősség terhe alatt. 
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védek után.1 A tanárok beadványaikat a hatóságokhoz csak 
németül vagy latinul írhatják. A helytartóság nehezményezte, 
hogy az iskola tanárai nem ismerik a rendeleteket, sőt ignorál-
ják az Organisations-Entwurf utasításait. Az egyháznak jót kel-
lett állnia a tanárok politikai magatartásáról is.2 1856-ban a k. k. 
Statthalterei az algimnáziumot rövid terminus mellett október 
1-én be akarta zárni, ha erre az időre nem lesznek rendes 
tanárai; ez ellen a Convent hivatkozott az 1790/1-i XXVI. t.-c. 
5. §-ára, mely megengedi az evangélikusoknak, hogy „trivial 
és grammatikai" iskolákat állítsanak. A testülettől megkívánták, 
hogy értekezleti jegyzőkönyveit felterjessze; de eleinte ezeknek 
nem örült a Statthalterei, mert csak a beérkezett rendeletek vol-
tak ismertetve benne; később dicsérte a jegyzőkönyvek komoly 
tartalmát. Minden helyettes tanárnak vizsgáznia kellett záros határ-
idő alatt, különben elvették volna a nyilvánossági jogot; minden 
vizsgához, még a magántanulókéhoz is a politikai hatóság enge-
délye volt szükséges, így akarták megakadályozni a tanulóknak, 
vagy tanároknak beállt honvédek boldogulását. Hogy az iskola 
Lüben természetrajzi német könyveit használta, ezért is a nyil-
vánossági jog elvételével fenyegették meg. A hatvanas években 
már csak a katholikus iskolák ellen panaszkodik gimnáziumunk, 
hogy bár azokban semmivel sem tanítanak többet, még sem 
fogadják el bizonyítványainkat; végre 1864. január 15-én a 
Presbiterial Convent köszönetet mondott Horváth Zsigmond 
tanárnak azért, hogy kieszközölte a Statthaltereinál, hogy a 
katholikus gimnáziumok igazgatói utasíttattak, hogy a mi bizo-
nyítványainkat fogadják el. így közeledett lassankint a derültebb 
idő iskolánkra és egyházunkra. 

Az 1866—67-i iskolai év vége felé az ismétléseket a nagy-
szerű koronázási hét és ünnepély szakította meg. De ezen 
örvendetes történeti emlékű esemény, I. Ferenc József királlyá 
való megkoronázása, nagy hatással volt az ifjúságra, azon 
hazafias, nemzeti érzület révén, melyet keblében az országos 
lelkesedés látása ébresztett.3 

1 1856-ban megfenyegették az iskolát, hogy elveszti a gimnázium 
nevet, mert tanárainak száma nem elégséges és mivel a tanári testületben 
van Fejér Bertalan nevű individuum, akinek működését még nem jelentet-
ték be a k. k. Statthaltereinál; ezért az igazgatóság szemrehányást kap, 
pedig megbízhatónak és rendszeretőnek tartatik. 

s Levéltárunkban van ilyen Formular, mely következőképen hangzik: 
Revers. Ich Unterfertigter gelobe hiemit an Eides statt, in politischer 
Hinsicht ein correktes Verhalten stets zu beobachten, und unterwerfe mich 
in dem Falle, dass ich eines politischen Verbrechens von der betreffenden 
Behörde überwiesen werden sollte, einer augenblicklichen Amtsenthebung. 

3 Batizfalvy 37. Az 1867. június 4-i Tanári tanácskozmányi jegyző-
könyvben ezek olvashatók; „377. Miután a hír csaknem kétségtelenné kezd 
válni, miszerint felséges fejedelmünk Magyarország apostoli királyává 
koronáztatása f. hó 8-dikán fog megtörténni; azért a tanári kar a n. t. 
választmánynak azon határozata alapján, mely szerint hahogy az említett 
esemény csakugyan június hóban következendnék be, a nyilvános vizsgá-

Ä két 
koronázás 



78 

Még egy koronázás volt iskolánk eddigi életében Buda-
várában, 1916. december hó 30-án IV. Károlyé, melyet mi is 
örömmel láttunk, reménykedve, hogy ifjú királyunknak sikerülni 
fog végre meghozni a világháború borzalmai után a régóta 
áhitva várt békét. Az ünnepi öröm közelebbről is érintette 
iskolánkat, minthogy három kedves volt tanítványunkat ütötte 
aranysarkantyús vitézzé ifjú királyunk. E három vitéz volt: 
gróf Haller Ferenc, Münnich Aladár, Sándor Béla. 

Főgimnáziumunk az alkotmányos élet helyreállásával gyors 
fejlődésnek indult; 1872. őszén megnyílt a VIII-ik osztály és 
1873. június havában volt az első érettségi vizsgálat. Azonban 
a megélhetési viszonyok nehezebbé válván évről-évre, a tanári 
testület egyre súlyosabb gondokkal küzdött. Az egyház Presbi-
tériuma szivén hordva az intézet fennállását, melyet tanárai-
nak csekély díjazása komolyan veszélyeztetni kezdett, elhatá-
rozta, hogy a bajon gyökeresen fog segíteni s az 1893. április 
30-án tartott közgyűlés elé azt az indítványt terjesztette, hogy 
az egyház a főgimnázium belső berendezésének, felszerelésének 
javítására és pótlására, különösen a tanárok díjazásának emelé-
sére az államsegélyt vegye igénybe. Találkoztak egyesek, akik 
autonom szempontból az államsegély igénybe vételét aggályos-
nak tartották, s inkább újabb adakozások útján óhajtották volna 
a cél elérésére szükséges tőkét összehozni, mint Burchard-
Bélaváry Konrád egyházi felügyelő, ki ritka áldozatkészséggel 
nagyobb összeget ajánlott fel a gimnáziumi alap javára, de 
e nagylelkű kezdeményezés sikerre nem vezetett, ennélfogva 
a közgyűlés a Presbitérium javaslatát egész terjedelmében elfo-
gadta, majd megkötötték a Testvéregyházak az állammal a szer-
ződést 1897. május 16-án; minthogy pedig időközben a pár-
huzamos osztályok gyarapodván, a tanárok számát is növelni 
kellett, 1907. július 20-án újabb pótszerződést kötöttek, amely 
szerint az államsegély fokozatosan 52,000 koronára fog emel-
kedni és 12 osztályban 21 tanár fog működni, akik közül 
nyolcat a miniszter nevez ki az egyház által ajánlottak közül. 

Ugyanis az 1883-i középiskolai törvény s az ennek alapján 
kiadott miniszteri tanterv újabb nagy terheket rótt középisko-
láinkra. A tanszereket, a tanárok számát szaporítani kellett. 
A pesti két egyházközség egy évtizeden át küzdött, nagy anyagi 
erőfeszítéssel munkálkodott, hogy főgimnáziumát a törvény és 
kor igényeihez képest fejlessze. Midőn azonban e küzde-
lemben végkép kimerült, tanárai fizetésének emelésére s a 
gimnázium egyéb szükségeinek s az intézet épületének célirá-

latok elmaradnak, a második félévi szigorlatok megtartásának rendjére 
nézve a tanári tanácskozmány jegyzőkönyvének 371-dik pontjától eltérő 
javaslatot terjeszti a következőkben a n. t. választmány e lé : A szigorlatok 
kezdődnek június hó 22-dikén és tartanak június 28-dik napjáig a hétköz-
napokon, még pedig az egyes tantárgyakra nézve következő rendben: 
(Délelőtt — Délután). 30-án bizonyítványkiosztás". 
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nyos átalakítására fedezetet minden áldozatkézsége mellett sem 
talált, kénytelen volt a törvényben gyökerező joga alapján az 
államsegélyt igénybe venni. Ámbár tiem lehet tagadni, hogy 
ezáltal az egyház autonom jogai némi megszorítást szenvednek, 
amennyiben nyolc tanárt, habár az iskolafenntartó hatóság aján-
latára és felterjesztésére, mégis a miniszter nevezi ki, továbbá, 
hogy az állami tantervet kell követni s így az intézet indi-
viduális fejlődése némileg korlátozva van: mindazáltal a szabad 
kutatásban nyilatkozó protestáns szellem, mely iskoláinkat kul-
turális téren és a hitbuzgóságban a múltban is hatalmas ténye-
zőkké tette, intézetünkben ezután is megmarad s úgy a 
fenntartó hatóság, mint a jelen és jövő tanári testület híven 
fogja tovább is ápolni, s így főgimnáziumunk mégis elérheti 
legfőbb célját, hogy egyházunkhoz buzgón ragaszkodó s hazafias 
érzelmű nemzedékeket neveljen, s mint iskola is, a hasonnemű 
intézetekkel ne csak sikerrel versenyezzen, hanem a legjelesebbek-
kel járjon elől a kulturális küzdőtér mezején.1 

Főgimnáziumunk az államszerződés megkötése óta is fokoza-
tos, örvendetes fejlődésen ment át. A szerződésből kifolyólag isko-
lánkat évről-évre látogatják mint kiküldött miniszteri biztosok a 
budapesti tankerületi kir. főigazgatók. Dr Erödi Béla 1893. május 
29., 30. napjain végezte az első hivatalos látogatást. Iskolánk 
elhelyezésére vonatkozó bölcs eszméjéért neki ma is hálásak 
vagyunk. Az ő nyugalomba vonulása óta Dr Pintér Jenő végzi 
e fontos kiküldetést, aki 1920. május 20—28. napjain végezte 
első hivatalos látogatását és azóta is szóval és tettel támogat 
bennünket igaz magyarlelkű ifjúság nevelésében, mely hivatva 
lesz országunk épségének visszaszerzésére. 

A vesztett háború után kitört forradalom eseményeiről is 
meg kell emlékeznünk, hogy megörökítsük annak a veszélynek 
képét, mely ekkor iskolánkat fenyegette. 

Az 1918-ik évnek őszén, mikor végleg eldőlt a háború 
sorsa és megtudta mindenki, hogy mégis elvesztettük azt, bár 
vitéz seregeink sehol döntő vereséget nem szenvedtek, a harc-
térről visszaözönlő katonaság féktelen követelései folytán kitört 
a forradalom október 31-ikén és a felbujtottt katonaságnak első 
aldozata lett a férfiasan helytálló gróf Tisza István. Ebben az 
időben a szomszédos háztulajdonosokkal már magunknak kellett 
éjjelre fegyveres őrséget szerveznünk, annyira veszélyeztetve volt 
a közbiztonság. November 12-én megtartottuk az elrendelt újjá-
születési ünnepélyt. Március 15-én a szokásos ünnepély után 
tartott értekezleten felkértük iskolafenntartó hatóságunkat: gon-
doskodjék arról, hogy főgimnáziumunk az Egyház tulajdonában 
maradjon, mivel aggasztott bennünket az 1919. március 9-én 
tartott Budapesti Tanári köri ülés, melyen ellenkező állásfogla-
lásunk dacára az akkor alakult tanári tömörülés kívánatosnak 
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mondta ki a vallástanítás kirekesztését az iskolából és az összes 
iskolák államosítását. Közben egyre jöttek idegen tanulók más 
iskolákból, hogy tanítványainkat szervezkedésre bírják. A Bar-
csay-utcai állami gimnáziumból több ízben jöttek tanulók, hogy 
növendékeinket „beszervezzék az ifjúmunkások" közé; egy ízben 
pedig a Ferenc József-intézetből jöttek; utóbbiak azért, hogy 
ellenszervezkedésre bírják az ifjúságot. Az igazgató egyik félnek 
sem engedte meg, hogy tanítványainkat szervezkedésre bírja. 
A tanulók „beszervezését" a március 21-én kitört kommunista 
forradalom után már nem akadályozhattuk meg, mivel a Barcsay-
utcai ifjak azzal fenyegetődztek, hogyha nem engedjük meg, 
tengerészekkel veretik szét az ifjúságot. Akkor még csak eze-
ket használták terroristák gyanánt, akik magas napidíjakért, 
úri ellátásért minden gazságra kaphatók voltak. 

A hosszú háború nyomasztó öt éve annyira kimerítette és 
elfásította a lelkeket, hogy — Tacitus szavai szerint (Ann. 
XV. 61.) — az embereken erőt vett a „fatalis omnium ignavia", 
a végzetes közgyávaság, mely hamarosan néhány elvetemült 
kalandornak igájába hajtotta az egész társadalmat. A katonaság 
és rendőrség behódolása a polgárságot teljesen védtelenül 
hagyva, nemcsak kiszolgáltatta a terrornak, de a szó szoros 
értelmében martalékul dobta a leghitványabb rablószervezetnek, 
mely önző célokért valaha is összeverődött. 

Az első forradalmi kormány jó eleve gondoskodott arról, 
hogy a polgárságot lefegyverezze. Be kellett szolgáltatnia, akinek 
esetleg volt, egyetlen revolverét is és most már párjával oszto-
gatták a puskákat és revolvereket munkáslegényeknek, serdü-
letlen inasoknak. így kezdődött a legborzasztóbb, legádázabb 
osztályuralom. 

A forradalmi kormányzótanács március 30-án közölt ren-
deletével a többi nem állami iskolával együtt a mienket is 
„átvette", később pedig csak szóbeli közléssel főgimnáziumunk 
községi iskolává lett. Március 31-én jelent meg a népbiztosság 
kiküldötte, hogy iskolánkat forradalmasítsa. Ez a lázító poli-
tikai megbízott a testületet előbb szellemi, később testi terrorral 
fenyegette meg. 

A tanítás e mozgalmas időkben már megbénítva folyt. 
Április 1-én be kellett szüntetni a vallástanítást és helyette 
a szociológia lett a fő- és irányadó tantárgy. Még az óra előtti 
imádkozást is megtiltották s ezzel minden vallásos tevékenységet 
meg kellett szüntetnünk. Attól kellett tartanunk, hogy a tanterem 
falai közül minden kiszivárog, mivel a forradalmasító „elvtárs" 
felszólította a tanulókat, hogy tanáraikat azonnal jelentsék fel, 
ha olyan nyilatkozatot tesznek, amely ellenkezik a „proletár-
diktatúra" eszméjével. 

Május 23-án a közoktatási népbiztos az igazgatót, meg-
hagyva őt a tantestületben, állásától felmentette és egy községi 
kereskedelmi iskolai tanárt nevezett ki főgimnáziumunk vezető-
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jévé. Június 7-én volt a záróünnep az István-úti főgimnázium 
udvarán és e napra el volt rendelve, hogy a tanulók szol-
gáltassák be magyar olvasókönyveiket és történelmi könyveiket. 
E könyvek a vörös öntudat szerint ugyanis vallásos és hazafias 
irányukkal „megmételyezték" az ifjúságot. Tanulmányi tekintet-
ben növendékeink abban az évben nagy rövidséget szenvedtek, 
egyrészt a járványszünet, másrészt a forradalmi állapotok foly-
tán, s ezekhez járult még, hogy a tanévet gyorsan be kellett 
fejezni. A közoktatási népbiztos ugyan május 13-án eltörölte 
az évvégi osztályozást, a tárgyak szerint kiállított bizonyítványt, 
a javítóvizsgát és az érettségit, mi azonban mégis megtartottuk 
a tárgyak szerinti osztályozást és ennek alapján tudtuk kiadni 
a következő tanév elején, a kommunizmus bukása után a bizo-
nyítványokat. 

Felsőbb osztálybeli tanulóink túlnyomóan nagy többségét 
semmiféle kommunista káté, semmi közboldogságot hirdető szó-
nok sem birta megejteni. Rendületlenül hívei maradtak iskolánk 
hagyományos, nemzeti közszellemének, bár nem egyet zaklattak 
közülük a terrorfiúk, kik vezetőik utasítására untalan fenye-
gették' őket is, családjukat is. A diktatúra bukása után így arány-
lag elenyészőleg kevés tanuló ellen kellett fegyelmi vizsgálatot 
tartanunk. Ezek közt is hitsorsosunk csak egyetlen egy akadt. 

Iskolánk azután, mikor a népbiztosok elszöktek, magától 
visszakerült az egyház tulajdonába. Ezeknek a magyar történelem-
ben örökre szégyenletes eseményeknek keserves tanulságai intő 
például szolgáljanak arra, hogy a jövőben hasonló bajok ne 
érhessenek bennünket. A kommunizmus veszedelmes, romboló 
törekvéseivel bebizonyította, hogy csak akkor járunk a helyes 
úton, ha ifjúságunkat a haza szeretetében és hitünkhez való 
ragaszkodásában megerősítjük, a szó legszebb értelmében kon-
firmáljuk. 

Az iskola belső életéről szólva, első sorban azt kell meg-
állapítanunk, hogy az 1811-ben két osztályúvá vált iskolának 
ez volt a beosztása : 

Alsó osztály Felső osztály 

1811 Maloveczky János Bölönyi Mihály 

1814 Hoffmann Péter 

1819 Stuhlmüller Sámuel Hoffmann Péter 

1814 óta Hoff mann Péter rektor tanított minden osztályt 
é s tárgyat. Azonban a k i sebb f iú- é s leánynövendékeket Stuhl-
müller Sámuel oktatta 1819 óta. Hoffmann halála után 1821-ben 
az iskola így oszlott m e g : 

5 

Az iskola 
belső, élete 
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I > II III 

Elemi 

Kriek Sámuel 

Grammatica 
I—{—II osztály 

Stuhmüller Sámuel 

Syntaxis 
III+IV osztály 

Kanya Pál 

1823-ban állították fel a humanitási osztályt, amely két 
cursusból állt, az első évben : poetica, a második évben rheto-
rica volt a tanfolyam főtárgya. Ez osztály tanárává Halubka 
Pált választották meg. Tehát az iskola beosztása az 1823—24. 
tanévben a következő volt : 

I 11 III IV 

Elemi 

Kriek Sámuel 

Grammatica 
I+I I 

Stuhlmüller Sámuel 

Syntaxis 
iii-HV 

Kanya Pál 

Humanitas 
V Poetica 

Halubka Pál 

Az elhalt Kriek helyébe Kaufmann Károlyt választották 
meg, mikor pedig ez lemondott, Balassovics Lajost. 

1824-ben Halubka Pál meghalt és helyébe Fábry Pált 
választották meg. Tehát az 1824—25-i tanévben már a következő 
beosztás volt: 

I II III IV 

Elemi Grammatica Syntaxis Humanitas 
Balassovics I+H II1+IV VI Rhetorica 

Lajos Stuhlmüller Sámuel Kanya Pál Fábry Pál 

Fábry Pál 1837-ben lemondott; a humanitási osztályt 
ezután Dr Taubner Károly vezette, tehát 1837-ben így alakult 
az iskola: 

11 III IV 
Elemi G i m n á z i u m 

I 

Balassovics 
Lajos 

II 

Stuhlmüller 
Sámuel 

Grammatica 
I+H 

Melczer 
Lajos 

Syntaxis 

III+IV 

Kanya Pál 

Humanitas 
V-fVI 

Poe t ica+ 
Rhetorica 

Taubner Károly 

Leányiskola: I Wagner István, II Dirner Endre 

Taubner 1843-ban lemondván, a humanitási osztály tanárává 
és rektorrá Dr Teichengräber (Tavasy) Lajost választották meg. 

1849 óta Teichengräbert a humanitási osztályban többen 
váltakozva helyettesítették, u. m . : Argay, Burgovszky, Szállásy 
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(Sztanó), Glatz, Repiczky. Stuhlmüller pedig minden osztályban 
tanított néhány tárgyat. 

1852—53-ban már szakrendszer szerint folyt a tanítás az 
egész iskolában, következőképen: 

Néptanoda: Osztályfőnök: Stuhlmüller Sámuel. 
Vallás, német, szépírás, helyesírás, fogalmazás: Stuhl-

müller. 
Magyar, földrajz: Melczer. 
Alaktan, számtan: Argay. 
Rajzolás: Merkel. Összesen 15 óra. 

I. és II. egyesült alreál 's latin osztály: 

Osztályfőnök: Melczer Lajos. 
Vallástan: Pfitzner. 
Magyar, német, latin, földrajz, történelem: Melczer. 
Mennyiségtan : Argay. 
Természetrajz: Virnau. 
Rajzolás: Merkel. 
Ének: Feil. Összesen 18 óra. 

III. és IV. egyesült alreál 's latin osztály: 

Osztályfőnök: Kanya Pál. 
Vallástan : Pfitzner. 
Magyar, latin, mennyiségtan, földrajz, történet: Kanya. 
Árúisme, természetisme: Virnau. 
Francia nyelv: Vanitsek. 
Német nyelv: Stuhlmüller. 
Görög nyelv: Kozdon. Összesen 19 óra. 

I.—II. humanitási osztály: 

Osztályfőnök: Argay János 
Vallástan, Livius: Kanya. 
Magyar nyelv, irály (stíl), mennyiségtan, Ovid, régiségek: 

Argay. 
Német nyelv: Stuhlmüller. 
Angol nyelv: Dalos. 
Természetisme: Virnau. 
Görög nyelv: Kozdon. Összesen 15 óra. 

Felsőbb leánytanoda: 

Osztályfőnök: Pfitzner János. 
Vallástan, magyar, világtörténet, számtan, természetisme, 

földrajz, honi történet, irálygyakorlás: Pfitzner, 
Szép- és helyesírás: Stuhlmüller. 

8* 
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Kézi munkák: Osterlamm Cornélia. 
Francia nyelv: Vanitsek. 
Ének: Feil. 
Rajzolás: Merkel. Összesen 18 óra. 
„Jegyzetek: c) A reáltanulók a latin prák alatt, azaz minden-

nap 10-től 1 l-ig a szép-és helyesírásban gyakoroltatnak Stuhl-
müller tanár által, d) Az alkalmazott számolás, valamint a mű-
tan (Technologia) elemei is jövő félévben gyakoroltatni fognak." 

Az 1854—55-i tanévben a gimnázium már csak négyosz-
tályú, két tanár vezetése alatt. A beosztás a következő volt: 

Elemi I osztály Balassovics 
„ II „ Stuhlmüller 
„ III—f-IV „ Dürringer 

Gimnázium Elemi I osztály Balassovics 
„ II „ Stuhlmüller 
„ III—f-IV „ Dürringer 

I—1—II osztály 
Melczer 

III+IV osztály 
Kanya 

1860-ban Melczer meghalt, Kanya és Stuhlmüller nyuga-
lomba ment. 

A gimnáziumban 1860-ban két rendes tanár volt: Dorner. 
Greguss; segédtanárok pedig: Horváth, Szénássy és Batizfalvy. 

Az 1861—62tanévben már 5 rendes tanár működött: Batiz-
falvy, Dorner, Greguss, Horváth, Szénássy, segédtanár: Torkos. 
Ez a kis kitérés szükséges és világos képet nyújt az iskola 
belső állapotáról és változásairól, minthogy nyomtatott értesí-
tőnk csak 1860—61-től van;1 az adatok csak órarendekből, 
vizsgarendekből voltak összeállíthatók Batizfalvy könyve és egyéb 
levéltári adatok segítségével. 

Anyakönyveink az 1825—26-i tanévvel kezdődnek, de írott 
vizsgarendjeink 1814 óta vannak. 1825—26-ban a gimnáziumi 
I. és II. osztály elnevezése: Classis Grammatica I. et II. anno 
scholastico; a III. és IV. pedig: III. et IV. anno scholastico. Az 
elemi osztály neve: Classis Scholae I. seu elementáris. Az osz-
tályok két éves évfolyam szerint váltakoztak (Cursus biennis 
annus prior et posterior). A humanitási osztály az egyik évben 
volt poetica, a másikban rhetorica, tehát V. és VI. osztály.- Petro-
vits Alexander (Petőfi Sándor) az 1833—34 tanévben a Cursus 
biennis annus priorba-ba volt beírva, tehát a gimnázium első 
osztályába. Ez a váltakozás az anyakönyvek adataiból 1825— 
26-tól 1836—37-ig vehető ki, bár később is előfordul az osztály 
ilyen csoportosítása: novitii et veterani. 

1837—48-tól az V. osztály neve I humanitási osztály, a VI.-é 
II. humanitási osztály. 1840—41-ben volt Classis Civica (polgári 
osztály) is 19 tanulóval, amiről már előbb szóltunk a 71-ik lapon. 

1 Eltekintve Taubner 1830. évi programmjától és a Tavasy-féle két 
Hirleménytől, 1845—46 és 1846—47-ből. 

2 Az osztályok olyanformán váltakoztak tehát, mint nemrég 
a tanárképző-intézet gyakorló főgimnáziumában, ahol az egyik évben párat-
lan osztályok voltak, a másikban pedig párosak. 

Az osztályok 
elnevezése és 

váltakozása 
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1841—42-töl a matriculákat magyarul vezették. 1843—44-től 
az V. és VI. osztály neve: A „tulajdonnevü" gymnasium 1. és 
II. humanitási osztálya; a négy alsó osztály neve: Középtanoda 
(polgári iskola). Progymnasium. 1853—54-től 1859—69-ig a 
négy alsó osztály neve: Latin és alreál osztályok. 1854—55-től 
1860—61-ig a gimnázium csak négy osztályból állt. Az V. osz-
tály megnyílt 1861—62-ben, a VI. oszt. 1864—65-ben. a VII. oszt. 
1871—72-ben, a VIII. oszt. 1872—73-ban. 1877—78-ban pár-
huzamossá tették az I. osztályt, de ez csak egy évig tartott. 
Az állandó párhuzamos osztályok fenntartása később kezdődött; 
és pedig az I. oszt. párhuzamos 1887—88 óta, a II. oszt. 
1897—98 óta, a III. oszt. 1902—03 óta, a IV. osztály pedig 
1904—05 óta. Mindez némi tekintetben világosabban látható 
statisztikai táblázatunkban is. (Lásd a 23. mellékletet.) 

Az iskola ilyen fejlődése azonban különféle nehézséggel 
járt. Az egyház nehezen tudott minden kiadást fedezni; 1878-ban 
a deficit 4700 forint volt. Voltak ekkor az egyház kebelében 
egyesek, kik nem lelkesültek a gimnáziumért, hanem inkább 
másnemű, reálirányú s kevesebb költségbe kerülő tanintézetet 
szerettek volna annyival inkább, mert az egyház érdeké-
ben állónak sem tekintették oly intézet fenntartását, melynek 
hasznát nem annyira egyházunk, mint inkább más felekezetek 
élvezik, amennyiben az előző iskolai évben 422 tanuló között 
csak 95 volt evangélikus, a többi pedig más valláshoz tartozott. 
Ezek a gimnázium fenntartására fordított költségek leszállítását 
a VII. és VIII. osztály megszüntetésével akarták eszközölni. E 
szűkkeblű törekvés azonban meghiusult a többség eszményibb 
felfogásán. 

Evangélikus közpiskoláink számára ez évszázad folya-
mán a következő tantervek készültek: 1806. és 1837-ben a 
Schedius-fé\e, 1842-ben a zay-ugróci, 1850-ben a Thun-féle 
Entwurf, 1861-ben a pesti Hunfalvy Pál-féle, 1869-ben az 
acsai és 1886-ban a budapesti Böhm-féle tanterv. 

Mint már említettük, iskolánk Schedius tanterve alapján 
fejlődött és ehhez mindig híven alkalmazkodott; intézetünk 
e szerint volt berendezve még fegyelmi intézkedéseiben is.1 

Hiányául emlegették, hogy nem érezte át egészen a magyar 
nyelv faji öntudatot adó erejét. A magyart inkább csak mint 
tannyelvet alkalmazza, nem önmagáért és irodalmáért. A Huma-
täts-Classe-ben a Sprachunterrichtre vonatkozólag a következő-
ket írja: ,,a) Deutsche und b) Ungarische Sprache sollen nun 
mehr hauptsächlich durch den Gebrauch und die Übung voll-
kommen erlernt werden. Darum wird fort und fort in jeder 

1 Vorschlag zu einer vollständigen Schulordnung — 1837. Ezt közöl-
ték a reformátusokkal az egyesülésre való felhíváskor, akik azonban a 
magyar nyelv elemi iskolai tanításánál kifogásolták e kifejezést: „nur geht 
das Deutsche voraus". Amit aztán a javított kiadásból ki is hagytak. 

A tantervek 

Schedius ta i -
terre 1837 
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dieser Sprachen ein Lehrgegenstand vorgetragen; alle Stellen 
römischer Schriftstfeller, welche zur Übung vorkommen, werden 
in beide Sprachen übersetzt, und es sind auch mündliche und 
schriftliche Stilübungen in diesen Sprachen aufzugeben." — 
Különben Schedius maga is azt kívánta, hogy a tanterv öt-öt 
évenként átvizsgáltassék, hogy az élet követelményeihez alkal-
mazkodjék az iskola. Ő maga is folyton foglalkozott tanügyi 
kérdésekkel. A soproni 1847-ben tartott, második prot. tanítói 
közgyűlésre a következő „kérdelmeket" terjesztette elő: 1. Hány 
évre terjedjen a gimnázium? 2. Osztálytanítás legyen-e vagy 
szakrendszer? 3. A tárgyak óraszámai? 4. Milyen legyen a kerü-
leti iskolafelügyelet ? 5. Tankönyvek kérdése ? Classicusok jegy-
zetekkel adassanak-e a tanulók kezébe? 6. Milyen legyen a 
gimnáziumi tanítóképzés? 7. Hogyan lehetne a tanítói hivatal 
iránt több kedvet ébreszteni? 

Schedius tanterve után iskolánk némileg alkalmazkodott a 
zay-ugróczi tantervhez, melynek a magyar nemzeti szellem ápolása 
céljából egyik legjelentékenyebb intézkedése az volt, hogy tanítási 
nyelvül a magyart jelölte ki. 

A zay-ugróci tanárgyülés jegyzőkönyve szerint az ott mű-
ködő kiküldöttek alapos dolgozatokat is terjesztettek tárgyalás 
alá. Az oskolai fenyítékről szóló dolgozatnak következő két 
érdekes pontját közlöm: „XIX. Minden tanuló alá van rendelve 
a hazai törvényeknek és kötelességeknek is. Bankjegyeket készí-
teni, vagy csak rajzolás által utánozni is, polgári, katonai őrök-
kel incselkedni, mindenki — ha csak életét veszélyeztetni nem 
akarja — óvakodjék. XXV. A tanulók azon oskola iránt, mely-
nek elméjök 's leikök fejlődését nem köszönniök lehetetlen, 
háladatos kebellel viseltetni 's annak virágzását minden módon 
éltök fogytáig előmozdítani akkor sem szűnjenek meg, midőn 
a közéletbe lépendnek." — Hogy milyen nagy érdeklődés kísérte 
e gyűlést, azt Fáy András Óramutatójából látjuk, 77 1.: „Mily 
követendő példát nyújtottak nekünk az oskolai felügyelésben, 
és e' tárgyra nézve olly idves hatású centralisatióban, legköze-
lebb az ágost. vallást követők, 1841-ki Júliusban Zay-Ugrócon 
tartott tanítói ülésökben, mellyen a köztiszteletű Schedius Lajos 
kir. tanácsos és prof. úr tanítási terve vétetett fel, és oskolák 
küldöttjei által megvizsgáltatott. Milly közszellem, milly áldozatra-
készség mutatkozott itten az ülés tagjai között, bizonyítja csak 
maga azon lelkesség is, mellyel öreg papok és professorok, bár 
más ajakú nyelvekben őszültek meg, nemzeti nyelvünk mellett 
buzgottak! Ó, de mi, fájdalom, oszlani szeretünk, 's kis érdekecs-
kéink mellett sáncolni körül magunkat." A két ízben tartott 
zayugróci tanácskozás eredménye azonban csak papíron maradt. 
Az átdolgozott (1846.) tantervnek érdekes újítása az is, hogy 
gondolt már görögpótló tárgyakra ilyenformán (30 1.): „mint-
hogy ezen osztályban (humanitási osztály első évi folyamat) 
az ifjak valamelly bizonyos életnemre még magokat el nem 

A zay-ngróczi 
tanterv, 1842 
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határozták, a' szülők a' tanítóval egyetértőleg határozzák el, 
vallyön fijaikkal kivánják-é ezen osztályban a görög nyelvet 
tanultatni vagy sem? Azok számára, kik ezt nem tanulnák, 
a'helyett taníttassék egyik évben a geologia, a másikban a' 
vegytan". Az 1847-i egyetemes gyűlésre a kerületek még nem 
küldték be észrevételeiket, a bekövetkezett mozgalmas napok 
aztán végkép meghiúsították tényleges életbe léptetését. E tan-
tervnek iskolánkra annyiban volt hatása, hogy a tannyelv gim-
náziumunkban is a magyar lett, hol azelőtt túlnyomólag a német 
volt. A gyülekezet mindazonáltal 1844-ben elhatározta, hogy 
a német nyelven kívül még egy tantárgy német nyelven tanít-
tassék. 

A szabadságharc leverése után 1849-től kezdve fokozato-
san a Thuri-ié\c Entwurf intézkedéseit iparkodott a politikai 
hatalom megvalósítani, amire vonatkozó intézkedéseit már fen-
tebb vázoltuk és amelyeknek az volt az eredménye, hogy isko-
lánk algimnáziummá zsugorodott össze. 

A pátens visszavonása után az egyetemes felügyelő, báró 
Prónay Gábor az evang. egyház és a magyar haza érdekeinek 
megfelelő tantervet óhajtott készíttetni, mielőtt azonban ez a 
maga egyházalkotmányi útján elkészült volna, Dr Hunfalvy Pál, 
gimnáziumunk felügyelője az iskola tanáraival az 1860/61 -i iskolai 
évre tantervet készített, egyelőre csak a négy alsó osztály számára, 
de ennek alapján terjesztette ugyanő az egyetemes gyűléseié teljes 
tantervjavaslatát, melyet az el is fogadott. Ennek főbb intézkedései 
a következők: A latin maradjon meg az I. osztályban, a görög 
nyeiv az V. osztálytól kezdve taníttassék, „mivel azt minden 
nemzetnek gimnáziumaiban kötelezett tantárgynak bevéve talál-
juk, de a protestantizmus is nagyrészben ennek köszönheti fej-
lődését". Az iskolai igazgatóságra vonatkozólag az Entwurf-fal 
ellentétben azt rendelte az egyetemes gyűlés, hogy az változó 
legyen. Végre kimondotta, hogy: „Szoros egyenlőség s merev 
egyformaság a mi gimnáziumainkban nem óhajtatik: mindazon-
által, mind általában egyházunk, mind általában a tanuló ifjúság 
érdekében szükséges a helyi körülményeken és különös érde-
keken felülemelkedő szerves egyetemességet felállítani, mely az 
egyes intézeteknek szabályzatul és követendő zsinórmértékül 
szolgáljon." Végül nem tartotta kívánatosnak, hogy a gimná-
ziumok száma a szükségesen túl növekedjék s minden anyagi és 
szellemi erő csak a gimnáziumok felállítására fordíttassék, míg 
az elemi és polgári iskolák ügye sok helyütt elhanyagoltatik. 

Báró Eötvös József 1869-ben a hatosztályú gimnázium fölé 
háromosztályú, háromféle elágazású lyceumot tervezett. Ekkor 
báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő Ácsán tanférfiakkal érte-
kezletet tartott, amely értekezlet a nyolcosztályú gimnázium mel-
lett nyilatkozott, hogy mind a latin, mind a görög nyelv, az 
utóbbi csak a felső négy osztályban, mindenkire nézve egyenlően 
kötelező tantárgy legyen, melynek tanulása alól senki sem ment-
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hető fel. E tanterv értelmében a latin nyelvi órák megszapo-
rodtak, a magyaréi megfogytak, de mint tantárgynak és tan-
nyelvnek jobban kidomborodik a jelentősége, amennyiben 
kimondja a tanterv, hogy ha a tannyelv más, mint a magyar, 
akkor is a magyar és német nyelv minden tanulóra nézve köte-
lező tantárgy, a szláv nyelv ellenben csak azokra kötelező, kik-
nek az anyanyelvűk. A német nyelv az I. osztálytól kezdve 
taníttatik, a természettudományok nagyobb óraszámot kapnak. 

Ehhez a tantervhez készítette Vandrák András az első mód-
szeres utasítást az evangélikusok részére, melyben kimondja, hogy 
a gimnáziumok szellemi főtőkéje a tanárokban fekszik, t. i. oly 
tanárokban, kik e pályára belső hivatást is éreznek magukban 
s kik kellő (elméleti és gyakorlati) előkészülés folytán a gimná-
ziumi képzés magasztos céljaiért lelkesülni is tudnak és az óhaj-
tott sikert biztosítani is képesek. Senki sem lehet valódi gim-
naziális tanító, aki nem egyszersmind nevelő a szó legneme-
sebb értelmében — ahogy már Schediusnak is az volt véleménye, 
hogy az iskolának éppen úgy kell nevelnie is, mint tanítania. 

Ez az acsai tanterv volt érvényben iskolánkban 1883-ig, 
vagyis a középiskolai törvény megalkotásáig, amikor a törvény 
kívánalmaihoz kellett ismét tantervünket alkalmaznunk, illetőleg 
módosítanunk. A budapesti főgimnázium tanári testülete is 
kidolgozott egy tantervet, de ez már csak jóval később, 1886-ban 
jelent meg nyomtatásban. Ez a Böhm-féle tanterv. Ez ugyan 
nem jutott megvalósulásra, de főbb elveit mégis jellemezzük, 
minthogy e gondolatok éltek akkor iskolánk vezető férfiában és 
tanári testületében. E tanterv szerint a gimnáziumi oktatás 
főfeladata: az értelmi erőnek oly mérvű kifejtése, hogy a tanuló 
önálló ítélésre szert tegyen, mely őt elsősorban az egyetemi 
tanulmányokra, azután pedig bármely tudományos foglalkozásra 
és munkásságra képesíti. A gimnázium szelleme egészen más, 
mint egyéb iskoláké. A gimnáziumi oktatás szellemi jellege az 
ideálok iránti lelkesedés. Ezen enthusiasmust a mulandó tüne-
ményekből kiemelkedő örök eszményképek iránt felkölteni s 
állandóvá tenni a fiatal kebelben, rátanítani és megértetni vele, 
hogy a köznapi élet anyagi érdekein és élvezetein túl van még 
egy magasztosabb hivatás és hogy csak aki ennek él, az él 
igazi emberhez méltó életet, — ezt a meggyőződést meggyöke-
resíteni a fiatal elmében, ez kiváló jellemvonása a gimnázium-
nak.1 Röviden: a gimnáziumi oktatás főcélja nem befejezett 
rendszeres ismeret nyújtása egy tantárgyban sem, hanem : a tudo-
mányos lelkület megteremtése. Ezen lelkületnek pedig a tudo-
mányok alaptörvényeinek pontos és lehetőleg minden oldalú isme-
rete s az idealizmus iránti lelkes szeretet és ragaszkodás az 

1 Ezek tulajdonképen Sokratestől eredő gondolatok. Ezek az eszmék 
éltek már iskolánk egykori úgynevezett Sokratesében is, alapítójában, 
Schediusban. 
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alkotó mozzanatai. Az emberi ideálokat pedig egyrészt a vallás-
tanítás hozza a tanuló szeme elé, másrészt a történelem és az 
irodalom remekei. Magának e kettőnek, az ideálnak és történelmi 
kifejezőinek összehasonlítása buzdítólag hat a lélekre; buzdí-
tanak arra, hogy amit elődeink még nem értek el, azt mi tehet-
ségünkhöz képest elérni vagy legalább megközelíteni, esetleg 
előmozdítani iparkodjunk. 

S ebben rejlik a többi tantárgyak jogosultságának alapja. 
Ugyanis az ideálokat megvalósítani nekünk is kötelességünk; éppen 

azért a tanulót képesíteni kell arra, hogy egyrészt igazi és hamis 
ideál, eszménykép és csalódás közt különbséget tehessen, más-
részt az eszközöket is ismerje, melyekkel e célokat megvalósít-
hatja. Amannak szolgál az értelem és ítélés kifejlesztése, tehát 
a szorosan vett formai tudományok, mint a mathematika, logika 
s a nyelvtudományok formai oldala (grammatika, syntaxis): 
emennek a materiális tudományok, névszerint: a földrajz, mint 
az emberiség működési terének ismertetője, a természettudomá-
nyok, mint a felhasználható természeti erők s törvényeik tudo-
mányai s a filozófiai propedeutika, mint az ember saját szellemi 
képességének ismerete, mely, amennyiben öntudatra emeli és 
indokolja azon elveket, melyeket a tanuló a gimnáziumi okta-
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tás folyama alatt megértett, a gimnáziumi oktatásnak záróköve 
és betetőzője. Amennyiben pedig mindezeket embertársainkkal 
való szövetkezésünk útján kell elérnünk, annyiban szükséges a 
fő közlekedési eszköznek, az anyanyelvnek s a viszonyok szerint 
más modern nyelveknek is ismerete s biztos, pontos és szép 
kezelése. 

Iskolánkra bátran alkalmazhatjuk Fináczy szavait (72. 1.), 
hogy benne a nemesebb és önállóbb tudományos szellemnek 
nyomai kimutathatók s a tanítás megérezte a jótékony hatást, 
melyet a külföldi egyetemekkel való rendszeres összeköttetés 
gyakorolt a magyar közoktatásra. Iskolánk ma, az állami tan-
tervet követve, a szellemnek, mintáz értelmi, érzelmi és akarati 
funkciók összességének nemes iskolázottságával iparkodik tanít-
ványainak megadni az általános műveltséget, az elődök nyom-
dokain haladva. 

Iskolánk eredetétől fogva az elemi iskolával szoros kap-
csolatban volt, vele együtt fejlődött és egy egészet képezett egy 
igazgató vezetése alatt; később, midőn a két iskola fejlődött, 
mindegyiknek külön érdekkörei alakultak ki. Az elemi a gim-
náziumtól 1863-ban vált külön, mikor Balassovics Lajost válasz-
tották az elemi iskola igazgatójává. Az elválás kellemetlensé-
gekkel járt. Súrlódások merültek fel fegyelmezési kérdésekben 
az egy épületben elhelyezett két iskola tantestülete között. Dür-
ringer tanár kifogásolta azt is, hogy a gimnáziumi tanárok kez-
denek külön értekezleteket tartani, holott ezek azelőtt közösek 
voltak. Aggodalmat okozott ,az is, hogy az iskolai könyvtár 
bélyegén e szavak voltak olvashatók: „Gymnasiumi Könyvtár", 
mintha e könyvtár a többi iskola kizárásával merőben a gim-
názium tulajdonául tekintetnék. Az iskolai bizottság véleménye 
(1863. jan. 8) szerint „a könyvtár ezen egyház összes iskoláit 
egyaránt illeti. Általános szokás szerint az ily könyvtárakat a 
felső tanintézetek szerint nevezik el a nélkül, hogy ezzel csak 
távolról is az alsóbbak kirekesztése vagy mellőzése lenne 
kimondva". Különben a régi nyomokon haladva, az elemi iskola is 
nagy virágzásnak indult; az iskola igen keresett lett, annyira, 
hogy az evangélikus tanulók érdekeit még védeni is kellett. Ezért 
1872. március 14-én azt határozta az Iskolabizottság, hogy 
minden elemi osztályba csak 20 nemprotestáns tanuló vétessék 
fel; sőt már előbb is volt bizonyos korlátozás, amennyiben a 
Presbyterial Convent 1866. május 16-án azt határozta el, hogy az 
1866—67. tanévre egyelőre csak protestáns tanulók vétessenek 
fel. Az izraelita szülők kérvénye ellenére is fenntartotta e hatá-
rozatát a Presbyterial Convent 1866. nov. 6-án, csak annyit 
engedve, hogy csak azokkal tesz kivételt, akiknek testvérei már 
idejárnak, hogy kisebb fiút ne kelljen más kísérővel más isko-
lába küldeni. 

Elemi iskolánkat főgimnáziumunk méltó testvérének tekint-
jük. Tanítványai kiváló előképzettséggel és alapos ismeretekkel 
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szoktak gimnáziumunkba átlépni. Csak egy kívánni való van, 
még pedig az, hogy elemi és polgári iskolánkat is a mai idők peda-
gógiai követelményeinek megfelelő épületben helyezhessük el. 
Egyházunkban különben mindig élt az elemi iskola megbecsü-
lése. Ennek tanuságául idézem Kanya Pál 1840. évi tanévmeg-
nyitó beszédének szavait: „Denn man war überzeugt davon, 
dass in einer Elementarschule die Thätigkeit des Lehrers ganz 
in Anspruch genommen wird, dass man darin nicht bloss das 
mechanische, gedankenlose Lesen und Schreiben lernen müsse, 
sondern auch Schauen, wenn einst der Unterricht wahrhaft 
gedeihlich werden solle — und dass das tüchtige Treiben der 
Elemente ebenso ehrenvoll sei, als der Vortrag in der Philo-
sophie ; deren höchste Blüthe und Frucht die Pädagogik — 
die Lehre von der Bildung der Menschen — ist, deren wich-
tigster Zweig sich mit den Anfängen des menschlichen Ken-
nens und Könnens beschäftigt, — das doch ich verweise diese 
Herrn, die sich über die gewöhnliche Ansicht einer Elementar-
schule nicht erheben können, auf Pestalozzi, Ewald, Schwarz, 
Bencke, Diesterweg, Mager und andere hochgestellte Männer, 
deren Wirken seit einem halben Jahrhundert die Menschheit so 
rasch empor brachte — und dieses rege Leben in Künsten 
und Wissenschaften, besonders in den Gewerben veranlasste." 
Mi ma is így gondolkozunk az elemi iskoláról. 



IV FEJEZET 

Az iskola tanárai. 

A tanárok választása. Az igazgatók. A tanárok működése. 
A tanári f izetés. 

Iskolánk fenntartó hatósága jól tudva, hogy a tanár az 
iskola lelke, mindig kiváló gondot fordított a tanárok meg-
választására. A tanár egyénisége mély hatást gyakorol növen-
dékeire; a lelkiismeretes, buzgó tanár emléke feledhetetlen a 
tanítványok előtt, mert ő adja az igazi útravalót tanítványainak. 

Az iskola érdeke mindig az volt, hogy megbízható, komoly 
tanárai legyenek, akik nem hagyják el hamar az intézetet, nem 
pályáznak hamarosan más iskolához. Tekintélyes férfiak aján-
latát mindig figyelembe vették. 1821-ben Kányát Schwartner 
egyetemi tanár ajánlatára választották meg három pályázó közül. 
Bár a jegyzőkönyv is megemlíti, hogy rozsnyói dialektusban 
beszélt és nem ő volt első helyen ajánlva, az egyháztagok szíves 
barátsággal és előzékenységgel fogadták a fiatal első tanítót. 
Szobáját be is bútorozták a hitrokonok, minthogy benne értékes 
munkaerőt nyertek, aki évtizedeken keresztül híven szolgálta 
az egyházat és az iskolát. A választásnál még arra is gondol-
tak, hogy a választandó „trivialista" legyen1, ne „akadémikus", 
mert az ilyent hamar elvinnék más iskolához. Különben a meg-
választott tanítók és tanárok rendesen theológiát végzett ifjak 
voltak, olykor felszentelt lelkészek is, akik egyformán tanítottak 
alsó vagy felső osztályban, tanár és tanító között nem lévén 
semmi különbség. 

Mikor 1823-ban megnyitották a humanitási osztályt, a 
tanárválasztás sok gondot okozott. Az új tanártól azt kívánták 
„dass er unserem Schulsysteme nicht abhold sey, sich nach 
und nach dasselbe einstudiere — dabey aber ein Philolog 
und Humanist; so wie endlich der lateinischen und deutschen 
und ungarischen Sprache mächtig seyn musste". Három pályázó 
volt: Petz, Kralovánszky, Gál. A két első nem fogadta el a 
választást, Gál a felhívásra öt hétig nem válaszolt, végre azt 
írta: hogy nem tud eléggé magyarul. Kerestek ekkor tanárt 
Bécsben, Eperjesen, Sopronban. Többeket ajánlottak ugyan, 
de nem voltak alkalmasak, így köztük (Edvi) Illés lelkészt is, 

1 1821. június 14. 
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aki különben rövidlátó is volt és azonkívül egy verse jelent 
meg a Tudományos Gyűjteményben, amellyel nagy visszatetszést 
keltett.1 Végre megválasztották Paul Halubkát, aki beszélt 
magyarul, németül, latinul és tótul s adott már ki magyar, 
német és latin verseket. Csak egy évig működött s a halál 
fiatalon elragadta, úgyhogy újból tanárt kellett keresni a leg-
felsőbb tanfolyam, a humanitási osztály számára. Akadtak 
pályázók, de egyik sem volt megfelelő. 

Ekkor Kalchbrenner lelkész Fábry Pál ügyvédet, a győri 
lelkész fiát ajánlotta, aki a Géczy családnál nevelősködött. 
A 35 éves férfiút már Sopronba is hívták a filozófia tanszékére; 
jogot is abszolvált és cenzúrázott ügyvéd volt. Széleskörű 
ismeretségével csak emelhette az iskola hírnevét. 600 frt évi 
fizetésen kívül lakást és tűzifát biztosítottak neki. Fábry e 
javadalmazást elfogadta, de neki is voltak feltételei és pedig a 
következők: 

1. Kívánja a „professor" címet. 2. Az egész iskola rektora 
és felügyelője lesz. 3. Mivel hospitálnia kell az osztályokban, 
saját osztályában a szokott 5 óra helyett csak 4-et taníthat. 
4. Minden osztály cursusa két évig tartson. 

A Particular Convent a professori címet megadta, mivel 
Fábry egyetemet végzett és ez más iskolákban is így van. 
A kisebb óraszámot is helyeselte, mivel az iskolafelügyelő 
úgyis rektort óhajtott már az iskola élére állítani, hogy az a 
Convent határozatait végrehajtsa és a szülőkkel való érintkezést 
fenntartsa. Ö maga különben sok dolga miatt nem is képes 
már a tanítást kellően ellenőrizni. Különben a rektor a többi 
tanárral teljesen egyenlő lesz. A Convent egyébként mindenhez 
hozzájárult, mert az isteni Gondviselés művének látta, hogy ily 
nagy szükségben ily kiváló férfiúra akadt. 

Fábry feltételeit az egyháztanács elfogadta és ő nagy buz-
gósággal működött is, mint osztályáról szóló Bericht-jei is tanú-
sítják. Mindamellett 1837-ben lemondott rektori állásáról, mivel 
egyik főkérdésben, a translocatio kérdésében nem értett vele 
egyet sem az elöljáróság, sem kartársai. Ö azt akarta ugyanis, 
hogy a három gimnáziumi cursus-ban minden tanuló két ével 
töltsön, ezzel akarta ő az iskolai rendet erősebb alapokra fek-
tetni. Egy-egy osztály így két évig tartott volna, és aki nem 
felelt meg, annak két évig kellett volna az osztályt ismételnie; 
ez azonban olyan terhes rendelkezésnek látszott, hogy csak 1837-ig 
lehetett megtartani, Fábry leköszönése után meg is szűnt. 

Fábry 1837. július 1-én kelt lemondó levele élénken vilá-
gítja meg a tanárság akkori helyzetét és az iskola belső viszo-
nyait, miért is helyénvaló e fennkölt lelkű férfiú iratának némely 
tanulságos részét itt közölni. 

1 Az 1823. szept. 12-iki jegyzőkönyv 17. pontjában van említve 
Payr Sándor az Evangélikusok Lapja 1922. 25., 26., 27. számában foglalkozik 
Edvi Illés Pál hírhedt versével. 
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„Denn obgleich ich meinerseits die Beschäftigung mit der 
Bildung der Jugend überhaupt, und meine hiesige Amtsstellung 
insbesondere, für sehr ehrenvoll hielt und halte: so wusst ich 
doch sehr wohl, wie gering der Lehrerstand derzeiten von den 
Meisten geachtet und wie vielen andern Ständen derselbe nach-
gesetzt wird. Und miene Erfahrungen während meiner Amts-
führung haben diese Ansicht bestätigt, indem ich aus man-
chen Ereignissen und Erscheinungen abnehmen konnte, wie ich 
dadurch, dass ich als Advocat Lehrer geworden bin, mich in 
den Augen Vieler degradirt habe. 

Obgleich ich nur aber hauptsächlich von meiner vorherr-
schenden Neigung zum Lehrfache bewogen vor zwölf Jahren 
mein jetziges Amt übernommen habe: so war ich doch schon 
damals nicht gesonnen zeitlebens Lehrer zu bleiben, indem es 
mir wohl bekannt war, welch eine Frische der Kraft und Lust 
zum freudigen und gedeihlichen Wirken in diesem Fache erfor-
dert werden, und wie ßeydes der Abnahme und Abnützung 
unterliege." 

Elhatározását különösen a legutóbbi két év érlelte meg: 
„In diesen zwey Jahren nämlich haben sich Euer Hochwohlge-
boren bewogen gefunden, jene beyden Grundsätze, denen ich, 
wie Sie wohl wissen, schon zu einer Zeit zugethan war, wo ich 
an die Annahme eines Schulamtes gar nicht dachte, und welche 
Sie, aus übereinstimmender Ansicht, mit mir an dieser Schule 
eingeführt und aufrecht erhalten hatten, die beyden Grund-
sätze: „keine Abtheilungen in den Schul-Classen" und „keinen 
Kirchenzwang für die Schuljugend"1 aufzugeben. Hierdurch, 
und durch manche andere Bestimmungen des neuen Schul-
planes, dessen Genehmigung von Seiten des Löbl. General 
Convents bey mir keinen Zweifel unterliegt, da Sie denselben 
vorschlagen und anempfehlen,2 wird aber einerseits das Lehramt 
an der hiesigen Schule noch viel schwieriger und mühsamer 
werden, mehr Zeit und Anstrengung erfordern, als bisher; 
andrerseits kann eine eifrige Mitwirkung zur Ausführung irgend 
einer Massregel von Einem, der dieselbe aus Ueberzeugung 
verwirft, billigerweise nicht verlangt, vernünftigerweise nicht 
erwartet werden. Das Fallen jener beyden Hauptgrundsätze 
meiner Amtsführung wäre also schon an sich hinreichend 
meinen Amtsaustritt zu motiviren." 

Mindezeken felül még vagyonából is kellett költenie és 
iskolai teendői mellett saját anyagi ügyeit el is hanyagolta s 
ezzel kárt is okozott magának. 

A megválasztott tanárnak kiállították a Vocatort, a híványt, 
melyben pontosan meg voltak szabva kötelességei és javadal-

1 A templomjárásra vonatkozó nézetek az V. fejezet elején olvas-
hatók. 

- Schedius tanterve: Vorschlag zu einer vollständigen Schulordnung. 
Lásd a 85. lapon. 
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mazása; 1845-ig latinul állították ki, ettől az évtől kezdve 
magyarul. Az új tanárt a régibb időben a templomban az 
oltár előtt iktatták be hivatalába és itt mutatták be a gyüleke-
zetnek. Megható ünnepségben vettek részt iskoláink tanárai 
1860. október 31-én a Deák-téri templomunkban, Dr Hun/alvy 
Pál iskolai felügyelő és Dr Székács József püspök, hogy a 
hívek figyelmét és érdeklődését a gimnázium iránt felköltsék, 
az öreg tanárok elbúcsúzására és az újaknak felavatására egy-
házi ünnepélyt rendeztek. Az oltár előtt díszes emelvényen az 
egyházi elöljárók és a tanárok helyezkedtek el s a szép számmal 
megjelent hívek a templom hajójában foglaltak helyet. Ez alka-
lommal Hunfalvy Pál az új tanárokat bemutatta a gyüleke-
zetnek. Erre Kanya Pál szólott a távozóknak, Greguss Gyula 
igazgató pedig a beköszöntőknek nevében ; végül Székács super-
intendens buzgó imája és áldása fejezte be az ünnepélyt.1 

A tanítóság és tanárság megbecsülésének emlékét látjuk 
az 1845 aug. 12-i bányakerületi jegyzőkönyvben is, ahol a 31-ik 
pont így hangzik: „A Helytartó Tanács intézvénye. Apostoli 
Ő Felsége azon oknál fogva, melly az Isten-tisztelet foglalkozásai 
körüli szolgálatra alkalmaztatik, és a' fiatalság tanulásával 's 
nevelésével megbizatik, a' műveltebb viseletre minél jobban 
törekedjék 's a' becsületérzést mind magában, mind másokban 
felserkentse, elhatározni méltóztatott, hogy az országban minden 
törvényesen bevett vallási felekezetek kántorai, egyház-szolgái 
és tanítói a tisztesbek sorához számíttassanak, és vétségek 
esetében a' tisztesbekkeli bánásmód alá vettessenek, — ezen 
k. királyi határozat közhírré tétele 's megtartása, ezen egyházi 
kerületnek is meghagyatván — ahhoztartás végett kedves tudo-
másul vétetik." Különben iskolánk tanárai már előbb is a hono-
ráciorok sorába tartoztak tudományos képzettségük- és művelt-
ségüknél fogva. A theológiai képesítésen kívül nagy előnyükre 
vált az is, hogy többen előkelő családoknál nevelősködvén, az 
idegen nyelveket s a társadalmi műveltséget jól elsajátították s 
ezenkívül külföldi egyetemi éveik alatt is sok tapasztalatot 
szereztek. Iskolánk tanárai közül többen nagyműveltségű, világ-
látott férfiak voltak. 

A tanárválasztás rendesen úgy történt, hogy az Ausschuss 
a pályázók közül hármat jelölt ki s azok közül választott a 
General-Convent. 1843-ban Vajda Péter, aki két hónapig mint 
helyettes működött Taubner helyén, a következő folyamodvány-
nyal pályázott a „költészet-szónoklati tanítószék elnyeréseért":2 

„Méltóságos Főfelügyelő ur! 
Minden honfinak kötelessége lévén pályát választani, 

mellyen a közjóra munkálkodhassak, ajánlom én is szolgálato-

1 Batizfalvy 27 1. 
51 Egyházi levéltér I a. 74. 1843. 
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mat azon oktatói széken, mellyet két hónapig, mint helyettes 
elfoglalni szerencsés valék s mellyre annál nagyobb hivatást 
érzek magamban, minthogy különben is a szépirodalom meze-
jén valék és vagyok munkás, hova éppen a költészet és szó-
noklat tartoznak. Magamat Méltóságod kegyeibe ajánlva, ma-
radok Méltóságod igaz szolgája Vajda Péter, Pest Július 1. 1843." 

Az állásra pályázott még Dr Müller Gottfried, aki sokat 
tanult, utazott, írt; továbbá Dr Teichengraeber Lajos, aki szin-
tén külföldön, Berlinben, Halléban tanult. Az utóbbit melegen 
ajánlotta Szirmay Ádám, érdekében írt levelében. A Schul-
Comité 1843. július 13-án tartott ülésében a következő sorrend-
ben ajánlotta a három jelöltet: Teichengraeber, Müller, Vajda. 
Vajdára vonatkozólag a jegyzőkönyv így szól: „die genannten 
Recurrenten als Candidaten vorzuschlagen und zwar Herrn 
Vajda Péter als einen der beliebtesten Schriftsteller der Nation, 
dessen Genialität zu der Hoffnung berechtigt, dass er durch 
anhaltendes Studium und eine längere Übung im erziehenden 
Unterricht sich die nöthige Gewandtheit erwerben dürfte". 
A választás eredménye az lett, hogy Teichengraeber 76, Vajda 
Péter 23, Müller 9 szavazatot kapott. 

Előfordult az is, hogy a hármas jelölés mellőzésével válasz-
tották meg a jelöltet, mint például Heinrich Gusztávot 1871. 
június 29-én, de azzal a kikötéssel, hogy rendes tanárrá csak 
úgy lesz, ha a tanári vizsgálatot letette és oklevelet nyert. Ennek 
a kivételes választásnak oka a tanári karnak meleg ajánlása 
volt, mely még 1867-ben segédtanárul ajánlotta, mint „pesti 
születésü ifjút, ki az itteni gimnázium növendéke volt, külföldi 
egyetemeken tanári pályára készült s jeles képzettségénél fogva 
jó reményekre jogosít". 

A megválasztott tanár fizetéséhez tartozott a lakás is, me-
lyet eleinte a tanárok természetben kaptak az iskolaépületben. 
A későbbi időkben a tanárok az egyházi épületen kívül keres-
tek maguknak olcsóbb lakást. Ma nemcsak örvendetes, de szük-
séges is volna, ha bent lakhatnának az egyház tulajdonát képező 
épületekben. 

Volt arra is eset száz év alatt, hogy a tanár azért kért 
nagyobb lakást, hogy kosztosokat tarthasson, vagy nősülni 
készült. Utóbbi dologra vonatkozólag érdekesnek tartjuk Teichen-
graeber 1847. július 3-án kelt levelét, melyben elmondja, hogy 
ő, a rektor két évig lakott a tót egyházfi volt lakásában két kis 
szobában, melyek közel lévén a katonai pékmühelyhez, egész-
ségtelenek s nem elegendők egy családnak, pedig a protestáns 
iskolafenntartók tanáraiknak lakást is adnak, hogy megnősülje-
nek és családjuk legyen „sonst wären protest. Schulen nur 
Klosterschulen und ihre Lehrer Klosterbrüder. Nachdem ich 
aber nun auch in der herzlosen Einsamkeit noch länger zu 
verbleiben keineswegs gedenke und dies sich auch nicht ziemt, 
ersuche ich neuerdings, womöglich ohne allen Zeitaufschub 
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dringend, um eine geeignetere, geräumigere Wohnung".1 Az ö 
lakása szerinte nem is illett a humanitás tanárához, aki egyút-
tal rektora is az iskolának s mint rektornak is szüksége volna külön 
szobára, ahol a szülőket fogadhatná megbeszélések alkalmával. 

A megválasztott tanár alkalmazásáról eleinte az elöljáró-
ság belátása szerint intézkedett. Megtörtént, hogy a tanárt az 
elemiből áttették a gimnáziumba és fordítva, vagy a fiúiskolá-
ból a leányosztályba.2 1837-ben Stuhlmüllert, Petőfi tanárát 
át akarták tenni a leányokhoz, mivel a szülők a magyar és 
latin nyelv tanításával nem voltak megelégedve és a leányosz-
tályban jobban megállhatta volna helyét. Hattagú deputációt küld-
tek hozzá 1837. szeptember 1-én, melyhez még többen is önként 
csatlakoztak, de ő hajthatatlan volt és maradt a fiúiskolában. 1871. 
dec. 5-én az Egyházi választmány még fenntartotta magának azt a 
jogát, hogy minden tanerő mely osztályban, hol alkalmaztassék. 

A tanári állásokra a pályázatokat újságokban hirdették, 
de 1860-ban még azt is közhírré tették a lapokban, hogy 
az új tanárok milyen tárgyakat fognak tanítani. A buzgó 
tanárt az egyház mindig meg is becsülte és büszke volt 
reá. Az 1831. június 13-iki Particular-Convent jegyzőkönyve 
szerint az iskolafelügyelő Schedius jelentette, hogy idegenektől 
hallotta, hogy Fábry Pál rektort a soproni gimnáziumba hívták 
professornak és ő a nélkül, hogy e megtisztelő meghívásról 
szólt volna valakinek, elutasította. Az egyház ezért jegyzőkönyv-
ben adott nagy hálájának kifejezést. 

A régibb időkben lelkészi, vagy doktori oklevéllel bíró 
férfiakat alkalmaztak tanárokul, vagy akik főiskolai tanulmányaik 
mellett, mint gyakorló nevelők működtek. 1864 óta az egyház 
gimnáziumunkban csak oly férfiakat alkalmazott rendes tanárokul, 
akik az evangélikus egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt kaptak 
képesítő oklevelet. Ezeknek az okleveleknek az érvényességét az 
állam is elismerte, amennyiben ily felekezeti oklevéllel ellátott taná-
rok közül többet gimnáziumunktól saját tanintézetébe is átvett. Csak 
miután később az állam vette át a középiskolai tanárképzést és 
állami tanárvizsgáló-bizottságot állított fel, alkalmaztatnak isko-
lánkban is állami oklevéllel képesített tanárok. Az évszázad 
folyama alatt főgimnáziumunknak több tanára tünt ki számot-
tevő irodalmi munkásságával; voltak, akik iskolánkból az egye-
temre kerültek, többen lettek a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai, voltak sokan, akik irodalmi munkásságuk mellett a gya-
korlati pedagógiában való kiváló tehetségükkel, vagy jó iskola-
könyveikkel gyarapították iskolánk jó hírét. 

1 Életkörülményei mégis úgy alakultak később, hogy családot nem 
alapított s vagyonát jótékony célokra hagyta. Végrendeletében különösen az 
iglói főgimnáziumról emlékezett meg. 

• 1857-ben Argayt a gimnáziumból az elemibe és 1858-ban Dürrin-
gert az elemiből a gimnáziumba tették, akit azonban később ismét az 
elemibe helyeztek. 
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Tanárok élet-
rajzai; szék-

foglalók 

Az igazgató-
ság 

A tanári testület maga is gondolt arra, hogy tagjainak 
életrajzi adatait megőrizze. A jegyzőkönyvekben, naplókban több 
helyütt vannak életrajzok, melyeket az illetők sajátkezüleg jegyez-
tek be. A későbbi időkben szokásban voltak a tanári székfog-
lalók is, mely ünnepélyek igen alkalmasak voltak arra, hogy az új 
tanárokat az egyház és iskola elöljárói megismerjék. A mai prózai 
időkben már ez a régi gyakorlat is csak a mult emlékei közé tartozik. 

Szeretett, érdemes tanárát holta után is megbecsülte az 
egyház és iskola. 1873-ban Szénássy Sándornak sírkövet emel-
tek, melyet külön ünnepéllyel avattak fel. Böhm Károly tiszte-
letére 1896. febr. 11-én tartott iskolánk búcsúünnepélyt, mikor e 
jeles igazgatónk a kolozsvári egyetemre távozott. Ünnepélyt 
rendezett az egyház és iskola 1912-ben is, mikor Góbi Imre 
igazgatót a királyi tanácsosi címmel, Weber Rezső tanárt pedig 
a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki a király. 

Az igazgatói állás szervezése 1825-ben került először szóba, 
mikor Fábry Pált választották meg. Fizetéséről megfelelőleg 
gondoskodtak, csak alkalmas és állásához illő lakást nem tud-
tak nyújtani, mivel a hivatalos lakások mind le voltak foglalva. 
Csak 1845-ben tudtak Teichengraebernek (Tavasy-nak) illő 
lakást rendelkezésére bocsátani, amelyre azért volt szüksége, mivel 
„a rektornak sok különféle rangú és karakterű személyiségekkel kell 
érintkeznie". Az igazgatói hivatal már a régi időben is sok teendővel 
járó, nehéz és türelmet, valamint tapintatot igénylő feladat volt. 
A hivatal átadása mindig jegyzőkönyv felvételével történt, mely 
magába foglalta az igazgató rendelkezésére bocsátott könyvek, 
pecsétek és egyéb tárgyak jegyzékét. Egy ily tudósításból, mely 
szerint Kanya Pál 1843. április 30-án átadta Dr Teichengtaeber 
Lajosnak a Dr Taubner Károlytól annak idején átvett tárgyakat, 
érdekes és tanulságos az a rész, mely saját igazgatói működéséről 
szól: „IV. Egyéberánt díszes ideigleni hivatala viselésében az iskola 
célját 's irányát 's egyszersmind a' protestáns tanítók-oktatók 
kényes ellátását az alólírott szemei előtt tartván, csendet, békét 
's egyetértést valamennyire hatalmában volt, enmegtagadásával 
is eszközleni törekedett. Nem tolakodott a nyilvánosság eleibe, 
se nem vonult el előle: lármát, komédiát 's e' féle szemfény-
vesztők 's kuruzslók nyegleségeit az iskola magasztos céljaival 
összeférhetetlennek gondolván. A' külön osztályú növendékek-
nél mindenkor illető tanítójok iránti tiszteletet 's ezen alapult 
tekintélyt fentartani 's öregbíteni szent kötelességének tartotta; 
a' szülék 's tanítók közé tolakodni ocsmány 's illetlen szemte-
lenségnek tartván, azokat az előfordult esetekben értesítés végett 
az illetőkhöz utasította, fentartván magának, a' hol ez úton talán 
a' célt el nem érendette volna, e' beli további lépéseket. De 
lefolyt igazgatósága alatt ilyesmi alig fordult elő. Tiszttársaival 
pedig mindenkor barátsági viszonyokban élni törekvék: 's hoz-
zájok hasonlónak magát gondolta, 's mint olly egyént, a' kire 
a' nemes ekklézsia a' díszes hivatalt bízván — ezzel nemcsak 
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megtisztelte, de egyszersmind a' tanítói kar képviselését — 's 
szükség idejében védelmét szent kötelességéül tette." 

„Ezen egyszerű, őszinte, 's nyílt cselekvésmód által a' 
nemes gyülekezet és tiszttársai bizodalmát 's szeretetét elérni 
szerencsés vala. Ezen öntudatot, mint életének legfőbb fény-
pontját viszi a' magányba 's magát tovább is mind a' nemes 
gyülekezet régóta tapasztalt kegyébe, mind a' tiszttársai annyi-
szor tettek által bebizonyított őszinte barátságába ajánlja. 

Pesten, Sept. elején 1845. 
Kanya Pál s. k. 

Tisztelt elődje 's társa leglelkiismeretesebb hivatali eljárá-
sának meggyőződésével köszönettel átvette a' fent elősorolt 
irományokat, eszközöket és pénzt. 

Pest. Octob. 20-án 845. Dr Teichengraeber Lajos, 
mint igazgató." 

A tanárok iskolai és iskolán kívüli munkássága száz év 
alatt sokfelé irányult. 1855-ben a tanárok iskolai munkája úgy 
volt megszabva, hogy az ókori és modern nyelvek tanárai a dol-
gozatjavítások miatt „höchstens" heti 17 órára köteleztettek, míg 
a többi szakon levők rendszerint heti 20 órában tanítottak. 
Az iskolai teendők akkor még egyszerűbbek voltak, minthogy 
még nem alakultak meg a különféle iskolai egyesületek és a 
szertárak sem igényeltek semmi különös munkát, minthogy az 
iskola egész felszerelése még kezdetleges volt. 

Kanya sok munkát fordított az egyházi levéltár rendezé-
sére; éveken át tartó munkája volt a register-készítés; az iskola 
múltjára vonatkozó több nyomtatott füzetet is adott ki. Ő készí-
tette az 1840-i Canonica Visitatio szép latinsággal írt jegyző-
könyvét, amiért 20 ft jutalmat kapott. 1822-ben tartott vizsgái 
beszédét és 1840-ben mondott tanévmegnyitó beszédét a levél-
tárban helyezték el. Az iskola hírnevét növelte az a körülmény 
is, hogy ő volt a Palatínus gyermekeinek házi tanítója. Tavasy-
nak (Teichengraeber) országos pedagógiai munkásságáról már 
megemlékeztünk. Komoly iskolai munkája olvasható ki vizsga-
rendjéből is. Vezekényi Horváth Zsigmond görög tanítását az 
egyháztanács maga is nagyra becsülte, úgyhogy egy ízben 
jegyzőkönyvben fejezte ki ama kívánságát, hogy a görög nyelv 
tanítása a gimnáziumban ö reá bizassék. Ugyanő 1865-ben az 
egyháztanácstól tantermet kért görög előadások tartására, melyek-
nek célja volt gyors nyelvtanulás mellett Pindarosnak egyetemi 
színvonalon való magyarázása „egyetemi modorban szövegíté-
szeti, régiségtani, felsőbb nyelvtani és szószerkezeti értelmezé-
sekkel oly férfiak számára, kik már a görög nyelvvel foglal-
kozván, annak titkos szentélyébe is be akarnak jutni, s az ily elő-
adások hiányát egy egyetemmel bíró városban sajnálattal érezik." 

Tavasy idejében 1845-ben a protestáns tanárok iskolánk-
ban tartották országos gyűlésüket, a hetvenes években pedig 

8* 

A tanárok 
iskolán kívüli 
munkássága 



100 

a Középtanodai Tanáregylet elnöke Berecz Antal iskolánk tanára 
lévén, az illető egyesület nálunk tartá havi üléseit, e célra termet 
kapva „miután a Presbitérium a tanügy érdekeit mindenkor 
előmozdítani igyekezett". Tanári gyűlésekre mindig szívesen adta 
át az egyház az iskolatermeket, sőt 1845-ben még arra is fel-
hívta az egyháztagokat, hogy a vidékről feljövő tanároknak 
szállást adjanak és ellátást is ,,in Anbetracht, wie erspriesslich 
ähnliche Versammlungen dem Schulwesen, von dessen Tüchtig-
keit das Wohl der Nachkommenschaft hauptsächlich abhängt." 
Sürün látogatott, népszerű természettudományi előadásokat tar-
tott iskolánk dísztermében 1866-ban Greguss Gyula; mikor 
azonban e lelkes tanár nagy sajnálatára a háborús viszonyok 
miatt lehetetlen volt a szükséges apparatusokat beszerezni, — 
az előadások megszűntek. 

A háborúban is megtették kötelességüket iskolánk tanárai. 
A szabadságharcot végig küzdötte Tavasy (Teichcngraeber) Lajos 
igazgató és Batizfalvy István, továbbá Greguss Gyula, Szénássy 
Sándor. A világháborúban is részt vettek tanáraink; névszerint: 
K. Galli Lajos, Dr Kiiment Jenő, Dr Koch István és Oppel 
Imre, valamint iskolaorvosunk Dr Bexheft Ármin; Dr Kiiment 
Jenő kartársunk három évig szenvedett olasz hadifogságban. 

A tankönyvírás terén is sok jó munkát végeztek iskolánk 
tanárai. Kanya földrajzi műve volt igen elterjedt a régi időben, 
valamint Melczer nyelvtani könyvei. Később Dorner természet-
rajzi, Batizfalvy pedig történelmi tankönyveket adott ki. Szénássy 
latin nyelvtana nagy hírnek örvendett. Elischer-Fröhlich homerosi 
szótára még ma is használatban van; újabb időben Böhm pszi-
chológiája és logikája, Góbi magyar irodalomtörténete, poétikája, 
stilisztikája és retorikája örvendett közkedveltségnek. Lehr Albert 
— egyéb szakművei kívül — főkép Arany Toldijának klasszikus 
magyarázatával szerzett maradandó nevet a hazai oktatásban; 
Tolnai Vilmost a magyar nyelvtudomány és irodalomtörténet 
sorozza legkiválóbb munkásai közé. Bereczky vallástani kézi-
könyvei is mindenütt ismeretesek. Mikola Sándor és Rátz László 
a mathematikai oktatás reformja körül szereztek érdemeket; előbbi 
a fizika terén fejtett ki sikeres munkásságot, utóbbi többéven keresz-
tül szerkesztette és kiadta a Középiskolai Mathematikai Lapokat s 
tagja volta nemzetközi mathematikai reformbizottságnak. Szigethy 
vallásos érzülettől és hazaszeretettől áthatott történeti tankönyvei 
mindig értékes termékei maradnak a magyar tankönyvirodalomnak. 
Hittrich latin nyelvtana, külön római és görög régiségtana, valamint 
latin olvasókönyvei hasznos eszközeivé váltak a sikeres oktatás-
nak. Serédinek rövidre szabott, de minden tudnivalót egybefog-
laló Filozófia története a felsőbb oktatásnak tesz jó szolgálatot. 

A korán elhunyt Hazaynak külföldi folyóiratokban meg-
jelent filozófiai cikkei távoli szakkörökben is méltó feltűnést 
keltettek. Tanári testületünk több tagja az újabb időkben az 
Evangélikus Luther Szövetség szép céljait támogatja ismeretter-
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jesztő előadások tartásával, névszerint Dr Bogsch Sándor, 
Dr Böhm Dezső, Ihász József, Dr Koch István, Dr Kubacska 
András, Mikola Sándor, Dr Remport Elek, Renner János, 
Dr Tolnai Vilmos és Hittrich Ödön a Szövetség elnöke. Egyes 
tanárok az ország bizonyos részei kulturális érdekeinek elő-
mozdításával, múltjának s jelenének a tanulmányozásával szerez-
tek érdemeket, így Weber Rudolf, Szepességre vonatkozó iro-
dalmi és társadalmi tevékenységével Mikola Sándor pedig az 
elszakított Vendség történetének s politikai, ethnografiai helyzetének 
megvilágítása által a külföld előtt is méltányolt politikai tevékenysé-
get fejtett ki. De valamennyi tanár évszázados munkásságának 
mintegy betetőzője Böhm Károly filozófiai működése,' melynek vég-
célja a nemzet nevelése az intelligencia nemesítése által. Ebben 
az irányban működtek iskoláink tanárai Schediustól Böhmig és 
működnek mind e mai napig is. 

Iskolánkat fenntartó egyházunk az intézet tanárait kezdettől 
fogva megfelelően honorálni iparkodott, de anyagi erejének 
elégtelensége folytán mindig nagy megerőltetésbe került az alkal-
mazottak ellátása. Az elmúlt évszázad alatt az iskola tanárai és 
tanítói folytonos kérésekkel fordultak az elöljárókhoz, míg végre, 
egyre növekedvén a drágaság és a megélhetés nehézsége, az 
egyház az állam segélyét volt kénytelen igénybe venni és ezt 
bölcsen is cselekedte, mert a szerencsétlenül végződött világhá-
ború oly katasztrófába döntötte az autonom felekezeteket is, hogy 
az állam hozzájárulása nélkül lehetetlen lett volna iskoláikat 
megfelelő módon fenntartani. 

A tanítószemélyzet fizetéséről száz évnél hosszabb időre 
vonatkozó adataink vannak: 

1798-ban az orgonista tanító a következő ellátásban része-
sült : szabad lakás (hospitium liberum), fűtés (calefactio), évi 
fizetés (salarium) 200 frt, minden tanuló után járó havi tandíj 
(didactrum) 2 frt 40 kr. 

1812-ben a rektor lakáson, fűtésen, havi 1 frt didactrumon 
kivül évi 500 frt fizetést kapott, a collega pedig 200 forintot. 

1821-ben lakáson, fűtésen, havi 2 frt tandíjon kívül a 
rektor évi fizetése volt 300 frt, a collega primus-é 200 frt. 

1840-ben a fiúiskola öt tanítójának mindegyike kapott 
háromszobás lakást, öt öl tűzifát, minden tanítványa után pedig 
hónaponként 48 krajcárt. Az évi fizetés következő fokozatú volt: 
első elemi tanító 120 frt, második elemi tanító 160 frt, gramma-
ticai docens 160 frt, a syntaxis docense 200 frt, a humanitas 
docense, aki egyúttal rektor is volt, 300 frt. 

1847-ben Tavasy Tanodai Hirleményéből a következőket 
tudjuk: „az első és második elemi tanító fizetése 160 frt. pp., az I. 
II. polgári és gymnasialis osztály tanítójának fizetése 200 frt, a III. 
IV. gymnasialis osztályé 240 frt, a szónok-költészi tanítóé, aki 

1 Az ember és világa F., II., III., IV. k. 

Tanári 
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egyszersmind igazgató is, 300 frt. A két leányosztály tanítója 
200—200 forintot kapott. A rajztanító 160 forintot, az ének-
tanító 80 forintot, a testgyakorlási tanító 120 forintot." 

„Ezen készpénzi fizetésen kívül van még a rendes osztály-
tanítóknak egy, mintegy három kisebb szobából s egyéb ide-
tartozókból álló szabadszállásuk a tanodai épületben s akik itt 
nem laknak, vagy helyszűke miatt nem lakhatnak, lakbérvált-
ságul részint 160, részint 180 frtot kapnak évente; továbbá 
húznak évente öt ölnyi famennyiségre számítva 50 frtnyi vált-
ságot és még 4 pfrtot szállástisztogatás fejében. Mindebben a 
szaktanítók nem részesülnek, kivévén az énektanítót. 

Ami immár a tandíjat illeti, ez a gyülekezet határozata 
szerint, helybeli és vidékiekre nézve egyiránt, egy-egy növen-
dékről mindöszve csak 8 pfrtot tesz ki. És ezt maga az illető 
osztálytanító szokta beszedni. Ezen kívül azonban szedet még-
a gyülekezet minden egy-egy növendéktől a beiratáskor a pro-
testánsoktól 1 frt 36 krt, a nemprotestánsoktól illetőleg 4 frtot. 
Amikből 48 p. kr. mindannyiszor a tanodai kisebb pénztárba 
tétetik le apró tanszeri költségekre és a tanszolga fizetésére (ki 
a téli hónapokban 12, a nyáriakban 8 pfrtot kap havonként és 
egyrendbeli egész ruházatot; meg az egy-egy vizsgálatkor 
2 pfrtot), a többi a főgondnok úr kezelése alá adatik, részint 
tanodai faköltségre, részint pedig egyéb tanodai szükségesek 
fedezésére. S im ennyiből állanak a tanodánk körüli fizetések." 

1853-ban a tanítói fizetés a fapénzzel együtt 370—410 frt volt.1 

1854-ben a humanitási osztályt azért szüntették be, hogy 
az alsóbb osztályok tanárait jobban díjazhassák. Ugyanekkor 
beszüntették a következő tanárok fizetését: Virnau János rend-
kívüli tanár, Feil György énektanár, Merkl Lajos rajztanár és 
Clair Ignác tornatanárét. 

1855-ben a megélhetési viszonyok a háború és elnyomatás-
okozta körülmények következtében oly tarthatatlanokká lettek, 
hogy a tanári testület tagjai következő kérvénnyel fordultak az 
egyházhoz: „Löbliche Gemeinde! Gefertigte zum Theil in ihrem 
Beruf ergraute Lehrer an der hiesigen Schule, von der äussers-
ten Noth und der Pflicht der Selbsterhaltung getrieben, wagen 
nochmals eine löbl. Gemeinde zu bitten, sie möge in ihrer 
Gerechtigkeit, Weisheit und Menschenfreundlichkeit ihrer Noth 
durch Massregeln zusteuern, welche geeignet sind, sie schleu-
nigst dem sichern Verderben zu entreissen und wenigstens bis 
endlich die so sehr gewünschte völlige Reorganisation unserer 
Schulanstalten ins Leben tritt, ihnen einen Theuerungs-Beitrag 
auf die Jahre 1853 und 1854 zukommen lassen, ehe es zu spät ist. 

1 A tanítok fizetésüket ekkor a bécsi viszonyokkal hasonlították össze. 
^Um in Pest (einem 2-ten Wien) im Vergleich mit den Lehrern der Wiener 
evang. Gemeinde dem Stande angemessen dotirt da zu stehen, hätte der 
Lehrer nächst natural Quartier oder Örtlichkeits angemessenem Quartier-
gelde noch 590 fl Cm zu beansprechen." 

Drágasági 
segélykérés 
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Mit der vollen Zuversicht, dass die löbl. Gemeinde uns 
keine Fehlbitte thun lassen wird, verharren wir — einer löbl. 
Gemeinde — ergebenste Lehrer — Samuel Stuhlmüller, Ludwig 
Melczer, Stephan Wagner, Johann Pfitzner, Argay János, Ludwig 
Balassovits, Paul Kanya, Pest am 3. Januar 1855." 

1857-ben a helyzet némileg javult, mert a tanárok fize-
tése 400 frt Cm lett lakáson és 50 frt fapénzen kívül. 

1859-ben a tandíj emeléséből egyenkint 50 frt drágasági 
segélyt kaptak. 

1864-ben elvileg kimondotta az egyház, hogy a tanpénzt, 
melyet eddig a tanárok szedtek, a tanári kar erkölcsi és anyagi 
előnyére beváltja. A tanároknak régi óhajtása volt az, hogy a 
tandíjat ne őnekik kelljen tanítványaiktól beszedniök. Az egyház 
méltányolva ezt a kívánságot, kimondta a tanpénz megváltását 
és minthogy a tanár fizetése a tanpénzzel együtt körülbelül 
1100 frt-ra rúgott, a tanárok fizetését 1200 frtban állapította 
meg.1 Ezenkívül a három idősebb gimnáziumi tanár még egyen-
kint 150 frt pótlékot is kapott. Úgy a tanárok, mint a tanítók 
is hálás köszönettel vették a fizetésrendezést, mert ezzel nyu-
godt megélhetésük biztosítottnak látszott; de ez a helyzet rövid 
ideig tartott, mert már 

1868-ban újból drágasági pótlékot kértek. 
1873-ban a tanárok és tanítók 250 frt lakbérpótlékot kap-

tak, a segédtanárok pedig 180 frtot. 
1874-ben dec. 3-án a testület azt kérte, hogy a fizetési 

1800 frtra emeljék, „hivatkozván egyrészt a középtanodai taná-
roktól nemcsak belső képzettség, hanem külső megjelenés tekin-
tetében is megkívánt fokozottabb igényekre, másrészt arra, hog> 
a fővárosi középtanodák tanárai évenként 1800 frtnyi állandó-
sított fizetésben részesülnek". Az Egyházi Választmány azonban 
mivel a költségvetés tetemes hiányt tüntetett fel, a legjobt 
akarat mellett sem volt abban a helyzetben, hogy a kérelemnel 
helyt adjon. 

1880-ban az intézetnél töltött évek szerint számított 50 frto; 
ötödéves korpótlékot kaptak a tanárok, kiknek az élet nehéz-
ségeivel vívott küzködése mélyen meghatott egy kiváló, tudói 
egyháztagot, Dr Wagner János egyetemi tanárt, aki 1889-ber 
20,000 frtos alapítványt tett azzal a céllal, hogy annak kamata 
minden évben a tanárok között egyenlően osztassanak el. 

Az egyház ezentúl is drágasági pótlékokkal támogatt; 
tanárai t ; e pótlék volt 1890-ben 100 frt, 1893-ban 300 frt 
1894-ben az ötödéves korpótlékot 50 frtról 100 frtra emelték 

Az államsegély8 igénybevételének egyik célja az volt, hog] 
tanárai helyzetén könnyítsen az egyház és iskoláját más intéze 

1 Ez alkalommal az elemi iskolai tanítók fizetését is 1200 frtra emel 
ték, de az ő fizetésükből levonták az általuk bírt természetbeni laká; 
értékét. 

* Lásd a 72. lapon. 

A tanpénz-
megváltás 

r Az állam-
. segéllyel k i -

egeszi te t t 
fizetés 



104 

tekkel versenyképessé tegye. Az állami szerződés értelmében az 
iskola tanárai 1600, 1400, 1300 frtos fizetési fokokba soroztat-
tak, de már 1906-ban az iskolafenntartó egyház megadta azt a 
fizetési pótlékot, melyet az állami tanárok már néhány év óta 
élveztek; ez a pótlék azonban a tanári kar több tagjának jogos 
igényét nem elégítette ki. A rangsorba osztott tanárság időnként 
külön megállapított pótlékaival mentünk a világháború elé s a világ-
háború előtti évek egyszerű, de kielégítő viszonyaira, ha ma 
visszagondolunk s mai Ínséges állapotunkat akkori tisztességes 
helyzetünkkel összehasonlítjuk, úgy látjuk csak, hogy egyé-
nenkint is mennyit veszítettünk a háborúban. Mert a mult szá-
zad elején történt devalváció eltörpül azok mellett a pénzelérték-
telenedések és árdrágítások mellett, melyeket a mai kor intelligens 
embereinek kell elviselniük, akik tanári munkásságukból akar-
nak megélni. 

Az utókor tájékoztatása céljából felsorolunk néhány adatot, 
melyek némi képet nyújtanak a megélhetés mai nehézségeiről. 
Áttekintést nyujtunk a tanári fizetésekről a mai időkben és 
ezekkel kapcsolatosan közöljük a legszükségesebb cikkek 
piaci árait. 

1922. szeptember 1-én a főgimnázium tanárainak fizetése 
a következő volt.1 
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Huszonegy tanárának fizetésére az egyház 1922. okt. havára 
5843 koronát fordított, az állam pedig a természetbeni ellátáson kívül 

1 Az államszerződés értelmében a 20 rendes tanár közül az egyház 
egy évre 4-nek 3600 K-t fizet, 4-nek 3200 K-t, 4-nek 2800 K-t, 4-nek 
2600 K-t, 4 nek 2400 K-t. A törzsfizetés fennmaradó részét az állam adja 
fizetéskiegészítésül. 
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157,169 koronányi pótlékkal járult. Ez összegek egy hónapra szól-
nak, de így sem tekinthetők biztos számítási alapnak, mivel a 
különböző pótlékok évközben is folyton változnak mennyiség-
ben és elnevezésben is. 

Idecsatolunk egy kimutatást arról, hogy hány koronába kerül-
tek 1922. október közepén a legfontosabb életszükségleti cikkek: 

Búza 1 mm 11,000 Egyszerű férfiruha 40-60000 
Marhahús 1 kg 460 „ „ ing 3—5000 
Borjúhús 1 „ 500 „ „ cipő 10—15000 
Disznóhús 1 „ 450—600 Tányér, darabja 250 
Zsír 1 „ 900 Vizespohár, darabja 75 
Kenyér 1 „ 122 Szén, belföldi 1 mm 780 
Cukor 1 „ 540 „ külföldi 1 „ 2600 
Szőlő 1 „ 136 Tűzifa 1 „ 1000 
Hagyma 1 „ 100 1 zsemlye 9 
Liszt, 0-ás 1 „ 188 Gyufa, i doboz 12 
Liszt, kenyérnek 1 „ 160 (A gyufa a háború előtt 
Tej 1 liter 45 2 fillér volt, tehát a drá-
Tojás 1 drb 37 gulás 600-szoros.) 

A helyzet megvilágítására szolgáljanak még a következők: 
Az öt éve szolgáló tanár 1922. október havára a követ-

kező illetményeket kapta: 200 K egyházi törzsfizetés, háborús 
segély 183 K, rendkívüli segély 6750 K, drágasági segély 800 K, 
állami fizetéskiegészítés 41 K, természetbeni ellátás értéke 
2600 K; összes havi jövedelme 10,574 K. Ha a legegyszerűbb 
vendéglőben a legegyszerűbb módon ebédel, akkor ebédje 
naponta belekerül 150 K-ba. Évi lakáspénzéből egy hónapra 
esik 433 K, holott egy bútorozott szoba ára 2—3000 K havon-
ként. A harminckét éve működő tanár havi jövedelme a termé-
szetbeni ellátás (liszt, só, cukor, fa, szén) értékével együtt 
14040 K. Családtagok után külön kap még 2733 K-t ; 
t. i. 2600 K a hónapi természetbeni ellátás értéke, 133 K pedig 
az 1600 K évi családi pótléknak tizenketted része. 

A mai időben (1922. okt. 15) egy öt tagú család élelme-
zése lakás, fűtés, világítással együtt egy hónapban 28,859 K-ba 
kerül; egy évre tehát 346,308 K-ba, míg ezzel szemben testü-
letünkben a VIII. oszt. 3. fokán levő kartárs öt tagú családja 
eltartására kap egy évre a természetbeni ellátást személyenként 
és havonként 2600 K-val számítva 266,960 K-t, vagyis 79,348 
K-val kevesebbet a létminimumnál. 

A természetbeni ellátás az állam részéről abban áll, hogy 
minden tanár és családjának minden tagja hónaponként és 
fejenként kap 1 kg. zsírt, 1 kg. sót, 1 kg. cukrot, 10 kg. lisztet, 
10 kg. krumplit; e cikkeknek egy havi összes ára 129 K. Ad 
továbbá az állam kedvezményes áron (650 K) egy pár cipőt, 
gyermekeknek is (350 K); továbbá 6 m vásznat, összesen 240 
K-ért; egy személyre való ruhaszövetet 500 K-ért; 10 q hazai 
szenet fuvarral együtt 900 K-ért, 10 q fát fuvarral együtt 
500 K-ért. 
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A tanárok helyzetét nem is akarjuk tovább részletezni, 
csak annyit említünk még meg, hogy összes készpénzilletményük 
a békebelinek kb. 24-szerese, holott az élelmiszerek átlagos drágu-
lása 300-szoros. Mikor így a létfenntartás elsőrendű szükségleteinek 
megfelelő kielégítésére sem elegendő összes illetményük, egyáltalá-
ban alig gondolhatnak ruhanemüek pótlására, melyeknek a drá-
gulása 600—800-szoros. Könyveket nem vásárolhatnak, újságra 
előfizetni képtelenek, színházba járniok lehetetlenség. Azelőtt a 
szünidőkben külföldre is utazhattak, ami ismereteiket nagy 
mértékben gyarapította; ma erre még csak nem is gondol-
hatnak. 

Az állam is érzi a súlyos helyzetet; éppen ezért adta ki a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 118,500/922. V. számú 
rendeletét, mely szerint a felekezeti főgimnáziumoknál működő, 
fizetési osztályokba sorozott és fizetéskiegészítő államsegélyben 
részesülő igazgató, rendes tanárok, amennyiben a fizetéskiegé-
szítő államsegélyhez kötött összes feltételeknek megfelelnek 
1922. július hó 1-től a havi drágasági és rendkívüli segély 
szempontjából az állami középiskolai alkalmazottakkal egyenlő 
elbánásban részesíttetnek. Ezen intézkedés által főgimnáziumunk 
tanárainak legalább olyan megélhetési alap van biztosítva, mint 
állami kartársaiknak. A jövő hogyan fog alakulni, az Isten 
kezében van. Mi mindenekfelett azt reméljük és óhajtjuk, hogy 
egyház és állam harmonikus együttműködése tartsa fenn ezen-
túl is azt a kulturális munkát, melyet százados hagyományok 
alapján végeznek iskolánkban tanáraink.1 

Bár az egyházban és az államban egyaránt megvan a 
legmesszebb menő jóakarat, mégis a testi munkások megélhe-
tése jobban van biztosítva, mint a szellemi munkával foglal-
kozóké, de vigasztal egyrészt a jobb jövő reménye, másrészt 
a szellemi munka által nyújtott felemelő öröm és nyugodt 
öntudat. 

Egyházunk elöljárói iparkodtak alkalmazottaikról öreg 
napjaikra is gondoskodni. 1837-ben Steinweg tanító kért segélyt 
és kapott 500 frtot, mert a gyülekezet a gondoskodást „christ-
liche Pflicht"-nek tartotta. 

Az 1839. okt. 14-iki Ausschuss-Convent jegyzőkönyvének 
2. pontjában a következők olvashatók: „Diese hilfsbedürftige 
Lage des H Professors Sam. Stuhlmüller und die durch Hn 
OCurator Carl v Gömöry geschilderte Noth, in der sich die 

1 A régi időnek szinte álomnak tetsző képe elevenedik meg előttünk 
Doleschall egyik adatából. Műve 55. lapján elmondja, hogy 1817-ben az újon 
nyitott leányiskola tanítójának fizetése volt, lakáson kívül: 500 fl. W. W., 8 ö) 
fa és minden tanuló után havonként 2 fl. ( = 8 4 kr.). „Es war dies in einer 
Zeit, wo ein Pfund Rindfleisch 12 kr. W. W. (etwa 5 kr. ö. W.), ein Pfund 
Schweinefleisch 18—24 kr, Kalbfleisch 24—30 kr., Butter 48 kr. W. W. 
kostete (Schams, Beschreibung der königlichen Freystadt Pest, 1821 S. 48), 
ein ganz anständiges Einkommen." 

A nyugdíj 
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Frau Predigers Wittwe v Kalchbrenner befindet, veranlassen 
den obtitn. Hn Praeses und Schulinspector Dr Fabini, die 
Motion zu machen: wie diesen gegenwärtigen und ähnlichen 
Uebelständen der Hn Angestellten bey unserer Gemeinde und 
ihrer Angehörigen vorgebeugt und abgeholfen werden könnte? 

Worauf man einstimmig sich zu dem Vorschlag verständigte, 
dass es die Ehre und die Stellung, in der sich die Gemeinde 
hier in der Hauptstadt des Landes unter verschiedenen 
Glaubensgenossen befindet, erheische, einen Versorgungs-Fond 
für ihre dienstunfähigen Hn Prediger, Lehrer und ihre hinterlas-
senen Angehörigen auf irgend eine Weise auszumitteln; in 
Folge dessen man zugleich auf eine Deputation oder Commis-
sion, die am füglichsten unter dem Praesidio des Hn Schul-
Inspectors Dr v Fabini, von den Schul-Commissions-Beysitzem 
und dann noch einigen durch den Hn Praeses zu ernennen 
den Gemeindemitgliedern zusammengesetzt werden könnte, 
anträgt, welche Commission sodann diesen Gegenstand in 
Berathung zu nehmen, und einen umfasslichen Plan über die 
Creirung eines Unterstützungs- und Versorgungs-Fonds für 
obgedachte Individuen auszuarbeiten und auf dem üblichen 
Wege Einem Gen.-Convente zur Genehmigung zu unterbrei-
ten hätte." 

A tervezet csakhamar elkészült és az elnök, Fabini 
professor 1840. julius 30-án előterjesztette, mely szerint a 
létesítendő alap teremtésére felemelnék az iskolai beírási és 
tisztogatási díjat, továbbá erre fordítanák az offertoriumo-
kat, azonkívül minden alkalmazott befizetne évenként 10 frtot 
Cm-ben (Conventions-Münze). Ez volna az alaptőke. Azonkívül 
adományokat gyüjtenének keresztelők és esküvők alkalmával. 
A nem evangélikus tanulók által fizetett többletet is erre az 
alapra irányozták elő. Később ehhez az alaphoz csatolták az 
1843-ban a Schedius-ünnepen letett 2000 frt Cm Schedius-
alapítványt is, mely az adományokkal már 3000 frt Cm-re 
nőtt. A minimális nyugdíjat 100 frt Cm-ben állapították meg 
azzal a feltétellel, hogy lelkész, tanár, vagy ezeknek özvegye 
egyformán kapja, valamint gyermeke is 18 éves koráig. 

A nyugdíjintézet azonban nem valósult meg és ezért Kányát 
és Stuhlmiillert 1860-ban egyes egyháztagok által külön felaján-
lott összegek segítségével nyugdíjazták. 

1870-ben is foglalkozott az egyház a nyugdíjintézet kér-
désével, mikor meg is állapították az alapszabályokat, melyek 
szerint az alkalmazott 30 évi szolgálat után 600 frtot kapott 
nyugdíjul. Weninger Vince azt a szakvéleményt is előterjesztette, 
hogy a tanárok családjukat külön biztosítsák valamely biztosító 
intézetnél. 

Végre 1890-ben gróf Csáky Albin vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter megtette a kezdeményező intézkedéseket az 
Országos Tanári Nyugdíjintézet létesítésére. Főgimnáziumunk 

Az Országos 
Tanári l y u g -
díjintézet 
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tanári testülete a legnagyobb örömmel üdvözölte a miniszter 
ezen humánus intencióját s minthogy nemes egyházközségünk 
a miniszter tervéhez, autonom jogainak fenntartása mellett, 
anyagi támogatásával is hozzájárulni késznek nyilatkozott, a 
tanári testület minden tagja azon reménnyel kecsegtette magát, 
hogy ezen államilag tervezett nyugdíjintézmény életbelépése 
esetén, az aggkorban, munkás életéhez méltó sorsban, gond-
talan nyugalomban fog részesülni.1 1893. április 8. és 9-én a 
miniszter értekezletet tartott, hogy az érdekelteknek a nyugdíj-
intézet létesítésének módozatairól való véleményét megtudja, 
minek folytán az ügy annyira megérlelődött, hogy az 1894. évi 
XXVII. törvénycikkel végre megalkottatott az Országos Tanári 
Nyugdíjintézet.2 E törvény a tanárok helyzetét humánus módon 
szabályozta, ahogy a magyar kultúra terjesztői megérdemlik. 
Sőt a háborús viszonyok nehézségei között az állam különféle 
pótlékokkal és segélyekkel iparkodik némileg könnyíteni a nyug-
díjasok és özvegyek, valamint az árvák mostoha helyzetét is. 

Itt emlékezünk meg arról, hogy úgy nyugdíjas, mint 
működő kartársaink a vesztett háború okozta köznyomor idején 
a különféle külföldi missziók és Dr Raffay Sándor püspök 
útján élelem, ruha és pénzsegélyben részesültek. 

Iskolánk tanárainak életrajzát könyvünk IX. fejezetében 
közöljük; 22. mellékletünkben pedig mindazoknak a betüsoros 
névjegyzékét foglaltuk össze, akik e század lefolyása alatt isko-
lánkban tanítottak. Utóbbi jegyzékünk nem lehet egészen teljes, 
mivel nem voltak mindenkiről pontos adataink. 

1 Batizfalvy 78. 1. 
2 1917-ben jelent meg az 1914. évi XXXVI. t.-c. 104. §-a alapján 

működő Országos Tanári Nyugdíjintézeti Bizottság szervezete. 



V FEJEZET 

A protestantizmus szelleme. 
Valláserkölcsi nevelés. Fegyelem. A módszer. A tanítás nye lve . 

Értesítők. Tankönyvek. Ének. Rajz. Torna. 

Iskoláinkat a vallásos buzgóságban fogant áldozatkész-
ség, az igazi áhítatba mélyedő lelkeknek együttérzése, a közös 
nagy célok tudatától áthatott alkotásvágy szólították életre. Az 
ifjúság ön munkásságra tanítása, felelősségérzetre szoktatása volt 
kezdettől fogva főcéljuk, mely a szüntelen előretörekvést, 
a soha el nem akadó haladást biztosítja. E haladás vezetői-
nek, — papoknak, tanítóknak — ha sikeres munkát akarnak 
végezni, a családi és egyéni erkölcsösségben kell mindenek-
fölött kitűnniök, a tudományban a legalaposabb képzettséget 
kell megszerezniük. „Wir sind keine Bonzen" . . . mondta a 
negyvenes évek híres superintendense, Szeberényi János, a temp-
lomunkban tartott egyik beszédében. Azaz „a protestánsok 
papjai nem közbenjárók, kik a hivők bűneiért Istennek áldoz-
nak, hanem tanítóik és nevelőik, kik Jézus példája szerint tanítva, 
Isten országát terjesztik e földön . . ." Ezért fordítottak a pro-
testánsok mindig oly nagy gondot iskoláikra; s ezért alapítottak 
a protestáns főurak oly sok iskolát vidéki székhelyeiken és a protes-
táns polgárok a virágzóvárosokban. „Aprotestánsembernek főbüsz-
kesége éppen abban a tudatban rejlik, hogy egyházát és isko-
láját maga, vagy legalább ő is fenntartja az egész gyülekezet-
nek mindenkivel egyenlő jogú tagjaként. Ez a szellemi közös-
ségnek ereje és hatalma, hogy mindenki, amint a terhekben 
részesnek, úgy az összes jogokban is osztályostársnak érezze 
magát. Protestánsokká nem születünk, habár keresztyének lettünk 
is; — protestánsokká nevelődnünk kell. Ez a dolog lényege. 
Ez a protestantizmus valósága. E szellemet a szószék és az 
iskola neveli bele a lélekbe; a pap és tanító. E messzeható 
nevelésnek és képzésnek tehát e kettő együttes munkáját kell 
egyesítenie." (Tavasy: Tanod. Hirl. 1846—47.) 

Az iskolák azonban, mintha hiába teljesítették volna min-
dig híven feladatukat; a nagy technikai haladásnak, a sok szociál-
politikai theoriának a vége a világháború lett. „És most azt kell 
látnunk, hogy az emberek visszaestek a régi lelki sötétségbe, a 
régi tudatlanságba, mert különben mikép történhetnék meg, 
hogy a műveltnek mondott keresztyének, élükön a protestáns 
nemzetek, a világtörténet legvéresebb harcát vívják egymás 
ellenében. 

A protestan-
tizmus szel-
leme 



110 

Ismét valami hiba van a mi keresztyénségünkben, a pro-
testáns népekében is ; ismét reformációra, ismét mennyei vilá-
gosságra van szükség, mely az elvakult lelkeket új fénnyel 
töltse be. Hol keressük a baj forrását és hol leljük meg orvos-
ságát? A baj oka ugyanaz, ami a reformáció előtti időben 
volt. Sokak lelkében ismét emberi tudomány foglalta el az isteni 
tudomány helyét, sokan ahelyett, hogy a fent levőket keresnék, 
tekintetüket csak az alant levőkre irányítják. Az emberek egy-
oldalúan csak az értelmet művelték és elhanyagolták a szívnek, 
az érzelem világának megfelelő kiművelését. Az anyagias élet-
felfogás lidércfénye félrevezette az embereket, sokan csak az 
anyagi javakat ismerték el igazi értéknek és csak azok meg-
szerzésére fordították minden igyekezetüket. Azt gondolom, 
megközelítem az igazságot, ha azt állítom, hogy napjaink világ-
pusztító háborújának legfőbb és végső okát az anyagi javak túlzott 
szeretetében találhatjuk meg. S hol van az orvosság mind e 
baj ra? Sehol másutt, mint az igazság megismerésében. Az embe-
reknek ismét reformálniok kell magukat. Reformálniok kell gon-
dolkodásukat, életfelfogásukat, reformálniok kell szívüket. Vissza 
kell térniök ismét a Szentíráshoz, vissza kell ismét térniök 
Krisztushoz, a krisztusi igazsághoz, a keresztyén vallás legszebb 
gondolatához, az istenfiúság eszméjéhez} Ez eszme szerint mint 
egy mennyei Atyának gyermekei, egymás iránt testvéri szeretet-
tel tartozunk, szeretnünk kell egymást, szeretnünk kell ellen-
ségeinket is, mint magunkat. Mindig szemünk előtt kell tarta-
nunk Krisztus tanítását: Arról ismerik meg az emberek, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Ebben a 
krisztusi igazságban: a felebaráti szeretetben van a mi mai 
bajainknak egyedüli orvossága".2 

Iskolánk az elmúlt száz év alatt fényben-árnyban egy-
formán törekedett a legszebb célt, a felebaráti szeretetet meg-
közelíteni és ezt több, kevesebb sikerrel növendékei lelkébe 
oltani. A tanítás közben a tanárokat is áthatotta a vallásos lel-
kület, minek külső jele az is, hogy az egész évszázad alatt a 
tanítást imával kezdtük és végeztük. Ez imák jellemzésére szol-
gálnak Tavasy szavai: „Minden egyes tanítás rögtönzött buzgó 
imádsággal szokott kezdetni, s ugyan illyképen végződni i s ; 
mert vallástanításnak minden tárgynál kell lennie, nem pedig 
csak magánál a vallástan előadásánál. A mathesis tanításánál 
is vallásossá, ellenben a vallástannál is vallástalanná lehet tenni 
a növendékek lelkét."3 

1 Lásd ugyanezt a gondolatot az 1838-i Schulcomité-határozatban 
a 111. lapon ! 

2 Bereczky Sándornak 1917. október 31-én, a reformáció 400 éves 
jubileumán mondott beszédéből. 

3 Tanodai Hirlemény 1846—47. 18. 1. A mai időkben minden reggel 
a tanítást a Miatyánkkal kezdjük, melyet mindig egy erre kijelölt evangé-
likus tanuló mond el és a tanítás végeztével ugyanaz mond egy rövid 
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Iskolánk növendékeit az iskola tanárai mindig lelkiisme-
retesen buzdították az istentiszteletek látogatására. Erre vonat-
kozólag az iskola fenntartó hatósága 100 év alatt különböző 
intézkedéseket tett. Az istentisztelet nyelve eleinte német és tót 
volt, magyar istentiszteletet csak egyes alkalmakkor tartottak, 
1821-ben már évenként háromszor volt magyar istentisztelet, 
1833 óta pedig már havonként egyszer. 

Az ifjúság templomjárásával már 1838. június 15-én fog-
lalkozott a Schulcomité. Ekkor a következő emlékezetes határo-
zatot hozta: „Da die Weckung, Entwicklung und Belebung des 
Religionsgefühls im Zöglinge die Hauptaufgabe schon der ersten 
Elementarklasse ist, damit in späteren Jahren die höchste Blüthe 
der Menschheit, eine wahre Religiosität in dem zarten vom 
Religionsgefühl durchdrungenen Herzen Wurzel fasse, welche 
einerseits ferne von der Frivolität des Weltmenschen, die sie 
als ein Schreckbild der rohen Menge ansehen, anderseits aber 
dem im Finstern herumsch'eichenden, Andersdenkende ver-
dammenden Fanatismus, der sich in dunkeln Gefühlen auflöst, 
fremd, der wahren Frömmigkeit durch Andacht, Ergebenheit in 
Gottes Willen und Begeisterung für das Wahre, Gute und 
Schöne huldigt, — das erhabene Beispiel Jesu stets vor Augen 
hält und in frommer Demuth mit einer kindlichen Hingebung 
die Gebote und Fügungen aus Gottes Hand annimmt und 
durch den Frieden Gottes die Menschheit veredelt und beseligt. 
So ist schon gleich in den ersten Zeiten dieser Anstalt sehr oft 
die Frage in den Lehrerversammlungen aufgeworfen worden, 
wie man den Religionsunterricht einzurichten habe, damit er 
die wahre Religiosität fördere, die nicht sowohl die Beobach-
tung äusserer Ceremonien, als in einer wahrhaft christlichen 
Gesinnung des Herzens besteht. Demzufolge wurde es die Haupt-
aufgabe der Lehrer den Unterricht, nicht nur in den Religions-
wahrheiten — deren Grundlage die Allvaterlehre ist, — sondern 
auch in der Naturkunde und der Geschichte so einzurichten, — 
dass das Kind jene hohe Wahrheit „Es waltet überall die ewige 
Liebe" selbst gleichsam finden und zu seinem Eigenthum für 
das Leben machen müsste. 

Da aber die öffentlichen Andachtsübungen in der Kirche 
die Belebung und Fortbildung dieses Gefühls zur Absicht haben : 
so haben schon die Gründer dieser Schule solche Anordnungen 
getroffen, dass der Schul-Jugend, die durch den vorangehenden 
Unterricht zur Theilnahme an den kirchlichen Andachtsübungen 
reif geworden ist. das Kirchengehen anempfohlen wurde. Doch, 
da es an passenden Plätzen, wo die Jugend sich in der Kirche 

hálaadást. A mult év óta, mint más iskolákban is, hogy tanítványainkban az 
irredenta szellemet fenntartsuk, a tanítás végeztével valláskülönbség nélkül, 
felváltva minden nap más tanuló mondja el a Nemzeti Hiszekegyet: Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy isteni örök Igazságban, hiszek 
Magyarország feltámadásában. Ámen. 

Isten-
tiszteletek 
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einfinden sollte, leider fehlte, und ausserdem unsere reifere, für 
die kirchliche Erbauung vorbereitende Schul-Jugend nicht so zahl-
reich war : so empfahl man seit jeher den Eltern ihre für die 
kirchlichen Andachtsübungen reifen Kinder mit sich in die 
Kirche zu nehmen; — da der Platz an und hinter der Orgel 
den hohen Zwecken nicht entspricht. 

Indem es aber zu hoffen ist, dass die Anzahl der für die 
kirchlichen Andachtsübungen reifen Schuljugend sich von Jahr 
zu Jahr mehren werde: so werden die Schüler der 2 höchsten 
Classen angehalten fleissig die Kirche zu besuchen, wo sie sich 
auf den für sie bestimmten Plätzen einfinden sollen — die 
Abwesenden oder sich ungebührlich in der Kirche aufführenden 
Schüler sollen ebenso behandelt werden, wie diejenigen, welche 
die Schule versäumen oder sich darin ungebührlich aufführen. 
Die kleinere Schuljugend mögen die Eltern selbst mit sich in 
die Kirche führen, so ferne sie es für nothwendig erachten 
auch die Unmündigen an den öffentlichen Andachtsübungen Theil 
nehmen zu lassen: obgleich es auch diesen unbenommen bleibt, 
sie mit der reifen Schul-Jugend — die immer unter der Auf-
sicht der Lehrer in der Kirche sich versammelt — in die Kirche 
zu schicken. 

Da aber hier der Cultus bald in deutscher, bald in ungarischer, 
bald in slavischer Sprache gehalten wird, und unsere Schul-
jugend der beiden höchsten Classen so weit sowohl in der 
ungarischen, als auch in der deutschen Sprache sein müssen, 
dass sie einen zusammenhängenden Vortrag in beiden Spra-
chen aufzufassen im Stande s ind: so wird die Bestimmung 
getroffen, dass die Schuljugend der beiden erwähnten Classen 
abwechselnd der deutschen und ungrischen Predigt beizu-
wohnen angehalten werde." 

Az intézkedés azonban nem volt állandó, mert már 1843 
január 10-én köszönetet szavaztak Taubner Károly rektornak 
azért, hogy minden második vasárnapon az ifjúságnak való 
istentiszteletet tartott. Később ismét a templomba járt az ifjúság 
egy vagy két tanár felügyelete alatt, de csak jobb időben. 1896. óta 
a sütőutcai épület dísztermében havonta egyszer volt ifjúsági 
istentisztelet, melyen az egész tanári kar is megjelent. 
1905 óta saját templomunkban tartjuk az ifjúsági istentisztele-
teinket és ezeken mindig két-két tanár szokott jelen lenni. 

Az ifjúság 1840 körül tanáraival, tanítóival, szüleivel és 
rokonaival együttesen szokott Úrvacsorához járulni.1 Az 1864-i 

1 Canonica Visitatio jegyzőkönyve: „Confirmata iuventus ad sacram 
D. coenam tempore confirmationis iuniorum, die solemni inaugurationis 
scholae, die Dominica Trinitatis cum suis professoribus et magistris, paren-
tibus et agnatis omni decore accedere sólet." Ugyanott a vallásos érzület 
ápolásáról ezeket olvassuk: „Sensus religionis excitatur et fovetur iam 
ipsa institutione, iam cantu, iam precibus, quibus ordiri et claudere institu-
tionem scholasticam moris est, iam frequentatione templi." 

Az Úrvacsorá-
hoz való 

járulás 
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tanári értekezleti jegyzőkönyv (77. I.) szerint ,,a tanári karnak 
azon intézményét, melyet az ifjúság valláserkölcsi nevelése céljá-
ból behozott, tudniillik a tanári karnak az ifjúsággal történő 
előkészületét az Úrvacsorához és az abban való testületi rész-
vételt a Presbitérium nem helyesli, mert az egyház különlegesen 
nem határozott. — A tanári kar megdöbbenéssel vette tudo-
másul ezt a határozatot, bár az előkészület szokása minden 
nagyobb hazai intézetnél szokásban volt".1 Ettől fogva az Úrva-
csorához való külön előkészület el is maradt iskolánkban. A Pres-
byterial-Convent 1865. január 10-én így intézkedett: „dass als 
Regel zu gelten habe, dass die Gymnasial-Jugend jährlich 
zweimal in corpore mit den Herren Professoren das Heilige 
Abendmal geniesse, und zwar einmal am Reformationstage, zum 
zweiten male aber um das Osternfest herum". A mai időben 
ifjúságunk a tanári karral együtt iskolánk dísztermében ünnepli 
a reformáció emlékét s az Úrvacsorához — megtartva a régi 
Deprecatio elnevezést — évenként a vizsgák előtti időben járul. 

Iskolánknak feladata a tanítással együtt a nevelés lévén, 
erre való törekvését már 1837-ben formulázta Schedius ide-
vonatkozó alapelveivel, melyek még ma is irányadók iskolánk-
ban.2 Schedius szerint a nyilvános iskola az igazi nevelőintézet; 
míg a házi nevelés csak házi kert, addig az iskola az egész 
növényvilág képe. Az iskolának elég alkalma van a nevelésre is. 
Igaz ugyan, hogy a gyermek jóval kevesebb időt tölt az iskolá-
ban, mint szülei otthonában, mégis ez a kevesebb iskolai idő 
jobban és célszerűbben felhasználható; a szülők ugyanis a velük 
töltött időben többnyire terv nélkül, gyakran következetlenül 
hatnak a gyermekre, míg az iskolában, hol a tanító 2—3 óráig 
van a növendékekkel, a behatások a gyermeki lélekre mélyeb-
bek és jóval tartósabbak, nagyobb hatással vannak és nagyobb 
a nevelő értékük. De a tanító nemcsak az iskolában hat a gyer-
mekre, a jó tanító lelke a tanulót otthonába is elkíséri, mikor 
otthon leckéjét tanulja, írásbeli dolgozatát készíti, könyveit ren-
dezi; ez mind alkalom arra, hogy az iskolában kapott benyo-
mások felújuljanak. 

A tanító a tanításon kívül is hathat nevelőleg a gyermekre, 
midőn bizalmának jeléül kisebb teendőkkel megbízza, vagy 
magához rendeli, vagy meglátogatja otthonában. A lanulók neve-
lésére a legjobb hatása van az iskolának, mert a tanító tanítás 
közben mindig példát mutat arra, hogy miképen viseli magát 
másokkal szemben a művelt, tisztességes, barátságos ember. 
Első belépésekor megfigyeli tanítványait s figyelmeztetéseivel, 
megjegyzéseivel hozzá szoktatja őket a rendhez, tisztasághoz, 
hogy a tisztes külső iránt erkölcsi érzékük legyen. Mikor a 

1 Pedig az 1837. nov. 30-i Ausschuss-Convent jegyzökönyve szerint 
is a tanulók az osztályban külön előkészültek a Communióra. 

* Vorschlag zu einer vollständigen Schulordnung. 1837. 
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tanító a leckét kikérdi, az írásbeli dolgozatot átnézi, ezer alkal-
mat talál arra, hogy a szorgalmast dicsérve, a hanyagot kor-
holva, tanítványait kötelességteljesítésre nevelje, hogy a rend-
szeretet, kötelességtudás és szorgalom erkölcsi sajátságukká 
váljék. 

Az iskolában különböző családokból való, különféle termé-
szetű és hajlamú gyermekek jönnek össze és gyakran fordul elő 
civakodás, perlekedés, ami alkalmat ad a tanítónak, hogy tanít-
ványait engedékenységre, elnézésre bírja és az ifjú lelkeket a 
kölcsönös megbecsülésre és egymás iránti jóakaratra vezérelje. 
Minden tárgynál felelés közben, tanítás alatt sok alkalom kínál-
kozik, hogy a tanító a gyermekek kedélyére hasson s oly han-
gulatba hozza őket, hogy feszült figyelemmel hallgatnak meg min-
dentanítást és minden jó tanácsot, amelyet mint termékeny talajba, 
úgy fogadnak be szívükbe, úgyhogy aztán irányítója lesz akaratuk-
nak s egyúttal erkölcsi érzésüknek megalapozása. Sehol sincs 
annyi alkalom a gyermek kedélyének és akaratának irányítá-
sára és szívének nemesítésére, mint egy iószellemű iskolában. 

Azáltal is mély hatást gyakorol az iskola a gyermekre, hogy 
ott — ha tudniillik az iskolának megvan a kellő tekintéiye — 
már az odavaló belépés is olyan hatással van a gyermek lelkére, 
hogy elvonva figyelmét a közönséges, durva, mindennapi dol-
goktól, felemelőleg hat reá és fogékonnyá teszi lelkét jobb, neme-
sebb, szebb dolgok befogadására. A tisztelet, amelyben a tanító 
részesül, kell hogy szintén mély hatást tegyen a gyermekre, 
mivel benne oly férfiút lát, aki ismeretekben, tudásban, tapasz-
talatokban másokat felülmúl. Az ilyen férfiú szavaival, intésével, 
példájával, tekintélyének súlyával maradandó benyomást tesz 
a gyermek kedélyére. Természetes, hogy ez csak akkor lehet-
séges, ha a tanító mindig vigyáz magára, semmi gyengeséget 
el nem árul és megvan a kellő tekintélye. A szeretet, mely a jó 
és barátságos tanítóhoz vonzza a gyermeket, mivel azt látja, 
hogy a tanító iránta jóakaró, készséges és buzdító, hasonló 
jóakaratra ösztönzi a gyermek lelkét, hogy akaratát jobb irányba 
térítse és ezáltal jellemét nemesítse A derék tanítónak, aki 
alaposan készült feladatára és erre hivatása van, sokszor nagyobb 
hatása van a gyermek nevelésére, mint magának a szülőnek. 
Az iskola elöljárósága által támogatott tanítónak arra is van 
módja, hogy a lusta és makacs természetüekre is kellő befolyást 
gyakoroljon s így a tanítónak még több nevelőeszköze van, mint 
magának a szülőnek. Az iskola nevelői hatása azonban csak 
akkor lehetséges és csak akkor van biztosítva, ha a tanítót 
nevelői munkásságában hasonló eljárással támogatják tanító-
társai és az egész iskola, vagyis a többi tanulók is így kezel-
tetnek és ha a gyermekek otthon is ugyanazokat az eszméket 
hallják, amelyeket a tanító az iskolában hirdet s ugyanazokat 
vallja az elöljáróság és a gyülekezet, melynek nevében a tanító 
működik és cselekszik. Ha pedig nincs meg az illetékes ténye-
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zők közt ez a kellő harmónia, akkor az iskola csak tanít és 
nem nevel. 

Schedius-nak ezen nevelési eszméi még ma is élnek isko-
lánkban, ha néha nehézséget is okoz a harmónia megteremtése 
a tanárok és tanulók túlságos nagy száma miatt.1 

Schedius tantervében a tanulók számára iskolai törvénye-
ket is állapított meg, ezeken alapulnak azok is, melyek most 
vannak érvényben, természetesen már átdolgozva, hogy a mai 
viszonyokkal összhangzásban legyenek. 

A fegyelmi eszközök között,2 a jutalmazások között szere-
pelt az ülőhely érdem szerinti megadása, amit azonban később 
maga a testület törölt el, továbbá a Fleiss- und Sitten-Zettel, 
melynek közvetítésével már 1822 óta a szülőket havonként 
tájékoztatták arról, hogy gyermekük az iskolában milyen szor-
galmat tanúsít, milyen rendszerető, milyen engedelmes, meny-
nyire figyel, mennyire megférő, mennyire szolgálatkész és 
becsületes, hányszor késett el és hányszor mulasztott. 

A mulasztásokat mindig figyelemmel kísérte iskolánk. 
1839-ben a Convent sokalta a mulasztott órák számát.3 A testi fenyí-
téket a Convent már 1831-ben minden időkre eltiltotta, a hatvanas 
években a tanári testület mégis hat vesszőütésre ítélni volt kénytelen 
egy tanulót, „ha az atyja is beleegyezik." Tudjuk, hogy ezen idő-
ben az új gimnázium építésénél a régi kollégiumok mintájára 
még arra is gondoltak, hogy benne carcer-ről is gondoskodjék 
az építész. Egyes osztályokban különböző órákon, különböző 
években fegyelmezetlenségek fordultak elő. Egyik évben, 1868-ban, 
a tanári kar az V. osztály tanulóit büntetésből tegezte. A fe-

1 Schedius tantervének általános intézkedésében vannak részletek, 
melyek vonatkoznak: 1. az egyes tanárokra, 2. a tanárok összességére, 
3. tanulókra, 4. a szülőkre. Utóbbiakra vonatkozólag a második pontban 
ezt mondja: 2.) Zu der alle acht Wochen zu haltenden öffentlichen Schul-
conferenz müssen alle Eltern, insbesondere aber diejenigen, deren Kinder 
einer besonderen Einwirkung bedürfen, dringend eingeladen werden, wo dann 
die nöthigen Aufschlüsse, Erklärungen und Andeutungen gegeben werden 
können, wodurch die Eltern zum harmonischen Zusammenwirken mit der 
Schule zu stimmen sind." De hogy nem volt akkor sem minden egészen ideális 
állapotban, mutatja Kanya jelentése a 3. osztályról 1831—32-ből: (2. d. 34.) 
„Denioralisirt war vollends die Classe, als ich im vorigen Jahre die Leitung 
derselben übernahm. Erst im vierten oder fünften Monate, nach vielen 
vergeblichen Versuchen gelang es mir einigermassen Ordnung unter die 
verwilderte Schar zu bringen. 

1 Iskolánk belső életének a negyvenes évekből érdekes rajzát adta 
Ágai Adolf, melyet 8. számú mellékletünkben közlünk. 

8 Az Ausschuss Convent 1839. június 26-án a következő határozatot 
hozta: 6. a.) Da es sich ergab, dass sich diesen Unfug meist Schüler 
der Grammatical-Classe erlauben, die nahe an oder über 20 Jahre alt 
sind und die Schule meist in der Absicht besuchen, um nach vollendeten 
vier Jahren in den Grammatical-Classen Chirurgie studieren zu dürfen: 
so wurde das Normalalter für die Aufnahme in die Syntax auf das 
Maximum von 15 Jahren und für die 1-te Grammatik auf 13 Jahre 
festgesetzt — so dass kein Knabe von einem höheren Alter in diese Classe 
aufgenommen werden darf. 

8* 

Fegyelmezés 
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gyelmi szabályzatra különösen azért is volt szükség a hatvanas 
években, mert akkor történt az átmenet az osztályrendszerről a 
szakrendszerre, ahol a tanuló más-más tanárral jővén érint-
kezésbe, meg kellett állapítani az egységes eljárás módjait. 

A háborúk fegyelembontó hatását is megérezte iskolánk. 
1857-ben Argay János kérvényében ez olvasható: „Midőn az 
1849-dik iskolai év utolsó hónapjaiban szerencsés lehettem 
szolgálatomat fölajánlani a N. T. Gyülekezetnek, a humanitási 
osztályban kívülem még négy férfiú működött; azonban az 
ifjúság akkori fegyelmetlenebb magaviselete mind a négyet 
távozásra kényszerűé. A munka, az osztály rendbehozásának 
terhe reám maradt." 

Már a világháború előtt 1912-ben és 1914-ben igazgatóink 
az évi értesítőkben panaszkodtak, hogy tanítványaink lelki 
élete kétségtelenül a mohón olvasott erkölcsrontó könyvek és egyéb 
sajtótermékek hatása alatt, nem úgy fejlődik, mint azt szerették 
volna; 1920-ban pedig az igazgató a tanulóktól több önfegyel-
met, tisztességérzetet és szerénységet várt volna. A háborúk 
elmultával az iskola élete is lassanként visszatért rendes medrébe. 

A módszer kérdésével iskoláink tanárai úgyszólván az 
egész század alatt sokat foglalkoztak. 1825-ből megvan Fábry 
Pál rektornak jelentése a humanitási osztályban szeptember és 
október hónapokban végzett munkájáról, melyet 9. mellékletünk-
ben teljesen közlünk, mivel világos képet nyújt a tanár egész 
munkájáról és az osztály állapotáról.1 A tanári értekezleteken is 
mindig foglalkoztak módszertani kérdésekkel. Az osztálytanítás 
mellett is nagy szükség volt e megbeszélésekre, mivel már 
1827-ben panaszok hallatszottak a latin nyelv tanításának 
rendszertelensége miatt, s a tanári kar maga is szükségesnek 
tartotta a tanítás határait megszabni, „damit nicht in jeder 
Classe alles gelehret werde". 

Már 1830-ban megrendelte az iskola a Kritische Bibliothek 
für Schul- und Unterrichtswesen című folyóiratot. A külfölddel 
való érintkezés Pestalozzi óta mindig jótékonyan hatott isko-
lánkra, de iskolánk is adott belülről ható impulzust a magyar 
tanügynek Tavasy működése révén. Miután közli az 1846.—47-i 
Tanodai Hírleményben kísérletképen a szónokköltész osztály 
Tannaplóját (heti órarendjét), felszólítja a többi iskolákat, 
hogy azok is ismertessék belső intézkedéseiket, majd így foly-
tatja: (22. I.) „Hiába szólunk és szavalgatunk mindaddig tanodai 
reformról és annak szükségéről, míg be nem fogjuk merni 
vallani nyilvánosan eddigi mindennemű gyakorlatunkat és el-
járásunkat. Csak kifelé, a nyilvánosság eleibe nyilvános tanodáink 
egész szerkezetével; a szüléknek, a községeknek, egyház- és 

1 Szokás volt ugyanis iskolánkban, hogy a tanárok minden hónap-
ban jelentést írtak iskolai munkásságukról és azokat a két hetenként tar-
tott értekezleteken felolvasták. Később csak félévi jelentéseket írtak. 

A módszer 
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hazának csak úgy lehetend bizodalma irántunk". Az iskolafelü-
ügyelő Schediusnak már az iskola első idejében gondja volt 
arra is, hogy az iskolában alkalmas gyakorló tanárjelölteket 
alkalmazzon, akiknek a gyülekezet a „Collaborator" Ehrentitel-t 
adta. Ezeknek az volt a feladatuk, hogy segítsenek a tanárnak 
és hogy betegségük esetén módszerüket ismerő, megbízható 
helyetteseik legyenek. Egyúttal ezeket ajánlották gyengébb tanu-
lók mellé megbízható correpetitoroknak, házitanítóknak.1 

Még 1860-ban is szivére kötötte Hunfalvy Pál iskolafel-
ügyelő a tanári testületnek a ,,tanmódszer feletti gyakori tanács-
kozmányokat". A későbbi időben esetről esetre foglalkozott a 
testület módszertani kérdésekkel, így 1890-ben és 1891-ben 
a nyelvtani terminológia kérdésével, majd a házi dolgozatok mód-
szerével, később a mathematikai tanítás középiskolai reformjával. 
Újabb időben 1909 óta Rátz László igazgató kezdeményezésére 
tanári testületünk úgynevezett „nyilvános órák"-at szokott tar-
tani. Ezeknek szervezése a következő: 

Az igazgató egy kollegával előre megállapodik a tartandó 
óra idejében és tárgyában és egy másik szakbeli kollegát fel-
kér, hogy bíráló legyen az illető tanítás alkalmával. A kitűzött 
időben az igazgató a tanári testülettel (természetesen a többi 
osztályban ekkor nem lehet tanítás), bemegy az illető osztályba, 
ott végig hallgatják a tanár tanítási óráját; a következő érte-
kezleten megbeszélik az egész óra lefolyását és megteszik a 
módszerre, fegyelmezésre, a tanár egész eljárására vonatkozó 
megjegyzéseiket.2 

Iskolánk elöljáróinak és tanárainak az első években sok 
gondot és nehézséget okozott a translocatio kérdése, vagyis 
a tanulóknak egyik osztályból a másikba való áthelyezése. Ma 
a középiskolai törvény értelmében az áthelyezés az ország közép-
iskolában egységesen van szervezve. Az olyan tanuló, aki leg-
alább elégséges bizonyítványt kap, felléphet a következő osz-
tályba. Aki egy tárgyból kapott elégtelent, az a következő tanév 
elején, szeptemberben javítóvizsgát tehet, aki két tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, csak a főhatóság engedélyével tehet javító-
vizsgát a következő iskolai év elején, szeptemberben. Aki kettő-
nél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, annak az osztályt 
ismételnie kell. A régi időben ez nem volt ily pontosan meg-
állapítva. Minálunk az 1860. évben hoztak határozatot, hogy 

1 1827-ben július 5-ig Meisslein volt a Collaborator, ugyanekkor 
„es erging auch an die HH Schullehrer die erneuerte Bitte, den 
Wünschen des Particular-Convents durch öfteres Besuchen der Eltern 
genug zu thun um sie über die Verhältnisse, Vorzüge oder Gebrechen 
ihrer Schüler mit der nöthigen Klugheit bekannt zu machen, und so die 
Herzen der Eltern und Schüler sich zu gewinnen". 

1 Ahogyan elődeink már 1830-ban járattak módszertani kérdésekkel 
foglalkozó külföldi pedagógiai lapot, úgy most is járatja iskolánk a „C. Reth-
wisch-féle Jahresberichten über das höhere Schulwesen-' és a „Lehrproben 
und Lehrgänge" einui nélkülözhetetlen tudományos folyóiratokat. 

A translocatio 
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az át nem helyezett tanulót más intézet fel nem veheti felsőbb 
osztályba, de az ily tanuló az intézetben, melyben a lefolyt 
évet töltötte, javítóvizsgálatot tehet. Iskolánknak abban az 
időben több súrlódása volt más gimnáziumokkal, amelyekben 
a nálunk megbukott tanulókat felvették felsőbb osztályokba is. 
Minálunk 1826. június 27-én még az volt a Particular-Con-
vent álláspontja a translocatio tekintetében, hogy a tanulók 
minden évben tovább menjenek s csak a hanyagok „Privat-
unterricht"-tel pótolják azt, amit elmulasztottak. 

1827. július 5-én a Particular-Convent azt határozta Fábry 
kívánságára, hogy ezentúl minden osztály kurzusa két évig fog 
tartani és csak a két év eltelte után léphetnek a tanulók a 
felsőbb osztályba; azok azonban, akik nem alkalmasak a felsőbb 
osztályra, tartoznak az osztályt két kurzuson át, tehát két évig 
ismételni. Idegenből jövő tanulók csak az első kurzus kezdő 
évében vehetők fel, tehát két évenként. Kimondták tehát, hogy 
a legközelebbi translocatio 1829-ben lesz a nyári vizsgák után. 
E kétéves translocatio nehézségeit élénken adja elő Kanya az 
1833. április 16-án, a III. osztályról írt Bericht-jében: „Unter diesen 
23 Schülern herrscht ein ziemlich guter Geist: doch wird dem 
Anscheine nach kaum die grössere Hälfte fähig seyn in der vierten 
Classe mit Anfang des künftigen Schuljahres die Studien fortzu-
setzen. Was ist nun zu thun? Sie noch einmal den ganzen 
2 jährigen Cursus durchmachen lassen, oder auf Geradewohl sie 
zu transiocieren ? — Das Zurückbehalten des Knaben noch für 
einen Cursus hat viel Bedenkliches. Denn abgesehen davon, 
dass viele oder die meisten Eltern diese Nothwendigkeit nicht 
begreifen — werden hiedurch Faulheit, Unordnung und Unauf-
merksamkeit — wo nicht noch andere Fehler der Jugend 
stereotyp — und theilen sich auch den Uebrigen mit. Denn 
ist einer fleissig, ordentlich und aufmerksam während des 
zweijährigen Cursus gewesen, so wird er translocirt: es 
bleiben demnach nur solche zurück, die auf dem halben Wege 
stehen geblieben sind, folglich Rückschritte gemacht haben. 
Was ist aber mit jenen zu thun, welche, wie z. b. Fay, das 
halbe Schuljahr gekränkelt — folglich auch versäumt haben? 
Transiocieren wir aber unfähige Schüler, so schaden wir dem 
Rufe der Schule — ja dem Wohl der Schüler. Denn wass soll der 
Knabe in einer höheren Classe, wenn die Empfänglichkeit für 
den Unterricht, welcher hier gegeben werden soll, noch nicht 
ausgebildet ist. Diese und diesen ähnliche Verlegenheiten 
biethen sich meiner Meinung nach, bei unserem angenommenen 
System der 2 jährigen Translocation. Auf welche ich die 
Conferenz um so mehr aufmerksam zu machen meine Pflicht 
halte, je näher des dritten Curses Ende vor uns ist." 

A kétéves translocatiót sok bonyodalma miatt 1838. 
május 28-án megszüntették és visszatértek az egy évesre. Ez 
évben azonban június 20-án az osztályozásra vonatkozólag 
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így határoztak: „Sollten die Eltern mit der Classification des 
Lehrers unzufrieden seyn: so möge die Schul-Commission 
eine Censural-Deputation anordnen, die die Sache untersuche und 
einen Vergleich zwischen den gegebenen Antworten und der 
sonstigen Aufführung des fraglichen Knaben anstelle." Mióta 
azután iskolánk visszatért az egyéves translocatióhoz, azóta 
nincsenek erre vonatkozó panaszok levéltárunkban. A translocatió 
nem az év végén történt, hanem rendesen szeptember elején a 
megnyitó ünnepélyen. Ekkor tudta meg a tanuló, hogy a felsőbb 
osztályba léphet-e, vagy nem. A transiocatio életbevágó fontos-
ságát szépen világítják meg Fábry szavai : 1 „Mit dem heutigen 
Tage aber treten die meisten von euch ein neues Doppelschul-
jahr an, in welchem ihnen in einer neuen Schulklasse, von 
einem neuen Lehrer neue Gegenstände des Erkennens vor-
geführt, neuer Stoff zur Befriedigung ihrer Wissbegierde 
dargeboten, und damit auch neues Vergnügen verschafft werden 
soll." Aki ismételni kénytelen, annak meglehetős nehéz lesz a 
helyzete: „Sollte aber irgend einer von euch zurückbleiben: 
so müsste der seine Wanderung entweder ganz aufgeben, oder 
ohne irgend einen Nutzen fortsetzen, oder aber nach Verlauf 
von zwey Jahren wieder dahin zurückkehren, wo er jetzt steht, 
und von da aus zum zweytenmale aufbrechen. Dann würde 
ihm aber seyne zweyte Wanderung durch die nämliche Gegend 
bey weitem nicht mehr das nämliche Vergnügen gewähren, 
den der Reiz der Neuheit wäre verflogen; dann würde er von 
seinen vorausgeeilten vertrauten Reisegefährten verlassen zurück-
bleiben, und sich an fremde anschliessen müssen; dann hätte 
er zwey Jahre aus seinem Leben verloren." 

Ma is tanulságosak Fábry e beszédének a tanári munkára 
vonatkozó következő becses szavai. Miután tanártársait arra 
emlékeztette, hogy ők a lelki virágok kertészei, akik évről-évre 
új virágokat termelnek, így folytatja: „Die edelste Art des 
Anderswerdens ist ja das Besserwerden; und hierin ist immer 
Neues für uns zu erstreben. Ein jeder von uns, der auf die 
Bahn seiner bisherigen Wirksamkeit prüfend zurückblickt, wird 
Missgriffe entdecken, die er gemacht, zwecklose, ja zweck-
widrige Maassregeln, die er genommen hat, wird manches 
Verfehlen des Richtigen, Erfolgbringenden zu bedauern haben. 
Und dies ist nicht anders möglich: denn keine Kunst kann je 
ausgelernt werden, am wenigsten aber die Lehrkunst. Indem 
er nun zur nämlichen Sphäre der Wirksamkeit zurückkehrt: 
hat er Gelegenheit, die begangenen Fehler zu meiden, das 
bewährte zu üben, das Mangelnde zu erwerben. Seine Vergan-
genheit gehört der Erfahrung, seine Zukunft der Vervoll-

1 Worte bey Gelegenheit der öffentlichen Translocation und Eröff-
nung eines zweyjährigen Unterrichts an der Pester evangelischen Schule 
Augsburgischer Confession den 4-ten September 1829 gesprochen von 
Paul Fabry Rector. 
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kommnung. Und wenn es, wie einst ein grosser König gesagt 
hat, eines der höchsten Genüsse ist, alten Irrthum abzulegen 
und neue Wahrheit zu erkennen: so muss, so wird auch uns 
der Uebergang vom Fehlerhaften zum Tadellosen, vom Miss-
lingen zum Gelingen, von der Jüngerschaft zur Meisterschaft, 
eine Quelle ewig neuer Freuden werden." 

A kétéves translocatió mindenesetre gyökeres megoldás 
volt arra, hogy egyeseket, akik nem alkalmasak a tanulásra, az 
iskolától távoltartson, de mégis voltak esetek, midőn a körül-
mények nehézzé tették a helyzetet; azonban mindenesetre volt 
annyi belátás az akkori intézőkben, hogy alkalmat adtak arra, 
hogy a tanuló elmulasztott dolgokat pótoljon és helyrehozzon, 
bár a javítóvizsga intézménye akkor még ismeretlen volt. 

Az osztályozás eleinte nem volt szoros összefüggésben a 
translocatióval; erre mutat az, hogy Fábry egyik jelentésében 
azt írta, hogy akiknek osztályzata secunda vagy tertia, azok 
nem léphetnek felsőbb osztályba; az anyakönyv azonban azt 
mutatja, hogy az általa secundásoknak minősített tanulok a 
következő évben mégis felsőbb osztályba léptek, a tertiások 
azonban elhagyták az iskolát. 

A testület 1863. jún. 2-án foglalkozott az általános 
osztályzat kérdésével es azt a következőkben állapította meg: 

„Kitűnő csak az lehet — ki mindenből kitűnő, vagy leg-
fölebb egy tárgyból dicséretes. 

Dicséretes az, kinek dicséretes osztályzatai közé legfölebb 
három prima vegyül, 's ez egyszersmind azon alsó határszámok-
kal kifejezve — meddig a dicséretes osztályzat megadható. 

Megjegyzendő, hogy egy l u (prima ex ultimis, alig kielégítő) 
vagy 2 (secunda) a dicséretes osztályzatot lehetetlenné teszi. 

Egy alig kielégítővel ( l u ) az ált. osztályzat kielégítő marad. 
Két alig kielégítő ( l u ) az általános osztályzatot alig kielé-

gítővé teszi. 
Három alig kielégítő, vagy egy elégtelen az általános 

osztályzatot elégtelenné teszi ugyan, a bukott tárgyakból utó-
vizsga tehető. 

Két alig kielégítő ( l u ) és egy elégtelen (2), szintúgy négy 
alig kielégítő (lu) , vagy két elégtelen a tanulót megbuktatja, 's 
ez esetben csak teljes vizsga letétele mellett helyezhető át az 
illető felsőbb osztályba. 

Az osztályozásnál mindig előbb az ált. osztályzat hatá-
rozandó meg s csak azután szabandó meg az egyenlő ált. 
osztályzatnak egymásutáni sorozata. 

Az általános osztályzatok alsó határa képletekben kifejezve 
a következő: 

IE, — E, E, E, E . . . = kitűnő 
1, 1, 1, IE, IE, IE, 1E = dicséretes 
l u , 1, 1, 1, 1, 1 . . . = kielégítő 
lu , l u , 1, 1, 1, 1 . . . = alig kielégítő, 

Az osztályo-
zás módja 
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Az elégtelen ált. osztályzat felső határa: 
1", lu , 1«, E, E, E, E, vagy 2, E, E, E, E, E.« 

A testület e megállapítást 1863. okt. 29-én a következők-
kel egészítette ki: 

„Egy lu legfölebb l1 (prima e primis, jó)-ig engedi az 
ált. osztályzat emelkedését. 

Egy 2 vagy két l u az általános osztályzatot a legjobb 
esetben is 1-vá szállítja alá. 

Az lu ált. osztályzat csak egy 2-át tür meg." 
Amint látható, az osztályozás elég bonyolódott volt, nem 

világos és határozott. Az akkori osztályozáshoz iskolánkban hat 
osztályzat volt: E (eminentia), IE (prima eminentia), l1 (prima 
e primis), 1 (prima), l u (prima ex ultimis), 2 (secunda). 

Ma az állami rendtartást követjük ebben is, úgyhogy csak négy 
osztályzatunk van : 1 - - jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 elégtelen. 

Az általános osztályzat megállapításánál ugyan van még 
bizonyos eltérés az állami rendtartástól, például az általános 
jeles osztályzat az államnál csak egy jót tür meg, nálunk 
kettőt. Osztályozásunk most mégis világosabb, mint régente 
volt s a tőle függő átlépés határozottabban van megállapítva.1 

Iskolánk a század első felében trilinguis, háromnyelvű 
volt s azután fejlődött egynyelvűvé, magyarrá.'2 A gyülekezet 
annak idején három elemből alakult, a magyar, de németül 
jól tudó nemességből, a németnyelvű polgárokból és a tót 
munkásságból. Az iskola azonban németjellegű, németnyelvű 
volt, bár a magyar írást, olvasást is tanították már 1816-ban; 
de akkor még igen alárendelt szerepe volt a magyar tanításnak. 
A nemzeti ébredés kora hatással volt iskolánkra is. Az egyház 
is áilást foglalt a magyar nyelv mellett, minek érdekes meg-
nyilatkozása gyanánt közöljük 11. mellékletünkben a Pesti 
Esperesség protocollumának „kihuzatját". Az 1831. február 5-iki 
tanári értekezleti jegyzőkönyv szerint a Conventben megtámadták 
az iskolát a magyar nyelv elhanyagolása miatt. Erre vonatkozó-
lag a testület így nyilatkozott: „Da nun die Lehrer sich immer 
bestrebt haben das Zutrauen der löblichen Gemeinde zu 
erwerben, so war die Aeusserung der Unzufriedenheit mit ihren 
Leistungen und das daraus entspringende Misstrauen einiger 
Eltern befremdend und überraschend. 

Denn, was den 1. Punkt hinsichtlich der ungarischen 
Sprache betrifft, so ist es gar nicht in der Macht der Schule 
die Knaben bei so geringer Anzahl jener Kinder, welche der 

1 Az 1871-ből való bizonyítvány-blankettákon az első lapon kövér 
betűkkel volt odanyomtatva á Bach-korszak szigorú hagyományaként: 
„E bizonyítvány meghamisítása az illető gymnasiumból váló kizáratást 
vonja maga után." 

* A háromnyelvű iskola képe látszik Kanya 1829—30-i jelentéséből, 
melyet 10. mellékletünkben közlünk. 

A tanítás 
nyelve 
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ungarischen Sprache mächtig sind, zu vollkommenen Ungarn 
zu bilden: ausserdem wird ja ohnehin die ungarische Sprache 
in der 3. u. 4-ten Classe so weit getrieben, dass sogar mehrere 
Gegenstände in derselben vorgetragen und häutige Uebungen 
angestellt werden, an welchen auch diejenigen einen thätigen 
Theil nehmen, welche von deutschen Eltern abstammen, und 
bloss in dieser Schule gänzlich gebildet worden sind. Wäre 
nun die ungarische Sprache in den unteren Classen vernach-
lässigt, wie könnten die Lehrer der 3-ten und 4-ten Classe 
in dieser Hinsicht etwas thun?" 

1841. május 18-án tudomásul vette az Iskolabizottság a kerü-
leti gyűlésnek azt a rendelkezését, hogy az anyakönyvek magyarul 
vezettessenek és némely tárgy már a jövő évben magyarul tanít-
tassák, továbbá, hogy a latin nem lesz tanítási nyelv, hanem 
csak az igazi classicismus kedvéért fogják tanítani — „und so 
dem längst gehegten Wunsch aller besser denkenden Pädago-
gen entgegen zu kommen". Jövőre már csak az archeológiát 
fogják latinul tanítani. Egyúttal arról is volt szó, hogy a magyar 
legyen az iskola Conversationssprache-ja. 

Ugyanebben az időben az Iskolabizottság (1841. jan. 27.) 
elismeréssel nyilatkozott Taubner rektor önfeláldozó munkássá-
gáról: „Das löbliche Streben des Herrn Rectors Taubner seinen 
Schülern mit Aufopferung seiner theueren Zeit Gelegenheit zu 
verschaffen, sich durch fortgesetzte Übungen in der vaterländi-
schen Sprache zu vervollkommen, gehörig würdigend, glaubt 
die Commission im Allgemeinen diese ungarischen Sprachübun-
gen vollkommen billigen, zugleich aber den Hn Rector ersuchen 
zu müssen, ihr den Plan dieser Übungen schriftlich zu unter-
breiten, damit sie darüber, was hier geschieht, genauer unter-
richtet werde und daraus ersehe, ob auch die Schüler der un-
teren Classe an diesen Übungen Theil nehmen dürften. 

Übrigens aber, da bei der studierenden Jugend auch der 
Schein einer Parthei zu vermeiden, sie nach dem Ziele der 
ächten Humanität, unbefangen von Vorurtheilen zu führen und 
der Klippe der Eitelkeit und Selbstobhudelei auszuweichen — 
eine gesunde und besonnene Pädagogik räth, sollen diese Übun-
gen unter der Leitung des Hn Rectors auch fernerhin bestehen 
und zwar unter dem Namen einer ungarischen Sprachübungs-
schule „A magyar nyelvgyakorlati oskola 

A magyar nyelv iskolánkban ezután gyorsan haladt; hogy 
milyen mértékben és hogyan haladt a tanítás ebben az új for-
mában, de egyúttal milyen nehézséggel és küzdelemmel, azt 
hiszem, annak tanulságos bizonyságául fog szolgálni Teichen-
gräber Lajosnak jelentése a humanitási osztályban végzett anyag-
ról, melyet 12. mellékletünk gyanánt közlünk. 

A szabadságharc leverése után iskolánkban az Entwurf 
nyomán ismét a német nyelv nyomult előtérbe, ami, tekintetbe 
véve, hogy a családok még nem magyarosodtak meg mind, 
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nem járt annyi kínnal, mint tiszta magyar vidéken. A Statt-
halterei 1853-ban elrendelte, hogy a német nyelvet buzgón 
tanítsák; a következő évben már azt rendelte el, hogy a német 
nyelv minden osztályban kötelező legyen; 1855-ben már azt 
parancsolta, hogy a vallás és magyar irodalmon kívül minden 
tárgyat németül tanítsanak, de az utóbbi rendelkezés keresztül-
vitelére 3—6 évet engedélyeztek. Az iskola lelke azonban már 
magyar volt. Nem fogott ki rajta többé a németesítő állam-
hatalom. 

1863-ból van pár sornyi emléke ennek a titokban növekvő, 
tilalmas, de annál hatalmasabbá váló magyar szellemnek, mely 
gyakorta szembeállította az iskolát a mindenható Polizeibehördé-
vel, sőt egyik gutgesinnt — hozzá kell tennünk — idegen szár-
mazású kartárssal is. Düringer, a svájci származású, előbb gim-
náziumi, utóbb elemi tanító, érthető elkeseredésében nyíltan 
megvádolta professor társait, hogy „németül egy szót sem tud-
nak, az iskolában magyarosítanak, egyébként sem dolgoznak 
a közrend — már t. i. az osztrák rendeleteknek megfelelő köz-
rend — érdekében semmit". 

Egy-egy egyháztag is panaszra fakadt, hogy a tanulók már 
nem tudnak németül; 1861-ben a tanuló még szabadon nyilat-
kozhatott, magyarul vagy németül akar-e félelni, de maga a 
Presbitérium már átirt az izraelita hitközségnek, hogy „ezentúl 
magyarul tudó vallástanárt küldjön az iskolához, mivel az izrae-
lita növendékek mind tudnak magyarul". 1832-ben Nádosy 
István 100 forintot adott az iskola fenntartó hatóságának, hogy 
a leányiskolában a magyar nyelvet egy órával több időben, 
buzgóbban taníttassa; 1840-ben pedig 150 forint jutalmat tűzött 
ki annak a tanítónak, ki a magyar nyelvet a legsikeresebben 
oktatja. S most, 1863-ban Alexander Vetsey presbiter ismételten 
sürgette meg a német nyelv behatóbb tanítását. Az Iskola-bizott-
ság végre is hivatalosan foglalkozott a kérdéssel, a Dorner 
tanárt — maga kitűnően beszélt németül — ért vád kapcsán, 
hogy „a német nyelv tanítása nem jár kellő eredménnyel". 
A bizottság jegyzőkönyve világosan rámutat a józanul mértékelt 
megváltozott viszonyokra. „Azon nem titkolható tény sem kerüli 
el a bizottság figyelmét, hogy a mai kor fiatalsága a német 
nyelv iránt éppen nem viseltetik rokonszenvvel, minek okait 
e helyt feszegetni szükségtelen." . . . Dorner ügye így „lege artis" 
el volt intézve. A tanárainak és növendékeinek lelkében már 
izig-vérig magyar iskola szellemét semmiféle külső kényszer 
nem bírta többé visszaszorítani. Minden lehető alkalommal 
kitört az és eget kért . . . Természetes is volt, hogy az öntudatra 
ébredt nemzettel iskolái magyarosodtak meg első sorban. Pusztán 
műveltség és közéleti hasznosság látószögéből nézve, minden-
esetre jó lett volna, ha a német nyelv tanítása és gyakorlatibb 
elsajátításának lehetősége iskoláinkban megmarad, de a nemzet 
szíve hatalmasabb parancs volt a hideg, a józan meggondolásnál. 
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Iskolánk első nyomtatott értesítője 1839-ben jelent meg.1 

Olyan vizsgái meghívóféle volt, de egy kis értekezést tartalma-
zott az illető osztályban tárgyalt Epigrammáról, továbbá a rektor 
latin beszédét, mellyel végzett növendékeit elbocsátotta. Kisebb 
vizsgái programmlapokat az iskola már 1816-tól kezdve nyoma-
tott magyar és német szövegekkel. Tulajdonképeni értesítő is 
van a régibb időből iskolánkról és ez: Dr Tavasy Lajos Tanodai 
Hirleménye, mely kétszer jelent meg, az 1845—46. évről és 
az 1846—47. évről.2 Ezek az első igazi értesítők. Az első füzet-
ben egy értekezés van Tavasytól ezzel a címmel: „Javaslat 
használatba hozandó tanodai évi hirlemény (oskolai programm) 
iránt." 

Első lapja így kezdődik: Jelige: ,,A szólás az élet jele." 
A nyilvános szó, a közmegvitatás által eldöntendő ügyek körül 
gyakorolt szavazat. A' tanodának mint oktatva nevelőintézetnek 
összes működése a' szólásban áll, nem kell-e tehát, hogy egy-
egy évben legalább egyszer nyilvánosan is megszólaljon? 's nem 
kell-e, hogy ezt annyival inkább kötelességévé tegye, mennyivel 
kevesebb helyeken és gyérebb ügyek körül engedtetik meg még 
eddigé (így!) a' tanítónak mint olyannak a' nyilvános szavazat 
szép gyakorlata ? A' tanodai hirlemények, tanodai szavazatokká 
válhatnak a' nyilvánosság irányában. A' megszólamló tanoda, 
élő tanoda." Az értekezésben kimutatja a nyomtatott értesítő 
szükséges voltát. Ezután további tartalma a következő öt fejezet: 
I. Statisztika. II. Tanulmányi értesítés 1845—46 ról. III. Tan-
eszközök és gyűjtemények. IV. Évi történet. Pestalozzi-ünnep. 
Jan. 11. V. A' nyári nyilvános vizsgálatok. 

A Tanodai Hirleménynek második évfolyama 1846—47-ben 
jelent meg. Tartalma következő: A pesti gyülekezetben fennálló 
gyámolda (Pensionsinstitut) ismertetése. — Protestáns tiszti 
fizetések, tanítói és tanítási díj. — 1846—47-ik évi tanodai 
hirlő: I. Statisztika. II. Tanulmányi értesítés. III. Taneszközök. 
IV. Évi történet. V. Vizsgálati rend és tudnivalók. 

Az egész füzet oly érdekes és tanulságos, hogy egyes részleté-
nek közlését nem mulaszthatom el. A tandíjról a következők olvas-
hatók a l l . lapon: „A tandíjatesetleg az egyház szedhetné,3mert vagy 

1 Címe: Programma, mellyel az ág. hitvallásuak gymnasiumában 
Pesten a' folyó 1839-diki június 28—29-ig tart. nyilvános nyár-félévi vizs-
gálatokra a tudományok', oskolák' és ifjúság' minden rangú pártfogóit tisz-
telettel meghívja Dr Taubner Károly prédikátor és az idézett gymnasiumban 
rectorprofessor. Tartalma: Rövid lecke az epigrammról. (Értekezés.) Taub-
ner K.-tól. További foglalatja: Oratio, quam, cum quattuor et decem, qui 
se altioribus scholis maturos esse rite probaverant Poeseos Studiosos 
dimitteret 22-da Julii 1839, habuit Gymnasii Rector. 

2 A füzet címe: 1845—46. Tanévi Tanodai Hirlemény (Oskolai Pro-
gramm) A' pesti Prot. Ev. Város-Esparess. Gyülekezet Összes Tanintézetei-
ről A' Nyár-Félévi Nyilvános Vizsgálatok Alkalmakor Kiadja az oktatói 
kar nevében az Igazgató. 

3 Akkor ugyanis a tanító és tanár maga szedte a tandíjat. 

A nyomtatott 
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épen semmit sem kellene a növendéknek a neveléstanításért, 
e lelkére való hatásért fizetnie, vagy mindenét a tanítóval, mint 
lelki szülével megosztania, aminthogy ő is mindenét osztja, 
azaz minden lelki birtokát kegyeltjével. Ezeknek nyomán kívá-
natos volna, a tandíjnak vagy egészbeni megszüntetése, vagy 
pedig a tanítónak legalább az alóli felmentése, miszerint ő fel-
mérhetlen leganyagiatlanabb adományáért, egynehány krajcárnyi 
vagy egynehány forintnyi fizetést fogadjon el, s fogadja azt el 
épen a növendék kezéből, akinek lelkébe a magasztos tudo-
mányt, a kincsekkincsét oltotta". Ezután a 20. lapon kö2Ü 
Tavasy a szónok-költészi osztály növendékeinek névsorát ezzel 
a megjegyzéssel: ,,Ez csak kísérlet. Vagy mind kellene, vagy 
egy névsor sem." A tanulók neve van itt betűrendben, a kor, 
vallás, születéshely és szülő jelzésével, majd ez olvasható : ,,A 
szorgalom és netalán még az erkölcsfokokat is, tisztán nevelési 
okokból, épen nem javasolhatnám közlendőnek". Ezután kísérlet-
képen közli a szónok-költészosztály tannaplóját (heti órarendjét) 
és megjegyzi, hogy eltért a zay-ugróczi tantervtől, mert kevesebb 
órát fordított latinra és szónok-költészettanra, de volt heti 2 óra 
irály, amiről a tanterv nem is intézkedik, különben azt is írja, 
hogy az is hibája e tantervnek, hogy a remekírókat nem jelöli 
ki az egyes évekre és így megeshetik, hogy egy tanuló más 
iskolába kerülve, ugyanazt az írót kétszer is olvassa, más írót 
meg sohasem lát. Az évi történet soraiban ezeket az emlékezetre 
méltó szavakat olvassuk 29. 1.: „Meglehet, hogy ami most jelen-
tékeny, az egészen nyom nélkül enyészend el a jövőben, és 
meglehet ismét, hogy amit netalán magunk is csak csekély-
szerűnek nézünk, épen az fog nyomatékos eredménynek a csírája 
és elősegítője lehetni." Megemlékszik a majálisról is a 30. lapon: 
„A májusi közörömnap vagy tanodai kirándulás a szabad ter-
mészetbe az idén Május 12-ik napjára esett és mint rendesen, 
úgy ezúttal is, tartatott az a budai hegyekben az u. n. zugliget-
ben két külön fogadói tanyán, amellynek egyikét a leány- és kis 
figyermek ifjúság lepte el, a másikat a serdültebbek. A tót elemi 
tanoda külön tartotta májusi örömnapját a pesti városligetben. 
Ezenkívül, mint különben, úgy az idén is részesültek némelly 
osztály növendékei külön kirándulásokban is, így meglátogatták 
a szónokköltészek: az óbudai római romokat és az Attila-sán-
cokat; — szabad bérci ünnepet ültek a Vajdabércen Budán ; — 
kirándultak volt Visegrádra ; — a testgyakorlóintézet növendékei 
pedig majáiisi ünnepet ültek, vagyis inkább mozogva ünnepeltek 
Május 22-én Palotán, a vasúton rándulván oda, illető tanítójuk 
Clair Ignác úr vezérlete alatt." Az évi történet, megemlíti azt is, 
hogy ».az egyes tanárok születésnapja, mint azelőtt, úgy most is 
kegyeleti ünnepély által szentelteték meg az illető osztályok növen-
dékei által". 

Az évnek egy fontos eseményéről emlékszik meg a követ-
kezőkben: 31. I. „Még egy történeti jelentősége intézetünknek, 
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amellyet itt említetlenül hagynom nem szabad és ez a prot. 
tanárok köztanácskozmánya, a melly 1846 ik Augusztus hó 
10., 11. és 12 ik napján tartaték intézetünk termeiben. Nagy 
részvéttel járult volt az egész gyülekezet, különösen a tanodai 
és nevelési ügy tudományos előmozdítása iránt buzgó tagok 
e gyűlés létrejöttéhez és emeléséhez. Tanodánk, úgy hisszük, 
hogy a magyarhoni prot. testület tanodai évlapjaiban is kétség-
kívül maradandó emlékezetet érdemlő helyet foglaland. Adja Isten, 
hogy máskor is olly szívesen kívánkozzanak csekély falaink közé 
jönni tanácskozni a prot. tanárok, amilly magyar szívvel és tiszta 
indulattal szerencsések valánk mi részünkről őket a mult évben 
fogadhatni. Jelen évre e tanári tanácskozmány egybehivatását — 
az összes tanárok saját kivánata szerint, Sopron szíveskedett 
magára venni. Mi részünkről oda is elmenendünk, habár költség-
fedezést e nemű gyűlésekre még sohasem nyerénk." 1 

Végül megemlítjük még a következő örvendetes dolgot is, 
32. 1.: ,,A prot. tanárgyűlés folytán az iskola rokonintézetekkel 
örvendetes érintkezésbe jutott. Meghívókra válaszok, ezek esti 
társalgásban felolvastatának és a tanoda levéltárába letétetének." 2 

Tavasy e két értesítőből is úgy emelkedik ki, mint aki hivatva 
volt a protestáns országos tanári közvélemény irányítására. 
A tanügy iránt buzgón lelkesedő férfiúnak nagy érdeme volt az 
1848-ban tartott első tanügyi kongresszus körül. Az agilis 
igazgató azonban nem maradt iskolánkban; tettre kész lelke 
elvitte a szabadságharc küzdelmeibe. 

Tavasy a Hirlemény mindkét füzetét saját költségén adta 
ki, de még 1847-ben elhatározta a Presbitérium, hogy ezentúl 
a rektor azt az iskola költségéből fedezze. 

Az ötvenes években a Statthalterei a gimnáziumi program-
mokra vonatkozólag is intézkedett. 1854-ben megengedte a 
programmeserét Poroszországgal, majd a honi gimnáziumokkal 
is valláskülönbség nélkül; később azt is elrendelte, hogy a 
programmok magyar-német címmel jelenjenek meg. Az értesítők 
kiselejtezése is napirendre került, különösen a „voluminös" 
programmokat kellett a könyvtárakból kivetni. Tavasy Hirle-
ménye óta nem jelent meg nyomtatott évi jelentés iskolánkról. 
Csak 1861-ben határozta el újból a Presbitérium, hogy a mi 
iskolánk is adjon ki programmot, sőt 1872-ben még azt is kívá-
natosnak tartotta a tanári kar, hogy a programmban minden 
évben legyen tudományos értekezés is, mert ezt megkívánja a 
„főgimnázium méltósága". 

Értesítőink teljes sorozata tehát az 1860/61 -i évivel kezdődik. 
Ezóta majdnem mindegyikben jelent meg tudományos értekezés 
vagy beszéd, amelyeknek teljes jegyzékét 13. számú mellékletünk-

1 A pesti prot. tanári tanácskozmány leírása a Nevelési Emléklapok 
II. füzetében olvasható. 

4 Most is hűen ott őrizzük e leveleket. 

A későbbi 
értesítők 
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ben közöljük. A tanulóifjúság névsora az 1863—64-i értesítő-
ben jelent meg először; azóta azt állandóan belefoglaljuk, de az 
osztályzatok közlése nélkül. Különben az újabb évekről össze-
foglaló statisztikai áttekintést adunk tanítványaink tanulmánybeli 
haladásáról is. 

Iskolánkban már 1816-ban voltak használatban tanköny-
vek, de ezek mellett még jóval később is szokásban volt a dik-
tálás. 1838-ban a Schulcomité azt határozta, hogy mivel az írott 
füzetek leírása sok munkát ad, a tanárok az iskolabizottság 
jóváhagyásával bevezethetnek tankönyveket, sőt fel is szólította 
a testület tagjait, hogy írjanak tankönyveket, aminek volt is 
eredménye, mert azóta iskolánk tanárai közül számosan szol-
gálták ilyen módon is a hazai közoktatásügyet. 

Az ötvenes években sok nehézség volt a magyar tanköny-
vekkel.1 Magyar tanárok tankönyvei sok kifogásra adtak okot és 
a legkisebb hiba miatt visszautasították. Hunfalvy János forró ma-
gyar lélekből fakadt Egyetemes Történelem című könyvéről 
1854-ben ilyen hangú rendelet jelent meg: „hat sich das hohe 
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht überzeugt, dass 
dieses Werk zum Lehrgebrauche gänzlich ungeeignet ist. 
Daher darf dasselbe an keinem Gymnasium benutzt werden. 
Ofen, den 2. Nov. 1854 Augus." A mai időkben iskolánkban az 
állammal kötött szerződés értelmében államilag engedélyezett 
tankönyveket használunk.2 

Az énekoktatásnak iskolai tanításunkban és nevelésünkben 
már a gyülekezet megalakulása óta nagy fontosságot tulajdoní-
tottak egyházunk tagjai; viszont azt is megállapíthatjuk, hogy 
az énektanítással 100 év alatt igen sok nehézség fordult elő. 
Az énektanítás nélkülözhetetlen eszköz a vallásos, hazafias érzés 
fejlesztésére, a mai időkben az irredenta eszme ápolására, 
a magyar nyelv szeretetére s az összetartozás és együttérzés 
tudatának felébresztésére, amit az ifjúságban erősíteni minden 
iskolának elsőrangú kötelessége. 

Az éneket iskolánkban az első időkben az orgonista taní-
totta, kinek eredeti feladata az volt, hogy a gyermekeket meg-
tanítsa az egyházi énekekre. Amint az orgonistának az elemi 

1 Lásd a 77. lapot. 
s Egyházunk és iskolánk a tankönyvmegválasztásnál milyen igazság-

szeretettel jár el, arra egy példát hozunk fel : Ausschuss-Convent 1859. 
13. Juli. 46. „Aus Anlass dessen, dass sich Stimmen gegen die Benützung 
der durch die „Szent István Társulat" herausgegebenen ungarischen Sprach-
lehre in unserer Schule erhoben, findet der Ausschuss-Convent sich ver-
anlasst, im Geiste der Duldsamkeit zu erklären: Dass derselbe gegen die 
Benützung eines Schulbuches, welches dem Fachwerke entspricht und mit 
dem confessionellen und Dogmen-Punkte nichts gemein hat, im Allgemei-
nen, — und der fraglichen ungarischen Sprachlehre, inwiefern diese obigen 
Bedingnissen entspricht, insbesondere, blos deswegen, weil selbe von einem 
katholischen Vereine ausgegeben würde, gar nichts einzuwenden f inde; 
und daher besagtes Schulbuch — in so lange sich kein besseres für diesen 
Zweck vorfindet, beibehalten werden möge." 

A tankönyvek 

Az ének-
tanítás 
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tanítást is feladatává tették, megkezdődtek a nehézségek. Kanya 
1840-i beszédében említi, hogy Maloveczky, egyik első időbeli 
orgonista, az énektanításban kiváló eredményt ért el, de mivel 
az elemi tárgyak tanítására nem volt képessége, le kellett mon-
dania. Később a meglevő énekvizsga-programmokból látjuk, 
hogy az ének elméleti és gyakorlati tanítására nagy gondot for-
dítottak, mert már 1822-ben elválasztották az orgonista teendőit 
az elemi iskolai tanítástól. 

Annak a kornak szokása szerint az iskolásfiúk szoktak a 
a temetéseken is énekelni, akik ilyen alkalommal énekükért 
1833 körül 15 krt kaptak. Ez a dolog is nehézségekkel 
járt. A kántor természetesen szívesen vitte magával a legjobb 
hangú gyermekeket, a tanárok ellenben nem jó szemmel nézték 
ezeknek gyakori mulasztásait. Azzal is megbízták Feil kántort, 
hogy temetésekre férfi kvartettet szervezzen, de ez meg annyi 
pénzbe került, hogy a szegény egyháztagok nem voltak képe-
sek megfizetni; ezeknek alkalmasabb volt, ha tanulók énekeltek 
a temetésen. A General-Convent 1840. dec. 16-án ebben a dolog-
ban így nyilatkozott: ,,c) diesfällige Reibungen zwischen den 
Herrn Predigern und Lehrern möglichst vermeiden werden sollen". 

Az 1840-i Canonica Visitatio jegyzőkönyve szerint a rend-
kívüli tárgyakról következőképpen gondoskodtak iskolánk-
ban : „Praeter hos sunt et magistri, qui artibus elegantioribus 
iuventutem nostram imbuunt. Nominatim: aa) In cantu et rudi-
mentis musices exercentur pueri puellaeque nostrae scholae 
quotidie a Cantore et Organoedo D. Georgio Feil, bb) In arte 
graphidis a magistro delineationis liberae D. Lud. Merkel, 
cc) In gymnastica a D. Gymnasta Ignatio Clair. dd) Puellas in 
muliebribus laboribus exercet Magistra Cornelia Karafiát, vidua 
clarissimi olim Leutschoviensis Professoris Theophili Osterlamm". 

Az énektanító nem lévén rendes tanító, külön időben tar-
totta óráit, amiben úgy látszik nem volt elég pontos, mert az 
1830. október 29-én tartott értekezleten az iskolafelügyelő hely-
telenítette az énektanító mulasztását, lévén az iskolai teendő 
előbbre való minden magánügynél. A templomi énekre a Pres-
bitérium mindig buzgón ügyelt s többször intette ennek szorgal-
mazására az orgonistát,1 arra is utasították, hogy az iskola régi 
növendékeit is buzdítsa a templomi ének támogatására. A Bach-
kormány is tudta az énektanítás értékét, ezért rendelte el 1855. 
aug. 28-án „Die österreichische Volkshymne bei Schulfesten ab-
singen zu lassen". A hatvanas években a tandíjmentes tanulók 
kötelességévé tették a templomban való buzgó éneklést, de ez az 
intézkedés sem bizonyult célszerűnek. Az egyház maga is jól 

1 Az orgonista választására egyházunk valaha nagy gondot fordított, 
így például 1870. július 1-én a jelöltek „miután az orgonajátékból próba-
tét-et tettek, aznap délután gyakorlati énekoktatást végeztek a gyülekezeti 
nagyteremben, másnap pedig zárványmunkákat készítettek meghatározott 
feladványok nyomán". 
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érezte, hogy az ének előmozdítása ügyében valamit tennie kell. 
1862-ben Krenner quaestor, a pénztárnok akart férfi énekkart 
szervezni, mikor az e célra kiküldött bizottság, melynek Székács 
volt az elnöke, kimondotta, hogy „közóhajtásnak és közszükség-
nek felelne meg a tervezett egylet". Ennek helyébe később 
énekiskola lépett az ifjúság bekapcsolásával, majd 1863-ban 
tanulói énekkar alakult, de ez sem felelt meg a közóhajtásnak, 
míg végre 1873-ban megalakult az ifjúsági Dal- és Zeneegyesület, 
mely arra van hivatva, hogy az ifjúság körében az éneket és zenét 
ápolja és ebbeli munkásságának bizonyítéka, hogy évtizedek óta 
évenként egy vagy több sikerült hangversenyt szokott rendezni. 

Iskolai énektanításunk tantervünk értelmében az alsó osztályok-
ban heti egy-egy órában egyházi és világi énekek tanítására irányul.1 

Egyházunk Ausschuss-Conventje a testgyakorlatot 1835. 
április 30-án még a szülők magánügyének tekintette, és tetszésükre 
bízta, hogy fiaikat Clair Ignác tornatanárhoz küldik-e, vagy sem 
testgyakorlatra; de egyúttal kimondta azt is, hogy kívánatosnak 
tartana egy nyilvános tornaiskolát is. 1836-ban Clair már az 
iskolában tanított, sőt 1837-ben 200 frt WW. fizetésért a leányokat 
is tanította, nemcsak nyáron, hanem télen is. 1863-ban már nincs 
az iskolában testgyakorlás, de a növendékeknek módjukban volt, 
hogy testgyakorlóintézetbe járhassanak. A sütőutcai új gimnázium 
felépítése sem használt a testgyakorlat ügyének. Volt ugyan azépület-
ben egy kisebb tornaterem, de ezt az elemi iskola osztályai használ-
ták, úgyhogy a gimnázium növendékei kénytelenek voltak a Szent-
királyi utcában levő Nemzeti Tornaegylet tornatermébe járni test-
gyakorlati órákra, ami sok kényelmetlenségre, fegyelmezettlenségre 
adott okot. Az intézeti tornatanítás csak azóta mondható kielégítőnek 
és megfelelőnek, amióta iskolánknak megvan mostani új otthona, 
ahol a tornatermen kívül a tágas udvar is korlátlanul az ifjúság ren-
delkezésére áll. És örömmel kell elismernünk, hogy tanítványaink 
K. Galli Lajos tornatanárunk vezetése alatt évről-évre több siker-
rel és diadallal állják meg helyüket a különféle versenyekban.2 

Pestalozzinak egyik alapelve volt, hogy a gyermeket arra 
is meg kell tanítani, hogy helyesen lásson és jól tudjon meg-
figyelni. Ezen elvek nyomán elődeink figyelme már az iskola 
megalapításánál a rajztanításra is kiterjedt. 

1 Megemlítjük, hogy az utóbbi időkben az egyház kebelében több 
éven át a Lutheránia Egyesületnek volt tevékenyen működő vegyeskara 
Bruckner Frigyes orgonista vezetése alatt. Az újabb időkben az Evangé-
likus Luther Szövetségek fordítanak kiváló gondot az ének ápolására. A Deák-
téri Szövetség kitűnő gyermekkart és vegyeskart szervezett Mendöl Ernő 
vezetése alatt; a Vilma királynő-úti Szövetségnek pedig sikerekben gazdag 
vegyeskara van, melynek Kaszás Gyula a karnagya. 

s E versenyek most úgy tűnnek fel, mintha a magyar ifjúság elő-
készületei lettek volna a világháborúra és itt az utókor^ számára azt is 
megállapítjuk, hogy e nagy háború több évén keresztül a középiskolákból 
kikerült fiatal zászlósok és tartalékos tisztek védték a magyar határt és 
a frontok nagy részét éveken át a magyar legénységgel. 

10 
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Iskolánknál már 1821-ben volt alkalmazva rajztanár és pedig 
a svájci Egger Vilmos, Pestalozzi tanítványa, akit váradi Szabó 
István hozott magával Pestre. A tanulók számára rajzmintákat is 
készített, melyeket bevezettek iskolánkba. Hogy a rajztanítás 
iránt Egger az ifjúságban kedvet tudott ébreszteni, azt az 1833. 
október 23-i Particular-Convent jegyzőkönyvéből is láthatjuk, 
ahol a következők olvashatók: „dass die angeordnete Schul-
prüfung an den dazu bestimmten Tagen von 25—29 Juny statt-
gefunden hat; dass diesselbe allgemein zur Zufriedenheit der 
Vorsteher und Anwesenden ausgefallen ist; eben so wurden in 
der Schulclasse des 2-ten Stocks die Zeichnungen und Gemälde 
der jetzt die Zeichenschule besuchenden, sowie einiger aus 
derselben bereits ausgetretener Schüler theils auf der Wand ange-
hangen, theils auf Tischen durch das ganze Zimmer ausgelegt, 
den Zuschauern zum Anschauen und zur Beurtheilung über-
lassen, und erregte allgemeine Zufriedenheit. Selbst einige hiesige 
Künstler in diesem Fach trugen kein Bedenken, ihre Arbeiten 
darunter zur Schau auszustellen." Egger a rajztanítást a gyüle-
kezet nagy megelégedésre végezte iskolánkban.1 A későbbi 
időben a rajztanítás iránt nem volt ilyen lelkesedés; még a 
sütőutcai épületben sem volt külön rajzterem; voltak ugyan 
rajztanárok alkalmazva, de ezek délután tartván óráikat, mintegy 
kívül voltak az iskola horizontján. A rajztanítás helyzete is, úgy 
mint a tornatanításé, akkor javult, mikor iskolánk 1904—05-ben 
új otthonában kezdte meg működését. Ekkor nyílott meg iskolánk-
ban a görögpótló tanfolyam is, melynek egyik kiegészítő része a 
szabadkézi rajz. Örömmel látjuk, hogy tanítványaink között több 
olyan találkozik, akiknek tehetsége és hajlama van a rajzra s ezeket 
Oppel Imre rajztanárunka kellő gonddal és mfiérzékkel irányítja."2 

A gyorsírást is több év óta tanítjuk iskolánkban, tudva 
annak nagy gyakorlati értékét. Gretzmacher Jenő kartársunk 
vezeti e tanfolyamot, melyben csak önként jelentkezők vesznek 
részt, nem úgy, mint az állami gimnáziumokban, ahol ez már 
kötelező tantárgy. 

Az idegen nyelvek tanítása tanterveink körén kívül esvén, 
csak annyit említünk meg, hogy száz év alatt több ízben voltak 
idegen nyelvi tanfolyamok iskolánk felügyelete alatt, melyeket 
növendékeink látogattak; sőt voltak alkalmak, mikor gimnáziumi 
tanárok is tartottak ilyen tanfolyamokat.3 

1 Mikor 1830. október 21-én nyugalomba vonult, az egyháztól ezüst 
serleget kapott ezzel a felirattal: Herrn Wilhelm Egger | dem bisherigen 
Lehrer der Zeichen-Kunst | an der Evang. Schule in Pesth | zum dankbaren 
Andenken | von | der ev. Gemeinde A. C. | 1830. | Ekkor festette le az egyház 
számára Willerding Jakab tanító arcképét. 

s Rajztanárunk már több ízben rendezett rajz- és kézügyességi kiállí-
tást is, melyek a szülők és érdeklődők körében nagy tetszést és megelé-
gedést nyertek. Többi kiállításainkról a 148. lapon van szó. 

3 A negyvenes években a Presbitérium a francia, angol és olasz 
nyelv tanítását kívánatosnak tartva, megállapította, hogy a nyelvtanítóknak 
a tanulók heti 2 óráért fizessenek 30 krajcárt Cmünze-ben és 10 tanuló 
után 1 gratis legyen. 

Gyorsírás 

Idegen 
nyelvek 
tanítása 
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A tanulóifjúság. 

A felvétel. Tandíj. Vizsgálatok. Szünetek. Kirándulások. Gyűjtések. 
Ünnepek. Gyásznapok. Ifjúsági egyesületek. Az i f júság je l lemzése . 

A tanulók felvételének szabályozására iskolánk elöljárói 
már a régi időkben gondoltak s bizonyos elveket állapítottak 
meg, amelyek némi változásokkal végigvonulnak az egész év-
század idején. Még 1827-ből ered az az intézkedés, mely elren-
deli, hogy a szülök minden év elején maguk jöjjenek gyerme-
keikkel a beiratásra. Schedius felvételi módozata ismeretes 
1837-ből, mely csakhamar bizonyos változtatásokkal jelent meg 
a Vorschläge című füzetben. Érdekes részlete az, amely a tanuló 
fogadalmát szabja meg: c) „Jeder so aufgeführte Knabe muss 
in die Hand seines Lehrers vor den Augen der Eltern oder Pfle-
ger, einen kindlichen Gehorsam gegen den Lehrer und pünkt-
liche Beobachtung der Schulgesetze mit Mund und Hand ange-
loben." Izraelita tanulók felvétele az első Vorschlagban (1837.) 
a polgári hatóság rendeletének megfelelően, még különböző 
korlátozásoknak volt alávetve, de a második kiadás már ezeket 
nem is említi. Katholikus tanulókat a saját egyházi főhatóságuk 
tilalma folytán abban az időben nem volt szabad felvenni más 
felekezeti iskolába, csak az énekiskolába volt lehetséges vallás-
különbség nélkül járatni a gyermekeket. Oly tanulóknak, kik később 
akartak belépni, kötelességükké tették annak igazolását, hogy az 
illető osztály anyagával az elmúlt idő alatt foglalkoztak. Viszont 
kilépések is előfordultak, miknek a kort jellemző indokolásait 
részletesen elmondja Kanya 1823—24-ből való jelentése a 3., 4. osz-
tályról: „In meinem Protocoll stehen 31 Schüler eingeschrieben, 
von denen fünfe im Laufe des halben Schuljahres die Schule 
verliessen, namentlich : Thúrótzy Johann, dem in unserer Schule 
zu wenig gelehrt wurde; — die Gebrüder Rogner, welche zum 
Handwerk gingen; — Preis Michael, welcher aufs Land ins 
Ungarische geschickt wurde und Páray Johann, welcher die 
E E P P 1 Piaristen uns vorgezogen hatte." 

1 Ehrwürdige Patres. 
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A tanulóifjúság száma évről-évre növekedvén, a protestáns 
tanulók helyének biztosítása végett kimondotta az egyház, hogy 
a három első napon csak protestáns vallású tanulók iratkozhat-
nak be; miként ezt egyéb tudnivalóval Teichengräber igazgatónak 
14. mellékletünkben közölt beiratási hirdetménye híven elmondja. 

Az ötvenes években a k. k. Statthalterei a beiratásokra is 
kiterjesztve figyelmét, utasította az igazgatót, hogy különös 
gonddal vizsgálja meg az olyan tanuló iratait a felvételnél, 
kinek tanulmányaiban megszakítás volt. Ez az intézkedés a volt 
honvéd tanulók ellen irányult. Katholikus tanulók felvétele ebben 
az időben ismét meg volt tiltva. Az iskola népessége mégis 
egyre növekedett, amint az 1851 —52-i iskolai évről szóló Be-
richt közli, hogy bár a tótokkal folyó viszálykodás az iskola 
iránt való érdeklődést is háttérbe szorította „Doch der Andrang 
zu unserer Schule wurde plötzlich besonder? von Seite der 
unbefangenen Fremden so gross, dass unsere Lehrsäle kaum 
im Stande waren die Schüler und Schülerinnen zu fassen und 
mehrere aus Mangel an Raum fortgeschickt werden müssten". 
A felvételre való ajánlásra 1863-ban, mikor tudniillik az elemi iskola 
igazgatását elválasztották a gimnáziumétól, az elemi iskola igazga-
tója külön szabályozott jogot kapott. Az izraelita tanulók száma 
egyre nőtt, mivel a beiratásra idejében jelentkeztek; erre vonatkozó-
lag az 1864. okt. 11-i iskolabizottsági jegyzőkönyvben ezt olvassuk: 
1. — „sajnosan kell megjegyezni, hogy éppen idevaló szülők, sőt 
presbiterek gyermekei csak a mult hó végén, sőt a folyó hó elején 
jelentkeztek". Midőn ezután az Iskolabizottság az izraelita tanulók 
felvételét korlátozni akarta, az izraelita szülők a Presbitériumhoz 
appelláltak az ellen, hogy gyermekeik az I. osztályba nem vétettek 
fel. A Presbitérium fenntartotta az Iskolabizottság határozatát, 
csak azokkal tett kivételt, akiknek testvérei már idejárnak, hogy 
kisebb fiút ne kelljen más kísérővel más iskolába küldeni. 

A felvételi vizsgáról iskolánk életében először 1871-ben 
van szó, midőn a pesti reáliskola a mi volt elemi iskolánk növen-
dékeitől felvételi vizsgát követelt. Ezt a dolgot a Presbitérium 
úgy fogta fel, mint az elemi iskola sérelmét és magyarázatot 
kért a tanfelügyelőségtől. A következő évben gimnáziumunkba 
is behozták a felvételi vizsgálatot az igazgató javaslatára, aki 
részletes statisztikai kimutatást készített azon elemi iskolákról, 
melyeknek volt növendékeit a mi első gimnáziumi osztályunkban 
megintették, vagy akik az első félév végén meg is buktak. A tes-
tület az igazgató javaslatát magáévá tévén, felterjesztette a Presbi-
tériumhoz, amely elfogadta; de azzal a kikötéssel, hogy a Deák-
téri elemi iskola végzett növendékeit e vizsgálat alól felmenti. 
Később, 1876-ban ezen határozatát úgy módosította, hogy a 
Deák-téri tanulók közül csak azokat menti fel, akik a negyedik 
elemi osztályt „jó" eredménnyel végezték. A felvételi vizsga azon-
ban néhány év múlva kiment a gyakorlatból, mit valószínűleg 
az elemi iskolák jobb tanítási eredményének kell tulajdonítanunk. 

á felvételi 
vizsga 
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A legújabb időben a Képviselő Testület a tanári kar ugyan-
olyan értelmű javaslatára, mint 1871-ben, ismét elfogadta a fel-
vételi vizsgák életbeléptetését. Kimondta a Képviselő Testület, 
hogy ezentúl, úgy mint az állami középiskolákban, a főgim-
názium első osztályába kivétel nélkül csak olyan tanuló iratkoz-
hatik, aki a felvételi vizsgát letette. Az első felvételi vizsga 1922. 
június végén volt. A 114 jelentkező közül 61-nek dolgozata jeles 
és jó volt; ezeket szóbeli nélkül vettük fel; a többiek szóbeli 
vizsgát is tettek magyarból és számtanból; ezek közül felvettünk 
39-et, visszautasítottunk részint helyhiány miatt, részint hiányos 
előkészület miatt 14 tanulót. Az írásbeli dolgozatok jó tájékoz-
tatóul szolgálnak a szülőknek is gyermekeiknek az elemi iskolá-
ban szerzett ismereteire vonatkozólag. 

1865-ben állapította meg a tanári testület, hogy csak két-
féle tanulók lehetnek, úgymint rendes tanulók és magántanulók. 
Azelőtt voltak még külmagántanulók is. Egyik tanár ellen a 
testület abban az időben állást foglalt, mivel külmagántanulókat 
önhatalmúlag berendelt vizsgára. A magánvizsga díja természe-
tesen folytonosan változott a viszonyok szerint. 

Schedius 1837-i Vorschlag-ja szerint a tanulóknak a követ-
kező díjakat kellett fizetniök: 

„Bei der Aufnahme ist beim Rector zu erlegen 
a) für das Schulholz 2 fl. WW, 
b) für Reinigung, Heitzung der Schule u. s. w. 2 fl. WW., 
c) das Honorar für den Unterricht, das Schulgeld. Dieses 

Honorar durfte 
1) bei den Kindern der Mitglieder der Gemeinde, ferner 

bei Honoratioren A. und H. in status quo belassen werden, näm-
lich dass es zu Ende jedes Monats wenigstens mit 2 fl. WW. 
entrichtet werden sollte. 

2) Bei den Fremden, die zur Erhaltung der Schule nichts 
beitragen, soll es auf Conv.-Münze erhöht, und halbjährig 
voraus, dem Herrn Rector eingehändigt werden, welcher es mit 
dem betreffenden Lehrer zu verrechnen hat." 

1847-ben Teichengräber hirdetménye szerint (14. mellék-
let) „a fapénz volt egy évre 4 vfrt = 1 frt 36 kr. p p . ; 1 a tanító-
nak pedig egy-egy növendékérti évi tanítás fejében járandó és 
saját magának általadandó tandíja 8 frt vagy 20 vfrt, a melly 
öszveg előre leteendő". Szegény tanulókra vonatkozólag 1822-ben 
az volt a megállapodás, hogy a tanár a szülővel egyezzék meg; 
ha nem tud megegyezni, akkor terjessze a conferentia elé. 
1847-ben a fapénzt az egyház engedhette el, a tandíjat a tanár. 

Az iskolafenntartás nehézségére vonatkozó tanácskozások 
között az a gondolat is felmerült, hogy a szülők annak az időnek 
tartamára, amíg gyermekük az iskolába jár, bizonyos „Eintritts-
capital"-t tegyenek le, de ezt nem fogadták el, ennélfogva a 

1 1 pengőforint értéke egyenlő volt 21/» váltóforinttal. 

Rendes és 
magántanulók 
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jövedelem gyarapítására ismét csak subscriptiókhoz fordultak s 
1848. február 28-án kimondták, hogy tandíjemelést csak „im 
äussersten Falle" alkalmaznak. 

A szabadságharc viharai után az egyház súlyos helyzetén 
való könnyítés céljából az egyházi tagokat (1852. aug. 26.) a 
nyilvános adójuknak megfelelőleg akarták I-XII osztályba sorozni, 
hogy a szerint járuljanak hozzá az egyház minden kiadásához, 
de a tiltakozások miatt ezt nem tudták megvalósítani. Az 1852-ben 
július 18-án Eder k. k. Commissär jelenlétében tartott ülésen, 
midőn megállapították, hogy az előző curator jóhiszemű, hazafias 
felbuzdulása folytán az egyház nagyobb kárt szenvedett,1 fel-
merült a tandíj emelésének gondolata is, de az sok oldalról vissza-
tetszést szült, inkább hangsúlyozták azt, hogy a Glosius-Artner-
alapítvány kilátást nyújt arra, hogy a hohe Regierung terve 
szerint való Untergymasiumot szervezzenek.2 

Az ötvenes években a beiratási díj 2 frt Cmz volt, a protes-
tánsok tandíja 8 frt Cm., nem protestánsoké 12 frt. Cm., az 
előbbiek fapénze 2 frt Cm., az utóbbiaké pedig 4 frt Cm. 
A hatvanas évek elején a tanári testület egy memorandummal 
fordult az egyházhoz, melyben azt kérelmezte, hogy a tandíjat 
váltsa meg a tanároktól, adjon tanárainak rendszeres fizetést, 
a tandíjat pedig szedesse be pénztárnoka vagy az izgagató 
által A kérésnek az egyház helyt adott s ennek folytán 
1864 óta az egyházi pénztárnok szedte a tandíjat. Ez időtől 
fogva a tandíj az egyház és iskola gazdasági helyzete folytán a 
viszonyok szerint változott. Különösen az utóbbi háborús évek 
alatt ment át nagy változásokon, mivel dacára a tetemes állam-
segélynek és a nagy mértékben felemelt tandíjnak, iskolaépüle-
tünket képtelenek vagyunk kellő módon fenntartani; tanáraink 
és iskolaszolgáink fizetése a legszerényebb módon való meg-
élhetést is alig tudja biztosítani.3 

A hatvanas években csak protestánsok lehettek tandíj-
mentesek, később, midőn a deficit miatt a nem protestánsok 
tandíját is emelni kellett, ezekre is kiterjedt a tandíjmentesség. 

1 Az illető az egyház vagyonának egy részét Kossuth-bankókba fek-
tette s 1849-ben ezeket be kellett szolgáltatni és ott égették el az összes 
beszolgáltatott pénzt a templomunk előtti téren. 

2 E nehéz időkben sem csüggedt el az egyház, hanem új iskolát 
készült építeni; Székács superintendens az izraelita polgártársakat is fel-
szólította adakozásra, amit ők szívesen meg is tettek, tekintettel arra. hogy 
gyermekeik akkor a katholikus gimnáziumokból ki voltak zárva. A nem 
protestáns adakozók közül előljártak: Goldberger S. 100 frt, Engländer H. 
50 frt, Rosenfeld et Söhne 40 frt, Czeides 100 frt, Murrman 200 frt, Kanitz 
M. L. 50 frt, Wodianer Mor. et Alb. 100 frt, Münk 60 frt, Polák Mark 
200 frt, Kehrn Jákob 103 frt. 

3 Jelenleg egy iskolaszolga fizetése 1 hónapra lakás, fűtés, világításon 
kívül 1600 K, 1 kilogramm kenyér ára pedig 88 K 1922. augusztus 17. 
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Ettől az időtől fogva a tandíj következőleg emelkedett: 

Beiratási dij Tandíj Fapénz 

Protestán-
soknak 

Nem protes-
tánsoknak 

Protestánsok-
nak 

Nem protes-
tánsoknak 

Protes-
tánsoknak 

Nem 
protes-

tánsoknak 

1852 — — 12 frt Cm. 12 frt Cm. 2 frt Cm. 4 frt Cm. 

1861 2 frt 10 kr. 4 frt 20 kr 10 frt 50 kr. 10 frt 50 kr. 

1875 2 frt 10 kr. 4 frt 20 kr. 6 frt 11 frt 

1876 2 frt 2 frt 18 frt - 30 frt 1 

1902 10 K 10 K 60 K 120 K 

1908 10 K 10 K 70 K 150 K 

1914 32 K 32 K 70 K 150 K 

1917 20 K 20 K 100 K 240 K 

1919 20 K 20 K ev. ref. 
100 K 140 K 

r. k izr. 
260 K 500 K Üzemi pótlék 

1920 20 K 20 K 200 K 240 K 400 K 12C0K 

1921 20 K 20 K 400 K 600 K 800 K 3000 K 300 K 300 K 

1922 100 K 100 K 500 K 800 K 1000 K 4000 K 600 K 600 K 

A tanítás értékelésének a viszonyok folytán való sülyedé-
sére mutat az, hogy 1922. nyarán a buza mázsájának ára kb. 
7000 K volt, a 4000 K évi tandíj értéke pedig egyenlő a háború 
előtti 10 koronával. 

Az iskola újabbkori anyagi kiadásaira vonatkozólag csak 
némi tájékoztatóul álljon itt a következő táblázat: 

1914 1922 

1 q porosz szén 4 K 1 q tatai szén 143 K 

A fűtő dija 14 napra 50 K ugyanaz 2400 K 

Súroló asszony napibére 2 K 60 f ugyanaz 260 K 

Szivacs 1 drb 70 f ugyanaz 35 K 

1914 1921 

Fűtési költség 6107 K ugyanaz 174,233 K 

Tisztogatás 2584 K ugyanaz 21,602 K 

Vízfogyasztás 599 K ugyanaz 4,807 K 

Épületfenntartás 3193 K ugyanaz 62,229 K 

Villany és gáz 2306 K ugyanaz 31,928 K 

Az egyház iskolája fenntartásával az iskola alapitóinak szel-
lemében önzetlenül jár el, mert úgy az alapok jövedelmének 
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felhasználásánál, mint a befolyt tandíjak'kezelésénél egyedül a 
vallási és hazafias célt követi, melynek elérésében iskolánk fenn-
tartása által jelentékeny kulturális munkát végez. 

Az iskola munkásságáról a vizsgákon számol be; ez az 
intézmény is 100 év alatt különböző változásokon ment át. 
A tanév a legrégibb időktől kezdve két félévre oszlott, január 
végén fejezték be rendesen az első félévet, úgy mint a mai idők-
ben, június végén pedig a második félévet. Ugy az első, mint 
a második félévet kezdettől fogva vizsgával zárták be, tehát 
voltak téli és nyári vizsgák. 

Schedius a Vorschlag-ban, 1837-ben a nyilvános vizsgák 
megtartásáról következő módon intézkedett: 

„Da den öffentlichen Prüfungen nicht so viel Zeit gewid-
met werden kann, dass man all dasjenige, was während des 
Semesters in der Schule vorgekommen ist, vornehmen könnte, 
und damit nicht vielleicht einer oder der andern Klasse der Vor-
wurf werde, dass ihre respectiven Lehrer die ganze Zeit des 
Semesters darauf losarbeiten, um eine glänzende Prüfung geben 
zu können und dem Publikum Sand in die Augen zu streuen, 
— so ist es nöthig: 

a) dass jeder Lehrer einen schriftlichen Bericht über die 
im verflossenen Semester vorgenommenen Gegenstände, zugleich 
aber auch über die individuellen Charaktere der Zöglinge dem 
Schul-Inspectorate einreiche; 

b) dass das Schul-Inspectorat am Tage der Prüfung die 
Gegenstände nach Belieben wähle, über welche geprüft wer-
den soll; 

c) dass, so viel möglich, jeder Schüler befragt werde. 
Die Prüfung jeder Klasse beschliessen Vortragsübungen, 

bei welchen zu bemerken is t : dass 
a) solche aus Classikern gewählt; 
b) in der Schule während des Semesters vom Lehrer 

erklärt und einstudirt werden. 
Hierauf folgt das Vorlesen der Classification. 
3. Die Classificationsprüfungen. 
1. Dem öffentlichen Examen gehen Classificationsprüfun-

gen vor, diese werden in der letzten Woche vor dem Examen 
gehalten, in Gegenwart von Mitgliedern des Ausschuss-Con-
ventes, welche sich zu diesem Behufe als Censoren herbei-
lassen wollen. 

2. Der Censor ruft die Schüler auf, nachdem die Frage 
gestellt wurde. 

3. Der Lehrer überreicht vor der Prüfung eine Übersicht 
der Gegenstände, nebst dem Catalog, dem Censor. 

4. Der Censor classifizirt sogleich nach erfolgter Antwort. 
5. Nach geendigter Prüfung wird die Classification des 

Censors, mit der Classification des Lehrers, der den sonstigen 
Fleiss und Fortschritt seiner Schüler kennen muss, verglichen; 

A vizsgák 
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bei vorkommenden Differenzen verständigen sich beide, oder 
lassen noch einmal den fraglichen Knaben antworten." 

Tehát amint Schedius tantervéből látszik, a nyilvános 
vizsga előtt külön osztályozó vizsgát, úgynevezett censurá-t tar-
tottak. Azelőtt azonban a censurák még nem voltak szokásban, 
de a tanárok maguk is érezték, hogy maga a nyilvános vizsga 
nem nyújt elég tapasztalatot annak elbírálására, hogy a tanuló 
képes-e arra, hogy tanulmányait a következő felsőbb osztályban 
folytathassa. 

Erre vonatkozólag a helyzetet élénken megvilágítja Kanya 
1832. június 11-én kelt Bericht-je a 3-ik osztályról: „Man 
müsste die Schüler, welche aus einer Classe in eine andere 
translocirt werden, unmittelbar vor der Translocation einer 
strengen Prüfung unterwerfen, ob sie auch wohl jene Fähig-
keiten besitzen, welche zum Fortschreiten erforderlich sind. Da 
dies aber bei uns noch bis jetzt nicht der Fall war, so waren 
auch unsere Berichte, meiner Meinung nach nur einseitig, 
indem sie nur immer das angaben, wie viel von unserer Seite 
geschehen sei: ob aber unsere Schüler auch unsere Lehren 
auffassten, darüber haben wir geschwiegen oder wenigstens 
nicht so beriehtet, dass man unseren Berichten nach sich ein 
treues Bild unserer Schule machen könnte. ,,Wir haben ja unsere 
Semestraiprüfungen" höre ich sagen. Allein schon lange wissen 
wir Lehrer, was wir von Prüfungen zu halten haben, welche 
vor einem gemischten Publicum in Zeit von 3 Stunden zeigen 
sollen, was während eines halben Jahres vorgenommen wurde. 
Auch ist der Ort nicht da, wo man, ohne den Lehrer zu com-
promittiren, sein Urtheil unbefangen und unumwunden aus-
sprechen dürfte. Leicht können die in das Innere nicht einge-
weihten Zuhörer die den Schülern gemachten Vorwürfe nach 
Regel-percutitur catulus, ut sapiat leo — dem Lehrer zurechnen. 
Und wehe der Schule, deren Lehrer öffentlich an ihre Pflicht 
und Schuldigkeit ermahnt werden müssen!" 

A nyilvános vizsga az iskola ünnepe volt, s hogy milyen 
hangulatban lehettek elődeink mikor Mária Dorothea megjelent 
1822-ben a vizsgán, azt Kanya 1840-i beszédének szavai sej-
tetik. (Lásd a 23. lapon.) 

Az ilyen vizsgákra, mint ünnepre készült úgy az ifjúság, 
mint a tanárok, hogy bemutassák munkásságukat az egyházi 
elöljáróságnak és az érdeklődő szülőknek. 1848. február 28-án 
a Schulcommission azt határozta, hogy a nyilvános vizsga olyan 
legyen, mint egy ünnep, de csak nyáron tartsák és előtte legyen 
a Translocationscensur. 

Ez ez ünnepi hangulat érezhető azokon a vizsgaprogram-
mokon, melyek iskolánk első évtizedeiből reánk maradtak. 
A nagy, merített ívpapirosokra irt vizsgarendek ünnepélyes 
alakjukkal elárulják, hogy mily gonddal és figyelemmel készül-
tek; némelyik közülök valóságos kaligraphiai remekmű; egyik 

A 
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szebb és gondosabb a másiknál s e sárguló régi lapokat részben 
egykori kedves gyermekkezek írták, minthogy egy vizsgára több 
különböző kézírással írott is vonatkozik. E vizsgarendek azt 
tartalmazzák, hogy az illető félévben mit tanultak, mivel foglal-
koztak a tanulók. Ezek közül mellékleteinkben többet közlünk. 
A 15. mellékletben 1823—24-ből való téli és nyári vizsgarendek 
vannak, a 16-ban az 1825-26 . évi Poetica (V. osztály) és 
1826—27. évi Rhetorica (VI. osztály) vizsgarendjei, a 17. mel-
lékletben pedig a Poetica (V. osztály) vizsgarendje az 1829—30. 
tanévből. 

Az 1833—34. évi vizsgarendeket itt közöljük; erre külö-
nös okunk van, ugyanis ezekre a vizsgákra készült, ezeket 
a tárgyakat tanulta, ezekkel a tanulótársakkal élte a gondtalan 
gyermekkor éveit és ugyanezekkel együtt látta maga előtt az 
ünnepélyes vizsgán az egyházi elöljáróságot és a gondos szü-
lőket — a l l éves gyermek: Petőfi Sándor. 

E vizsgarendekből látjuk, hogy mit látott, hallott és tanult 
iskolánkban hazánk későbbi nagy költője.1 

Az első vizsgarend így hangzik: 
„Übersicht der in der zweiten Klasse während des Winter-

halbjahres vorgetragenen Unterrichtsgegenstände woraus am 
3 Februar 1834 öffentliche Prüfung Statt haben wird. 

1. Religionsunterricht: 
Von der Bibel als Grund und Quelle unserer Religions-

kenntnisse. 
Aus Luthers Katechismus von den zehn Geboten. 

2. Deutsche und ungarische Sprache: 
Der Satz. Das Haupwort und der Artikel. 

3. Lateinische Sprache: 
Vom Substantiv, Adjectiv, Numerale und Pronomen. 

4. Formenlehre: 
Entwickelung der Begriffe: 
Körper, Fläche, Linie, Punkt. Bildung der Winkel und 

verschiedene Arten derselben. 
5. Zahlenlehre: 

Zusammenzählen, Abziehen und Vervielfältigen mit 
unbenannten Zahlen. 

6. Elementargeographie: 
Von der Oberfläche der Erde. 

Zum Schluss: Vortragsübungen in deutscher und unga-
rischer Sprache. 

Zur Ansicht liegen vor: Kalligraphische Probeblätter". 
Az ív harmadik oldalán van a 

1 Egyházi Levéltár II. d. 41. 1833—34. 

Petőfi 
vizsgarendjei 



139' 

„ Schülerverzeichniss " 
E névsorban van 48 tanuló; a legtöbb 8—12 éves, kettő 

14 éves, egy 16 éves. 
A névsorban 25-ik Petrovits Alexander. A reá vonatkozó 

adatok következők: Alter: 11; Glaubensbekenntniss: evang. 
Vater: Stephan, Pächter; Wohnort : Szabadszállás; Schul-
versäumniss 29, Classification 1 

Petőfi osztálytársai közül jelesek voltak: a 9 éves, evangélikus 
Hantsch Eduard, kinek atyja Gewerbsmann; a 11 éves, mosaisch, 
Kanitz Jákob, kinek atyja Emánuel, Handelsmann; a 12 éves 
griech., Karkalits Alexander, kinek atyja Michael, Handelsmann 
és ennek testvére a 10 éves Julius; a 13 éves, evang., Peez 
Hermann, kinek atyja Sámuel, Apotheker és ennek testvére a 
11 éves August; a 10 éves, evang., Ringauf Ottó, kinek atyja 
Mathias, Handelsmann; a 16 éves, mosaisch, Ringer Leopold, 
kinek atyja Jacob, Branntweinbrenner; a 11 éves, evang., Szúdy 
Heinrich, kinek atyja Carl, Feldwebel és ennek testvére a 10 
éves Carl. 

A tanár Samuel Stuhlmüller volt. 
Ugyanekkor énekvizsga is volt. Ennek is van külön vizsga-

rendje a következő szöveggel: 
„Übersicht der Lehrgegenstände aus welchen die Schüler 

der Gesangschule am 6-ten Februar 1834 im Saale der evan-
gelischen Gemeinde A. C. zu Pest geprüft werden sollen und 
zwar in der Ersten Abtheilung von der Elementarlehre der 
Rhythmik oder von den Verhältnissen der Töne nach Länge 
und Kürze. 

11 Classe. 

1. Wurden in dieser Classe 30 Sätze aus dem rhythmisch-
melodischen Tabellen-Werk eingeübt. 

2. Das 4 stimmige Vater unser von Chr. H. Rink. 
3. Die 4 stimmige Todten Feyer ebenfalls von Chr. H. Rink. 
Ferner wurden folgende Kirchenchoraele eingeübt: 1. Mein 

Jesus ist mein Leben. 2. Jesus meine Zuversicht. 3. O 
Jesu Christ meines Leb(ens Licht). 4. Wer nur den lieben 
G(ott lässt walten). 5. Was Gott thut, das ist (wohlgethan). 
6. Herr Jesus Christ dich zu (uns wend'). 7. Allein Gott in der 
Höh(e sei Ehre). 8. Wie schön leuchtet der M(orgenstern). 
9. O Traurigkeit! 0 Herzeleid! 10. Ach Gott und Herr (wie 
gross und schwer sind meine Sünden). 11. Alle Menschen 

1 Az osztályzati jegyek következők: E (eminentia, jeles), 1 e (prima 
cum eminentia, jó), 1 (prima, elégséges), 2 (secunda, elégtelen), 3 (tertia). Emi-
nentia kétféle volt: E és e, nagy és kis eminentia. Amint Petőfi vizsga-
rendjén látjuk, a következő változatok voltak: E, 1E, e, l e , 1, 2, 3. 
1863-ban a testület a 1 (prima = kielégítő) és 1 E (prima eminentia dicsére-
tes) közé egy új jegyet iktatott és pedig a következőt 1 1 (prima e p r i m i s = j ó ) . 
Később előfordul az 1 u (classis prima ex ultimis = elsőutolsó, gyenge elégsé-
ges) is, amint ezt Pozsonyban és Eperjesen is használták. Lásd a 120. oldalt. 
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müssen st(erben). 12. Es ist gewisslich an der Z(eit). 13. Gott 
des Himmels und der E(rden). 14. In allen meinen Thaten. 
15. Sei gesegnet! Zieh in Frieden! 16. Wach auf mein Herz 
und singe. 17. Mein erst Gefühl sei P(reis) und D(ank). Zum 
Schluss werden nebst den obigen 4 stimmigen Chören ver-
schiedene Gesangstücke vorgetragen. Georg Feil 

Lehrer des Gesanges." 

Steinweg tanítónak 1833. nov. 2-án kelt Zeichenschule 
című kimutatása szerint 32 tanuló tanult rajzot, köztük elsőnek 
van írva Alexander Petrovits. Minthogy a névsor nem betű-
rendben van összeállítva, Petőfi elsőnek van írva, vagy azért, 
mert legjobb rajzoló lehetett, vagy mivel elsőnek jelentkezett 
a rajztanulásra. 

Az 1834. június 30-án tartott II. félévi énekvizsgára a 
második osztály négy hangra a következő hat chorált tanulta 
meg: 1. Freue dich, o meine Seele. 2. Das Grab ist tief und 
stilie. 3. 0 wie selig seid ihr doch ihr Frommen. 4. Wie bald 
sehn wir den Frommen. 5. Wir sind o Herr in deiner Macht. 
6. Liebster Vater ich dein Kind. 

A II. félévi vizsga 1834. június 26-án volt. Az osztálynak 
ekkor 52 növendéke lett. 

Petőfire vonatkozólag a névsorban következő adatok vannak: 
25. Petrovits Alexander, Alter 11 ; Glaubensbekenntniss: 

evang.; Vater: Stefan, Pächter; Wohnort: Szabadszállás; Schul-
versäumniss: 18; Classification: 1. 

A jelesek ugyanazok voltak, mint az I. félévben.1 

1 Az osztályozás eredménye az I. és II. félévben a következő volt: 
I. félév II. félév 

E 8 tanuló E 9 tanuló 
1 E 2 1 E 2 „ 

e 6 » e 6 „ 
1 e 5 1 e 9 „ 
1 16 1 15 „ 

1—2 9 1—2 10 „ 
2 1 n 2 1 „ 

nem osztályozva — 1 — 

48 tanuló 52 tanuló 
A német iskolában a magyar anyanyelvű Petőfi elég jól megállta 

helyét mindkét félévben, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy osztály-
társai között volt még egy 16 éves jeles tanuló is. Az 1833—34-i anya-
könyvbe legelső tanulónak írták be 1833. aug. 27-én Petrovits Alexander-t, 
ugyanazon napon rajta kívül csak egy másik tanulót írtak be, a l l éves, 
evangélikus magyar Szurmai Sámuelt, kinek atyja Sámuel mesterember 
volt Kecskeméten. Aug. 29-én 1 tanulót írtak be, szept. 1-én ötöt, szept. 
2-án harminchármat. Ugyanekkor járt ide az első elemi osztályba Petőfi 
öccse István, Balassovics tanítóhoz. István még a következő tanévben is ide 
járt, bátyja azonban ekkor már a pesti piarista gimnázium első osztályá-
nak lett növendéke. 

Petőfire vonatkozólag első Matricula-kötetünkben az 56. lapon a 
következők találhatók: (Lásd a következő oldalon alul.) 
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A vizsgák hol jól, hol rosszul sikerültek. Ha jó volt az 
eredmény, igaz örömöt szerzett a gyülekezetnek; például, mint 
az 1820. szept. 9-i General-Convent jegyzőkönyve is megemlíti, 
mely szerint a tanítókat meg is dicsérték, de „Gratiale"-t nem 
adhatott a gyülekezet, csak Willerding kapott 100 frtot. Ellen-
ben az 1827. dec. 14-i tanári értekezlet jegyzőkönyve szerint ked-
vezőtlen a hangulat a tanárok és az iskola ellen, mivel a vizsgák 
eredménye nem volt teljesen kielégítő. A testület lelkiismerete 
nyugodt volt, de a hiányok okait feltárták az iskolafelügyelő 
előtt. A testület abban állapodott meg később (1828. jan. 25.), 
hogy a vizsgákon részletekbe ne bocsátkozzanak, hanem álta-
lánosságban tárgyalják az egész végzett tananyagot. A vizsga 
módszerének kérdése, úgy látszik régóta foglalkoztatta a testü-
letet, mert Kanya 1822-ben a téli vizsgán tartott beszédében 
kijelentette, hogy tanítványait nem külön a vizsgára készítette 
elő; ha az iskola barátai látni akarják, hogy mit és hogyan 
végez, jöjjenek el a tanítási órákra, mert ő bármikor szí-
vesen látja jövetelüket. Különben, ha valamely tanuló nem 
felelt meg a követelményeknek, annak az osztályt ismételnie 
kellett.1 Abban az időben, amikor még osztályrendszer szerint 
folyt a tanítás, vagyis egy tanár tanított minden rendes tárgyat, 
a tanár több oldalról ismerte minden tanítványát. 

1849. július 1-én a General-Convent helybenhagyta a 
Schul-Commission javaslatát, hogy az akkori végzetes időben 
a vizsgákat minél előbb tartsák meg minden osztályból külön, 
de minden tárgyból egyszerre. 

1860-ban van szó iskolánkban először a javító vizsgákról, 
melyeket majd díjfizetés mellett, majd a nélkül tettek a tanulók. 
1871-ben téli vizsgákat már csak az első félévben befeje-
zett tárgyakból tettek a tanulók és 1872-ben már az első 
félévben nem is tartottak vizsgákat. A nyilvános censurák az 
év végén, melyeken minden tanuló minden tárgyból felelt egy 
censorul kiküldött tanár jelenlétében, 1898-ban szűntek meg; 
ezek voltak azelőtt a nem nyilvános translocatio-censurák. 1899 óta 

Pag. 56. Cursus biennis annus prior 1833—34. 

Cognomen, Nomen, Fater, Tutor v. Curator, 
Classis 

Scholae 

Classificatio 
Prae-

standa 

N
un

i. 

D
ic

s Aetas, Religio et ling. 
vernac. 

eiusque Conditio & ha-
bitatio 

Classis 
Scholae in stu-

diis 
in 

mor. 

Prae-
standa 

1 Aug. 
2 7 

Petrovits Alexander 
ann. 10, Aug. Conf. 

Hung. 

P. Stephanus,Aren-
dator, Szabad-

szállás in Cumania 
minore 

II. а) 1 
б ) 1 

1 solv. 

1 Can. Vis. 1840. p. 80. „caeterum si quis non satis paratus habetur, 
in classe, quam hucdum frequentavit, ad repetenda neglecta stringitur". 
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összefoglaló vizsgák vannak iskolánkban; minden osztályban 
minden tárgyra egy órát fordítunk olyanformán, hogy a tanár 
egy censorral megjelenik az osztályban, ahol különösen az alsó 
évfolyamokban szülők is nagy számban vannak jelen s egy 
óra keretében áttekintést nyújt az egész évben végzett anyagról. 
Ezen összefoglaló vizsgák befejeztével van az osztályozó értekezlet. 

1864-ig még külön vizsga volt, melyet az énekből és sza-
valatból tartottak, de ez sajnálatunkra teljesen megszűnt; némi-
leg pótolják az ifjúsági egyesületek által rendezett előadások 
és hangversenyek. 

Mikor még egyházunk maga tartotta fenn a gimnáziumot, 
sokkal nagyobb volt egyházunk tagjaiban az érdeklődés az 
iskola munkája iránt, az érdeklődés hiányát növelték a háború 
okozta nehéz viszonyok is, de reméljük, hogy amint a békés 
állapotok mindinkább megszilárdulnak, úgy fog megerősödni az 
iskola és hitrokonok közötti összetartozás erősítő tudata is. 

A k. k. Statthaltereinek az érettségi vizsgára vonatkozó 
rendeletei, melyek az illető vizsga szigorítását sürgették, isko-
lánkat kevésbé érdekelték, minthogy nem volt nyolc osztálya. 
Mikor 1872-ben megnyílt a nyolcadik osztály is, a tanári tes-
tület érettségi szabályzatot készített, mely az 1883-ban kiadott 
középiskolai törvény szerint módosult. Ettől az időtől fogva 
főgimnáziumunk is a törvényben és utasításokban előírt módon 
tartja meg az érettségi vizsgálatokat. A háború alatt több ízben 
voltak úgynevezett hadi érettségi vizsgálatok, midőn a besoro-
zott tanulóknak vagy korábbi időben tartott vizsgálat alapján, 
vagy írásbeli mellőzésével tartott szóbeli vizsga alapján adtuk 
ki az érettségi bizonyítványokat. 

Érettségit tett növendékeink évtizedes évfordulók alkalmával 
találkozókat szoktak tartani, amelyekre örömmel hívják meg mindig 
régi tanáraikat is. Az ily összejövetelek lélekemelő felújításául 
szolgálnak a régi barátságnak és ez összejövetelek egyúttal az 
iskola iránt való hálás elismerés megható megnyilvánulásai, 
midőn az összegyűlt férfiak ösztöndíj alapításával vagy hálájuk 
ünnepélyes kijelentésével vagy tanulóknak adományozott jutal-
makkal fejezik ki iskolánk iránti hű ragaszkodásukat. 

A tanítási hetiszünet iskolánkban a régi időktől kezdve 
csütörtökön, majd szerdán és szombaton délután volt; a főváros 
életének nagy fellendülése és a város terjeszkedése folytán a 
mi iskolánk is alkalmazkodott az újabb időbeosztáshoz s a 
tanítást az 1891—92-ik tanévtől kezdve a délelőtt folyamán 
8-tól 1 óráig végzi el. 

A mult század elején még szüreti és vásári szüneteket is 
tartottak iskolánkban.1 Ezek a hatvanas években szűntek meg. 
A nyári szünet eleinte július és augusztus hónapban volt. A Bach-

1 A vásárok alkalmával a szülők kisebb gyermekeiket a nagy kocsi-
forgalom miatt nem merték iskolába küldeni, a nagyobb fiúkra pedig otthon 
volt szükség. Később csak a kis gyermekek maradhattak otthon. 

Az érettségi 
vizsga 

A szünetek 
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korszak ezt is áttette augusztusról szeptemberre, de 1861 óta 
állandóan ismét július és augusztus hóban van a nyári szünet. 
1831-ben, 1860-ban, 1866-ban, 1867-ben és 1893-ban a kolera-
járvány miatt szünet volt. 1831-ben a tanárok tanítványaik 
által szólították fel a szülőket, hogy kolerabeteg mellől ne küld-
jék gyermekeiket iskolába. 1866-ban a kolerajárvány idején 
Dr Bókay János fáradozott sokat az egyház és iskola érdeké-
ben, periodikus jelentésekben tájékoztatva az elöljáróságot a jár-
vány állapotáról, amiért a Convent neki köszönetet szavazott. 

1867-ben gyűrűs napfogyatkozás volt; hogy a tanulók ezt 
otthon jobban megfigyelhessék, egynapi szünetet kaptak. 1838-ban 
és 1876-ban árvízszünet volt, az utóbbi csak kétnapos. 1890-ben 
influenza miatt volt ötnapos szünet. Különben az egyes evan-
gélikus gimnáziumokban a szünetek dolgában is, mióta az 
evangélikus gimnáziumoknak az Egyetemes Gyűlés által elfoga-
dott Rendtartása van, egyöntetűen járnak el. A háború alatt 
voltak ismét kisebb-nagyobb járványszünetek és szénszünetek. 

Az iskola kötelessége, hogy minden kínálkozó alkalmat 
felhasználjon arra, hogy növendékeiben a vallásos és hazafias 
érzést ápolja és erősítse, az egyes megfelelő időpontokon a 
tanítványok lelkét a mindennapi élet egyforma munkájából 
kiemelve magasztosabb, fennkölt gondolatok iránt fogékonyakká 
tegye s a mult kiváló példáinak megbecsülése és ünneplése által 
készítse elő őket jövendő életpályájuk komoly felfogására. 

A tanévet megnyitó ünnepéllyel kezdjük és a záróünne-
péllyel fejezzük be. 

Schedius csak a megnyitó ünnepre vonatkozólag intézke-
dett a Vorschlagban 1837-ben. Záróünnepet akkor még nem 
tartottak. Az ő megállapítása szerint a megnyitó ünnepély lefo-
lyása a következő volt: 

„Am festbestimmten Tage, d. h. am ersten Montag oder 
Donnerstag nach dem 3-ten September findet eine feierliche 
Eröffnung des Schul-Curses statt. Bei dieser Gelegenheit: 

1. Versammelt sich die sämmtliche Schuljugend, von ihren 
betreffenden Lehrern angeführt, in dem Saale. 

2. Nachdem der hiezu geladene Ausschuss der Gemeinde, 
und die Eltern, so unserer Schule ihre Kinder anvertrauen, sich 
versammelt haben, wird ein Choral angestimmt, worauf einer 
der Herrn Prediger ein Gebet spricht. 

3. Die feierliche Translocation der Schüler aus einer Abthei-
lung und Klasse in die andere findet Statt. 

4. Werden die Schulgesetze vorgelesen und erklärt. 
5. Eine der Feier angepasste Rede wird von einem der 

Lehrer, oder auch von dem Inspector, an die versammelten 
Eltern und Kinder gehalten. 

6. Die Feier beschliesst ein Choral; worauf die Kinder 
anständig abtreten, und auf den folgenden Tag in ihre respec-
tive Klassen beschieden werden." 

Ünnepélyek 
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A mai időkben is ilyen keretben tartjuk a tanévmegnyitó 
ünnepélyt azzal a különbséggel, hogy a translocatio nem itt 
történik. Az évzáró-ünnepély is énekkel és imával kezdődik s 
ez alkalommal az igazgató felolvassa az egyes osztályok jeles 
tanulóinak neveit; csak ez maradt meg a translocatióból. Azután 
kiosztja a jutalmakat, pályadíjakat és esetleg egy vagy két tanuló 
az alkalomnak megfelelő vallásos vagy hazafias költeményt szaval. 

Az iskola jótevői és alapítói megérdemlik, hogy időnként 
felújítsuk emléküket az ifjúság előtt. Erre vonatkozólag 1853. 
április 19-én a General-Convent következőképen határozott: 
„zugleich aber angeordnet, dass in Zukunft in jedem Jahr an 
einem bestimmten Tage das Andenken sämmtlicher Fundatoren 
und Wohlthäter dieser Gemeinde gefeiert werde — mit dem 
Hinzufügen gutgeheissen, dass dies in der Kirche bei Gelegen-
heit des Reformationsfestes zu geschehen habe". Úgy érezzük, 
hogy szükséges volna e szép és nemes határozatot felújítani. 

1837. november 11-én volt a gyülekezet ötvenéves fenn-
állásának jubileuma; örömünnepet ült egyház és iskola 1843. 
április 8-án Schedius félszázados egyházi működésének hálás 
elismerésére; halála után pedig az iskola 1848. dec. 20-án tartott 
külön gyászünnepélyt. 1853. május 12-én az iskola Glosius-
ünnepet tartott; e nagy alapító házaspár emléktábláját a régi 
épületből áthoztuk új épületünkbe és jelenleg itt van elhelyezve 
(1. a 168. lapon). Hunfalvy Pál egykori iskolafelügyelőnk emlé-
kére is tartott ünnepélyt iskolánk emléktábla-leleplezéssel 1892. 
dec. 8-án. Az ő emléktábláját is áthoztuk új főgimnáziumunkba; 
ez emléktábla felirata következőképen szól : 

Hálás kegyelet jeléül 
Dr HUNFALVY PÁL 

emlékének. 
Ezen tanintézetnek ő volt negyedszázadon túl felügyelője, Ő szervezte újra 

s lankadatlan buzgósága fejlesztette főgimnasiummá. 
Lelkesedése lebegjen előttünk példányképül, 

S a felvilágosodott humanismus, melynek apostola volt, 
Lengje át mindenkor ez intézet csarnokait. 

MDCCCXCII. 

Régi szokás volt iskolánkban a tanulóifjúság tavaszi öröm-
napjának, a Majálisnak megtartása, melyre az ifjúság tanáraival 
a budai hegyek közé a Sauwinkel-be, a Disznófőhöz szokott 
vonulni. Újabbi időben ezt az ünnepet pótolják a különféle 
osztálykirándulások. 

Az uralkodó pár bevonulása alkalmával is többször ki-
vonult ifjúságunk az uralkodó tiszteletére. Megjelent, az ifjúság 
br. Eötvös József és Deák Ferenc temetésén is. 

Az újabb időkben a következő nevezetes események ünnep-
lésében vett részt iskolánk ifjúsága: 

Az évszázad 
nevezetesebb 

ünnepélyei 
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1891. szept. 21. Széchenyi-ünnep; 1894. január 6. Jókai 
50 éves írói jubileuma. Kossuth Lajos halála alkalmából az 
ifjúság részt vett 1894. április 3-án a templomban tartott gyász-
istentiszteleten s a nagy halott temetése napján sorfalat állt. 
1896. május 9-én tartotta meg iskolánk az ország többi iskolá-
jával egyidőben az Ezredéves ünnepet. Részt vett a hódoló 
felvonulásnál és június 8-án a korona átszállítása napján sor-
falat állt. 1898. szept. 21-én gyászünnepet tartott Erzsébet királyné 
emlékére. 

1898. október 21-én pedig részt vett III. Béla király ham-
vainak temetésén. Emlékünnepet tartott 1902. szept. 19-én Kossuth 
Lajos születésének 100 éves fordulóján és 1903. okt. 17-én 
Deák Ferenc születésének 100 éves emléknapján. Sorfalat állt 
ifjúságunk Jókai Mór temetésén. Megünnepelte iskolánk a bécsi 
béke háromszázados évfordulóját és részt vett az új főgimnázium 
Zárókő elhelyezésének ünnepében 1905. október 7-én.1 Midőn 
//. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre és bujdosó társaik hamvait 
a nemzet hazahozatta Konstantinápolyból, akkor ifjúságunk 1906. 
október 28-án a bujdosásban is nagy fejedelem iránti tiszte-
letből sorfalat állt a Rákóczi-úton és október 30-án résztvett 
a Deák-téri templomban Thököly Imre emlékére tartott gyász-
ünnepen. Kivonult ifjúságunk 1906. dec. 2-án gróf Andrássy 
Gyula szobrának leleplezéséhez és résztvett 1907. június 8-án 
a koronázás 40 éves jubileuma alkalmából tartott istentiszteleten. 
1916. április 8-án Széchenyiről emlékezett meg kegyelettel halála 
50-ik évfordulóján. 

1916. május 1-én volt a Kárpáti-ünnep a kárpáti harcok 
emlékére és a Kárpátokban újra felépítendő falvak javára. 

1917-ben október 31-én megünnepelte iskolánk a refor-
máció 400 éves jubileumát. 1917. november 2-án gyászünnep 
volt iskolánkban az elesett katonák emlékére. 1917. május 10-én 
ünnepély volt Zita királyné születésnapja alkalmából. 

1919. november 16-án kivonult ifjúságunk a Horthy Miklós 
vezérlete alatt bevonuló magyar nemzeti hadsereg tiszteletére. 
Mint gyásznapokról emlékeztünk meg az 1920. évi január 
24-éről, a Neuillyben reánk kényszerített béke napjáról és június 
1 -érői, a trianoni országcsonkító béke szomorú napjáról. 

1920. január 16-án kivonultunk tanítványainkkal a négy 
irredenta szobor leleplezéséhez; ugyanezen év április 16-ik napján 
pedig megünnepeltük a Worms-i emléknapot. 

Az uto'só gyásznap, amely mélyen meghatott bennünket, 
1922. április l-e volt, amikor Madeira-szigetén Funchal városá-
ban meghalt IV. Károly, az ifjú király, kinek trónraléptekor 
az egész magyar nemzet a legszebb reményekkel volt eltelve. 

Tanulóifjúságunk a jótékonyságban mindig megtette köte-
lességét. A régebbi időkből erre vonatkozólag nincsenek ada-

1 A régebbi iskolaavatási ünnepekről a II. fejezetben^emlékeztünk meg. 

10 
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taink; csak az újabb időkben látjuk, hogy a tanári testület 
hogyan irányította e tekintetben a tanítványainkat. 

A jótékonycélú gyűjtéseknek következő áttekintését tudjuk 
nyújtani: 

1892. Az árvamegyei ínségeseknek ... 190 frt 
1893. Az eisenachi Luther-emlékre ifjúság és testület 50 „ 
1894. Kossuth Lajos szobrára 270 „ 50 kr. 
1895. A Mensa-Academicának 46 „ 
1897. A Gyámintézetnek ... 37 „ 
1897. A kolozsvári Mátyás-szoborra... . . . . . . ... ... 132 ,, 48 „ 
1903. A békéscsabai Luther-szoborra . . . 101 K 
1903. Az ingyentejre 121 „ 
1904. Templomablakokra ... 350 „ 
1904. Az új főgimnázium építésére 3622 „ 
1906. Az eperjesi vértanuk emléktáblájára a testület 32 „ 
1906. A gyermekvédő Ligának 266 „ 
1907. Templomablakokra... 604 „ 
1909. A messinai földrengés áldozatainak .. . ... ... 257 „ 
1909. A Petőfiházra ... 86 „ 
1910. József főherceg-Szanatóriumra... . . . ... ... ... 143 „ 
1910. A Mentőegyesületnek ... .. ... 151 „ 
1912. A reformáció 400 éves jubileuma megörökíté-

sére létesítendő emlékműre ... 341 „ 
1912. Orsz. Gyermekszanatóriumra ... ... . . . ... . . . 320 „ 

A világháború hosszú évei alatt eszközölt gyűjtéseknek 
csak címeit és a végösszeget közöljük, mert e cimek maguk is 
jelzik egyrészt a háborús eseményeket, másrészt az iskolánkat 
közelebbről érintő intézményeket és eseményeket. 

1914-től 1920-ig a következő célokra irányuló gyűjtések 
folytak iskolánkban az ifjúság és a tanári testület körében: 

Vöröskereszt, Vörös Félhold, Hadifoglyok, Hadigyűjtő-
kocsik, Vak katonák, Kárpáti Falvak, Iskolai Vértes Vitéz, 
Nemzeti Áldozatkészség Szobra, Bolgár Vöröskereszt, Egyetemi 
Hallgatók Háborús Alapja, Diákfalva a Kárpátokban, Karácsony 
a Harctéren, Erdélyi Menekültek, Sürgöny Hadifogoly Tanár-
nak, Szeretetadományra Osztálytársnak, Ö felsége Születésnapja 
a Harctéren, Rokkantak, Elesettek Özvegyei és Árvái, Eleset-
tek Sírjainak Gondozása, Harctéri Katonai Otthonok, Szurmay 
Honvédalap, I. Honvéd Gyalogezred Özvegy- és Árvaalapja, 
Hősi Halált Halt Tanárok Árvái, Menekült Tisztviselők, Nyomor-
enyhítő Akció, Tisza István Szobra, József Ferenc Főherceg 
Olcsó Ebéd, Egyéb Hadi Jótékonycél, Luther Szobor-alap, 
Reformáció 400 Éves Emlékalapja, Tanárok Nevelőháza, 
Erdélyi Pártfogó Egyesület, Egyetemes Egyházi Gyámintézet^ 
Budapesti Protestáns Árvaház, Rozsnyói Ev. Árvaház, Pozsonyi 
Theologusok Otthona, Eperjesi Theologusok Otthona, Torzsai 
Szeretetház, Dombóvári Ev. Templom, Alsószelezsényi Ev. Egy-
ház, Külmisszió, Kelenföldi Templomépítő Egylet, Segély Tanulók-
nak, Diákasztal, Dr Hazay Olivér Alap. E gyűjtések eredménye 
volt: 56,940 K 40 f. 
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Tanítványainkat buzdítottuk a Hadikölcsönjegyzésre is. 
Az ifjúság, tanári kar, az egyesületek és alapítványok részéről 
történt jegyzések összege 188,850 K. 

Hadi célokra anyaggyűjtést is szerveztünk. Ennek követ-
kező eredménye volt: Fémgyűjtés 7165 kgr., háborús nyom-
tatványok és hírlapok 642 db., könyvek és folyóiratok a kato-
náknak 2120 db., gumihulladék 30 kgr., hadi bélyeg 1336 db., 
rokkantaknak cigaretta 800 d b , szivar 300 db., dohány iO cso-
mag, ruhanemű 40 db., újságpapír 11 q. 

Az 1921—22. tanévben gyűjtött az ifjúság az egyetemi és 
főiskolai hallgatóknak 8106 K 50 fillért, a József főherceg Sza-
natóriumnak 40,791 K 82 fillért; az 1922—23. tanévben pedig 
a Horthy-Akcióra 29,128 koronát. 

Iskolánk már a negyvenes években is súlyt fektetett arra, 
hogy növendékeivel a szabad természetbe közeli vagy távolabbi 
vidékekre tanulságos kirándulásokát tegyen.1 Tervszerűen és 
nagyobb távolságokra csak az újabb időkben vitte az iskola 
növendékeit. E kirándulások szervezése Rátz László tiszteletbeli 
igazgató munkásságának eredménye volt. 

E nagyobb kirándulások a következők voltak: 
1891. Fiume, Triest, Pola, Adelsberg. 
1993. Fiume, Trieszt, Pola, Adelsberg. 
1894. Temesvár, Báziás, Orsova, Adakaleh, Herkulesfürdő, Szeged. 
1897. Fiume, Triest, Pola, Adelsberg. 
1898. Fiume, Velence, Görz, Triest. 
1899. Fiume, Velence, Firenze, Pisa. 
1900. Temesvár, Báziás, Orsova, Adakaleh, Turn-Szeverin, Herkules-

fürdö, Szeged. 
1901. Balaton. 
1902. Kassa, Dobsina, Rozsnyó, Kraszna-Horka. 
1904. Körmöcbánya, Selmecbánya, Szittnya, Salgótarján. 
1905. Resica, Anina, Orsova, Adakaleh, Herkulesfürdő. 
1912-ben Oppel Imre vezetett egy kirándulást Velencébe. 

A háborús évek alatt e nagyobb kirándulások természe-
tesen lehetetlenek voltak. A háború folyamata alatt azt is ter-
veztük, hogy a békében tanítványainkkal fel fogjuk keresni az 
emlékezetes harctereket; akkor még nem sejtettük azt, ami ma 
szomorú valóság, hogy ilyen tervekre egyelőre még gondol-
nunk sem lehet. 

Buzgó tanáraink mindamellett tanulságos kirándulásokat 
vezetnek fővárosunk környékére s egyelőre ezzel is meg vagyunk 
elégedve. 

Újabb időben derék cserkészeink mennek közelebbi és 
távolabbi kirándulásokra, ami által ifjúságunk a szabad természet 

1 Ilyen iskolai kirándulásról Tavasy Hirleménye is megemlékszik; lásd 
a 125. lapon. 
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szeretetéhez és a szabadban való lélek- és testedző táborozáshoz 
szokik. y 

Az első évtizedekben szokásban volt, hogy a vizsgák alkal-
mával a tanulók rajzait is kiállították az egyik erre alkalmas 
tenteremben. (Lásd a 130. lapon.) Új iskolánkban is felújítottuk 
a régi szokást bizonyos tekintetben bővítve, amennyiben módot 
nyujtottunk arra is, hogy tanítványaink rajzaik mellett egyéb 
otthoni munkásságuk eredményét is kiállítsák; e célra kiállítá-
sokat rendeztünk rajztermeinkben és dísztermünkben s így 
mutattuk be az iskolai elöljáróságnak, szülőknek és iskolánk 
barátainak 1910-ben Természetrajzi és fénykép-, 1911-ben 
Régiség- és bélyeg-, 1914. és 1920-ban Rajz- és kézügyességi 
kiállításunkat. 

Színi előadások intézetünkben szokatlanok. Csak egy ízben 
volt tudtunkkal 100 év alatt ilyen előadás és pedig az 19l5-ik 
évben Dr Loisch János kezdeményezésére és előkészítése mellett 
a felső osztályok tanítványai előadták Sophokles tragoediáját 
Oedipus királyt, Csiky Gergely fordításában, a háborúban meg-
vakult katonák javára. Május 12-én volt az előadás, melyet köz-
kívánatra május 15-én megismételtünk. A két előadás a nemes 
cél javára 1265 K 2 fillérnyi összeget eredményezett. 

Tanítványainkat a régi időkben a beiratkozás alkalmával 
az anyakönyvbe vezette be a rektor. Anyakönyveink az 1825— 
26-iki tanévtől kezdődnek. A két első tanév névsorát csak 
később állították egybe, nem közvetlenül a beiratásnál. Anya-
könyveinket 1841-ig latinul vezették. Rendes rovatai a gyermek 
neve, kora, vallása, nemzetisége, atyja foglalkozása, lakóhelye, 
hányadik osztályba jár, fizetett-e tandíjat; a régebbiekbe az álta-
lános osztályzat és a magaviselet érdemjegye is be van vezetve. 
Az egész évszázadon áttekintve, azt látjuk, hogy földbirtokosok, 
ügyvédek, kereskedők, hivatalnokok és iparosok gyermekei láto-
gatták iskolánkat. Áttekintésül készítettünk egy összefoglaló táblá-
zatot a 18. mellékletben iskolánk tanulóiról, melynek rovataiban 
feltüntetjük a tanulók megoszlását osztályok és vallás szerint; 
e kimutatás egyúttal jelzi az osztályok váltakozását és az iskola 
kifejlődését is. 

A 19. a), b), c) mellékletben három összefoglalást közlünk 
a szülők foglalkozásáról és pedig három csoportosításban; az 
elsőben az 1840-ig tartó latin foglalkozáselnevezéseket mutatjuk 
be, a másodikban a magyar elnevezéseket 1850-ig, a harmadik-
ban 1850-től 1900-ig.1 

A 20. a), b), c) mellékletben az iskolánk életében ismertebb 
családok neveit foglaltuk össze s az illető család egy-egy kiváló tagját 

1 Ezek a foglalkozást jelző szavak egyúttal a magyar nyelv fejlődését, 
változását is mutatják és rávilágítanak arra a nagy kulturális munkára, 
amit a magyarságnak néhány évtized aiatt kellett elvégeznie, hogy Petőfi 
és Arany költészete kifejlődhessék. És a fejlett német irodalmi nyelv mellett 
mily küzdelmes lehetett a magyarság munkája, míg nyelvét ki tudta csiszolni. 
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külön is megneveztük, mert több család tagjai nemzedékeken 
keresztül voltak iskolánk növendékei, úgy protestánsok, mint 
nem protestánsok. Az első részben az 1825-től 1840-ig, a máso-
dikban az 1850-ig gyakoribb családneveket foglaltuk össze, 
a harmadikban az 1850-től az újabb időkig előfordulókat. 

A tanulók gyermeki természete száz év alatt változatlan volt, 
de fegyelmezésükben és pedagógiai megítélésükben a nézetek mó-
dosultak. Az 1827. nov. 30-i tanári jegyzőkönyv szerint „Den Kin-
dern das sogenannte Schleifen und Schneeballen-werfen auf den 
Gängen, im Hofe wird verbotenEzt ma is tiltjuk, de ha lehet-
séges, akkor jégpályát készíttetünk számukra udvarunkon. 1828. 
március 17-én kimondta a tanári kar, hogy az iskola közelében 
játszani nem szabad, mert a játék szórakozottá teszi a tanulókat. 
Ma pedig külön játékdélutánokat rendezünk számukra tágas 
udvarunkon, melyeket nagy kedvvel és örömmel látogatnak. 

Vannak régi időkből tanuló- és osztályjellemzések, melyek 
némi változtatással ráillenek a mai viszonyokra is. 

Itt közlünk mutatványul egy tanulójellemzést Kányától: 
„Charakteristische Uebersicht der Schüler der III Classe 

am Schlüsse des winterhalben Schuljahres 1824—5. 
Die ganze Classe zerfällt in 2 Abtheilungen, nach welchen 

auch die Schüler beurtheilt werden müssen. 
A. Schüler der ersten Abtheilung: 
1. Ochsz Carl und 
2. Peez Heinrich wetteifern mit einander und machen 

mir sowohl durch ihren Fleiss als auch durch ihr wohlgesittetes 
Betragen viel Freude. 

3. Gottfried Leopold käme ihnen wohl nach, wenn er nur 
nicht so oft die Schule versäumen müsste. 

4. Kriek Rudolph strebt zwar den ersteren nachzukommen, 
allein er hat zu Anfang des Schuljahres viel versäumt. Ich hoffe 
jedoch von ihm das Beste. 

5. Rögner Dominik fängt auch an sich die Ordnung zum Ge-
setze zu machen, und ich hoffe, er werde die ersten bald erreichen. 

6. Wenn Röck Heinrich sich feinerer Sitten befleissigen 
und die Rohheit, welche ihn noch immer überrascht, ablegen 
möchte, könnte er den ersteren beigezählt werden . . . 

13. Clementis Franz wird seine Schuldigkeit thun, wenn 
er die deutsche Sprache mehr in seine Gewalt bekommt. In 
der lateinischen Syntax ist er der erste. 

14. Vogler Carl und 
15. Zahn Wilhelm machen mir sehi viel Sorge für ihre 

Zukunft. Und doch könnten sie so schöne Fortschritte machen." 
Osztályjellemzés példájául szolgálhat Fábry egyik jelenté-

sének következő részlete: 
„Bericht 
über die IV-te Knaben Cla,sse vom Winterhalbjahre 

1834—35. 

A tannlók 
jellemzése 
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A) Die Schülerzahl hat anfangs 20 betragen ; allein Mészáros 
Siegmund, Sohn eines Köröser Professors ist von Herrn Römer, 
bei welchem er im Tausche war, wegen übler Aufführung, seinen 
Aeltern zurückgegeben worden; und Teszári Joseph aus Pómáz, 
ist vor kurzen am Nervenfieber gestorben. Es sind demnach 
verblieben 18 Schüler. Darunter sind Israeliten 6, Reformirte 4, 
Evangelische 8 ; und unter diesen Söhne von Mitgliedern unserer 
Gemeinde nur 6. Mangel an Geistesfähigkeit und an den erfor-
derlichen Vorkentnissen charakterisirt die bey weitem grössere 
Mehrzahl dieser Schüler. An beyden Mängeln leiden die Israe-
liten insgesammt, und der Uebrigen nicht wenige; und wo sich 
auch Geistesfähigkeit zeigt, gestattet doch die Lockerheit und 
Lückenhaftigkeit der Grundlage keinen soliden Bau." 1 

Az ötvenes években a K. K Statthalterei még arra is ren-
deletet adott ki, hogy a tanulók fésülködve és mosakodva 
menjenek az iskolába. A bizonyítványban megkívánta a tanuló 
képességének, jellemének, modorának részletes körülírását, mint 
ma is látjuk ezt az állami iskolákban.2 Fordultak elő panaszok, 
hogy a fiúk verekedtek az Új-téren, a mai Erzsébet-téren; majd 
az állatkertben rendetlenkedtek, amiért Xántus János panaszt is tett. 

Ifjúságunk különben megtette a kötelességét lehetőleg 
minden időben úgy, mint a többi pesti gimnázium tanítványai. 
Vallásos és hazafias gondolkodása a legválságosabb időben is 
kifogástalan volt. Semmiféle külső propaganda sem bírta lecsábí-
tani az igazság útjáról, mely a történeti mult hagyományaiból 
indulva, biztos fejlődéssel vezet a nemzeti boldogulás felé. így azok-
tól a sokat emlegetett kilengésektől s az új terminológia jelszavai-
nak romboló hatásától valláskülönbségeket nem ismerő testvéri 
együttérzésük és összetartásuk megvédte és megőrizte intézetün-
ket. Annak, az egyik kéz ujjain megszámlálható néhány ifjúnak, 

1 Az ilyen bírálat azt mutatja, hogy az előző osztályban nem a kellő 
eréllyel folyt a munka és a translocatio nem történt kellő szigorral. Fábry-
nak egy másik osztályjellemzését a 21. mellékletünkön közöljük, ahol egy-
úttal rámutat a tanítás különféle nehézségeire is. Abban az időben szükség 
volt ily osztályjellemtésre, mivel az osztályrendszer mellett csak az illető 
tanár maga ismerte tanítványait, de ma a szakrendszer folytán ugyanazt 
az osztályt több tanár ismeri. 

s Az 1885. febr. 5-én 2834. sz. a. Budán Augusz alá-
írásával megjelent rendelet utasítást ad a bizonyítvány kiállítására. Minden 
egyes tárgyra vonatkozólag három osztályzatnak megfelelőleg a jelzők egész 
tömegét közli a rendelet különféle csoportosításokban, úgymint: Auffassung, 
Aneignung, Vortrag, Darstellung, Uebersetzung, schriftliche Darstellung, 
Anschauung, beschreibender Vortrag. Az utóbbira vonatkozólag például 
a három osztályzat jellemzésére a következő jelzőket javasolja: (Földrajzi 
előadóképesség): 

1. Scharf sichtend, mit genauem sichern Ausdrucke charakterisirend, 
frei und gediegen. 

2. Gedächtnissmässig angeeignet, etwas mangelhaft in der Charak-
terisirung, in der Wahl der Ausdrücke befangen, schwerfällig, ziemlich sicher. 

3. Ohne Verständniss hin und her rathend, mühsam, sinnlos. 
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— kiket aztán maguk az osztálytársak nem tűrtek meg többé 
maguk között, — semmiféle erkölcsrontó hatása nem volt és nem 
maradt. Büszke örömmel kell ezt a múltról megállapítanunk. 

Haladása, a tudományos pályákra való előkészülése a 
szigorúbb mértéket is megüti. Egyetemeinken, főiskoláinkon — 
a külföldön is — nemcsak tisztességesen megállják helyüket, 
de legtöbben díszére válnak az Alma Maternek, mely őket 
egy-egy érettségi vizsgálat után saját szárnyaikra bocsátotta. 
A folyó tanévben tartott budapesti középiskolai tudományos 
versenyek alkalmával díszoklevelet kaptak a következő tanít-
ványaink : Gusztáv Kornél a latin nyelvből és mennyiségtanból, 
Neugröschl Endre latin nyelvből, Sebestyén István történelemből, 
Urbánszky Andor történelemből. 

Iskolánk békés csendben teljesítette nemzetnevelő kultu-
rális munkáját, mikor ránkszakadt a világháború. Igazságunk 
tudatában úgy éreztük, hogy részünkről szent a küzdelem, 
hiszen ezeréves hazánk fennmaradásáért kell síkra szállanunk. 
Hatalmas szövetségesünk nagy haditettei is lelkesítőleg hatottak 
reánk és ifjúságunkra. Az igaz ügy elbukott; győzött a durva erő-
szak. Most a haza sorsán aggódó lelkünk mély bánatában csak a 
dicsőséges mult nagy emlékeiből merítünk erőt az újnak, szebbnek 
álmodott Magyarország visszaszerzésére és megszilárdítására. 

Tanítványaink ifjú szívük minden hevével, igaz lelkese-
déssel indultak a harcba. Az iskola padjaiból úgyszólván egye-
nesen a lövészárkokba kerültek. A temérdek szenvedés közt 
sem feledkeztek meg iskolájukról, mely őket egyenként és együt-
tesen áldással bocsátotta el. Híven őrizzük tábori-, vagy képes-
levelezőlapjaikat, melyeket a „pokol tornácából", a legvéresebb 
harcterekről küldöttek. Egyikük — Grünwald György, maradjon 
fenn neve a lelkes tanítványnak — még a lövészárokból is 
mathematikai problémákat kért volt tanárától. A nehéz évek 
múlásával egyre fájdalmasabb szívvel, egyre növekvőbb aggo-
dalommal láttuk iskolánk hősi halottai számának szaporodását. 
Voltak családok, melyekkel egyszerre két halottat gyászoltunk 
(Strasser) . . . Voltak családok, melyek egyidőben három test-
vért küldtek a különböző frontokra (Bereczky, Kéler)! A ret-
tentő küzdelembe, a nemzet élet-halál harcába egyforma bátor-
sággal ment közép-, vagy éppen szegénysorsú családbeli tanulónk, 
talán egyetlen reménye és jövendő támasza szülőinek, miként a 
gazdag családnak kényelemhez szoktatott gyermeke. Együtt küz-
döttek, együtt szenvedtek, együtt ontották vérüket, együtt áldoz-
ták fel ifjú életüket. Ebből az együtt ontott vérből másnak 
fakadnia nem lehet, nem szabad, mint az élőket összeforrasztó 
szent együttérzésnek. A harcterekre induló tanítványaink ezt a 
tudatot vitték lelkükben Horatius sokszor hallott, örök értékű 
igéivel: Dulce et decorum est pro patria mori . . . Hősi halot-
tainké a decorum, a dicsőség el nem hervadó koszorúja. Ami 
dulce, ami édes van hősi elmúlásukban, az az élőkre hagyott 

Ifjúságunk és 
a világháború 
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szent örökség. S ez örökség minden hazánkfiáé. Ezt a ma szét-
tagolt társadalmat nem is teheti más egységessé, s így minden 
poklokon keresztül győzedelmeskedő hatalommá, mint az ő 
példájukból áradó összetartás. Ez az összetartás a kölcsönös 
megbecsüléssel, egymás megértésével, a közös célokra egyesülni 
tudó erőkkel bizonyosan elvezet mindnyájunk epedésének, fájó 
reménykedésének megvalósulásához, a régi nagy Magyarország 
boldog újjászületéséhez. 

A háború elején tanítványainkból ifjúsági lövészcsapatot 
alakítottunk, melynek 45 tagja buzgón gyakorolta magát a 
fegyverfogásokban és a céllövészetben. A háborús évek alatt 
növendékeink egymásután katonai sorozás alá kerülvén, hadi 
érettségit tettek és így vonultak a harctérre. 

Hadi érettségit tettek a következő tanulók : 
1914—15. Haintz Géza, hallerkői gr Haller István, Kindó 

Ernő, Márkus József, Oszuszky István, Schirger Lajos. 
1915—16. Adler Pál, Bereczky István, Berend László, 

Engel László, Fekete Ödön, Feledy Pál, Gárdony István, br 
Groedel Albert, Hoepfner László, Jákó Frigyes, Kanócz Dénes, 
Kirchner Béla, Kirschner Béla, Lehotzky Kálmán, Lénárd Andor, 
Molnár László, Pajor Endre, Schwartz Frigyes, Steirer Károly, 
Szana Ferenc, Szász Elemér, Szemere László, Thomán László, 
Valér Ferenc, Winkler Pál. 

1916—17. Blaskovich István, Dénes Gyula, Donáth István, 
Erdei Sándor, Farkas György, Fürst Sándor György, Gerber 
Ármin, Glücklich Gyula, Halbrohr Imre, Herzel János, Hoffen-
reich Ferenc, Kandó Kálmán, Kozma László, Kutlik Rudolf, 
Marek Lóránd, Marton Miklós, Poós Ferenc, Schirger Géza, 
Schmidt Henrik, Schwartz Károly, Simon Ferenc, Tóth László, 
Török Zoltán, Zoltán István. 

1917—18. Detre Pál, Freund Sándor, Hirsch István, 
Schuster András, Somogyi Endre, Springut Jenő, Steiner Pál, 
Vajda Miklós, Varga László. 

Tanítványaink közül királyért és hazáért hősi halált haltak; 
1914—15. Bendl Kálmán, Bergl Rezső, Daday Ernő, 

Erdélyi Pál, ifj. Góbi Imre, Dr Reichenhaller Petheő Jenő, 
Surányi Károly, Dr Zsilinszky Tibor. 

1915—16. Dr Antony István, Bernauer Marcell, Dr Brach-
feld József, ifj. Geönczy Béla, Gertler Károly, Dr Gráf Vilmos, 
Hammersberg Béla, Dr Hasenauer Ottó István, Krempels Viktor, 
Lederer István, Lehr Andor, Löry Péter Andor, Leszlényi Alfréd, 
Scholtz Andor, Scholtz Tivadar, Dr Strasser Albert, Strasser 
György, Dr Wolfinger Jenő. 

1916—17. Böhm Ottó, Jónás István, Löbl M. Ernő, 
Schmidt Nándor, Wellisch György. 

1917—18. Falvay Jenő, Morhács Márton, Dr Szilágyi 
Lajos György. 

Hadi érettségi 
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1918—19. Auer Imre, Balogh Imre, Bayer Lajos, Gerber 
Ármin, Houchard Béla, Jahn Károly, Paunz Imre. 

Legyen áldott emlékük! 
Sopronban Kis János alapította meg ötödmagával a Magyar 

Társaság-ot, melynek mintájára a többi evangélikus, majd a más 
vallású iskolákban is alakultak ilyen magyar nyelvművelő önképző-
körök, melyek egyrészt a magyar nyelv és műveltség fejlesztői 
lettek, másrészt erősítették a tanítványok és az iskola közötti 
kapcsolatot. „Örök dicsősége az ev. tanügynek, hogy egy ev. 
iskolából indult ki ez a kihatásában oly fontos nemzeti moz-
galom."1 Ezek az önképzőkörök a magyar géniusz egy-egy 
megnyilatkozásai voltak. 

A mi iskolánkban is alakult ily magyar önképzőkör 1838-
ban. Az 1840. június 18-i Ausschuss-Convent sajnálattal vette 
tudomásul, hogy az iskolában alakult Magyar Nyelvtársalom 
örömünnepet hirdet anélkül, hogy az Iskolabizottságnak bejelen-
tették volna. Tehát azt határozták, hogy a jövőben jelentsék be 
az egyesület alakulását. Ezután az 1841. január 27-i Iskola-
bizottság jóváhagyólag vette tudomásul Dr Taubner Károly 
rektornak írásban benyújtott tervezetét, melynek célja az volt, 
hogy módot nyújtson az ifjúságnak a hazai nyelv gyakor-
lására. Az egyesület címe volt: A Magyar Nyelvgyakorlati 
Oskola.2 

A leendő mozgalmak előszele már érintette az ifjú egyesü-
letet, mert az 1845. június 27-i Schulcommission bár örvende-
tesnek találta, „dass den Zöglingen der Humanitäts-Classe 
Gelegenheit geboten wird, sich unter verständiger Leitung im 
ungarischen Styl und Vortrag weiter zu üben, als es in den 
festgesetzten Unterrichtsstunden statt finden kann, und es ist 
wünschenswerth, dass es auch in Betreff des lateinischen und 
deutschen geschehen könnte;" — ennek folytán a magyar 
társalom feloszlatását javasolja a bizottság. 

Úgy látszik, hogy már énekek és szavalatok is hallatszottak, 
melyek egyesekben aggodalmat keltettek, mert ezzel a tárggyal 
foglalkozik még a jegyzőkönyv következő pontja is: 

7. „Es wurde erwähnt, dass der Text mehrerer Gesänge 
und Declamir-Übungen nicht geeignet war von der Jugend 
vorgetragen zu werden. 

Die Commission hielt sich hiedurch veranlasst die betref-
fenden Lehrer auf den höchst wichtigen pädagogischen Grund-
satz aufmerksam zu machen, dass dasjenige, was der Jugend 
geboten wird, immer rein und lauter sein müsse, und nie 
etwas enthalten dürfe, was dem jugendlichen Alter noch fremd 
bleiben soll." 

1 Szelényi 72. 1. 
* Lásd a 122. lapot. 
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1845. július 4-én foglalkozott az Ausschuss Convent gróf 
Zay Károly evang. egyetemes felügyelő leiratával, melyben közli 
„das Intimat der hochlöbl. königl. Statthalterey, worin die unter 
der studierenden Jugend bestehende Vereine afzulösen, und 
dem bestehenden Verbote des öffentlichen Vortrags von Reden 
und Gedichten politischen Inhalts Folge zu leisten geboten 
wird; dem Herrn General Inspector ein umständlicher Bericht 
erstattet wurde, dass die in ausserordentlichen Stunden zur 
ausgedehnteren Uebung in der ungarischen Sprache, in ver-
schiedenen schriftlichen Aufsätzen so wie in dem mündlichen 
Vortrage in derselben veranstalteten Zusammenkünfte des Lehrers 
und einiger Schüler der Humanitaets-Classe in unserer Schule 
nur in so fern die äussere Form einer besondern Gesellschaft 
haben, als in Bezug auf dieselben die Benennung „Magyar 
Nyelvtársalom" gebraucht wird, selbe eine besondere ungarische 
Büchersammlung haben und jährlich einmahl eine öffentliche, 
von den übrigen Schulprüfungen getrennte Darlegung der Fort-
schritte der theilnehmenden Jünglinge unter der Benennung 
„örömünnep" veranstaltet wird, wozu die Gönner und Freunde 
der Jugend durch besondere gedruckte Programme eingeladen 
werden ; — dass ferner in Bezug auf den andern Gegenstand 
an den H. General Inspector die Meldung geschehe, die Schul-
commission werde Sorge tragen damit in der Auswahl der 
durch die Jugend öffentlich vorzutragenden Stücke kein Miss-
griff stattfinde, indem selbe die Schuljugend in das Gebiet der 
Politik einzuführen für unzeitig halte, — 

wurde in ihrem ganzen Umfange 
gutgeheissen und bestättigt. 

5. Dessgleichen fand beim Ausschuss-Convente auch der 
4-te Punkt gedachten Protocolls die Bestätigung, nach welchem 
nämlich von Seite der Schulcommission die Anordnung getroffen 
wird: dass nachdem zur Erreichung des Zweckes, dass sich 
die Zöglinge der Humanitäts-Classe im ungarischen Styl und 
Vortrag üben, die äussere Form einer abgesonderten Gesell-
schaft nicht nothwendig ist, die Benennung „Magyar Nyelv-
társalom" aufgegeben, die ungarische Büchersammlung der 
Classenbibliothek einverleibt und die öffentliche Darlegung der 
Fortschritte der theilnehmenden Jünglinge im ungarischen Styl 
und Vortrag, aber mit Beseitigung des Namens „örömünnep" 
und der besondern Einladungsprogramme in die Reihe der 
öffentlichen Schulprüfungen aufgenommen werde." 

Később már a magyar nyelvet a rendes órákon is nagyobb 
sikerrel tanították, amint Teichengraeber jelentése mutatja 
1846—47-ből a humanitási osztályban végzett anyagáról (12. 
melléklet). Az ifjúság önképzését, a magyar nyelv és irodalom 
iránti szeretetnek ápolását később az iskolánkban alakult Arany 
/d/zös-önképzőkör vette át. 
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Ifjúsági egyesületeink a következők: 
Arany János-Önképzőkör, Ifjúsági Segélyegylet, Dal- és 

Zene Egyesület, Ifjúsági Gyámintézet, Cserkészcsapat, Diák 
Sport Kör.1 

Arany János-Önképzőkör. 

A pesti evang. iskola növendékeit — akkor csak alsó osztályúak — 1839. 
novemberben szólította fel társuk, Turcsányi J. József, tanítójuk s igazgatójuk 
Taubner K. buzdítására, hogy „a honi nyelvbeni írásmód és szavallás" emelé-
sére tartsanak összejöveteleket. Tehát az akkor nagyrészt német nyelvű tanulók 
közt magyarosító eszköznek állították fel a kört Magyar Oskola címmel. 
A tagok kétfélék voltak: 1. Nyelvtangyakorlók, kik feladott részből feleltek, for-
dítottak s beszélgettek egy a magyar nyelvben jártas munkástárs jelenlétében. 
2. Munkástársak, kik szavaltak, dolgozatot olvastak s bíráltak. A munkásság 
kötelező volt, minden tagnak kellett készülnie valamivel minden gyűlésre. 
A nyelvtangyakorlót kérelem-levelére felvették a munkástársak közé. 

1840—41-ben már megszűnt a nyelvtangyakorlók összejövetele. 1843— 
44-ben az egyesület Magyar Társalom nevet vett fel. Év végén, soproni 
mintára, előkelő közönség előtt örömünnepet tartottak. A dolgozatok téte-
leit az év elején a tanárelnök tűzte ki. Hírlapokat, könyveket is, gyakran 
küldöttség útján, a kiadótól vagy szerkesztőtől kértek. Császár Ferenc, 
Döbrentey Gábor, Fáy András, Garay János, P. Horváth Lázár, Kossuth 
Lajos, Szalay László, Vachott Sándor szívesen teljesítették az ifjak kívánságát. 

Az első tanár-elnök Dr Taubner Károly volt, 1843—44-től Dr Teichen-
gräber (Tavasy) Lajos. Ifjúsági tisztviselők: két jegyző, két könyvtáros s 
egy adószedő, 1843—44-ben főjegyző Falk Miksa volt. 1844-ben lépett a tagok 
sorába s munkás tag lett Márton Ferenc (Abonyi Lajos), 1845—46-ban 
szerepelt Bloch (Ballagi) Móric. — Legtöbbször szavalták Berzsenyi, Kölcsey, 
Vörösmarty költeményeit. Feltűnő, hogy míg 1844—45-ben több mint 30 eset-
ben szavalnak Petőfitől, 1845—46-ban csak „A hazáról" és „Vajda P. halálára" 
szerepelt a szavalatok közt. 1846-ban Vajda Péter-gyászemlékünnepet tar-
tottak „azon sziklák egyikén, melyeken az ünnepelt férfiú leggyakrabban 
mulatott." (Lásd a 125. lapot.) 

1846-tól 186?-ig az egyesület életéről semmi adatunk sincs. A körre 
vonatkozó források különben is igen hiányosak. Megvannak a jegyző-
könyvek 1839—40-től 1846-ig s 1894-től máig, továbbá az érdemkönyvek 
1867—72-ig s 1904—5-től mai napig. Gyér adatokat őriztek meg iskolánk 
értesítői. 

1856-ban Thun szervezetének megfelelően négy osztályú algimnázium 
lett az iskola. 1861—62-ben megnyílt az V. osztály s a következő 1862—63-i 
tanévben az V. ideiglenesen a IV. osztály tanulóiból önképző-társaságot 
alapított Vezekényi Horváth Zsigmond tanár, hogy szavalattal, dolgozattal 
s bírálattal „a magyar nyelvben előadási jártasságot szerezhessenek s a 
magyar irodalom termékeivel megbarátkozzanak". Címe a körnek Magyar 
Önképzőkör. Most is tartottak évenként örömünnepet. 

1 Az ifjúsági egyesületekről szóló jelentéseket az illető egyesületek 
tanár-elnökei állították össze. 
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1864—65-ben, az új iskolaépületben megnyilt a VI. osztály is (tanulói 
közt Zsigmondy Jenő); az önképzőkör tagjai az V. és VI. o. tanulói voltak. 
Vezetőtanár volt s maradt 1876—77-ig Torkos László. 1871—72-ben a VII., 
1872—73-ban a VIII. osztály megnyíltával a tagok a három felső osztályból 
kerülnek ki. Most már évenként van 50—60 tag s 20—30 gyűlést tartanak. 
Munkás tag volt 1871—72-ben Bókay Árpád irodalmi dolgozatokkal s Wigand 

János németből való műfordításokkal. Bizonyára munkás tag volt Riedl 
Frigyes is. 

Közben i869—70-ben Heinrich Gusztáv Német Önképző Társulatot 
alapított. Öt évig ő, majd négyig Fröhlich Róbert vezette. 1878—79-ben e kör 
már nem működött. 

A Magyar Önképzőkör vezetését 1877—78-ban Lehr Albert vette át. 
A vasárnaponként tartott gyűléseken most is szavalatok, dolgozatok s bírá-
latok szerepeltek. Szavalóverseny gyakrabban volt, leginkább Arany s Petőfi 
költeményeivel. 

1882—83-ban lett a kör címe Arany János Kör. Arany-alapítványt 
tettek három oly pályamű jutalmazására, melyeket az Arany-emlékünnepen 
olvasnak fel. 1887—88-ban beszerezték s leleplezték Arany arcképét. Lehr 
Albert elnökölt 1887—88-ig, majd 1892—93—97—98-ig. Közben három évig 
Góbi Imre, vezette a kört. 1885—86-ban első titkár Vietorisz József, 1888-89-
ben Györy Lóránd, 1890—91-ben Császár Elemér. 

1898—99-től majdnem egyfolytában hat évig Tolnai Vilmos a tanár-
elnök. Megkezdték a kitűzött kérdésekről a vitaülést, leltározták a könyvtárt, 
az V. osztályosokat olvasótagoknak vették fel. 1899—900-ban új alapszabá-
lyokat dolgoztak ki s ezek kisebb változtatásokkal ma is érvényesek. 

A tanárelnök mellett a kör tisztviselői a VIII. osztályból első s 
másodtitkár, a főkönyvtáros, a VlI-ből harmadtitkár s VlI-ből, Vl-ból könyv-
tárosok, egy-egy osztálypénztáros, azonkívül mindegyik osztályból ellenőrök. 
A hetenként tartott üléseket rendesen az első titkár vezeti. A titkárok nézik 
át a benyújtott dolgozatokat s adják ki bírálatra. A bírálat felolvasása után 
ibárki hozzászólhat a dolgozathoz s bírálathoz is, végül az első titkár össze-
foglalja a mondottakat. A szavalatot, dolgozatot, bírálatot a kör vagy tudo-
másul veszi, vagy jegyzőkönyvi dicséretben részesíti, vagy érdemkönyvi 
megörökítésre ítéli érdemesnek. Munkakör: szavalatok, eredeti költemé-
nyek, műfordítások, elbeszélések, irodalmi s művészeti, ritkán történelmi s 
természettudományi értekezések. Loisch János elnöklete óta szabad elő-
adások is nagyobb számmal fordulnak elő. A régi örömünnepek helyett 
1911 —12-ig Arany emlékére díszgyűlések voltak március hetében s az ülés 
után szokásban volt Arany sírjának megkoszorúzása. 

1902—03. óta a kör vezetőtanárai a VIII. osztály magyar nyelvi tanárai 
voltak: Kovács János, Loisch János, Gretzmacher Jenő, Hazay Olivér, 
Losonczi Zoltán. 

A könyvtár jelenleg, sajnos, jórészt igen megviselt 2440 kötetből áll. 
A kör vagyona 1850 K értékpapírokban; ezenkívül az évi tagsági díjak 
adják a jövedelmet. Állandó, évenként kiosztásra kerülő jutalom a Döbrentey 
Gábortól végrendeletileg hagyott összeg kamataiból — mint Sopronban is — 
a Döbrentey-arany, melyet a . tanárelnök javaslatára a tanári kar ítél oda 
a kör egyik munkás tagjának. A kör^mostani tanár-elnöke Kovács János. 
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Ifjúsági Segélyegylet . 

A főgimnáziumi Ifjúsági Segélyegylet 1866-ban abból a célból alakult, 
hogy szegényebb sorsú tanulókat írószerekkel és könyvekkel ellásson, 
amit mind a mai napig az egyesület főfeladatának tekint. Eleinte az egye-
sület tevékenysége anyagi eszközeinek fogyatékossága miatt nagyon szük 
keretek között mozgott s csak 1870-től kezdve van az iskola életében 
nagyobb szerepe. Kezdetben minden teendőt s így a pénzkezelést is az ifjúság 
részéről választott tisztviselők végeztek, a felügyelő tanárra pusztán az ellen-
őrzés feladata hárult, míg végre az 1883—84-ik iskolai évtől kezdve a pénztár-
kezelést a tanár-elnök vette át. Alapszabályai az egyesületnek az 1899-ik évtől 
kezdve vannak s ezek szerint az egyesületnek a feladata, hogy a főgimnázium 
szegénysorsú, jó magaviseletű, szorgalmas s kellő előmenetelt tanúsító 
növendékeit valláskülönbség nélkül támogassa. Ezt a feladatot az egylet 
jegyzőkönyveinek, számadásainak s iskolánk Értesítőinek tanúsága szerint 
fennállása óta mind a mai napig, anyagi eszközeihez mérten, pontosan 
teljesítette és igy sok iskoláztató szülőnek gondjait enyhítette. Különösen nagy 
jótétemény az egyesület által fenntartctt könyvtár, mely a hozzá folyamodó 
ifjakat iskolai könyvekkel látja el. Az 1922—23. tanév elején 216 tanuló 
kapott ezen egyesülettől használatra tankönyveket; összesen 2719 darabot. 
Hogy ez, kivált a mostani súlyos helyzetben mit jelent, bővebben fejtegetni 
felesleges. Az egyesület felügyelő-tanárai, illetve tanárelnökei voltak, 
1866-ban Greguss Gyula, 1867—68-ban V. Horváth Zsigmond, 1869—72-ig 
Mauritz Rezső, 1873—74. Scholtz Ágost, 1875—92. Ráth Arnold, 1893—95. 
Dr Petz Gedeon, 1896-tól mostanáig Dr Tóth Kálmán. Az egyesület 
könyvtárának vezetői voltak : az intézmény megalapításától 1909-ig, 23 éven 
keresztül Ulbrich Sándor, az 1909—10 tanév elejétől kezdve Dr 
Kubacska András. 

Dal- és Zeneegyesület . 

Intézetünk százéves örömünnepe egybeesik a Dal- és Zeneegyesület 
ötvenéves jubileumával. Midőn 1872—73-ban megnyílt a nyolcadik osztály, 
Elischer József tanár megalakította a „DalárdáM, mely Schmid (Szönyi) 
Tódor karnaggyal az élén 1873. márc. 7-én szerepelt először a nyilvánosság 
előtt. Négy évvel később már „zenekar"-ral bővülve tartott hangversenyt 
és 1882 óta hivatalos neve: Dal- és Zeneegyesület. Elischer távozása után 
(1883), kilenc éven át Weber Rudolf volt a tanár-elnöke, aki elsőrangú 
művészek bevonásával évente nagysikerű, jótékonycélú koncerteket rende-
zett. 1892 óta Rátz László állott megszakításokkal 17 éven át az egyesület 
élén; nevéhez fűződik a gazdag könyvtár és kottatár (jelenleg 683 drb.) 
megalapítása és ugyancsak az ő kezdeményezésére, csupán tagok vagy 
volt tagok szerepeltek az ünnepélyeken. A beállott nagy föllendülés igazolta 
ezt az újítást, növelte a tagok buzgalmát és volt tanítványok sok-sok éven 
át lelkesen támogatták közreműködésükkel az egyesületet. Elmondhatjuk, 
azóta lett intézetünknek egyik legszámottevőbb egylete. 1907 után három 
éven át Oppel Imre, majd utána nyolc éven át Dr Böhm Dezső volt tanár-
elnök és a zenekar vezetője, lemondása óta évenkint változtak a vezetők. 
Az énekkart legtovább Szönyi Tódor, Morascher Hugó és Erődi Ernő 
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vezették. Említésre érdemes, hogy sok neves művész tevékeny tagja 
volt tanulóévei alatt egyesületünknek. Felsoroljuk a következő ismert 
neveket, anélkül, hogy a névsor teljességre igényt tarthatna: Amar Licco 
hegedűművész, Csuka Béla gordonkaművész, Kálmán Imre zeneszerző, 
néhai Dr Kovács Sándor zene-esztétikus, Plan Jenő hegedűművész, Szegheö 
János és Zsigmondy Gábor zongoraművészek, Strasser István karnagy és 
Sztojanovits Péter zeneszerző. Az egyesület mostani tanár-elnöke Dr 
Koch István. 

Ifjúsági Gyámintézet. 

Az Ifjúsági Gyámintézet 1898. évi november 24-én tartotta első, 
alakuló ülését Bereczky Sándor vallástanár elnöklete alatt és az ő vezetése 
mellett működik ez egyesület most már egynegyed századon át. Az Ifjúsági 
Gyámintézet alapszabályaiban kifejezett rendeltetése ugyanaz, mint a német-
országi Gusztáv Adolf-egyesületé vagy mint a magyar Egyetemes Evan-
gélikus Egyházi Gyámintézeté, mely utóbbinak a mi ifjúsági egyesületünk 
fiókintézete. 

Ifjúsági Gyámintézetünk célja általában az, hogy az evangélikus 
gimnáziumi ifjúságot már az iskolában hozzászoktassa a jótékonyság 
gyakorlásához és a valláserkölcsi célú intézmények pártolásához, hogy 
majdan az életbe kilépve, egyházunknak áldozatkész buzgó tagjaivá váljanak. 
Különleges célja az egyesületnek, hogy az ifjak között évenkint a tanév elején 
történő aláírás útján pénzadományokat gyűjtsön és kiosszon. A befolyt összeg 
felett az osztályonkint megválasztott két-két választmányi tagból alakult 
közgyűlés a tanév végén határoz, olykép, hogy a bevétel egynegyed részét 
beküldi az Egyetemes Ev. Egyh. Gyámintézet pénztárába, háromnegyed részét 
pedig részint gyülekezetek és egyházi intézmények segélyezésére, részint 
segélyre szorult tanulók anyagi támogatására oszja ki. 

Ami az egyesület szervezetét illeti, van az egyesületnek a tanár-
elnök mellett, a választmányi tagok által az ifjak közül választott titkára, 
ki a jegyzői munkát végzi, pénztárosa és pénztári ellenőre. Ez utóbbiak 
az egyes osztályok választmányi tagjai által összegyűjtött összegeket 
átveszik és a tanár-elnöknek átadják, ki a tanári kar ellenőrzése mellett 
az egyesület vagyonát kezeli. 

Az első munkaévben (1898—99) az évi bevétel 131 frt 55 krajcár 
volt, a 25-ik évben az egyes osztályokban tanév végéig való megfizetés 
kötelezettsége mellett 27,420 koronát írtak alá az ifjak a körözött ívekre. 

Az Ifjúsági Gyámintézet az ifjúság és a felnőttek valláserkölcsi 
életének ápolása és a tanuló ifjúságnak a belső missziói munkába való 
bevezetése s abban való gyakorlása céljából, időközönkint nyilvános jellegű 
vallásos estélyeket is rendez, melyeken tanárok és tanulók előadásokkal, 
felolvasásokkal, szavalatokkal és zenei előadásokkal vesznek részt s az 
előadásokat többször bibliai történetekből és Luther életéből vett vetített 
képek bemutatása is élénkítette. 

A lefolyt 25 év alatt az egyesület összesen 58,551 korona 86 fillér 
bevétel felett rendelkezett, melyből 11,533 korona 25 fillért tőkésített. 
Az egyesület mostani tanár-elnöke Bereczky Sándor. 
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A főgimnázium cserkészcsapata. 
Az ág. hitv. evang. főgimnázium cserkészcsapata az 1912—13-iki tan-

évben alakult meg, először mint a Diák Sport Kör külön szakosztálya, de 
már a következő évben, 1913 őszén, mint önálló szervezet „a budapesti 
fasori ág. hitv. evang. főgimnázium cserkészcsapatai" néven működik. A szer-
vezés eredményes munkáját Dr Loisch János tanár végezte, aki mint felügyelő 
tanár, 1918 őszéig állott a cserkészcsapatok élén. Az ő nevéhez fűződik a 
cserkészotthon megalapítása, az örsvezetők kiképeztetése, műhelyek és könyv-
tár felállítása. Az első csapattiszt Tóthfalussy Gyula joghallgató, a második 
Haeffner Emil, intézetünk volt növendéke lett. Fennállásának első évében 
Fakla János tanárjelölt és Dr Papp Gyula, az Orsz. Cserkészőrszem Szö-
vetség főtitkára vezette egyideig a csapatot. A háború alatt pályaudvarokon, 
mentőknél, népkonyháknál, a Vörös Kereszt tudósító irodájában teljesítettek 
csapataink szolgálatot. Sajnos, hogy a háború folyamán fejlődő cserkész-
mozgalmunkat súlyos és fájdalmas csapás érte. 1917-ben elvesztettük sze-
retett parancsnokunkat, Nádasdy Andor honvédhuszárzászlóst, 1918-ban pedig 
Pajor Endre vezetőtisztet. Emléküket őrzi a Nádasdy-jutalomdíj és a Nádasdy-
Pajor-alapítvány, amelynek célja kirándulások alkalmával szegénysorsú cser-
készek anyagi támogatása. 1918 őszén Dr Loisch János tanár lemondása 
folytán a szervező-testület a cserkészcsapatok felügyeletét Dr Bogsch Sándor 
tanárra bízta, az ő vezetése alatt szervezkedett a kommün bukása után újra 
a csapat Kirschner Béla és Szenthe Lajos főiskolai hailgató hathatós támo-
gatásával ; tagja lett a „Magyar Cserkész Szövetség"-nek és jelenleg mint 
„16. számú fasori ág. hitv. evang. főgimn. cserkészcsapata" működik Barcza, 
Imre agilis parancsnoksága alatt. Tisztjei, illetve segédtisztjei Blumenau Imre, 
Jász Elemér, Kubacska Ferenc műegyetemi hallgató és ideiglenes minőség-
ben Zechmeister István VIII. oszt. t. 

A cserkészmozgalom célja: ifjúságunk erkölcsi és gyakorlati irányú 
nevelése. Elsősorban pedig a jellemképzésre fekteti a fősúlyt; minden 
izében magyar, szolgálatkész, tűrni és dolgozni tudó ifjúságot akar nevelni, 
hogy az élet bárminő súlyos helyzetében meg tudja állni helyét. 

Testvéri szeretettel, kölcsönös támogatással, saját önző célok leküz-
désével, egészség esebb, a gyakorlati élettel jobban számoló és így inkább 
érvényesülni tudó nemzedékkel szerencsétlen hazánkban az új, jobb jövő 
alapját kívánja megvetni. 

Puhatolódzik az ifjú lelkekben, kiváltja a lappangó képességeket 
nyesegeti a fattyúhajtásokat, udvariasságra, a tapasztaltabbak megbecsülé-
sére tanítja őket. 

Kötelességre, önfegyelmezésre szoktatja, hogy az elvállalt munkát 
minden körülmények közt teljesíteni is kell s ezt mind önként, kényszer 
nélkül, saját lelkének, jobb énjének ösztönzésére. Ezeknek a lélekben rejlő 
nemesebb érzelmeknek fejlesztése és ápolása a cserkészet egyik főfeladata. 

A cserkészet foglalkoztatja ifjúságunkat szabad idejében, hasznos 
ismeretekre tanítja, a természettel megismerteti, kézi ügyességét fejleszti s 
testi-lelki tisztaságát megóvni igyekszik. 

Megtanítja józan szemmel beletekinteni a világba, élesíti megfigyelő, 
és Ítélőképességét és neveli az akaraterőt, miáltal elősegíti a szilárd, min-
den nehézséggel küzdeni tudó becsületes jellem kialakulását. 
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A kis gyermek oly félénken, gyámoltalanul, tapogatva halad előre — 
őt támogatni, jó hajlamait kifejleszteni, félszegségeit lecsiszolni, határozott-
ságot, kötelességtudást s a haza iránti törhetetlen szeretet csíráját oltani 
beléjük, egyszóval hasznos tagjává tenni a társadalomnak — ez ami célunk. 

Szervezete. Irányadó a minden cserkészt kötelező cserkésztörvény és a 
Magyar Cserkész Szövetség szervezeti szabályzata. 

A cserkészcsapatok felügyeletét a Tanári Kar részéről megbízott 
felügyelő tanár végzi, aki ellenőrzi az ifjúság erkölcsi és nemzeti irányban 
való nevelését. 

A tisztikar vizsgázott és a Magyar Cserkész Szövetség által igazolt 
cserkésztisztekből áll, többnyire az intézet volt növendékeiből. Tagja i : a 
parancsnok, vezetőtiszt, csapattisztek és segédtisztek. 

Cserkész lehet minden 12 éves (v. III. o.) tanuló, aki a próbaszolgá-
latot elvégezte, a vezetőség arravalóságáról meggyőződött és fogadalmat 
tett, cserkészjelvényeket viselhet. 

12éven aluliak és újonnan belépők próbaszolgálatot kötelesek teljesíteni. 
A cserkészcsapat pénztárát a pénztáros kezeli, aki felelősséggel tar-

tozik a felügyelő tanáron kívül 3 tagból álló ellenőrző-bizottságnak. 
A cserkészcsapatnak van jegyzője és helyettes jegyzője, gondnoka és 

segédgondnoka, könyvtárosa és segédkönyvtárosa. 
A cserkészcsapat rendes működő tagjain kívül vannak pártoló és 

alapító tagjai. 
Cserkészcsapatunk jelenleg: 2 csapatból áll. Az I. a Sólyom, a II. a 

Fecske, minden csapat 3—3 Örssel, összesen 6 Örssel. 
Cserkészotthon. A cserkészotthon 2 szobából és egy előszobából áll 

és intézetünk alagsorában van elhelyezve. A helyiségek tiszták, szárazak 
és fűthetők. A bejáratot egy cserkész-motivumokkal díszített tábla jelzi. 
Belsejét értékes fényképgyüjtemény és képek díszítik. Itt találjuk a szükséges 
író- és hosszú asztalokon kívül az asztalosműhelyt, a könyvkötőműhelyt, 
könyvtárt, gondnoki szekrényt, térképgyűjteményt, felszerelési tárgyakat» 
továbbá a szórakoztató és tanulságos játékok egész sorát. Itt töltik a fiúk 
szabad idejük nagyrészét, gyakorolják a próbapontokat, elméleti és gya-
korlati oktatást nyernek, játszanak és olvasnak. Kedvező idő esetén pedig 
kimennek a tágas udvarra, néha a tornaterembe, ahol menetelési és rend-
gyakorlatokat is végeznek. 

Felszerelés. A cserkészcsapatok felszerelése a létszámhoz képest 
kielégítőnek mondható. Áll: sátrakból, főzőedényekből, evőedényekből, tarisz-
nyákból, ásókból, csákányokból, kötelekből, telefonból, csengőkből, mentő-
szekrényből stb. 

Kirándulások. A kirándulásokkal kettős célt érünk el : a) a vidéket 
jól megismerjük, b) másrészt sok alkalom nyílik a természet megismeré-
sére és a szobában, inkább elméleti úton elsajátított ügyességek gyakorlati 
alkalmazására. A minden évben ismétlődő kisebb kirándulásokon kívül 
felemlítjük az 1914-i Balaton-mentit, az 1916-i ceglédit, az 191 T-i Balaton-
mellékit Vörösberény vidékén és ugyanez évben a Magas-Tátrába, az 1918-it 
Zólyomba és Kolozsvárra. 

Táborozás. A táborozások az önállóság próbái. Itt a fiúk csupán 
saját tudásukra, élelmességükre vannak utalva. Sátrat ütnek, sütnek, főz-



161 

nek, beszerzik az élelmet és künn a természet friss levegőjén edzik 
testüket. A nagyobbszerü táborozások közül felemlítjük az 1915-i kis-
gödit, 1920-ban a szarvasit, 1921-ben a Pilismarót-Miklósdeák-völgyit1 és 
az 1922-it Gróf Széchenyi Bertalan csákszegi erdejében (Somogy m.).2 

Ünnepélyek. A cserkészfogadalmat ünnepélyes keretek közt szoktuk 
megtartani, hogy a nap emléke minél jobban bevésődjék az ifjú lelkekbe. 
Felolvasás, színdarab, szavalat, ének- és zeneszámok tarkítják a műsort. 
Az ünnepélyek közül felemlítjük a C. Clinge Fledderus hollandi főkonzul 
jelenlétében 1920-ban tartott ünnepélyes fogadalomtételt a Kamara-erdő-
ben, az 1922. jan. 22-én tartott cserkészünnepélyt, színdarabbal és Barcza 
Imre felolvasásával Svájcról. 1922. máj. 14-én Barcza Imre átveszi a parancs-
nokságot Farkasvölgyben. 1922. aug. 6. AfárfűSí/y-emlékünnepély Csákszegen. 

Cserkészszolgálat. A cserkészekre van bízva iskolai és tornaünnepé-
lyeken, cserkésznapokon, gyűléseken, mentőnapokon és felvonulások alkal-
mával a rend fenntartása. Gyűjtenek, kézbesítenek, kalauzolnak, első segít-
séget nyújtanak, szóval ott vannak, ahol szolgálatot tudnak teljesíteni a 
hazának, a társadalomnak, embertársaiknak. 

Harcszerű gyakorlat. A fegyelmezettség, összetartás és megfigyelő-
képesség kifejlesztésére szolgál. Már a háború alatt is résztvettek cserké-
szeink ilyen cserkészcsapatok közti gyakorlaton, de különösen sikerült az 
1921. és 1922-i, ahol alkalma volt cserkészcsapatunknak más budapesti 
csapattal együtt működni. 

Karácsonyest. Megható, lélekemelő ünnep, mikor felhangzik a kará-
csonyi ének, feldíszített karácsonyfa alatt összegyűlnek a kis cserkészek, 
mint egy nagy boldog család tagjai. Derűs jelenetek, diótörés, sorsolás, 
ének- és zeneszámok váltakoznak és egy kedvesen eltöltött est emlékével 
távoznak a cserkészfiúk otthonukba. Az első ilyen karácsonyest 1915-re 
esik, majd 1916-ban is volt, most 1922-ben újra felelevenítettük. 

Könyvtár. A cserkészkönyvtár alapja az a 39 darab könyv volt, 
melyet Tóth Kálmán tanár 1916-ban a tanári könyvtárból átengedett és 
azóta ezeknek száma folytonosan szaporodik. Ma már számos szórakoztató 
és tudományos könyv áll a cserkészek rendelkezésére. 

Tanfolyamok és műhelyek. Egyes cserkészügyességek és ipari munkák 
elsajátítására időről-időre tanfolyamokat szerveztünk és műhelyeket rendez-
tünk be. így voltak mentő-, telefon-, tereptani, könyvkötészeti tanfolyamaink. 
Van asztalosműhelyünk, könyvkötészetünk, némi felszerelésünk elektro-
technikai munkálatokhoz is. 

Cserkészcsapatunk megalakulásának tízéves évfordulóját f. év virág-
vasárnapján ünnepelte meg nagy és lelkes közönség körében, Báró 
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, Dr Zsigmondy 
fenő kerületi felügyelő, Dr Haberern J. Pál iskolafelügyelő, Csanády Frigyes 
tábornok, Hampel Antal, az Orsz. Cserkészszövetség főtitkára, egyházi és 
világi elöljáróságunk több tagjának jelenlétében. Dr Raffay Sándor bánya-
ker. püspök áldotta meg a fehér selyem dísz- és a nemzeti színű 
tábori zászlót, Szandtner Gyuláné és Macher Alfrédné úrnők, a zászló-
anyák nagylelkű adományát. 

1 Megjelent Barcza Imrétől az Ifj. Testnevelés 1921-ik évfolyamában. 
5 Megjelent Barcza Imrétől a Magyar Cserkész 1923-ik évfolyamában. 
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VII FEJEZET 

Az iskola vagyona. 
Alumneum vagy internátus terve. Az iskola alapitványai. Ösztöndíjak. 

Az iskola bevételei és kiadásai. 

Iskolánk tanítványai nagyobbrészt a helybeli szülők gyer-
mekeiből kerültek ki. Vidéki, szegénysorsú tanulók inkább a 
vidéki evangélikus gimnáziumokat keresték fel, mivel azoknak 
régóta fennálló alumneumaik, konviktusaik voltak, ezenkívül 
különféle régibb eredetű ösztöndíjakkal rendelkeztek. A mi 
iskolánknak is voltak mindig szegénysorsú növendékei, ezeknek 
támogatására egy évszázad alatt különböző kísérletek történtek. 

Az 1798-i Canonica Visitatio jegyzőkönyvében Hamaliar 
Márton superintendens azt ajánlja, hogy mendikáns diákokat 
kell tartani, akik felváltva evangélikus házaknál kapnák ebéd-
jüket s ez az intézkedés lehetne alapja a később megvalósítandó 
alumneumnak. 1812-ben, a második Canonica Visitatio idejében 
már van is egy mendikáns diák. Később, úgy látszik, növekedett 
a számuk, amennyiben már bizonyos korlátozásra is volt szükség, 
mert 1825. szept. 19-én kimondotta a Particular-Convent, hogy 
mendikánsuk csak nőtlen tanároknak lehet, nőseknek nem. 
A mendikáns az illető tanárnál apróbb szolgálatok fejében lakást 
kapott, de baj is lehetett velük, mivel 1827-ben az a nézet 
nyilvánul, hogy a nőtlen tanároknak is inkább terhükre vannak, 
ha nem felelnek meg. Az 1830-ból származó jegyzőkönyvek 
értesítései szerint a tanári testület ajánlott mendikánsokat ebédre 
az egyes családokhoz. Az 1840-ből való Canonica Visitatio 
jegyzőkönyve azt közli, hogy alumneum nincs, de 5—6 szegény-
sorsú tanuló köztartásban részesül, „domatim aluntur". A köz-
tartásnak ez a módja megvolt még az ötvenes-hatvanas években 
is, sőt a legutóbbi évek alatt is volt eset reá, hogy a tanári 
testület ilyen módon támogatott szegénysorsú tanulókat. Hamaliar 
eszméje, az alumneum megvalósítása, rokonszenvre talált a 
későbbi tanárokban is. Ennek a tervnek érdekes és tanulságos 
indokolását látjuk Tavasy 1846—47-i Tanodai Hirlemény-ének 
11. lapján, ahol is a következőket olvassuk: 

„Némelly szülének érdekében volna még netalán tudni, 
mennyibe kerül Pesten egy növendék kitartása, élelmi, szállási 
és egyéb költségre nézve ? mi áron szerezhetők a különféle 
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mii-ügyességekre és nyelvekre a külön és magányszaktanítók? 
stb. Ennek köztudomásra juttatását ezúttal más alkalomra kell 
lialasztanunk. Mert sok dolog van még, amit tanodai hirlemé-
nyek utján megpendíteni üdvös volna, de nem lehet és nem is 
szabad mindent egyszerre tennünk és akarnunk. A pesti gym-
nasiumnál tápda (alumneum) nincs, pedig illy élelmi segítség a 
szegényebb tanulókra nézve, vajmi jó volna itt is. Csaknem 
valamennyi protestáns, különösen ev. hazai intézet bir tápdát 
kebelében és ennek végtelen jótéteményéről senki előtt sem lehet 
kétség, kivált ha elgondoljuk, hogy éppen azok szoktak leginkább 
e jótéteményben részesülni, a kik tanszéki és egyházi, — tehát 
a legcsekélyebb anyagi kilátású hivatalokra készülni szoktak, 
és ha ezeknek még kiképeztetésöket is nehezítenők, akkor netalán 
attól kellene tartanunk, hogy egyház és tanszéki hivatalra nem 
készülend senki; ennyire összefügg a tápda és a tansegélydíj 
(stipendium) is, tanodáink sikeres működeimével és a Protes-
tantismus mind anyagi mind szellemi életével. Pestnek már 
csak azért is jó volna tápdát nyitnia, hogy a fővárosi növendékség 
tanodánkban még inkább vegyülhetne, szegények gazdagokkal, 
közellakók és helybeliek távolvidékiekkel; nézetem szerint mindig 
közszellemüebb azon tanodának hatása, mert sokkal inkább 
szeme előtt tarthatja az egész haza képét — mint maga is egy 
egész haza kicsinyben és a köznevelés köz célját, amelly, mint 
nyilvános intézet, minden rangú, vallású és minden vidékbeli 
ifjat egyesít kebelében közös tudományi és hazai cél felé. Egyéb-
iránt lehet, hogy idővel Pest is nyitand tanulói tápdát ; hogy 
a felállítandó prot. tudományegyetemnél vagy főoskolánál e 
jótékony intézet hiányozni nem fog, azt tán már előre is szabad 
hinnünk és remélnünk!" 

1863-ban Batizfalvi István beadványt intézett a Pres-
byterial Conventhez alumneum felállítása iránt, azzal érvelve, 
hogy alumneum felállítása által a tanulók létszáma is tetemesen 
növekednék. 

A tanulók száma az 1864—65-i iskolai évben 284 volt, 
102-vel több, mint az előző évben. A szaporodást részint a Vl-ik 
osztály felállítása, részint Batizfalvy István tanár konviktusa 
idézte'elő, mely 50 ifjút táplált. Már az 1863-i kerületi és egye-
temes gyűlések alkalmával, látván gimnáziumunk örvendetes 
fejlődését és célszerű berendezését, a lelkészek, sőt világiak 
közül is többen úgy nyilatkoztak Batizfalvy, akkori igazgató 
előtt, hogy gyermekeiket óhajtanák a pesti gimnáziumban tanít-
tatni, de ez az óhajtásuk nem teljesülhet azért, mert a gimná-
zium mellett nincs élelmező. Ha az egyház bennlakással egybe-
kötött ilyen élelmezőt (convictust) ál l í tan^ fel, ahol gyermekeik 
kellő fefügyelet alatt volnának, gyermekeiket mindenesetre 
gimnáziumunkba járatnák. 

Miután előre látható volt, hogy az egyháznak az építkezés 
és egyéb kiadások által máris túlterhelt pénztára ily konviktus 

12* 
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felállítását meg nem engedheti, Batizfalvy, mint magánvállalkozó, 
az egyház erkölcsi támogatása mellett létesített már az 1864—65-i 
iskolai év kezdetén ilyen bennlakással összekötött konviktust, 
melyben 160 forint évi fizetésért a növendékek lakást, teljes 
ellátást, gondos felügyeletet, egyetemi hallgatóktól korrepeticiókat 
kaptak, akik az intézetben laktak s szintén teljes ellátásban 
részesültek. Az intézet öt évig állott fenn. Megszüntetését az 
1867. évben beállott politikai viszonyok okozták. Az új minisz-
térium kinevezése, az országgyűlés megnyitása, számos hivatal 
felállítása, a lakásbérek és élelmiszerek megdrágulását vonta 
maga után, úgyhogy nagy anyagi veszteség nélkül a konviktus 
többé fenntartható nem volt. Azonban ezen intézet megszűnése 
után az egyház kebelében találkoztak áldozatkész hívek, akik 
ily konviktus létesítésének szükségét belátták s alapítványokat 
tettek bennlakással összekötött konviktus vagy internátus fel-
állítására. 

De ezek az alapítványok nem voltak elégségesek e cél 
elérésére. Az alapítványok tehát külön kezeltetnek, míg a kama-
tok tőkésítéséből s netáni kegyes adományokból a tőke annyira 
felszaporodik, míg az internátus egykor felállítható lesz.1 

1871-ben Dr Szontagh Kálmán iskolai másodfelügyelő 
özvegye, szül. Procopius Gizella 1000 frt-os alapítványt tett a 
létesítendő internátus javára. Az internátusi alap, az úgynevezett 
alumneumi alap mai összege: 50,194 K. 

Az internátus megvalósítását célozta volt egy másik 
nagyobb alapítvány létesítője is, a Kéller Terézia-féle alapít-
ványé, melyről később még részletesen meg fogunk emlékezni. 

Szükségesnek tartjuk megjegyezni azt is, hogy a háború 
előtt, néhány éven át, az alumneumi alapítvány jövedelmének 
felhasználásával 10—12 tanuló az iskolaépületben ingyen-
ebédben részesült, sőt még a háború elején is, az iskolán 
kívül. Később, az általános drágaság következtében, az alap 
jövedelmének csekélysége folytán, ebben az igazi emberbaráti 

•segélyben tanítványaink már nem részesülhettek. A háború után 
külföldi, különösen amerikai emberbarátok által szervezett 
tömeges ingyenétkeztetésben tanítványaink közül 30—40 
vett részt. 

Iskolánk mellé feltétlenül kívánatos volna evangélikus 
jellegű internátus felállítása. Oly internátusé, melyben a növen-
dékek a hazafias és vallásos nevelés mellett a német nyelvet 
tökéletesen elsajátíthatnák, s ezenkívül idegen nyelvek és prak-
tikus ismeretekkel ellátva, jobban felkészülve léphetnének az 
élet küzdőterére. E cél érdekében elsősorban vagy a templo-
munk melletti telkefScellene megszerezni, vagy az iskola mögött 
lévő Damjanich-utcai területet. Ez lenne az első lépés, utána 
kellene az épületet felépíteni s azután lehetne az internátus 

1 Batizfalvy 35 —36. í. 
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belső szervezetét megalkotni, mert az alumneumokkal, konvik-
tussal és internátussal ellátott vidéki testvérintézeteinket elvesz-
tettük és így egyetemes egyházi érdek volna a fentebb vázolt 
internátus megalkotása. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy egyházunk tagjai között 
többízben akadtak olyan kiváló lelkű egyének, akik kisebb-
nagyobb alapítványokkal iparkodtak iskolánk fennállását bizto-
sítani vagy ösztöndíjalapítványaikkal a tanuló ifjúság buzgóságát 
serkenteni. 

Ezekre vonatkozólag már 1812-ben a Canonica Visitatio 
jegyzőkönyve úgy intézkedik, hogy az egyházi alapok az isko-
laiaktól elválasztassanak és külön kezeltessenek (Ut funda-
tiones Scholasticae a fundátionibus Ecclesiae separentur, et sepa-
ratim administrentur). Az iskolai alapok értéke volt 1821-ben 
3150 fr t ; 1840-ben pedig már 50,812 frt. Ez évben az iskolai 
bevétel volt 5314 frt 9 kr., a kiadás pedig 5086 frt 30 kr. 
1894-ben az alapok értéke volt 147,518 frt, az ösztöndíjalapoké 
pedig 2522 frt. 1914-ben az alapok értéke 179,193 K, az ösztöndíj-
alapoké 70,489 K, iskolai kiadás 214,498 K, 1922-ben az alapok 
értéke 399,914 K, az ösztöndíjalapoké 129,252 K, iskolai kiadás 
1.931,169 K. 

Midőn intézetünk 1853-ban az első nagyobb iskolai alapít-
ványhoz jutott, akkor április 19-én a General Convent a követ-
kező határozatot hozta: ,.zugleich aber angeordnet, dass in 
Zukunft in jedem Jahr an einem bestimmten Tage das Andenken 
sämmtlicher Fundatoren und Wohlthäter dieser Gemeinde gefeiert 
werde, mit dem Hinzufügen gutgeheissen, dass dies in der Kirche 
bei Gelegenheit des Reformationsfestes zu geschehen habe". 
A főgimnázium ugyan külön hálaünnepet jótevői emlékére nem 
tart, de lélekben áldja az elhunyt nemes lelkek emlékét, akik meg-
érdemlik, hogy például szolgáló cselekedetükről iskolánk törté-
netében külön is megemlékezzünk. 

Glosius-féle alapítvány.1 Két egyházunk javáért lángoló 
lélek végrendeletileg fejedelmi vagyont juttatott részint egyetemes 
egyházi célokra, részint pesti külön egyházunkra és iskolánkra. 
Az első végrendelet 1830. május 23-án kelt, melyben Glosius 
Dániel saját és atyja Dr Glosius Sámuel emlékére, aki az 1787-ben 
keletkezett pesti ág. hitv. evangélikus gyülekezet első felügyelője 
volt, tetemes vagyont hagyott egyházi jótékony célra. Azon-
ban ezen hagyományok jövedelme csak nejének, született Artner 
Saroltának halála után válhatott esedékessé, miután a hagyo-
mányozó összes vagyonának haszonélvezetét „forrón szeretett" 
hitvestársának biztosította. Ebben a végrendeletében Glosius összes 
vagyonának hat huszadrészét szegény „evangélikus-lutheránus" 
tanulók, főleg olyan theologusok és bölcsészethallgatók felsegélé-
sére rendelte, kik alaposabb kiképeztetés céljából a külföldi 

1 Batizfalvy 15., 16., 17., 23., 24, I. 
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egyetemeket látogatják, olyanformán, hogy ez ösztöndíjakat 
(105 frt) két évig élvezhessék.1 A nemeslelkü adományozó 
magyar hazafias szellemének fényes tanúságát adta azáltal is, 
hogy végrendeletében határozottan kifejezte, miszerint ösztöndíj-
ban csak azok a theologusok részesülhetnek, akik beigazolják, 
hogy a magyar nyelvben alapos jártasságuk van. 14. D. „Wer 
das Glück hatte in Ungarn geboren zu werden, und demnach die 
Sprache des Vaterlandes, die Ungarische-Sprache nicht kennt, 
verdient von mir keine Unterstützung, und darf nie auf dies 
mein Stipendium Anspruch machen, und mit selbem betheilt 
werden." Hogy Glosius Dániel mily humánus lelkű, bölcs férfiú 
volt, annak bizonyságára idézzük végrendelete 15. pontját: „Der 
evangelisch-lutherischen Kirche zu Pesth vermache ich ein halbes 
Zwanzigstel, oder was eben so viel heisst, ein Vierzigstel meines 
sämmtlichen Vermögens und bestimme, dass die jährlichen In-
teressen davon zur besseren Dotirung eines Kaplans für die 
ungarisch-deutsche Gemeinde, jedoch mit der Bedingniss, dass 
jährlich in der Kirche 2 Predigten über folgende Texte abge-
halten werden sollen: die eine Predigt über die Pflichten der 
Herrn und Frauen gegen ihr Gesinde, und des Gesindes gegen 
ihre Herren und Frauen; die zweite Predigt aber von den Pflich-
ten der Menchen gegen die Thiere: denn ich halte es für 
nothwendig, ja, für eine Pflicht aller Prediger, die Menschen 
zu belehren, dass die Thiere zwar zu unserm Gebrauche, zu 
unserm Genuss, aber auch gewiss nicht darum erschaffen wur-
den, um grausam behandelt und gequält zu werden 

Die Eltern sind in Rücksicht der Entwicklung der Gefühle 
bei ihren Kindern oft so sorglos und unbekümmert, dass sie 
selbst noch dazu lachen, wenn ihre Kinder die Thiere quälen 
und sich an ihren Leiden ergötzen, und bedenken nicht, dass ihre 
Kinder eben dadurch zu hartherzigen Menschen heranwachsen, 
die dann selbst für die heiligsten Plichten kein Gefühl mehr 
haben: denn es ist eine unbestreitbare Wahrheit, dass durch 
Grausamkeiten an Thieren, das Mitgefühl für das Leiden anderer 
Menschen abgestumpft und stufenweise ganz vertilgt wird, und 
was wäre die menschliche Gesellschaft ohne Mitgefühl, ohne 
inniger Theilnahme an den Schicksalen unserer Mitmenschen? 
Die Lehre, wir sollen uns alle als Brüder lieben, ist das heilige, 
ewige Gesetz, das Staaten und die Menschheit erhält." 

A második végrendelet 1850. február 26-án kelt. A vég-
rendelkező Glosius Dánielnek evangéliumi szellemű özvegye, szü-
letett Artner Sarolta volt. E nemeskeblü úrasszony távoli rokonai 
számára s egyéb jótékonycélokra tett hagyományok levonásával 
összes vagyonát „Glosius-Artner-alapítvány" cím alatt pesti magyar-

1 A végrendelet még külön is intézkedik arra nézve, hogy felváltva 
2—2 éven át egy-egy joghallgató és egy orvostanhallgató is kapjon külföldi 
ösztöndíjat. 
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német egyházunkra hagyta, valamint e vagyon kezelését is erre a 
egyházra bízta. Kijelölte végrendeletében azokat a célokat is, 
melyekre e vagyon jövedelme fordítandó lesz. Így végrendeleté-
ben határozottan kifejezte, hogy ebből a vagyonból oly alap léte-
síttessék, melynek jövedelméből hat lelkész és tanár évenként 
60—105 forintnyi, nyolc lelkész és tanár szegényen maradt 
özvegye pedig 31—63 forintnyi segélyben részesüljön, az ezen 
alapon felül megmaradt hagyatéktömeg ismét mindaddig tőké-
síttessék, mígnem annak kamataiból a pesti főgimnáziumban 
három, a soproni és pozsonyi lyceumokon ellenben két-két 
tanszék feállítandó leszen. Ennek a kétrendbeli fejedelmi alapít-
ványnak értéke ingatlanokban (két pesti ház), pénzben és ingó-
ságokban, az akkori becslés szerint, közel százezer forintot tett. 
Bár e végrendelet német nyelven van írva, mégis szép 
magyar nemzeti szellem élt a nemes végrendelkező úrasszony 
kebelében, ami végrendeletének különösen két pontjából tűnik 
ki, melyet érdemesnek találunk e helyütt is közölni és megörökí-
teni. A végrendelet 7. pontja így szól: ,,Ein Capital von 300, 
sage Dreihundert fl. Mze, bestimme ich dazu, dass die In-
teressen hievon gleich getheilt werden sollen zwischen dem 
ungarischen und deutschen Prediger der evang. Gemeinde zu 
Pest, mit dem Bemerken jedoch, dass da das Wohl des Vater-
landes erheischt, dass die Fortschritte der Nationalität nicht nur 
gehemmt, sondern lieber aus allen Kräften befördert werden, 
sie ebenfalls ihr möglichstes beitragen sollen, die ungarische 
National-Sprache zu erweitern und zu befördern."— A végren-
delet 1. pontja a következő, különösen a mai időkben nagy-
jelentőségű és tanulságos nyilatkozatot tartalmazza: „Da die 
traurige Erfahrung zeigt, dass oft Prediger und Professoren aus 
Altersschwäche oder auch chronischen Krankheiten, oder Geistes-
schwäche ihrem Amte gehörig zu entsprechen unfähig sind, 
ihre geringen Mittel aber zu ihrer Versorgung nicht hinreichen, 
erheischt es die Menschenliebe, dass für solche verlassene Arme 
christlich gesorgt werde. Somit wird jener Ausschuss solchen 
unbehülflichen, und durch glaubwürdige Zeugnisse wahrhaft 
dürftig befundenen Predigern und Lehrern (jedoch nur von 
Gymnasial- oder höheren Schulen) aus allen Superintendenten 
Ungarns, mit Ausnahme jener Antheile, die sich durch das 
Phantom-Slavia von Ungarn abzusondern wünschen, — sechs 
an der Zahl, jedem per sechzig, achtzig, höchstens aber per 
Einhundert Gulden C. M. jährlich verabfolgen lassen." — Ebből a 
végrendelkezésből is kitűnik, hogy egyházunknak már a har-
mincas, még inkább a későbbi években a panszlávokkal erős 
küzdelme volt. 

Egyházunk a nemeslelkű hagyományozok tiszteletére és 
hálájának irántok való kifejezése céljából, midőn a nemeslelkű 
Glosius Artner Sarolta (1853-ban 73 éves korában) elhunyt, 
ugyanezen év május 12-én fényes G/ösws-ünnepélyt rendezett, 
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később a főgimnázium épületében a folyosó falán emlékezetü-
ket emléktáblával jelölte meg a következő felírással: „Glosius 
Dániel és hitvese Artner Sarolta emlékének. Áldott emlékezetü-
ket őrizze meg hálásan a kegyelet, áldásos alapítványukat tegye 
gazdagon gyümölcsözővé a szorgalom."1 

Ez a fejedelmi adomány a nehéz időkben vigasztalásul 
és bátorításul szolgált az egyháznak, hogy gimnáziumát, ameny-
nyire lehetséges, ezentúl is fenntartsa; mert habár előrelátható 
volt, hogy a végrendelet teljes lebonyolítása huzamosabb időbe 
kerül, mindazáltal biztosan lehetett remélni azt is, hogy mái-
néhány év múlva ebből a forrásból a gimnázium újjászületése és 
fejlesztése lehetségessé válik. 1861-ben a Glosius Artner Sarolta-
féle hagyomány lebonyolíttatott, s az egyház a 112,522 frt 45 
kr.-nyi alapítványtőkét, mely pesti házakba voit fektetve, a 
13,110 frt-nyi megtakarított kamattal, a végrendelet értelmében, 
kezelése alá vehette. Mivel pedig ebből az alapítványból, mint már 
fentebb is említettük, hét tanszék volt alapítandó, az egyház 
elhatározta, hogy az alapítvány tiszta jövedelméből az illető 
gimnáziumokban egy-egy tanszék alapítására 40,000 forintot fog 
fordíttatni mindaddig, mig a hét tanszékre szükséges 280,000 
frt befolyt. 

Azonban a kor egyre nagyobb igényekkel lépett fel a 
középiskolai oktatás tökéletesbítése céljából. Egyházunk csak-
hamar meggyőződött arról, hogy egy-egy tanszék megalapítására, 
az ahhoz kötött felszerelésekkel, 40,000 forint kevés, a pozsonyi 
és soproni lyceummal kötött szerződés megkötése után nem-
sokára, azzal a indítvánnyal lépett fel, hogy egy-egy tanszék dotá-
ciója 80,000 forintra emeltessék. Ez indítványba mind a három 
patronátus örömmel beleegyezett s elhatározta, hogy a 280,000 
frt kiosztása után, a tiszta jövedelemben újabb 280,000 frt 
erejéig Pest három-, Sopron két-, Pozsony szintén kéthetedrész-
ben részesüljön. Gimnáziumunk fenntartó hatósága a hagyaték 
jövedelméből befolyt kamatokat intézete számára tőkésíti s tanítási 
célokra csak az így alakított tőke kamatait használja fel. Az 
1922. évben a 378,000 K Glosius Artner Karolina alapítvány 
után járó 4%, mely a főgimnázium céljaira fordíttatott, 15,320 
K volt. 

Az alapítvány vagyona az utóbbi időkben több viszon-
tagságon ment át. A Presbyterial-Convent 1865. dec. 9-ik jegy-
zőkönyv 152. pontja szerint a „Glosius Artner'sche Stiftungs-
haus No 26 in der Neu- und Grosse Feldgasse" nem 
jövedelmez, ezért elhatározták, hogy a házat eladják s az eladási 

1 Ez elhunyt jótevők tetemei 1871-ben a megszűnt váci temetőből 
a kerepesi temetőbe hozatták át, hol most a 345. számú kriptában pihennek. 

Az emléktáblát Hunfalvy Páléval együtt áthoztuk új főgimnáziumunkba 
s itt vannak elhelyezve a díszterem ajtaja mellett. 1864 aug. 9-én azt is 
elhatározta a Presbitérium, hogy Glosius Artner Karolin arcképét lithographia 
útján sokszorosíttatja és így fogja megörökíteni. 4 
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árt az új gimnáziumi épületbe fektetik, mert ott meghozza a 
6°/o-ot. 1866-ban e házat, mely a Nagymező- és Új-utca sar-
kán állt, eladták 14,000 írtért; 1871-ben augusztus 25-én pedig 
az Egyházi Választmány ülésén indítványt tettek, hogy a 
Bálvány-utca 8. szám alatt levő Glosius-ház eladassék, mivel 
már elavult és helyette más, célszerűbb ház vétessék.1 Az indít-
ványt ellenezte Kund Vilmos, a német egyház felügyelője és 
két presbyter. A házért ekkor 175,000 frtot ígértek. A háború 
előtti években a Bálvány-utcai ház, miután egészen újjáépíttették, 
mégis eladásra került, mert az eladás az akkori pénzügyi viszo-
nyok mellett igen kedvezőnek látszott 

Múzeum és könyvtáralap. Ez az alap, mely 1109 frtot tett 
1888 végén, eredetét vette többeknek 1863-ban tett 200 frtnyi 
adakozásából, melyből 190 frt árú könyvszekrényt vásárol-
tak. Később és pedig 1870-ben néhai Szentiványi Bogomér 
hagyatékából 480 frt és 1877-ben további 584 frt folyt be. 
Szeitiványi B. ugyanis végrendeletileg 7000 kötetből álló 
könyvtárát a pesti főtanodának hagyományozta azzal, hogy ez 
külön helyiségben elhelyezve, a tudományos világnak hozzá-
férhetővé tétessék. A könyvtár katalogizálásával és felügyeletével 
megbízandó könyvtárnok díjazására 2000 frtnyi hagyományt 
tett, melyből azonban a hagyaték elégtelenségénél fogva csakis 
évekkel az örökhagyó halála után folyt be az említett 1064 frtnyi 
összeg. A könyvtárt 1869-ben átvette és katalogizálta az akkori 
igazgató, Szénássy Sándor. Ezen alap kamatai évek óta átvitetnek 
a folyószámlára és itt felerészben könyvtári, felerészben szertári 
célokra fordíttatnak. Az alap értéke 1922-ben: 2349 K. 

Dr Wagner János alapítványa. Ez országos hírű orvos és 
egyetemi tanár sokféle jótéteményén kívül, végrendeletében 
főgimnáziumunk tanári testületének mostoha anyagi viszonyaira 
is gondolt, amennyiben a tanárok díjazását a fővárosi viszonyok-
hoz képest csekélynek találta s azért súlyos körülményeik 
könnyítésére 1888-ban 20,000 frtot hagyományozott. 

Éles Henrik alapítványa kisebb tőke, melynek 1922. évi 
kamatja 27 K 60 f. 

A főgimnáziumi töke 73,758 K 34 f ; ez összegnek 4 %-os 
kamatja az 1922. évben 2950 K 34 f volt. 

Várdombi Simonyi Ágoston alapítványa. Ennek az alapít-
ványnak a vagyona a IV. Hajó-utca 8—10. számú ház. Ezt az 
ötemeletes palotát az egyház az örökhagyó régi háza helyén 
építtette, miután a szomszéd telket hozzá megvásárolta. Az örök-
hagyó 1879. június 14-én Budapesten kelt végrendeletében így 
intézkedett házáról: 

1 E régi klasszicizáló ház igen nemes díszitményű empire stílusú 
kapujának képét közli Petrik a Régi Buda-Pest Építőmüvészete c. müvében 
II. rész, 97. kép. 
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„(welches niemals verkauft werden darf) — als eine für 
ewige Zeiten zu bestehende und meinen Namen führende 
Stiftung zu gelten, deren Revenuen für Lehr und Schulzwecke 
im Schulwesen der Pester evangelischen Gemeinde Augsburger 
Confession ungarischer und deutscher Zunge zu verwenden 
sein werden — als dankbare Anerkennung meinerseits für 
diese Anstalt, wo ich selbst die Anfangsgründe meiner Schul-
bildung genoss und auf vortreffliche Weise zu meiner weiteren 
Ausbildung vorbereitet wurde." 

A jövedelem felhasználásáról következő módon intézkedett: 
„Der Ertrag meines Hauses hat ausschliesslich für Lehr- und 
Schulzwecke derart zu dienen, dass über dessen vortheilhafteste 
Verwendung der Lehrkörper der Pester ev. Gemeinde A. C. 
jährlich unter dem Vorsitz des Schulendirectors mit absoluter 
Stimmenmehrheit zu entscheiden haben wird, der Lehrkörper 
darum, da ich voraussetze, dass die an der Spitze des Schul-
wesens stehenden Organe die Bedürfnisse und Anforderungen 
der ihrer Gewissenhaftigkeit anvertrauten Anstalt am besten, 
uneigennützigsten und umsichtigsten zu beurtheilen im Stande 
sind, um darnach zum Heil und Wohlfahrt der ihnen anver-
trauten Jugend in geistiger Beziehung Vorschläge machen zu 
können." Az alapítvány jövedelmének felhasználását célzó 
tervezet megállapítására az alapítólevél értelmében Simonyi-
Alapítványl Bizottság szerveztetett, melynek elnöki tisztét az 
iskolai I. felügyelő, jelenleg Dr Haberern J. Pál tölti be. 
A bizottság tagjai felerészben főgimnáziumi tanárok, felerészben 
pedig Deák-téri polgári iskolai tanárok és elemi iskolai tanítók. 

Az alapítvány jövedelme 1908 óta áll a főgimnázium és a 
Deák-téri iskolák rendelkezésére; az első évben a tiszta jöve-
delem 1420 K 19 f. volt, mely összeg felét kapta főgimnáziu-
munk, másik felét pedig a Deák-téri iskolák. Mindkét intézet 
a rendelkezésre álló összeget, éveken át a szertárak gyarapítá-
sára fordította s részben ennek köszönhetjük, hogy szertáraink 
a legszükségesebb taneszközökkel, szemléltető tárgyakkal, tér-
képekkel, képekkel, tudományos művekkel kifogástalanul el 
voltak látva a háború előtt; azonban a háborúhozta nehéz idők 
iskolai felszerelésünket is megviselték, minek helyrehozatala 
újabb tetemes kiadásokat fog igénybe venni. A háborús 
évek a megélhetést egyre nehezebbé tették s így elkerülhetet-
lenné vált, hogy a Simonyi-alapítvány jövedelme a tanszemély-
zet lakáspénzének kiegészítésére fordíttassék. Főgimnáziumunk 
tanárainak lakáspénze a IX., VIII., VII., VI. fizetési osztály 
szerint egy évre 1000, 1300, 1600, 2000 K; az alapítvány 
jövedelmének részben valófelhasználásával az 1922. évben e lakás-
pénzek kiegészíttettek 5200, 6760, 8320, 10,400 K-ra, vagyis 
420 °/o-kal növeltettek.1 

1 Hol lehetne ma 1000 K.-ért évi lakást kapni? Mikor nőtlen kartársaink 
bútorozott hónapos szobáért havonként 2000—3000 K.-t fizetnek. (1922. okt. 1.) 
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Az alapítványi ház összes bevétele az 1922. évben volt: 
3.925,490 K, ebből a tiszta jövedelem volt: 455,950 K. 

Özv. Kéler Sándorné szül. Bielek Terézia alapítványa. 
A nevezett úrnő 1898. május 25-én kelt végrendeletében 5000 
forintot hagyományozott a Deák-téri magyar egyháznak azzal a 
kikötéssel, hogy ez az összeg neve alatt kezeltessék és kamatai-
nak felerésze a magyar istentisztelet temploménekének fejlesz-
tésére fordíttassék, másik felerésze pedig az ugyanezen egyház 
által fenntartott Deák-téri gimnázium iskolaügyeit intéző választ-
mánynak adassék rendelkezésére minden iskolai év végével abból 
a célból, hogy beteg vagy üdülést igénylő elemi vagy gimnáziumi 
tanerőnek szolgáltassa ki, egészségének sikeresebb helyreállítá-
sára. Az alap jövedelmét tényleg néhány, éven át tanárok és tanítók 
üdülésére fordították. A szomorú viszonyok folytán ez anyagi 
segély egészen kis értékű összegre zsugorodott. Mégis hálát és 
dicséretet érdemel a nemesszívü alapítónő, aki olyan bajokon 
akart segíteni, amiket mások alig vesznek észre s ezáltal tanú-
ságot tett vallásosságáról és emberszeretetéről. 

Kéller Terézia-alapítvány. Ez áldott emlékű római katholikus 
úrnő, evangélikus pesti polgár leánya, ki 1915. július 29-én 
halt meg 84 éves korában, mintegy 1.200,000 K-t érő vagyo-
nát jótékony célokra hagyományozta; alapítványát négy intéz-
ménynek szánta, és pedig egy létesítendő gyermekszanatóriumnak, 
a Stefánia gyermekkórháznak, a Protestáns árvaháznak és végül 
főgimnáziumunknak. E jótevőnk éveken át 400—400 koronát 
adományozott szertáraink gyarapítására; nagy alapítványával 
azonban lényegesen elő akarta mozdítani iskolánk fejlődését. 
Tanári testületünk a végrendelet végrehajtójának, Kéler Napoleon-
nak felszólítására, hosszas tanácskozások folyamán megszer-
kesztette a Kéller Terézia főgimnáziumi alapítvány alapítólevelét, 
melynek 2. pontja következőképen hangzik: 

„Az alapítvány célja és rendeltetése. Ha a budapesti ág. 
hitv. evang. főgimnázium jelenlegi helyzetét szemügyre vesszük, 
két olyan hiányt látunk, mely orvoslásra vár. Az egyik az — s 
ez bizonyára jelentékeny hátrány az államiakkal szemben —, 
hogy ezen főgimnázium tanárai, anyagi eszközök hiányában 
tanulmányi útra nem mehetnek, holott ez régi tapasztalatok és 
ismeretek felújításának, újabbak szerzésének, valamint az elő-
adás élénkségének és hathatóssá tételének egyik fontos, — 
némely tárgynál feltétlenül szükséges eszköze. 

A második hiány pedig abban áll, hogy ezen intézet — 
minthogy anyagi eszközei nincsenek — kevésbbé támogathatja 
az ág. hitv. evang. felekezethez tartozó, szegénysorsú ifjakat, 
mint ahogy ezt a vidéki, régibb protestáns intézetek az egész 
magyar társadalom nagy hasznára tették a múltban és tehetik 
mai nap is. 

Már pedig ezen intézet kötelékébe tartozó protestáns 
ifjak jelentékeny hányada is szűkös anyagi viszonyok között 
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él, kellő anyagi eszközök s erkölcsi támogatás hiányában 
egy-egy tehetség talán el is kallódik, de bizonyos, hogy a 
protestáns ifjúság e szegényebb része jelenleg nem egyforma 
feltételek mellett folytatja a versenyt, különösen az intézetünket 
nagyszámban látogató és jóval előnyösebb anyagi helyzetben 
lévő, más vallású ifjúsággal szemben. 

E régóta érzett hiányt kell most, midőn alkalom nyílik 
rá — megszüntetni a Kéller 7eré27a-alapítvány azon részével, 
mely már most is felhasználható. Ezek az intézmények meg-
felelnek az alapítványt tevő, feledhetetlen emlékű úrnő nemes 
intencióinak s egyúttal legméltóbb hirdetői lesznek fenkölt 
gondolkozásának és nevének nemcsak azok előtt, kik az ő 
alapítványából létrejött intézmények jótéteményeiben részesülnek, 
hanem mindazok előtt, akik a magyar nemzeti közművelődés 
ügyei iránt érdeklődnek. Ezekből kifolyólag: 

A Kéller Terézia-alapítványnak célja: a budapesti ág. hitv. 
evang/ főgimnázium tanári testületét nevelői, tanítói s tudomá-
nyos munkásságában megfelelő intézmények létesítése által 
anyagilag támogatni. 

Az alapítvány intézményei: I. Tanulmányi ösztöndíjak, 
II. Diák-otthon, III. Internátusi alap megalkotása." 

A törzsalapítvány minimálisan számított kamatja teszen 
évente 12,000 koronát. Ez összegből évenként 3000 K fordí-
tandó tanári tanulmányi ösztöndíjakra, 6000 K a Diák-otthonra ; 
3000 K pedig ötven éven át tőkésítendő. A 12,0C0 koronán felüli 
jövedelem pedig a létesítendő internátus javára fog szolgálni. 

A tanulmányi ösztöndíjban az intézet tanárai bizonyos 
rendszer szerint részesülhetnek. 

A Diák-otthon célja, hogy szegénysorsú evangélikus 
tanulók tanulmányaikat tanárok és felsőbb osztálybeli tanulók 
felügyelete és támogatása mellett végezzék s ezek végeztével 
nemes szórakozásra nyerjenek alkalmat vagy kézügyességüket 
rendszeres műhelyi gyakorlatokkal fejleszthessék." 

Mikor a tanári testület ezt az alapítólevelet kidolgozta, még 
a háború közepén álltunk és nem sejthettük a háború borzasztó 
eredményét, hazánk feldarabolását és pénzünk elértéktelenedését. 
A tanulmányi ösztöndíjakra fordítható évi 3000 korona oly kis 
összegre zsugorodott, hogy abból külföldi tanulmányút végzé-
sére gondolni sem lehet. A Diák-otthonra fordítható évi 6000 K 
tanárok és tanulók díjazására szintén olyan összeggé vált, mely 
a mai életviszonyoknak nem felel meg.1 

Mindamellett a tanári testület 3 tagja 1920 nyarán tett 
tanulmányutakat a dunántúli vidéken; a Diák-otthon is rnűkö-

1 Öt tanárnak egyenként évi 600 K és két felső osztálybeli tanuló 
jutalmazására évi 1600 K, mikor a mai időben (1922. december) egy 
villamosjegy 30 K-ba kerül. A fennmaradó évi 1400 K pedig szegény tanulók 
ebédjére lenne fordítandó. 
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dött 3 éven át különböző nehézségek között, de mégis 
reméljük, hogy Isten segítségével helyzetünk végre mégis csak 
jobbra fordul s akkor megvalósíthatjuk azokat a szép célokat, 
melyeket a tanári testület az alapítólevélben kitűzött. Az alapít-
vány ügyeit az alapítványi bizottság intézi, melynek jelenlegi 
elnöke Dr Mágocsy-Dietz Sándor egyetemi tanár. 

Kéler Napoleon alapítványa. Budapesten 1919. február 
6-án elhunyt Kéler Napoleon építész az 1910. január 15-én alko-
tott végrendeletének II. fejezetében a 4. pont alatt következőleg 
intézkedett: „A pesti ág hitv. evang. magyar (Deák-téri) egy-
háznak hagyományozok 100,000 K vagyis Százezer koronát 
azzal a rendeltetéssel, hogy e hagyomány Kéler név alatt külön 
gyümölcsözőleg kezeltessék és rendelem, hogy kamatainak egy-
negyedrésze állandóan a tőkéhez csatoltassék, a kamatok további 
egynegyedrésze a budapesti VII. ker. Városligeti fasorban lévő 
ág. hitv. gimnázium felszerelésének gyarapítására — a rendes 
dotáción felül — fordíttassék és évenkint a tanári testületnek 
kiszolgáltassák, — a kamatok további egynegyede szolgáljon a 
beteg vagy üdülést igénylő ugyané főgimnázium tanárainak 
támogatására, — végre a kamatok egynegyedrésze szolgáljon a 
főgimnázium érdekében kívánatosnak mutatkozó tanári kikül-
detések, tanulmányutak céljaira, vagy a tanári kar által kifejtett 
irodalmi tevékenység körül felmerült költségek részbeni fede-
zésére." 

Egyházunk és iskolánk utóbbi negyedszázadának nincsen 
jelentősebb szakasza, melybe ez a minden tekintetben gond-
viselésszerű férfi a családjában hagyományos egyházias szelle-
mének, a gyakorlati élet követeléseit mindig megértő lelkének, 
puritán jellemének, takarékosságot hirdető, de minden szüksé-
ges újítást lelkesen sürgető jóságos és bőkezű pártfogásának 
maradandó emlékét be ne írta volna. Mindenütt az elsők közt 
volt, ahol tenni és mindig legelső, ahol áldozni kellett. Nagy 
lelkének egész melegével csüngött főgimnáziumunkon, mely öt 
derék fiát nevelte atyjukhoz méltó emberekké. Hálás szere-
tetének jeléül kényelemmel rendezte be főgimnáziumunk 
tanácstermének, irodájának bútorzatát; több éven át évenként 
2000—2000 K-t juttatott szertáraink gyarapítására. Gyakorta ki-
látogatott intézetünkbe, részben hogy a napi munkától fáradt 
lelkét — úgy szokta mondani — megpihentesse, részben, hogy 
a négyféle harctéren egyszerre szolgáló fiai iskolábajárásának 
kedves emlékeit fel-felelevenítse. Intézetünk, legnagyobb jótevői 
és legőszintébb pártfogói közt, időtlen időkig híven megőrzi 
áldott emlékezetét. 

Iskolánknak első évtizedeiben nem voltak ösztöndíjalapít-
ványai; iskolánk akkori alapítói ezeket nem tartották kívánato-
saknak. Az 1840.-Í Canonica Visitatio jegyzőkönyve elítél min-
den anyagi jutalmat, mert ez csak fokozhatja a nyereségvágyat, 

Ösztöndíj-
alapítványok 



174' 

ami a legtöbb ember lelkét megrontja.1 A buzgóságra és szor-
galomra a józan pedagógiai elvek szerint inkább az igaznak és 
helyesnek szeretetével, mint anyagi jutalmakkal akartak ösztönözni. 

Iskolánk tanítványai mégis részesültek már 1822 óta ösz-
töndíjakban, mert Mária Dorothea, ki ekkor jelent meg először 
az iskolai vizsgán, ez időtől fogva minden évben 300 frtot 
adott ösztöndíjra a pesti fiúiskolának és ugyanannyit a budainak 
is. Az ösztöndíjat még 1845-ben is megkapták iskolánk növendékei. 
A Schul-Commission 1845. aug. 29-i jegyzökönyve szerint 
Mária Dorothea főhercegnő ösztöndíjáért Melczer Titus, isko-
lánk II. humanitási osztályának volt tanítványa folyamodott; bár 
ő nem volt pesti születésű, de mivel ilyen folyamodó nem volt, 
kérvényét mégis felterjesztették és visszajött ezzel a sajátkezű „von 
der huldreichsten Hand" jegyzett hátirattal: „Ich wünsche dass auf 
diesen Studenten Rücksicht genommen werde". Mikor Mária 
Dorothea 1847-ben végleg elköltözött Pestről, attól az időtől 
fogva megszűnt ez az akkori viszonyokhoz képest jelentékeny 
ösztöndíj. 

A mult század negyvenes éveitől kezdve létesítettek isko-
lánknál ösztöndíj-alapítványokat, eleinte kizárólag buzdítás cél-
jából, később megszomorodott szívű szülők gyermekeik emlékére, 
akik egykor iskolánk növendekei voltak, vagy iskolánk barátai 
tettek alapítványokat, akik ezáltal az egyes tudományokban 
való haladást akarták fokozni, végül a világháborúban elesett 
volt tanítványainak szülei és barátai akarták ilyen módon meg-
örökíteni iskolánk életében kedves gyermekeik, szeretett bará-
taik nevét. 

A világháború okozta nyomorúság folytán ösztöndíjaink is 
csekélységekké zsugorodtak össze. Amely ösztöndíj fejében a 
háború előtt egy aranyat adtunk, arra most csak 8 vagy 10 
papírkorona jut. Mindamellett tanári testületünk lelkiismeretes 
mérlegeléssel jelöli ki az illető tanulókat, kik az illető ösztön-
díjra érdemesek. A jutalmazott tanulók pedig ösztöndíjaikat több 
ízben ajánlják fel különféle jótékony célokra. 

Ösztöndíjaink teljes jegyzékét itt közöljük: 

1. Döbrentey Gábor ösztöndíja 1 darab arany. Alapította a magyar 
kultúráért lelkesedő Döbrentey Gábor, a magyar tudós társaság tagja és 
titkára a negyvenes években. Ebben az ösztöndíjban az a legfelső osztály-

1 Praemia diligentiae et morum, quae dicunt materialia, principia 
sanioris paedagogiae vetant, ne lucri cupido, fons tantorum, quae orbem 
premunt malorum, animos incorruptos perdat, ipsoque potius amore recti 
studia tenerorum ingeniorum in omne verum bonum et pulcrum ducantur. Et 
Deo sint grates, hucdum ad compescendam malignitatem poenis gravioribus 
rarissime debuimus uti. Neglectui lectionum minando et severius obiur-
gando ac pro re nato gravius animadvertendo occurritur. 
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beli tanuló részesül, aki az erre kitűzött versenyzés alkalmával társai között 
a legjobb magyar dolgozatot adja be.1 A mai időkben e jutalom 8 K. 

2. Glosius-féle két 20 frtos ösztöndíj. Glosius Dániel és neje, Artner 
Sarolta alapítványa, melynek jövedelmét 1863 óta kapják tanítványaink. Ez 
ösztöndijak évenként két jó erkölcsű, szorgalmas és szegény tanulónak 
vannak rendelve. Az ösztöndíj jelenleg egyenként 42 K. 

3. Róth-Teleki Johanna grójné-féle 38—40 frtos ösztöndíj. A halha-
tatlan emlékű grófné ág. hitv. ev. tanulók számára ösztöndíj-alapot létesí-
tett, mely a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem kezelése alatt áll. 
Ebből az ösztöndíj-alapból az evang. főgimnáziumok, theológiai és jog-akadé-
iniák növendékei, az illető intézetek ág. hitv. evangélikus tanulóinak szám-
aránya szerint, az alap jövedelméhez képest 38—40 frt segélyben része-
sültek. Intézetünk, mint teljes főgimnázium, 1873 óta részesül ez ösztön-
dijakban évenként két-három növendék jutalmazása által. Hazánk megcson-
kítása óta nagyobb a jutalmazott tanulók száma, mivel több ősi iskolánkat 
elvesztettük; így intézetünkben jelenleg évenként 8—10 tanuló részesül 
70—70 K jutalomban. A jutalomért pályázó tanulók magyar dolgozatot írnak 
s ismeretlen latin szövegnek magyarra való fordításával tesznek bizony-
ságot készültségükről. 

Az alapítványt királyfalvai Roth Johanna, néhai széki Teleki József 
grófnak, aranykulcsos vitéznek, titkos tanácsosnak, Ugocsa vármegye fő-
ispánjának, korona-őrnek özvegye tette, aki 1812. julius 21-én kelt vég-
rendeletében 100,000 Rhénes forintot hagyott a „négy superintendentia 
egy vagy több főbb iskolában tudományos és erkölcsös, de szegény tanulók-
nak egyenlő részben való felsegélyezésére. A felsegélyezendő ifjak száma 
legfeljebb 100 legyen és egy-egy 60 Rhénes forintot kapjon. Ezen stipen-
diatusok Roth Johanna gróf Teleki József né heneficiatusainak neveztessenek." 

4. Németh István tábornok ösztöndija. Németh István tábornok 1846. 
március 19-én kiállított végrendeletében jelentékeny összeget hagyományo-
zott néhány rokonának olyformán, hogy ezen összeg kamatait életfogytig 
élvezzék, elhalálozásuk esetén pedig az összeg egyenlő arányban jusson „a 
két evangelica vallású egyházkerületeknek" szegény, jó tanuló ifjak fel-
segélyezésére akkép, hogy ezen tökének kamatai az illető felekezetekben 
divatozó szabályok szerint a szegény, kitűnő tanulók között, amennyi telik, 
úgy osztassanak fel, hogy egynek-egynek száz váltó- vagy negyven pengő 
forintnál kevesebb ne jusson, a tőkék pedig a 8 superintendentiáknak 
kezelés végett egyforma részekben átadandók." Iskolánk tanítványai 1873 
óta kapják ezt a jutalmat 84 korona értékben. 

1 Ide iktatjuk Döbrentey a 1&17. jul. «-én kelt végrendeletének kővetkező részét: 
„A 12 pftból aztán mindenik helyen (Sopron és Pest) két-két magyar veretésü arany szerez-
tessék evenként, melyek közül egyik aranyat Sopronban is, Pesten is, minden nyári mére-
közet vagy examen után hallgatók láttára, az igazgató tanár azon ifjúnak nyújtsa által, ki 
magyarul tanult tudományai felmondásában es magyarul készített dolgozatában legesleg-
kitiinöbb, aztán tanulmányai végeztével Sopronyt elhagyja, Pesten pedig fellebbi tanintézetbe 
lépik. (így!) Akarom, hogy a" legeslegkitünőbbé ítélést a tanulótársak maguk tegyék titkos 
szavazattal 's az ilyen tanárának szavazata vagy kimondása legyen döntő. Legyen szabad 
ezen aranyat Gábor aranyuak neveznem. És te derék fiú, ki ezt kapod, ne keveseld, néked 
még tsak a' tiszta d icsőség legyen oly becses, mint Miltiadesznek egy cserág. A második 
arany azon tanáré legyen ki az érdemzett fiút jutalmazó évében tanította." (Egvh. Levéltár. 
Scholastica.) 
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5. Bulyovszky Gyula-féle 10—10 frtos ösztöndíj. Ezt özv. Bulyovszky 
Gyuláné alapította 1883-ban férje emlékére. Kamatai egyenlő részekre 
osztva évenként öt oly tanulónak adatnak ki, akik a magyar nyelv- és 
irodalom tanulásában a legtöbb buzgóságot fejtik ki Jelenleg öt tanuló 
szokott kapni 20—20 koronát. 

6. Dr Székács fózsef-féle 2 aranyos ösztöndíj. Ezen ösztöndíj alapja 
az a 100 frtnyi összeg, amelyet Dr Scholtz Ágost, főgimnáziumunk volt igazga-
tója 1877. julius 7-én ajánlott fel, melyhez később a tanári és tanítói kar-
nak adományai járultak. Ez alapítványból évenként 2 drb arany adatott 
ki oly főgimnáziumi tanulónak, ki a magyar nyelv- és irodalomból jeles 
előmenetelt tanúsított. A mostani időben e jutalom 30 K. 

7. Dr Kari János-féle 1 aranyból álló ösztöndíj. Alakult a tanuló 
ifjúságnak az 1882-ben elhunyt Dr Kari János, főgimnáziumunk tanárának sír-
kövére gyűjtött adományaiból. Miután az elhunytnak rokonai állítottak 
sírkövet, az összegyűjtött összeget (210 frt) a tanári testület 5 forintos 
ösztöndijalapra fordította oly tanuló számára, ki a természetrajz tanulásában 
a legnagyobb szorgalmat fejti ki. Az ösztöndíj jelenleg 8 K. 

8. Steinacker Ödön-féle 5 forintos ösztöndíj. Alapította 1885-ben 
Steinacker Ödön egyházi választmányi tag olyan tanuló számára, ki a német 
nyelv tanulásában fejt ki buzgóságot. Jelenleg 10 K. 

9. Dr Ormay Lajos-féle ösztöndíj. Dr Ormay Lajos főgimnáziumunk 
egykori tanára 100 forintos alapítványt tett oly rendeltetéssel, hogy ennek 
kamatai évenként a gimnáziumi tanulók közül a legjobb mathematikusnak 
adassanak ki. Az alapítványt a tanulóifjúság azzal az összeggel gyarapí-
totta, mely a korán elhunyt fiatal tanár koporsójára helyezendő koszorúra 
eszközölt gyűjtésből fennmaradt. Az ösztöndíj jelenleg 10 K. 

10. Schranz Andor-féle ösztöndíj. Alapította Schranz János helybeli 
ág. hitv. evang. német lelkész 1889-ben. Nevezett lelkész ugyanis 125 forintnyi 
alapítványt tett úgy példás magaviselet, mint jeles szorgalom által kiváló 
korán elhunyt fiának emlékére. Az alapítólevél rendelkezése szerint ez 
alapból évenként egy VIII. osztálybeli jeles előmenetelű s példás maga-
viseletű tanuló 1 darab arany ösztöndíjban részesül. Mai értéke 10 K. 
Tanári testületünk ezt a jutalmat tartja a legnagyobb kitüntetésnek, oly nagy 
erkölcsi értéket ad neki az elhunyt derék ifjú tiszta emléke. 

\\. Dr Liedemann Frigyes alapítvány. Egyházunk korán elhunyt kiváló 
főjegyzője emlékére özvegye 10,000 koronás alapítványt tett azzal a rendel-
tetéssel, hogy ez összeg kamatai minden évben evangélikus szegény-
sorsú, jómagaviseletü és szorgalmas tanuló jutalmazására fordíttassanak. 

12. I f j . bojári Vigyázó Sándor alapítvány. Ifjabb bojári Vigyázó Sándor 
1894. június havában tett főgimnáziumunkban tiszta jeles eredménnyel érett-
ségi vizsgát, s a kiváló tehetségű, nemeslelkű ifjú még ugyanazon év nyarán, 
augusztus 21-én elhunyt. A boldogultnak testvérei bojári Vigyázó Josephin 
grófnő és Vigyázó Ferenc gróf 1895. május 11-én 10,000 forintos alapítványt 
tettek, hogy ezen összeg kamataiból egy tiszta jeles és egy általános jeles 
érett ifjú jutalmaztassék, aki római katholikus, ágostai vagy helvét hitvallású 
evangélikus, kifogástalan erkölcsű és szegénysorsú. A két jutalomnak olyan 
arányban kell állnia egymáshoz, mint öt a háromhoz. Az ösztöndíj 600 és 
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360 korona, amit az érettségi vizsga eredményének kihirdetésekor szoktunk 
kiadni. A háború előtt ezek voltak iskolánk legnagyobb jutalmai, melyek 
jó útravalóul szolgáltak sok derék tanítványunknak egyetemi pályájuk 
kezdetén. 

13. Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer-alapítvúny. Loisch Ede 
1906. május 26-án kelt végrendeletében 10,000 koronát hagyományozott, 
hogy ezen összeg kamatai „legalább 100 koronát tevő részösszegekben 
minden iskolai év végén nemzetiségre, vallásfelekezetre, családi, anyagi és 
testi körülményekre való tekintet nélkül egy vagy több legszorgalmatosabb, 
tanulmányi előmenetelben legjelesebb, iskolai dolgozataiban, valamint a 
helyes- és szépírásban is legkitűnőbb, a magyar nyelvben legjártasabb és 
a jó magaviseletben és erkölcsiségben legkiválóbb tanítványnak mint ösztön-
díjak adományoztassanak". Jelenleg négy tanuló 100—100 koronát szokott 
kapni ezen ösztöndíj fejében. 

14. Dr Králik Lajos-féle ösztöndíj-alapítvány. Főgimnáziumunk egy-
kori felügyelője, Dr Králik Lajos 1902. május 12-én kelt végrendeletében 
4000 koronás alapítványt tett, hogy ennek kamatai valláskülönbség nélkül 
oly két nem gazdag, szegényebbsorsú, VII. vagy VIII. osztálybeli tanulónak 
adassanak két egyenlő részben az évzáró ünnepély alkalmával, kiknek egyike 
a magyar nyelvben és irodalomban, másika pedig a classicai nyelvekben — 
latin-görög, de nem görög-pótló — vagy akár csak az egyikben jeles elő-
menetelt tanúsított. Az ösztöndíjak értéke jelenleg 80—80 K. Ez alapítványá-
val egykori felügyelőnk a magyar nemzeti és az antik kultúra iránt való 
nagyrabecsülését kivánta bizonyítani. 

15. néhai Kunewalder M. és F. M. testvérek alapítványa. Az 1901. 
február 16-án elhalálozott Kunewalder Fülöp M. 2000 koronás alapítványt 
tett azzal a céllal, hogy az összeg kamatai „két egyenlő részben minden 
tanév végén a tanári, illetve a tanítói kar javaslata alapján két szegénysorsú, 
szorgalmas és kitűnő magaviseletű tanulónak adassanak, még pedig minden-
kor egy zsidó és egy ág. hitv. evang. tanuló részesíttessék az ösztöndíjban." 
Az ösztöndíj értéke 40—40 K. E jutalmat egyik évben a Deák-téri elemi 
iskola növendékei kapják, a másik évben pedig főgimnáziumunkéi. 

16. zólyomi Dr Wágner Géza jogtanácsos jutalomdij-alapítványa. 
Főgimnáziumunk egykori felügyelője 1898. június havában 1000 forintos 
alapítványt tett a következő feltételekkel: „a jutalomdíj vagy pénzben, vagy 
alkalmas emléktárgyban adassék ki; a jutalmat csak ág. hitv. evang. növen-
dék nyerheti el; a jutalom évről-évre felváltva következő szakok legjelesebb 
tanulójának adandó: 1. Vallástan, egyháztörténet vagy egyházalkotmány. 
2. Magyar történelem. 3. Magyar költészet és irály. — Előnyben részesüljön 
az a tanuló, ki szónoklatban vagy szavalatban jártas. Óhajtom, így szól 
az alapítólevél, hogy — ha csak lehet — a jutalomban részesülő 
ifjú a gimnázium évzáró ünnepélyén szónokoljon vagy szavaljon". 
— „Minthogy az alkotmányos életben a jó előadási képesség a 
képzettség érvényesülésének nagyfontosságú tényezője és annak fejlesztését 
előmozdítani óhajtom: e pont intézkedését úgy kivánom alkalmazni, hogy 
— habár több éven át — a tanszakokban érdemes ifjú mindaddig ne része-
sülhessen az általam alapított jutalomban, míg az kétszer nem volt odaítél-
hető jeles szónoklatért vagy szavalásért". A jutalom mostani értéke 80 K. 

10 
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17. Walther Ágoston jutalom-alapítványa. Főgimnáziumunk hosszú 
éveken át volt gondnokának emlékét, aki 1910. április 7-én hunyt el, családja 
1000 koronás alapítvánnyal örökítette meg, abból a célból, hogy ez összeg 
kamataiból „szegénysorsú ág. hitv. evang. vallású tanuló jutalmaztassák, 
ki példás magaviseletével, kitartó szorgalmával és jó előmenetelével tanuló-
társai közül kitűnt". Az ösztöndíj mostani értéke 40 K. 

18. Dr Böhm Károly emlékére tett jutalomdíj-alapítvány. Abból az 
alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Dr Böhm Károlynak 
„Az ember és világa" című müve III-ik kötetét a nagy jutalommal tüntette 
ki, családja 1000 koronás alapítványt tett a nagy tudós emlékére, aki 
huszonhárom évig mint tanár s tizenhárom éven át egyúttal mint igaz-
gató iskolánk belső életében minden időkre maradandó nyomot hagyott 
áldásos működésével. Az alapítóknak az volt céljuk, „hogy az Akadémia e 
nagy jutalma, mellyel a megboldogultnak müvét halála után koszorúzta, 
legyen a messze jövendőben is gyümölcsöző azokra a tanításokra és nagy 
elvekre, miket egész életén át lelkének egész hevével mindhaláláig híven 
hirdetett. Az alapítvány rendeltetése, hogy annak kamatai a VIII. osztály jó 
magaviseletű, lehetőleg protestáns, a filozófiában kiváló, de a többi tárgyak-
ban is komoly gondolkozású tanulójának jutalmazására fordíttassanak". 
Az ösztöndíj a mai időkben 40 K. 

19. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár alapítványa. Nevezett 
pénzintézet 1896. október 18-án 5000 koronás ösztöndíj-alapítványt tett, hogy 
annak kamatja iskolánk szegény, szorgalmas és jó magaviseletű tanulójának 
támogatására fordíttassák valláskülönbség nélkül mindaddig, míg ennek az 
iskolának növendéke. Ez ösztöndíj eddig évi 200 K volt, ezt az összeget 
azonban az alapító pénzintézet az idei tanévtől kezdve évi 2000 K-ra emelte fel-

20. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár az 1919—20-iki tanévben negye-
dik 3000 koronás alapítványa ötödik részletéül 600 koronát utalványozott 
át egyházi pénztárunknak. Az említett intézet azonban alapítólevelét mind-
ezideig nem állította ki. 

21. Dr Hazay Olivér alapítvány. Dr Hazay Olivér iskolánk egykori 
jeles tanulója, később derék tanára ifjú korában halt meg 1917. május 4-én. 
Az elhunytnak szülei és testvérei 20,000 koronás alapítványt létesítettek, 
hogy „megörökítsék iskolánkban annak a korán elhunyt férfiúnak emlékét, 
aki a tudomány iránti lelkesedésből és az ifjúság iránt érzett szeretettől 
áthatva a tanári pályát választotta élethivatásának és aki egy évtizeden át 
a budapesti ág. hitv. evang. főgimnáziumnak volt tanára". Az alapítvány 
kamatja vallásra és anyagi helyzetre való tekintet nélkül oly tizenkét tanuló-
nak adandó, akik főleg a magyar nyelv és irodalomban mutatnak fel nagyobb 
előrehaladást. Ez alapítványból évenként 12 tanuló kap 100—100 K jutalmat. 

22. Dr Hazay Olivér pályadíj-alapítvány. A korán elhunyt fiatal tanár 
hat volt tanítványa szeretett tanáruk emlékére 600 koronás alapítványt tett 
1918. január 18-án, hogy annak jövedelme évenként magyar irodalmi pálya-
díjul tűzessék ki a XIX. és XX. század magyar irodalmával foglalkozó 
legjobb pályamunkára. 

23. Kemény—Hazay alapítvány. Dr Kemény Ferenc nyug. főreáliskolai 
igazgató, 1921. február 8-án 2000 koronát tett letétbe Dr Hazay Olivér 
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emlékére teendő alapítványul. A jövedelem tanárok és tanítók gyermekeinek 
jutalmazására szolgál. A jutalom 80 K. 

24. Hampel Lajos-féle alapítvány. Hampel József egyetemi tanár és 
neje szül. Pulszky Polyxena 1905. február 20-án korán elhunyt Lajos fiuk 
emlékére 300 koronás alapítványt tettek, hogy ennek kamatai egykori ked-
ves fiúk születése napján, december 23-án egyik volt osztálytársának adas-
sanak, ha pedig a volt osztálytársak iskolánkat elvégezték, akkor a jöve-
delem minden évben az Ifjúsági Segélyző Egyesületnek álljon rendelkezésére. 

25. Lamm Dezső alapítvány. Nevezett volt V. osztályú tanítványunk 
emlékére, aki 1898. január 19-én halt meg, szülei 200 forintos alapítványt 
tettek, hogy annak kamatai évenként január 19-én adassanak ki olyan 
V. osztálybeli tanulónak, aki a magyar nyelv tanulásában kiváló buzgóságot 
tanúsított. A jutalom értéke most 18 K. 

26. Vajner Géza emlékére tett alapítvány. Vajner Géza iskolánk nyolc 
éven át volt törekvő tanítványa, kinek emlékére szülei 300 koronás alapít-
ványt tettek azzal a feltétellel, „hogy ennek kamataiból egy darab tíz koro-
nás arany a vallástanban kiváló szorgalmat tanúsító s a valláserkölcsi élet-
ben példás ágostai hitv. evangélikus V—Vili. osztályú növendéknek az 
évzáró ünnepélyen ösztöndíjképen adassék ki". Az ösztöndíj értéke a mos-
tani időkben 10 K. 

27. Dr Kamtz Henrik emlékére tett ösztöndíj-alapítvány. Dr Kanitz 
Henrik orvos, egyetemi magántanár, iskolánk volt lelkes tanítványa emlé-
kére testvére 1000 koronás alapítványt tett azzal a céllal, „hogy annak 
kamatai egy szegénysorsú tanulónak adassanak ki, aki példás szorgalom és 
magaviselet által arra érdemesnek mutatkozik. Az illető tanulót főgimnáziu-
munk mindenkori igazgatója jelöli ki". Az ösztöndíj értéke jelenleg 40 K. 

28. Kornfeld György-féle alapítvány. E volt jeles tanítványunk barátai 
1903. szeptember 17-én, az elhunyt halálának második évfordulóján, isko-
lánkban 800 koronás alapítványt tettek a VIII. osztályban a magyar nyelv 
és irodalom tanulásában legszebb eredményt felmutató tanuló jutalmazására. 
A jutalom mai értéke 30 K. 

29. Tuczentaller Sándor-féle alapítvány. Nevezett ötödik osztálybeli 
kedves tanítványunk 1901. karácsony estéjén halt meg. Emlékére atyja 1000 
koronás alapítványt tett egy szegénysorsú jó magaviseletű ötödik osztály-
beli tanuló jutalmazására. A jutalom mai értéke 40 K. 

30. Bergl Gyula-féle ösztöndíj. Az 1897-ben érettségit tett tanulók 
közül tizen, elhunyt szeretett barátjuk emlékére 500 koronás alapítványt tettek 
felső osztálybeli jó viseletű, kiváló szorgalmú tanuló jutalmazására. Mai 
értéke 20 K. 

31. Weisz Arthúr-féle ösztöndíj. E korán elhunyt tehetséges tanít-
ványunk emlékére édesanyja 1902. április 21-én 1000 koronás alapítványt 
tett azzal a céllal, hogy a kamatok „minden tanév végével az érettségi vizsga 
eredményének kihirdetése alkalmával két egyenlő részben, lehetőleg egy-egy 
húsz koronás aranyban az érettségi vizsgánál működő tanárok és az iskola 
mindenkori igazgatója által valláskülönbség nélkül kiválasztandó oly két jó 
magaviseletű tanulónak osztandók ki, kiknek egyike a mathematikában, másika 
a fizikában tanúsított kiváló előmenetelt és szorgalmat". A jutalom a mos-
tani időkben 20—20 K. 

12* 
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32. Egykori iskolatársak néhai Weisz Arthur emlékére tett alapítványa~ 
Az 1900. évben maturált ifjak feledhetetlen barátjuk nevét megörökíteni 
akarva 550 koronás alapítványt tettek, hogy annak kamatai, valamely tan-
tárgyban különös szorgalmat és előhaladást tanúsító tanulónak adassanak 
valláskülönbség nélkül. Mai értéke 20 K. 

33. Egy hálás tanítvány-alapja. Az 1910—11-iki iskolai év végével 
érettségi vizsgát tett egyik magát megnevezni nem kivánó növendék 300 
koronás alapítványt létesített azzal a kikötéssel, hogy a kamatok a főgimnázium 
VI. osztályának legjobb mathematikusának jutalmazására fordíttassanak. 
A jutalom mai értéke 10 K. 

34. iglói Szontagh György alapítvány. 2000 koronás alapítványt tettek 
1912. október 26-án a szülők korán elhunyt, forrón szeretetett gyermekük 
emlékére, „akinek főgimnáziumunkban töltött nyolc évi tanulmányai alatt 
boldog szülői örömük tellett abban, hogy fiuk a természettudományokban 
oly szép és eredményes előmenetelt tett. Az alapítvány célja egy, a buda-
pesti ágostai hitv. evang. főgimnáziumot jeles eredménnyel végzett keresz-
tyén, szegény szülőktől származó tanuló jutalmazása, ki a természettudo-
mányokban különösen kivált". A jutalom mai értéke 90 K. 

35. Néhai Dr budai Goldberger Antal emlékére tett ösztöndíj-alapítvány. 
Elhunyt növendékünk testvére Leó 1916. április 27-én tette ez alapítványt 
azzal a céllal, hogy jövedelméből valláskülönbség nélkül, oly tanuló jutal-
maztassák, aki a chémiában, esetleg a fizikában kiváló előmenetelt képes 
felmutatni. Jelenlegi értéke a jutalomnak 40 K. 

36. Ráth Géza-emlékalap. Ráth Arnold kartársunk fia, Géza, 1907. 
október havában rövid betegség után meghalt. A bánatos apa 2200 koronás 
alapítványt tett kedves fia emlékére, „aki szerető szüleit soha meg nem 
szomorította, aki kötelességeit mindig híven teljesítette, mert örömét 
lelte a kötele végteljesítésben." Az alapítvány célja, hogy minden évöen 
karácsony előtt az elhunythoz hasonló jó magaviseletű, jeles szorgalmú és 
kötelességtudó V. osztálybeli ifjú 40 koronával, illetve idővel 50 koronával 
aranyban jutalmaztassák. A mostani jutalom 40 papírkorona. 

37. Ráth Géza mathematikai jutalomdíj-alapitvány. Főgimnáziumunk 
növendékei 1907. október havában elhunyt iskolatársuk, Ráth Géza ravata-
lára helyezendő koszorúra gyűjtést rendeztek, s a gyűjtött pénzből fenn-
maradt összeget Ráth Arnold kiegészítve, 4 darab 100 korona névértékű 
koronajáradékot vásárolt és azt alapítványul elhelyezte azzal a céllal, hogy 
főgimnáziumunk V. osztályának legjobb mathematikusa évenkint 10 korona 
jutalomdíjban részesíttessék. 

38. Budapest Lipótvárosi Takarékpénztár R.-T. Tisztviselői Karának 
Surányi Tibor-emlékalapítványa. A nevezett tisztviselők 1918. május 28-án 
vezérigazgatójuk korán elhunyt fia emlékére 1500 koronás alapítványt tettek 
azzal a rendeltetéssel, hogy az évi jövedelem minden évben a főgimnázium 
ama tanulójának adassék, aki a chémiában vagy a mathematikában kiváló 
elqmenetelt tanúsított. A jutalom 70 K. 

39. Dr Sehreyer Jakab-alapítvány. Dr Schreyer J. ügyvéd hálásan 
emlékezve meg arról, hogy mindkét fia iskolánkban kezdette meg és 
végezte be tanulmányait, 500 koronás alapítványt tett, a jutalmazandó-
megválasztását a tanári testületre bízva. A jutalom mai értéke 20 K. 
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40. Deutsch Oszkár-féle jutalom. Ez ösztöndíjat olyan VIII. osztálybeli 
tanuló kapja, aki a latin nyelv tanulásában kiváló eredményt ér el. E jutalom 
1 drb 10 koronás arany. Mai értéke 10 papírkorona. 

41. Dr Fonyó János és neje Szabó Ilona alapítványa. Iskolánk 
egykori hálás tanítványa Dr Fonyó János 1000 koronás alapítványt tett 
jó magaviseletű, evangélikus, tehetséges tanuló jutalmazására. A jutalom 
a mai időkben 40 K. 

42. Wígner Antal és neje ösztöndíj-alapítványa. E szülök abból az 
örvendetes alkalomból, hogy fiuk Jenő, V. oszt. tanuló az 1917. évben két 
jutalmat kapott, a tanulóifjúság javára 1000 koronás ösztöndíj-alapot léte-
sítettek árva vagy félárva tanuló jutalmazására, vallásra való tekintet 
nélkül. A jutalom mostani értéke 40 K. 

43. Az 1874. évi maturánsok 2000 koronás ösztöndíj-alapítványának 
célja felső osztálybeli, jeles vagy jó osztályzatú, szegénysorsú tanuló 
jutalmazása valláskülönbség nélkül, aki a jutalmat, ha érdemes reá, több 
éven át is élvezheti. A jutalom jelenleg 90 K. 

44. Az 1882-ben érettségizett ifjak alapítványa. Az 1000 koronás 
alap célja jó magaviseletű tanuló jutalmazása vallás- és osztálykülönbség 
nélkül. A jutalom jelenleg 42 K. 

45. Az 1883-ik évben érettségit tett tanulók jubiláris alapítványa. Az 
1883-i maturánsok 10 éves találkozójuk alkalmával 700 koronás alapítványt 
tettek ösztöndíj céljára azzal az óhajtással, „hogy a jutalmazás pályadíj 
alakjában történjék, mely pályadíj a legtisztább magyarsággal megírt magyar 
történelmi tárgyú dolgozatra legyen kitűzve". A pályadíj a mai időkben 30 K. 
Tanári testületünk mindig időszerű történelmi tételt szokott kitűzni; tanít-
ványainkat e pályázatokra az erkölcsi siker buzdítja, melyet akkor ér el 
az ifjú, midőn az évzáró ünnepélyen nevét, mint legsikerültebb dolgozat 
írójáét, a jeligés levél felbontása után az ünnepi vendégek, szülök és ifjúság 
előtt felolvassuk. 

46. Az 1889. évi maturánsok a Magyar Országos Bank R.-T.-nál 
(a mai Magyar-Olasz Bank R.-T.-nál Andrássy-úti fiók) 1200 korona 
4 ° V o s magyar.koronajáradék-kötvényt helyeztek el alapítványul iskolánk 
javára; e jutalom 48 K. 

47. Az 1899. évben érettségit tett ifjak alapítványa. Ez az alap 1000 K; 
célja egy arra érdemes tanuló jutalmazása. A jutalom jelenleg 40 korona 

48. Győry-alap. Ez alapítvány vagyona 1 darab 350 korona névértékű 
6°/c-os I. szabad hadikölcsönkötvény és 84 korona takarékpénztári betét. 

49. Dr Rock Géza tanulói segély-alapítványa. Az alaptőke 1000 K. 
Az alap célja iskolánk egyik magyar anyanyelvű, szorgalmas, jóviseletű, 
ág. h. ev. szegény tanulójának segélyezése. A segély évenkint december 
hóban adandó ki. Mostani értéke 70 K. 

50. Nádasdy Andor-alapítvány. Nádasdy Andor evangélikus vallású 
egyetemi hallgató néhány éven át volt ifjúsági cserkészcsapatunk vezetője. 
Az északi harctéren 1916 elején kelt alapítólevelében 250 koronás alapít-
ványt tett azzal a céllal, hogy ennek kamataiból évenkint „1 darab 10 
koronás arany adassék az intézet évzáró ünnepélyén a cserkészcsapat 
legszebb eredménnyel dolgozó őrsének." Az alapítólevélben van még a 
következő pont: „8. Ha a cserkészcsapat feloszlanék, az alapítvány kamatai 
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egy valláserkölcsi pályázat pályadíját teszik, melyet évről évre az intézet 
ág. h. ev. vallástanára tűz ki és ítél oda." E derék ifjú néhány hónap 
múlva 1916. julius 28-án elesett a Bortniki mellett vívott ütközetben. A 
Budapesti Közlöny 1917. febr. 1. számában megjelent magyar kir. honv, 
miniszteri rendeletben a következők voltak olvashatók: „Adományoztatot t . . . 
Ő Felsége á l t a l . . . az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz magatartásuk 
elismeréséül az arany vitézségi érem: . . . az ellenség előtt elesett Nádasdy 
Andor zászlósnak a 6. honvéd-huszárezredben." Cserkészeink kegyelettel 
őrzik az elesett ifjú hős emlékét. 

51. Dr Cukor Gáborné-alapitvány. Dr Cukor Gábor, iskolánk volt 
jeles tanítványa 10,000 koronás alapítványt tett azzal a céllal: -»hogy annak 
kamatjövedelme évenkint az érettségi vizsga alkalmával olyan VIII. osztály-
beli növendéknek adassék, aki az érettségi vizsgálaton különös szorga-
lomról tett tanúságot, habár előző tanulmányaiban nem is ért el kiváló 
eredményt és ezért talán érettségi vizsgálatának eredménye sem elsőrangú, 
de mégis határozottan felismerhető haladást mutat az illetőnek előző 
tanulmányaihoz képest". A jutalom jelenleg 200 K. 

52. Világháború-emlékösztöndíj-alapítvány. A világháború elején tanít-
ványaink körében gyűjtést rendeztünk emtékösztöndíj létesítésére 3500 
korona eredménnyel, ez összeget alapítványul helyeztük el azzal a céllal, „hogy 
ennek kamatjövedelmét évenkint a záróünnepély alkalmával, a főgimnázium 
tornatanárának kijelölése alapján olyan VII. vagy VIII. osztálybeli kitűnő 
tanuló kapja, aki tanulmányai mellett a testgyakorlásban is kiválik". Á 
jutalom mai értéke 150 K. 

53. Bendl Kálmán hadi-emlékalapítvány. Bendl Henrik, egyházunk 
érdemes pénztárnoka, hősi halált halt Kálmán fia, kedves tanítványunk 
emlékére, aki 1915. március 7-én esett el a kárpáti harcokban, 500 koronás 
alapítványt tett azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamatai minden eszten-
dőben jó magaviseletű, evangélikus vallású, lehetőség szerint hadiárva 
tanulónak adassanak ki. A jutalom értéke 20 K. 

54. Lederer István hadi-emlékalapítvány. Az északi harctéren hősi halált 
halt ifjú, kedves tanítványunk emlékére, atyja 1916. április 12-én 4C00 koronás 
alapítványt tett felső osztálybeli, jó magaviseletű, szorgalmas és jó előmene-
telü tanuló jutalmazására valláskülönbség nélkül. A jutalom értéke 150 K. 

55. Löry Péter Andor hadi-emlékalapítvány. Kanitz Jakab a háború-
ban hazájáért hősi halált halt rokona, Lőry Péter Andor, kedves tanít-
ványunk emlékére 2000 koronás alapítványt létesített azzal a céllal, „hogy 
annak kamatai valláskülönbség nélkül annak a tanulónak ösztöndíjazására 
fordíttassanak, akinek atyja a harctéren elesett. Ha a főgimnáziumnak^ 
ily minősítéssel bíró tanulója nem volna, az alapítvány kamatai másodsorban 
annak az érdemes tanulójának ítélendők oda, akinek szülei a világháború 
folytán anyagilag tönkrementek, harmadsorban pedig szegénysorsú, szor-
galmas, a történelemből kitűnő és kifogástalan erkölcsi magaviseletű" 
tanulónak". A jutalom mai értéke 100 K. 

56. Wolfinger Jenő hadi-emlékalapítvány. Wolfinger Jenő kedves tanít-
ványunk 1915. január 29-én esett el Lembergnél. Atyja a hazáért halt fia 
emlékére 3000 koronás alapítványt tétt, hogy kamatai a tanári kar belátása 
sz:erint adassanak egy érdemes tanulónak. A jutalom mai értéke 140 K. 
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57. Dr Strasser Albert és György hadi emlékalapítvány. E két testvér 
barátai szük baráti körben gyűjtést kezdeményeztek, hogy felejthetetlen 
osztálytársaik emlékére alapítványt létesítsenek. 

Dr Strasser Albert igazságügyi miniszteri titkár, tart. tüzérfőhadnagy 
1916. aug. 19-én az orosz harctéren hősi halált halt. Utolsó levelében, 
melyet egy nappal halála előtt írt, büszkeséggel emlékezett meg öccséről 
Györgyről, aki mint honvédhuszárönkéntes vakmerő bátorsággal küzdött 
a bukovinai fronton. Néhány nappal később, szeptember 2-án György is 
elesett és így az addig fiaikra oly büszke boldog szülők egy hét leforgása 
alatt gyermektelenekké lettek. Az alapító jóbarátok 15,000 koronát helyez-
tek letétbe azzal a céllal, hogy annak jövedelme minden évben vallás-
különbség nélkül két egyenlő részben adassék ki két kitűnő előmenetelü 
szegénysorsú és tehetséges maturánsnak a záróünnepély alkalmából. Az 
alapítók a jutalmazottakat további pályájukon is támogatni óhajtják. A juta-
lom értéke 500—500 K. 

58. Dr Zsilinszky Tibor hadi emlékalapítvány. Dr Zsilinszky Tibor 
mindjárt a háború elején 1914. szeptember 19-én esett el Galíciában a 
grodeki síkon. Dr Zsilinszky Mihály és neje, Reök Ilona, a megszomoro-
dott szülök alapítólevelükben így nyilatkoznak: „Gyógyíthatatlan lelki 
sebeinkkel küzdve, amelyekre írt már mi sem adhat, egy vágyunk mégis 
volna, vajha az ev. főgimnázium ifjúsága szerető emlékébe zárná azokat a 
hősi halált halt ifjakat, akik előttük szívták lelkükbe az iskola falai között 
a vallásosság és hazafiasság nemes erényeit, dicséretére a szellemnek, 
melyet a tanári kar vitt és visz át nemzedékről nemzedékre." 

Az elesett ifjú tárcájában a harctéren 700 koronát találtak, ezt a 
szülök 300 koronával kiegészítve 1000 koronás alapítványt tettek azzal a 
feltétellel, hogy a jövedelem minden évben a záróünnepélyen adassék ki 
ösztöndíjul a főgimnázium legkitűnőbb evangélikus vallású tanulójának 
A jutalom mai értéke 50 K. 

A legújabb időben pénzünk értékének csökkénése folytán 
az alapítványok megszűnőben vannak és a segítésnek más módja 
jön gyakorlatba, amire első példát nyújtottak az 1892-es matu-
ránsok, akik 30 éves találkozásukon 27,000 koronát gyűjtöttek 
össze, de ebből nem létesítettek alapítványt, hanem átadták az 
igazgatónak azzal az óhajtással, hogy a tanári testület az össze-
get ossza fel segélyül néhány derék maturáns között. Az összeget 
a testület 5 tanuló között osztotta szét anyagi körülményeik 
szerint 7000-től 3000 koronáig terjedő részletekben.1 

Főgimnáziumunknak újabb idő óta különböző jutalomdíj-ser-
legei is vannak. Ilyen a Budapesti Korcsolyázó Egylet Középiskolai 
Jéghoki Vándordíja. Díszes antik stílusú ezüst serleg. Tanít-
ványaink ezt az 1915—16. és 1916—17-iki idényben megnyer-

1 Egy e lveszet t alapítványról is meg kell emlékeznünk, ez a Fuchs-léle tes tgyakor-
lati alap volt, 6000 váltóforint értékben, mit az akkori gondnok , Schiller 1849-ben magyar-
bankjegyekbe fektetett s a szabadságharc leverése után be kellett szolgáltatni az osztrák 
kormánynak, amint ezt az 1871 december 5-i Egyházi Választmány jegyzökönyvének 3-ik 
pontja megállapítja. -

latalomdíj-
serlegek 
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ték és ezáltal iskolánk tulajdona lett. A M. Kir. Honvédelmi 
Minisztérium Örökös Vándordija A Középiskolák Kardcsapat-
Vívóversenyére 1920. Vasból készült serleg. — Rakovszky István 
és Iván Vándordíja A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Főgimnázium Mindenkori Legjobb Szavalójának. Magyar stílusú 
ezüst serleg; 1922-ben kapta iskolánk 

Az iskola vagyoni helyzetére vonatkozólag csak az 1894-i 
állapotot fogjuk összehasonlításul adni a mai viszonyokhoz. 

A főgimnázium vagyona az 1894-i iskolai év végén:1 

1. a főgimnázium tulajdonát képező tőkepénzek, pénzbeli alapít-
ványok, értékpapírok becsértéke 147,518 frt, 2. a főgimnázium 
saját ösztöndíjalap tőkepénzeinek, értékpapírjainak becsértéke 
2482 frt, 3. az intézeti felszerelések (padok, szertári eszközök) 
becsértéke 10,000 frt, összes vagyon 160,000 frt. A főgimnázium 
jövedelme: tőkepénzeiből G141 frt, a lenntartó egyház hozzá-
járulásából 15,013 frt, tandíjakból 14,443 frt, évi ajándékokból 
1872 frt, az ösztöndíjalapokból 98 frt, másnemű idegen ösztön-
díjakból 645 frt, másnemű esetleges segélyekre befolyt 551 frt. 
Az összes évi jövedelem: 38,763 frt. Ugyanennyi volt a kiadás 
is, és pedig: az igazgató és rendes tanárok fizetésére 27,777 frt, 
rendes tárgyat tanító bejáró tanároknak 778 frt, tornatanítónak 
1160 frt, rendkívüli tárgyat tanítóknak 1300 frt. Dologi szük-
ségletekre kiadás volt: fűtés, világítás és tisztogatásra 614 frt, 
kisebb javításokra 497 frt, taneszközökre és szertári szükségle-
tekre 193 frt, könyvtárra 390 frt, irodai dojgokra 215 frt, ház-
bérre és adóra 4370 frt, vegyesekre 175 frt. Ösztöndíjakra és se-
gélyezésekre kiadás a saját ösztöndíjalapokból 98 frt, más-
nemű idegen ösztöndíjakra 645 frt, másnemű segélyekre 551 
frt, összesen 38,763 frt. 

Ekkor iskolánkat az egyház még saját erejéből tartotta 
fenn államsegély nélkül, ami az egyháznak igen nagy terhet 
okozott, hisz maga az egyház hozzájárulása (15,013 frt) 
több volt, mint a tandíjakból befolyó bevétel (14,443 frt), 
ami valóban nagy önfeláldozás volt egyházunktól, különösen, 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy az 1893—94-i iskolai év végén 
a beírt 433 tanuló közül volt evangélikus 199, ref. 23, unit. 2, 
r. kath. 28, gör. kel. 5, izr. 176. Tehát a beírt tanulóknak több 
mint fele nem evangélikus volt s az egyház hozzájárulása mégis 
több volt, mint az egész befolyt tandíj. 

Azóta a helyzet lényegesen megváltozott; egyházunk az 
államsegélyt is igénybe vette, valamint a nem evangélikus val-
lású tanulók tandíját is lényegesen emelte. Összehasonlításul 
itt közöljük iskolánk két számadását és pedig egyiket a háború 
előtti időből, a másikat pedig a legutóbbi évekből. 

1 Batizfalvy 94, 1. 

Az iskola va-
gyoni hely-

zete, bevételei 
és kiadásai 
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1913 1921 
K K 

Tőkék, alapok, értékpapírok értéke 43,011— 117,091"— 
Ösztöndíjalapok értéke 121,330-- 114,143*— 
Felszerelés értéke ... 50 ,000 ' - 50,000--

Összes vagyon 214,341-— 281,234 — 

A felszerelést ugyanazon összegben vettük fel, holott az sokszo-
san többet ér. 

Bevétel: 
Tőkék jövedelme 11,808-66 18,297-27 
Fenntartó egyház járuléka 60,006-96 62,866-88 
Tandíj és beiratási díj 80,771'— 396,955*— 
Ösztöndijak 2,550-41 5,000*-
Idegen ösztöndíjak — — 
Adományok — — 
Vegyes jövedelem 1,756 65 194,412"— 
Államsegély 60,710--' 51,460'-* 

Összesen 217,593'68 728,991'15 
Kiadás: 

Igazgató és tanárok fizetése és egyéb személyi 
járandóságok, tiszteletdíjak ... 130,103 21 204,514-90 

Fűtés, világítás, tisztogatás 7,843'57 225,669'37 
Épületfenntartás 2,769'56 62,329'49 
Felszerelés 2,51656 21,297*75 
Szertárak és könyvtár 4,140 — • 4,140*— 
Nyomtatványok 1,289-56 7,068*20 
Házbér 36,875*— 150,000*— 
Vegyes kiadások 11,717*43 29,092*50 
Ösztöndíjak 2,550*41 5,000*— 
Orsz. nyugdíjjárulék ... 17,788*35 19,878*94 

Összesen 217,593*68 728,991*15 

E kimutatás óta is folyton növekedett a számadatok összege 
szerencsétlen gazdasági helyzetünk folytán; igaz ugyan, hogy 
emelni kellett a tandíjakat, de sokkal nagyobb arányokban növe-
kedtek anyagi kiadásaink. Mindamellett hálás lélekkel kell fel-
jegyeznünk, hogy egyház és állam kölcsönösen megértő együtt-
működése folytán iskolánk az egyre nehezebbé váló gazdasági 
viszonyok között is megfelel magasztos hivatásának. 

1 40,000 K az államsegély, 20,700 K pedig a tanárok állami fizetés-
kiegészítése. 

J 42,000 K az államsegély, 9460 K pedig a tornaterem helyreállítására 
adott átalány. 



VIII FEJEZET 

Az iskola felszerelése. 
A felszerelés fokozatos fejlődése. Könyvtár és szertárak. 

Iskolánknak felszerelése igen egyszerű volt; de tudták 
iskolaalapító elődeink, hogy az iskola lelke a tanár; annak 
tudása, buzgósága, jellembeli ereje az iskola legfőbb kincse s 
az olyan tanár, aki önművelés által gyarapítja tudását és ismereteit, 
bőven onthatja a szellemi kincseket tanítványainak. Iskolánknak 
első ily buzgó lelkű, a tudományért lelkesülő tanára volt 
Hoff mann Péter, aki 1818-tól 1821-ig működött s e rövid idő 
alatt is oly tudományszeretetet tanúsított, hogy az egyház az 
iskolai könyvtár részére évi 300 forintot szavazott meg, ami az 
akkori viszonyokhoz képest tetemes összeg volt. 

A könyvtár volt abban az időben az iskola főkincse, így 
emlékszik meg róla külön is az 1812-i Canönica Visitatio jegyző-
könyve, valamint az 1821-i jegyzőkönyve is,1 amely szerint 
özv. Beleznayné Podmanitzky Anna és Horváth Jakab (Fűit) 
alapították meg adományaikkal a könyvtárt. Magánosok is 
gyarapították adományaikkal e könyvtárt, így pl. az 1823. junius 
23-i Particular-Convent jegyzőkönyve szerint Horvát István 
múzeumi őr az iskolának ajándékozta Révai müveit, tanítványai-
nak Versegihez intézett vitairataival együtt. 1826-ban még az 
iskola igen szerény állapotban lehetett, mert ebben az évben 
történt, az 1826. május 16-i jegyzőkönyv szerint, hogy midőn 
Toepler egyháztag Ferenczy-\t 1 Luther szobrát akarta az egyház 
részére elkészíteni, a Convent azzal hárította el az ajándékot, hogy 
az egyháznak nincs sem conventépülete, sem könyvtárhelyisége, 
ahol ilyen szobrot el lehetne helyezni. A könyvtár szépen gyara-
podott, úgyhogy 1830-ban megbízták Kányát a katalóguskészí-
téssel. Egyúttal egy Lese-Vereint is alakítottak maguk között a 
tagok, akik egyháztagok és tanárok voltak, és ezek arányos rend 
szerint kicserélve olvasgatták a tudományos folyóiratokat. 

1832-ben nagy értékkel gyarapodott a könyvtár. Ez év 
december 8-i General-Convent jegyzőkönyve szerint Mária 

1 Utóbbiban olvashatók a következők : „Bibliotheca Scholae conflata 
est partim e dono UK quondam Dnae Annae Beleznay, natae B. Podma-
nitzkyanae, partim e legato Sp. D. cond. Horváth, ad E. Curiam Caus. 
Advocati, partim e donis DD Lud. Schedius, Ioan. Sam. Liedemann, Caroli 
Qömöry, Vilh. Szontagh, Erlanger et aliorum." 
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Dorothea értesülvén arról, hogy Luther és kortársai kisebb 
munkáinak sorozata eladó a bécsi Goldhan antiquariusnál, a 
gyűjteményt megszerezte iskolánk könyvtára részére. Azóta e 
sorozat könyvtárunknak egyik főbüszkesége.1 A könyvtáros 
Kanya, kinek ezért külön évi 20 frt fizetése is volt, 1835-ben 
elkészítette a könyvtár első rendszeres katalógusát.2 

A tantermek felszerelése eleinte egyszerű és kezdetleges 
volt. Az 1825 február 25-i jegyzőkönyv 9. pontja szerint hatá-
rozták el, hogy az iskolapadokba üvegtintatartókat helyeznek, 
mivel a tanulók a magukkal hozott különféle tintásüvegekkel 
betintázzák a padokat, írásukat és könyveiket. A következő 
évben 1826-ban Kanya osztályának glóbust és térképeket vásá-
roltak; Kanya kérésére 1831-ben egy „Elektrisirmaschine" beszer-
zésére Fuchs Christian és h. Podmaniczky egyházfelügyelő adott 
pénzt. 1832-ben június 26-án pedig arról szól a jegyzőkönyv, 
hogy Szontagh Vilmos egy rézmetszetet ajándékozott az iskolának, 
mely Gusztáv Adolfot és a többi kiváló protestáns férfiút ábrá-
zolja. Elhatározták, hogy e képet beüvegeztetik s az iskolaterembe 
helyezik Molnár és Kalchbrenner lelkészek arcképei közé. Ugyan-
azon férfiú egy másik reformációi emlékképet is ajándékozott. 
Az iskolának 1833-ban már természetrajzi képei is voltak, mert 
tudjuk a dec. 21-i jegyzőkönyvből, hogy Fromberg és Scharschmidt 
asztalosmesterek ingyen készítettek e képekhez kereteket. Mindenki 
tehetségéhez képest iparkodott az iskola felszereléséhez hozzá-
járulni, ahol igen intenzív tanítói munka folyt s mindenben az 
iskola szent célját tartották szem előtt. Gondjuk volt a szépírásra 
úgy, mint az énekre. A szépíráshoz Karacs rézmetszővel készít-
tettek mintákat; az énektanító kívánságára pedig, hogy a rövidülő 
téli napok miatt az énektanítás fennakadást ne szenvedjen, 
megszavaztak az iskola használatára IVa font gyertyát is. 

1840-től 1860-ig iskolánk könyvtáráról és a felszerelésről 
vagy annak gyarapításáról nincs semmiféle adatunk. 1860-tól 
kezdve megindulnak az adományok, .a felszerelés is szaporodik 
s különösen 1864. óta a Sütő-utcai új épület felépítése után 
iskolánk könyvtára és múzeuma egyre több szaporodást mutat 
fel. 1865-ben a tanári testület meg is állapította, hogy a külön-
féle ajándékok azt mutatják, hogy intézetünk mindinkább magára 
vonja a közfigyelmet s a testület a múzeum célszerű berende-
zése ügyében memorandumot dolgozott ki. 

1861-ben Nendtvich Károly professor az iskolának chémiai 
apparátusokat és könyveket ajándékozott s a Presbyterial Convent 

1 Az 1840-i Canonica Visitatio külön is megemlékszik erről az ado-
mányról: „Insignis liberalitatis C. R. Celsitudinis SSmae Principis Mariae 
Dorotheae documentum, collectio opusculorum Lutheri et coaevorum in 
bibliotheca peculiari loco asservantur." 

s E papirtáblás kötet Egyházi Levértárunkban II d. 43. jelzés alátt 
van. Cime: Catalog der Schul-Bibliothek der evang. Gemeinde A. C. zu 
Pesth. 1835. . . . , 
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elhatározta, hogy ezek Nendtvich-Stiftung cím alatt vétessenek 
be az iskola gyűjteményébe. 1865-ben a könyvtárnak és a 
múzeumnak szekrényeket szereztek be, ugyanekkor határozták 
el azt is, hogy a tantermekben a kathedra magasabb legyen, 
hogy a tanár az egész osztályt jobban áttekinthesse; az új épü-
letet természetesen új padokkal és egyéb kellékekkel is ellátták. 
A könyvtár is átkerült 1864-ben az új épületbe; lényegesen 
megszaporodva 1867-ben Szentiványi Bogomér Vince földbirtokos 
hagyománya által, aki Szakál-on (Nógrád m.) kelt végrendele-
tének 7.-ik pontjában így intézkedett: „Mindenekfelett az én 
több mint hatvan évek óta 's lefolytában nagy költséggel 's 
fáradsággal gyűjtött mintegy 20,000 p. forintokba került 's több 
mint 7000 kötet könyvekből álló szakáli könyvtáramat, szekrényt, 
pulpitust, 2 asztal, földabrosz és glóbussal halálom esetére 
hagyományozom a' pesti Ágostai hitvallású evangélikusok nagy 
gymnasiumának vagyis főtanodájának a' tudós világ közhasz-
nálatára oly feltétel alatt, hogy e' könyvtáram a' tanoda épüle-
tében vagy más tűzbiztos helyen felállíttatván és a' más könyv-
táraktól külön tartatván és kezeltetvén, egy rendes 's évi 120 
forint fizetéssel ellátott könyvtárnok felügyelete alatt 's rendes 
ellenőrködés mellett álljon 's ezen könyvtár örök időkre magán 
a' Szent-Iványi könyvtár czímét viselje 's annak olvasótermében 
közhasználatra szolgáljon." A Szentiványi-könyvtárt az új épü-
letben a II. emeleten a IV. osztályú latin tanulók termében helyezték 
el, minthogy ez nem volt messze az akkori könyvtártól. 

A Presbitérium 1866-ban sajnálattal állapította meg, hogy a * 
könyvtári beszerzésekben nincs kellő takarékosság, néhány 
beszerzéshez nem járult hozzá, így különösen a Venedig in 
Bildern című füzetes vállalat ellen volt kifogása s az erre szóló 
előfizetést be is szüntették. 1867-ben értékes ajándékkal 
gyarapodott a könyvtár. Görgei István egyéb természetrajzi 
tárgyak mellett az iskolának ajándékozott egy pergamentre írt 
könyvet, gyönyörű iniciálékkal, régi díszkötésben, bevonva azon-
felül vörös bársonnyal. Tartalma francia naptár és latin imádságos-
könyv. Utolsó lapjának évszáma szerint 1116-ból való. A tanári 
jegyzőkönyv 96. lapja szerint az Akadémia is ajándékozott köny-
veket az iskolának, „miért a tanári testület köszönetét nyilvánította 
T. Arany János úrnak, mint a M. T. Akadémia titkárának." 
Kubinyi Ágoston kamarás pedig állat- és ásványgyűjteményt 
adott az intézetnek, utóbbinak a Presbyterial-Convent 1865. 
nov. 1 T-i határozata szerint deputáció köszönte meg az Anima-
lien-Sammlungot. Egyszersmind azt is elhatározták, hogy a 
leltárakat minden év végén be kell mutatni és irattárba helyezni. 
A nagyméltóságú m. kir. Helytartótanács is gazdagította pom-
pás csigagyűjteménnyel a gimnáziumot „azon kinyilatkoz-
tatással, hogy az Pius Titius név alatt iktassék be a természeti 
tárba." Az 1871. május 5-i Egyházi Választmányi jegyzőkönyv 
62. pontja szerint Fabó András agárdi ev. lelkész hírlapgyűj-
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teményét gimnáziumnak ajándékozta és „köztük a történe-
lemre nézve igen érdekes példányokat küldött be." 1874-ben 
a vegytani terem berendezéséhez a főváros ajándékozott vegytani 
tűzhely-fülkét; az 1875 április 13-i Egyházi Választmányi 
jegyzőkönyv pedig arról emlékszik meg, hogy Karlovszky 
Zsigmond oskolai II felügyelő a természettani múzeum négy 
ablakára „rézslékat (spalletákat)" készíttetett saját költségén. 
Az iskola tulajdonába került ez időben Dorner József tanár 
nagy fáradsággal gyűjtött becses növénygyűjteménye is. 

A szertárak ilyen módon gyarapodván, a sütő-utcai épület 
lassanként mindinkább szűkebbé lett. A természetrajzi tárgyak 
becsomagolva voltak elraktározva, főcéljukat, a szemléltetést 
nem is szolgálhatták természetrajzi előadóterem hiányában. 
Mikor azután iskolánk mostani új épületébe került, gyűjtemé-
nyeink is érvényre juthattak. 

Az újabb időben történt adományok közül csak a neveze-
tesebbeket említjük itt fel. 1904-ben Saxlehner Kálmán tengeri 
állatgyüjteményt ajándékozott, ugyanezen évben az ifjúsági Dal-
és Zeneegyesület Siebreich Károlytól örökölt egy Bösendorfer 
zongorát, öt hegedűt, egy ezüst billentyűs ébenfa-fuvolát, kis 
kürtöt és egy cimbalmot, az iskola pedig Dr Schulek Frigyes 
egyetemi tanár hagyatékából kapott egy nagy, két klaviatúrás 
harmóniumot. Patay Andrásné úrnő az intézetnek ajándékozta 
a Simonyi házaspár gipszmellszobrait és családi arcképfest-
ményeit. 1910-ben természetrajzi szertárunk Ulbrich Ede gyö-
nyörű lepkegyűjteményével gazdagodott. 

Éremgyűjteményünk is nagyban fellendült 1909-ben Tolnai 
Vilmos kartársunk buzgósága folytán. 

Az újabb idők nevezetesebb adományairól az egyes szer-
tárakról szóló külön részletes jelentések emlékeznek meg, csak azt 
említjük itt meg, hogy a szertárak bővítésére a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 1906-ban 150,000 koronát adomá-
nyozott, s ugyanezen célra iskolánk Rátz László kezdeménye-
zésére Kéler Napoleon évi adományainak felhasználásával 27,153 
koronát gyűjtött. 

Iskolánk felszereléséről a következőkben számolunk be 
részletesebben: 

Tanári könyvtár. 

A főgimnázium könyvtára újabb időben a következő nagyobb ado-
mányok birtokába jutott. 

1904-ben néhai gróf Leiningen Westerburg Károly honvédtábornok 
özvegye nagynevű férjének, az aradi vértanúnak és fiának, néhai gróf 
Leiningen Westerburg Ármin, magyar kir. honvédszázadosnak könyveiből 162 
müvet 839 kötetben adományozott könyvtárunknak, melyek a könyvtárterem-
ben külön vannak elhelyezve. 

1905-ben Guda Döme 90 művet 201 kötetben adományozott gyűjte-
ményünknek. A könyvtár könyvkészlete három teremben van elhelyezve, 
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ezek közül az egyik, a kézikönyvtár a legszükségesebb müvekkel van fel-
szerelve. A könyvtári előszoba a régi épület könyvtárhelyiségéből áthozott 
szekrényekkel van ellátva. A könyvek zöme a nagy könyvtárhelyiségben vasszer-
kezetű állványokon nyugszik; a kézikönyvtár szekrényei hasonló szerkezetűek. 

A könyvtár használhatóságát két katalógus teszi lehetővé: a) a 
nagy általános betűrendes katalógus, b) a szakok szerinti ugyancsak 
betűrendes katalógus. Van ezenfelül leltára s szaporodási naplója. A kata-
lógusok szerkesztésénél a Magyar Kir. Természettudományi-Társaság kata-
lógusa volt irányadó. 

A könyvtár állománya jelenleg 7004 mű í6,764 kötetben. A könyvtár 
szaporodására vonatkozó részletes adatokat az intézeteknek 1860. év óta 
megjelenő Értesítői közlik. 

A könyvtár őre Dr Tóth Kálmán. 

Ifjúsági könyvtár. 

A tanári testület részletes terve alapján 1884. május 8-án foglalko-
zott a fenntartó testület az ifjúsági Könyvtár felállításával. Helyesnek, szük-
ségesnek tartotta, hogy így az alsó négy osztálybelieknek is otthoni olvas-
mányokat nyújtson az iskola s hasson érzelmi világuk gondozására, vallás-
erkölcsi nevelésükre. Az első lépésre szükséges pénzt megszavazta s meg-
ígérte, hogy évenként bizonyos összeget áldoz e célra. 

A rendezés s lajstromozás munkáját Svoboda István tanár végezte s 
1885. nov. 25-én megnyitotta 337 kötettel. (Közte Vasskó Endre 44 s Kókai 
Lajos 38 kötetnyi ajándéka.) Öt évig Svoboda kezelte, utána 2—2 évig 
Petz Gedeon, Tóth Kálmán, Mikola Sándor, 6—6 évig Hittrich Ödön, 
Kiiment Jenő és Böhm Dezső tanárok. Kiiment J. az eddig egységes könyv-
tárt osztályok szerint szétosztotta úgy, hogy a négy osztály könyveit külön 
számozták s a páratlanok az A), a párosok a B) osztályok könyvei. Arra tö-
rekszünk, hogy az ifjúsági irodalom klasszikusai lehetőleg mindegyik osztály-
ban meglegyenek. Mindegyik csoportnak külön szekrénye van. A kiosztást ren-
desen az illető osztály magyar nyelvi tanára végzi. Bevétel a nem tandíj-
mentes tanulók 1—1 koronányi használati díja és az egyházi 120 K évi 
átalány volt. Újabban ez összegeket emeltük. Ajándékokból is sok könyv-
vel gyarapodott a könyvtár. A könyvek száma 1500. 

1916—17 óta vezetője Kovács János. 

Irodalmi osztálykönyvtár. 

Megindult az 1907—08-i iskolai évben. Az első beszerzések költ-
ségeihez az egyház 1000 koronával, az Ifjúsági Könyvtár 500 K-val, Kéler 
Napoleon és Kéller Terézia 250 K-val járult hozzá. A könyvtár 
rendeltetése: a felsőbb (V.—VIII.) osztályok irodalmi olvasmányait, kivált-
kép a magyar klasszikusok aránylag drága kiadásait az ifjúság számára 
könnyebben hozzáférhetővé tenni és másfelől a gyermekeiket iskoláztató 
szülőknek sok költséget megtakarítani. Magába foglalja a magyar irodalom 
remekműveit, jelenleg 50—60 példányban a következő olvasmányokat: 
Arany: Toldi szerelme, Jókai: Új földesúr, Eötvös: A falu jegyzője, Zlinszky: 
Szemelvények a magyar nemzeti líra köréből, az V. osztályban. — Arany: 
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Buda halála, Vörösmarty: A két szomszédvár, Greguss-Beöthy: Magyar 
balladák, Sophokles: Antigoné, Shakespeare: Julius Caesar, Moliére:Tudós 
nök, Kisfaludy: Kérők, a VI. osztályban. — Balassi válogatott költeményei, 
Zrinyi: Szigeti veszedelem, Gyöngyösi: Murányi Vénusz, Szemelvények a 
kurucvilág költészetéből, Mikes válogatott levelei, Kazinczy: Pályám emlé-
kezete, Csokonai válogatott munkái, Berzsenyi versei, Katona: Bánkbán 
a VII. osztályban. — Petőfi összes költeményei, Tompa összes költeményei, 
Arany kisebb költeményei, Vörösmarty kisebb költeményei, Arany elbeszélő 
költeményei, Madách: Az ember tragédiája, Szemelvények Széchenyi 
Hitel-éből, Kemény: Zord idő, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Gyulai: Emlék-
beszédek, a VIII. osztályban. — A tanulók egy része mérsékelt használati 
díjért, szegény tanulók ingyen használják a könyvtárt. Állománya: 30 mü 
50—60 példányban, összesen 1560 kötetben. Berendezése 1 nagyobb, 3 
kisebb szekrény. 

E könyvtár szervezője és őre Dr Loisch János. 

Természetrajzi szertár 
A természetrajz helyiségei az első emeleten : az előadóterem, elő-

készítő szoba, a nagy szertárhelyiség, melyekből tágas elzárt folyosóra juthatni. 
Az elzárt folyosón van a természetrajzi szertár jókarban tartásának 

a titka: a nagy szénkénegező láda. Itt nyert elhelyezést helyszűke miatt 
két nagy üvegszekrényben az intézet nagynevű botanikus tanárának, Dor-
ner Józsefnek a herbáriuma. 

Az előadóterem falait a régi, de kitűnő Wettstein-féle állat- és 
növénytani faliképek, valamint a Pfurtscheller-ié\e pompás állattani fali-
képek díszítik. A nagy előadóasztal és az ettől jobbra-balra levő szemlél-
tető szekrények alsó fiókjai tele vannak chemiai kísérleti eszközökkel; a 
szemléltetőszekrényekben pedig a tárgyalás alatt levő állat- és növénypre-
parátumok, valamint ásványok és kőzetek vannak kiállítva a tanulók számára. 

Az elökészítőszoba szekrényei, valamint a nagy előkészítöasztal 
fiókjai chémiai anyagokkal és eszközökkel vannak tele. Waltersdorfer Pál 
adománya: szemléltetésre szolgáló chémiai anyagok 175 üvegben, egy 
szekrényt töltenek meg. Itt van elhelyezve a chémiai mérleg, a fújtatóasztal, 
a szerszám-szekrény és a faliképek szekrénye. 

A nagy szertárhelyiség három fala mentén vannak az emeletes állat-
tani és növénytani üvegszekrények s a kézikönyvtár üvegszekrénye elhe-
lyezve. Egy értékes üvegszekrény s a benne elhelyezett gazdag tengeri 
fauna-gyűjtemény (szivacsok, korallok, echinusok stb. gyönyörű száraz 
példányai) az ajándékozónak, iskolánk volt növendékének, Saxlehner Kál-
mánnak a bőkezűségét hirdeti. Egy másik üvegszekrényben iskolánk áldott 
emlékű barátjának, Ulbrich Ede hírneves lepidopterologusunknak saját-
kezűleg összeállított, Dr Kubacska András által katalogizált, 3222 darabot 
számláló, nagyértékü lepkegyűjteménye (köztük gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
cxota nagyszámmal) látható. Itt van a Gróth-féle 30 darabot számláló 
üvegkristályniinta-gyűjtemény üvegszekrénye is. Minden egyes kristály pom-
pás sárgaréz állványon van benne elhelyezve. 

A kitömött gerincesek (legnagyobb számmal vannak képviselve a 
hazai madarak), a koponyagyüjtemény, a spirituózák halai nagyrészben 
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az intézet néhai tanárának, Kari Jánosnak, a jeles ichthyologusnak fárad-
hatatlansága mellett tanúskodnak. 

A növénytani üvegszekrényekben 64 db phanerogam s 19 db kryp-
togam Brendl-iéle növényminta pompázik. Ebben a tekintetben — azt 
hisszük — szertárunk az összes hazai iskolák szertárai között az első helyen 
áll! A fiókokban látható a Dr Kubacska András által gyűjtött s a szemlél-
tetés céljára összeállított gazdag termés-gyűjtemény, mindegyik faj külön 
üvegfedelű papírdobozban elhelyezve. Ide van besorozva a Liedemann 
Rezsöné szül. Zsigmondy Róza úrnő által ajándékozott kézigyűjtemény is. 

A természetrajzi szertár részlete 

A terem közepén van két 5 m hosszú, 108 fiókos úgynevezett koporsó-
szekrény, melynek üvegfedele alatt s fiókjaiban 2592 db ásvány, 301 db 
kőzet, 257 db kövület s a nagybecsű Titius-ié\e csigagyüjtemény (az isme-
retes 36 faládikában) van elhelyezve. A szemléltetés céljait szolgáló ásvány-
gyűjtemény, melyet Dr Kubacska András meghatározott, rendezett s kato-
logizált, magába foglalja a Dr Roxer Gyula, Dr Hazay Olivér, Dr Liedemann 
Frigyes és Dr Zimmermann Károly-ié\e gyűjteményeket is. 

A koporsó-szekrények egyikének tetején lévő üvegszekrényben értékes 
állattani spirituózák vannak elhelyezve. A másik koporsó-szekrény tetején 
levő üvegszekrényben növény-spirituózák, száraz készítmények (Dr Kubacska 
András gyűjtése) láthatók. 

Helyszűke miatt a nagyobb kitömött madarak szebb példányai 
(báró Herzog Lipót s Németh Zoltán adományai) a szertár falain s a szek-
rények tetején nyertek elhelyezést. 
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Kéler Napoleon, intézetünk felejthetetlen emlékű Maecenása finom 
chémiai mérleget, több gerinces állat anatómiai praeparatumát — forma-
iinban — szerezte be szertárunknak. Ugyancsak az ő bőkezűségét hirdetik 
a természetrajzi helyiségekhez vezető elsőemeleti folyosón elhelyezett 
Kuhnert-ié\e remek állatképek is. (Teljes kollekció). 

Gazdag szertárunknak, mely a szemléltető oktatást immáron hatható-
san támogathatja, a Deák-téri régi iskola két helyiségében összezsúfolt 
anyag volt a magva. Ezt az összezsúfolt értékes anyagot Ulbrich Sándor 
nyugalomba vonult kollegánk gondozta s tartotta meg az új iskola számára. 

A gyűjtemény mai mintaszerű összeállítása Dr Kubacska András 
müve, aki 1903. szeptembertől 1922. szeptemberig szertárunk gondozója és 
gyarapítója volt és majdnem két évtizeden át fáradhatatlan és önzetlen 
munkával összegyűjtött, rendezett és leltározott mindent, ami az ifjúság 
szemléltető oktatásához szükséges. Az 1922. év szeptembere óta a szertár 
őre Dr Bogsch Sándor. Ez évben a szertár folyosóját chémiai dolgo-
zóvá alakítottuk át 20 dolgozóhellyel, ahol ifjúságunk külön csoportokban 
az ásványtanból és chémiából gyakorlati kiképzést nyer. 

Fizikai szertár. 

A régi Deák-téri épületben a fizika tanítása számára előadóterem, 
előkészítő és szertári helyiség állt rendelkezésre. A Vilma királynő-úti új 
épületben is csak három helyiség jutott a fizikának. A túlzásba vitt takaré-
kossági szempontok azután meg is bosszúlták magukat; amint átköltöz-
tünk az új épületbe, rögtön észrevettük, hogy a szertár helyiségek, — külö-
nösen pedig a fizikaiak — nem elegendők. 

Intézetünk lelkes jótevője, Kéler Napoleon is észrevette e hiányt és 
mint praktikus gondolkozású ember, mindjárt hozzá is látott e hiány 
pótlásához. Évi 2000 koronás adománnyal alapot teremtett a szertárak ki-
bővítésére. Tanári karunk nem várva be ez alap nagyranövekedésének 
idejét és felismerve a kedvező alkalmat, az egyháztanácsnak indítványozta, 
hogy a szertárak új építkezéssel kibővíttessenek és e célra a kormány 
segítsége kéressék. Ez meg is történt és a kormány 191 l-ben 150,000 K-át folyó-
sított e célra, ami akkor bőven elegendő volt a szükséges kibővítésekre. 
Peez Samu tanár pompás tervet készített, amelyben a fizikának hat helyiség 
jutott, úgymint: előadóterem, előkészítő, szertár, tanulói laboratórium, 
műhely, tanári dolgozó. A közbejött háború azonban, mint sok mást, e 
gyönyörű terv kivitelét is lehetetlenné tette. Azonban Hittrich igazgató 
látva a tűrhetetlen helyszűkét, 1921-ben az egyháztanács jóváhagyásával 
a folyosó egyrészét elkülönítette és a tanulói laboratórium részére fel-
szereltette. A szükséges költségekre Fellner Henrik és Knúth Károly 
10,000-10,000 koronát adományozott. 

A fizikai szertárban jelenleg meglevő eszközök között kevés olyan 
régi eszköz van, amely történeti szempontból figyelmet érdemelne. Leg-
érdekesebb egy nagyméretű dörzsvillamgép, amely néhai dr. Frommhold 
Károly orvos hagyatékából jutott hozzánk. 

A szertár tulajdonképeni gyarapítása 1876-ban kezdődött és azután 
a rendszeresített szertári átalányból évről-évre folytattatott. Ezekből az 
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időkből néhány igazán értékes és ma is kitűnően használható eszköz 
maradt ránk, így például a francia gyártmányú pompás Koenig-féle hang-
tani és Duboscq-féle optikai eszközök, Carré-féle jéggép, Holtz-féle meg-
osztó elektromos gép, Ampere-állványok. Nagyobb mértékű beszerzések 

A tanulók fizikai laboratóriumának egyik oldala a II. emeleti hosszú 
folyosóval. 

1904-ben, az új épületbe való átköltözésnél] történtek. A lehetőséghez 
képest beszereztünk minden eszközt, amik csak szükségesek a középiskolai 
fizikai tanításhoz. Néhány értékesebbet felsorolunk: fotografáló gép a 
szükséges mellékeszközökkel, üvegfúvó asztal, vetítő asztal, svájci gyárt-
mányú fordulatszámláló, két köpüs légszivattyú, Gaede-féle forgódobozos 
higany légszivattyú, Edison-féle fonográf, hangvillák, sípok, szirénák, Hartl-
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íéle korong, Rowland-rács másolata, 2 drb 25 mm-es Nicol-hasáb, inter-
ferencia prizma és tükör, fotométer, különböző lencsék, egyeneslátású 
prizma, hőmérők, Papin-fazék, szénsavhenger, hőelektromos oszlopok, 
elektrométerek, ampéreméterek, voltméterek, érzékeny forgótekercses galvano-
méterek, forgattyús nagy ellenállás, Ruhstratt-féle ellenállások, precíziós 
ellenállás-szekrények, 35 cm-es induktor, Röntgen-cső, bárium platin cyanur 
ernyő, készülékek a Teslakísérletekhez. 

Megemlítjük itt, hogy az intézet Röntgen-berendezése a háború alatt 
egyik hadikórházban működött. 

1910 óta a fizika tanítása rendszeres tanulói laboratóriumi gyakor-
latokkal kapcsolatos. E gyakorlatok egy frontban folynak le, vagyis vala-
mennyi tanuló egyszerre ugyanazt a kísérletet vagy mérést végzi. Ehhez 
szükséges volt bizonyos standard eszközöknek 12 példányban való be-
szerzése, mert egyidőben 24 tanuló dolgozik, kettő-kettő ugyanazzal az 
eszközzel. A szertárnak ilyen értelemben való gyarapítása már a háború 
előtt megkezdődött és a tananyag jelentékeny részére be is fejeztetett, ami 
nagy szerencse, mert a mai időkben nagy pénzösszegek árán sem volna 
ez lehetséges. Hogy csak a főbbeket említsük, rendelkezésünkre áll 8 ana-
litikai mérleg, 3 kisebb mérleg, 12 súlysorozat, 12 méterrúd, 36 főző pohár, 
12 drb lombik, 12 Bunsen-lámpa, 12 Bunsen-állvány, 12 piknométer, 6 lejtő, 12 
rajztábla, 6 drb mikrométercsavar, 6 drb tolómérce, 12 hosszú talpas pohár, 
12 mm-es beosztású tükörállvány, 12 cm^-es beosztású büretta, 12 közle-
kedő cső, 12 Melde-féle barométer, 12 hangvilla, 3 sziréna, 3 monochord, 
12 tükör, 12 üvegkocka, 36 lencse, 12 optikai pad, 12 üvegprizma, 4 drb 
egyenes látású spektroszkóp, 24 drb mágnes, 12 drb mágnestű, 12 drb magneto-
méter, 6 elektrométer, 10 drb lámpaellenállás, 6 drb volt- és ampéremérö, 6 drb 
nagy érzékenységű galvanométer, 6 drb precíziós ellenállássorozat, 6 drb 
Wheatstone-féle hid, 3 drb vizcoulombméter, 3 drb rézcoulombméter, 18 drb 
hőmérő, 3 drb kaloriméter. 

A szertár gyarapításához hozzájárultak az iskola barátai és volt 
tanítványai. Kéler Napoleon és Kéller Terézia adományából beszereztetett 
'/8 lóerős elektromotor, vetítöasztal, csillagászati távcső,' Gaede-féle 
higanyos légszivattyú, Schönberg VIII. o. tanuló egy kalmármérleget, Schön 
Vilmos és Scholtz Ágoston egy mikroszkópot, Herczog Ármin tanuló egy 
indukciókészüléket, i f j . Glück Frigyes háromfázisú dinamót, Hirschler Frigyes 
tanuló háromfázisú demonstráló készüléket és Lecher-féle elektromos hullám-
készüléket, Fiirst Bertalan tanuló nagy elektromágnest, Liibke János fény-
képnagyitó-készüléket, Kund Béla kézzel hajtható dinamót ajándékozott. 

A szertár őre Mikola Sándor. . 

Klasszika-filológiai szertár. 
Ez a szertár is alapitója és a szaktanárok lelkes, önzetlen buzgalmának 

köszönheti azt a szép és értékes anyagot, amellyel ma rendelkezik. Alapítója és 
26 éven fejlesztője DrHittrichÖdön. Az ő feljegyzéséből tudjuk, hogy az 1893. 
évben alakult; néhány szemléltető kép az első alap, amely történet-földrajzi 
tárgyú is, úgyhogy fejlődésének első éveiben csak történet-földrajzi szertár 
néven szerepel. Az 1899—1900. évi Értesítő emlékszik meg először Dr Hittrich 
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Ödön neve mellett a „földrajzi, filologiai gyűjtemény őre" tisztségről, bár 
a szertárak évi gyarapodásáról szóló jelentésben a filológiai még külön nincs 
megemlítve. Az 1902—1903. évi Értesítőben olvashatunk először külön a 
filológiai szertár gyarapodásáról és az 1903—1904. éviben az új épületben 
való elhelyezkedés után a klasszika-filológiai szertár bővüléséről, ez 
tehát az az év — mikor a modern irodalmi szertár is megalakul, — amely-
ben a szertár a klasszika-filológiai irányt tűzi ki határozottan. De csak az 
1909—1910. évben válik el a történet-földrajzitól véglegesen és kapott 180 
korona évi átalányt. Szemléltető eszközök, képek, szobrok gipszmásolatai 
mellett mindjárt kezdettől fogva beszerzett a szertár szakbavágó kéziköny-
veket, összefoglalásokat, olyan új és modern könyveket, melyek a nagy tanári 
könyvtár gyűjtését igen hasznavehetőleg egészítik ki. Antik művészettörténeti 
képek mellett igen értékes antik művészettörténeti kézikönyvek is becses 
darabjai a szertárnak. De ezt a sok értékes szemléltető eszközt, képet, 
kézikönyvet, tervrajzot, térképet, könyvet a szertár évi átalányából nem lehe-
tett volna beszerezni, ha a szertár őre, Dr Hittrich Ödön és mellette a többi 
szaktanár között különösen Dr Serédi Lajos önzetlen buzgóságból az ifjúság 
körében számtalanszor gyűjtést nem indított és nem buzdította volna őket 
egy-egy szép kép, szobor megvételére, sokszor sikerült másolásra vagy tervrajz, 
vagy más szemléltető eszköz elkészítésére. Szép, értékes és kedves emlékei 
a szertárnak azok a képek is, amelyeket Rátz László tb. igazgató vezetésé-
vel Olaszországban kirándulást tett tanulóink és mások hoztak magukkal több 
alkalommal emlékül és ajándékoztak az ő buzdítására a szertárnak. Jelentéke-
nyen gyarapodott a szertár nagyon értékes anyaggal az 1910—1911. évben 
rendezett régiségkiállítás alkalmával, amikor Dr Szolár Ferenc buzgólkodá-
sára a tanulók sajátkészítményű, különféle anyagból, fából, papírból, gipsz-
ből készült ügyes mintákkal (házak), vásárolt nagyszámú gipszszoborral 
és római hadigépek fából készült sikerült mintáival gazdagították a szertárt. 

Az 1919. év óta Dr Kiiment Jenő a szertár kezelője. 

Modern irodalmi szertár. 

A modern irodalom és nyelv tanítására szolgáló tanszergyűjtemény és 
szakkönyvtár alapját az 1903—1904. iskolaév folyamán Dr Tolnai Vilmos 
tanár vetette meg. Szemléltető eszközei közül megemlíthető: egy művészet-
történeti képsorozat kiváló műalkotásokról rézmetszetekben és másnemű 
reprodukciókban; Arany balladái Zichy Mihály rajzaival, magyar, német és 
francia kiadású képsorozatok modern nyelvek gyakorlati irányú tanítására, 
magyar történeti és irodalomtörténeti képsorozatok, fényképek német váro-
sokról, diapozitivek, térképek, váltókeretek és azok kifüggesztésére drót-
horgok. A könyvtárban találhatók: magyar és német nyelvi tankönyvek, 
a modern nyelv- és irodalomtanítás módszerére és általános pedagógiára 
vonatkozó szakmunkák, modern szépirodalmi művek magyar, német és 
francia nyelven, vegyesek, úgymint irodalomtörténeti, esztétikai, filozófiai, 
szociológiai munkák. A könyvtár állománya : 283 kötet. — A szertár beren-
dezése: 2 szekrény, íróasztal, rendezőasztal, kisebb bútordarabok. 

A szertár szervezője és őre Dr Loisch János. 
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Történet-földrajzi szertár. 

Az intézet értesítői csak 1877—78 óta említik meg a „földrajzi 
eszközök" évi gyarapodását. A kétségtelenül már akkor gazdag anyagot 
Fröhlich Róbert szervezte szertárrá a class. philologia szemléltető eszközei-
vel együtt. Távozása után Dr Hittrich Ödön lett a kettős szertár őre 
1910 óta pedig a különvált történet-földrajzi szertáré Dr Koch István, 
illetve a világháború alatt Dr Szigethy Lajos és Sulek József. 

A szertár törzsanyagát a fali térképek (192 darab) alkotják. 
A régebben németgyártású fali-térképeket a M. Földr. Intézet kiad-

mányai lassan kiszorították. Az újabb külföldi eredetűek közül említést 
érdemel Kümmerly: Schweiz, Roth: Norden remek térképei. 

A XVIII. századi kéziatlaszok közül Homann, Seutter, Reilly, Weigel 
müvei, a XIX. első feléből Riedl, Stein, Scheda, a magyarok közül Görög-
Márton szép megyei térképei és Karacs Ferenc rézmetszetei a kiemelendők. 
A katonai földr. intézetből került ki a Schedius-Blaschnek-féle, a régi 
1 : 144,000, az új 1:200,000 az egész országról és sok részletes térkép 
hazánk egyes tájairól. 

A szemléltető képek főanyagát a Holzel, Lehmann és Langl-féle fali-
képek teszik (150 darab). Diapozitív gyűjteményünk elsősorban fizikai 
tanáraink ajándéka. Földrajzi tárgyú képeslapokat is gyűjtöttünk szép 
számmal a háború előtti években. 

Könyveink (58 darab) nagyobb része ajándék. 
A szertár őre Dr Koch István. 

Mértani szertár. 

Alapját valószínűleg a mértani testeknek az a gyűjteménye vetette 
meg, amelyet az 1848-as magyar kormány ajándékozott az iskolának. Ez 
időtől kezdve a rendelkezésre álló szerény anyagi eszközöknek megfelelően 
a szertár csak csekély mértékben gyarapodott, mig végre a 90-es évek 
végén egyes nagyobb évi átalányösszegek meg adományok a régi eszközök-
nek kijavítását és új, drágább eszközök beszerzését lehetővé tették. Ezek 
között nevezetesebbek az 1899—900. tanévben beszerzett teodolit, mérő-
asztal és a később vásárolt precíziós szögmérő. 

Az új épületbe történt átköltözéskor a szertár a II. emeleten meg-
felelő helyiséget és bútorzatot nyert. Sajnos, hogy a háború után bekövet-
kezett kedvezőtlen gazdasági viszonyok a tervszerű gyarapítást lehetetlenné 
teszik és csak a meglevőnek jókarban tartására kell szorítkoznunk. 

A leltár 329 darabot tüntet fel 3535 békebeli korona értékben. 
A szertár őre Sulek József. 

Művészeti rajzszertár. 

Legelső felszerelését 1904-ben — már az új épületben — kapta, 
midőn a görögpótló tantárgyak tanítása révén a rajz is helyet foglalt a 
rendes tantárgyak soraiban. 

Ez az első gyűjtemény állott: 5 drb fából készített nagyméretű 
geometriai testből, néhány kisebb használati tárgyból, egy csomó lap-
mintából s kb. 20 drb gipszmintából. Ez a felszerelés még a görögpótlók 
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akkori kis létszámának sem volt elég; idővel pedig, midőn a görögpótlók 
létszáma 27 °/0-ról 72 %-ra emelkedett, a gyarapítás mind nagyobb és 
nagyobb erővel folyt. Négy esztendeig csak pénz- és természetbeni ado-
mányokból állott a gyarapodás. Ilyen adományok voltak 1905-, 1906- és 
1907-ben 300—300 K Kéler-adomány, 1908-ban 150 K Kéler-adomány és 
150 K a Simonyi-alapból, míg végre 1909-től kezdve 150 K beszerzési 
általány szavaztatott meg. Nagy segítségünkre voltak a tanítványok pénz-
és természetbeni ajándékai is, úgyhogy ma — nem tekintve a művészetek 
történetének tanításához elengedhetetlenül szükséges műtörténeti diapoziti-
veket — a szertár állománya a modern rajzoktatás feltételeinek megfelelő. 

A mai állomány a következő : 24 drb papirlemezből készített nagy-
méretű (30, 60, 90 cm.) geometriai test; 5 drb fából készített régi, nagy-
méretű geometriai test; 25 drb Dörre- és Várdai-féle természeti tárgyú 
rajzminta (Rákóczi kútja, fűrészbak tuskóval stb.); 45 drb kitömött állat; 
3 drb Markup-féle állatszobor (elefánt, orrszarvú és szarvas); 12 drb állati 
koponya; 2 drb emberi koponya; 85 drb gipszminta; 50 drb kisebb hasz-
nálati tárgy (bögre, kancsó, váza stb.); 50 drb üres üvegpalack különböző 
formákban, azonkívül lepkék, csigák, kagylók, préselt levelek stb. 

Legértékesebb része azonban a szertár állományának a kb. 250 
műből álló képzőművészeti könyvtár, amely — bár a teljességtől nagyon 
messze áll — a maga nemében — tekintve, hogy szertári külön könyvtár, 
valamint, hogy egyes díszkötésü példányai tízezreket érnek — ritkítja párját. 

Ilyenek: Klassiker der Kunst teljes sorozata; Muther: Geschichte der 
Malerei; Woermann: Geschichte der Kunst; Gustave Geffroy: Les Musées 
d'Europe 8 kötet bőrkötésben ; Haeckel: Kunstformen der Natur; Gowans's 
Art Books 52 kötete; Richard Muther: Die Kunst monografia-gyűjtemé-
nyének 20 kötete ; a Magyar Iparművészet, a Művészet és a Studio folyó-
iratok több évfolyama stb. stb. 

A rajzoktatás céljaira 2 rajzterem áll rendelkezésünkre: a kisebb 
szabadkézi és a nagyobb mértani. Most, a görögpótlók nagy száma 
miatt a szabadkézi rajzterem, — mely csak 24 tanuló részére volt szánva — 
kicsinynek bizonyult s így a nagyobbik, mértaniban tartjuk a görögpótló 
rajzórákat. A mértani rajz az anyagbeszerzés nehézségei s az óriási drága-
ság következtében szünetel. 

A rajzolás rajzbakokról történik: nagyméretű geometriai testek raj-
zolásakor amfiteátrális elhelyezéssel, vagy kisebb tárgyaknál függönyökkel 
elválasztható kisebb fülkékben. Rendelkezésünkre áll: 25 drb magas és 
35 drb alacsony rajzbak és 14 drb háromlábú állvány. 

Préselt levelek rajzolásához van 24 drb felállítható keretünk, míg a 
szabadban való rajzoláshoz 48 drb tábori, összecsukható székecskénk. 

A régi, négyzetes és hosszú asztalok az iskola különböző termeiben 
nyertek elhelyezést. 

Égető szükség lenne művészettörténeti diapozitivekre, hogy a művé-
szetek történetét nálunk is, éppúgy, mint az állami iskolákban, lehessen 
eredményesen tanítani vetített képes előadás keretében. Sajnos, a mostani 
200 K évi beszerzési általányból sem erre, sem egyéb nagyon is szükséges fel-
szerelési tárgy megvásárlására (pl. függönyök) még csak gondolni sem lehet. 

A szertár szervezője és ő re : Oppel Imre. 
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Éremgyüjtemény. 

A gyűjtemény keletkezésére az első adat az 1874—75. évi értesítőben 
a kővetkezőkben olvasható: „Azonkívül még megemlítendő, hogy a főgim-
náziumnak különösen két alsó osztályában a régi pénzek gyűjtése indult 
meg, mely már eddig is szép eredményt mutathat fel." Ekkor az első 
osztály főnöke és latin tanára Svoboda István, a második főnöke Weber 
Rudolf, aki a latint és történet-földrajzot is tanította. Tizenkét éven át 
semmi további nyom nincs a gyűjteményről, csak az 1887—88. évben olvas-
hatunk Budapest főváros tekintetes tanácsának adományáról, hogy megkapta 
a gyűjtemény Budavára visszafoglalásának 200 éves emlékére vert érmet. 
Eddig a gyűjtemény kezelőjének nevét nem ismerjük. 124 darab gyűlt össze 
lassanként, mikor az 1898—99. évben Dr Tolnai Vilmos lelkes buzgólko-
dására megindult a rendszeres gyűjtés és tervszerű fejtesztés, amennyiben 
valami rendszert lehet belevinni az olyan gyűjtésbe, mely tisztán az ifjúság 
adakozó készségétől függ. Neki sikerült ajándékból, cseréből mindjárt az 
első évben 877 darabbal szaporítani a gyűjteményt és megkezdte az 
osztályozást és meghatározást. Az 1904—05. évben az új épületben 
erre a célra készült 120 fiókos szekrényben végleges elhelyezést nyert 
a gyűjtemény és az új rendezés és kiselejtezés nagyban emelte tanulmá-
nyozhatóságát. Dr Tolnai Vilmos vezetése alatt (1898—1906.) — minden 
anyagi eszköz nélkül — önzetlen lelkes buzdítására és fáradozására több, 
mint 2000 darabbal szaporodott a gyűjtemény és ebben az adományozás-
ban iskolánk mindenkori tanulói mellett több értékes darabot köszönhe-
tünk Topscher Samu főbányatanácsosnak. 1906—07. óta Dr Kiiment Jenő 
a gyűjtemény őre. 1911. jan. 1. óta évi 30 K áll a gyűjtemény rendelkezé-
sére, amiből szakba vágó kézikönyveket vásároltunk. A gyűjtemény jelenleg 
2600-nál több darabból áll. 

* 

Szertáraink felszerelése, mi egyrészt a szertárosok buzgó-
ságának is köszönhető, oly gazdag, hogy azt a mai időkben 
intézetünk teljesen képtelen volna megszerezni. Ennek köszön-
hetjük, hogy szertáraink céltudatos fejlesztése folytán képesek 
vagyunk fizikai, természetrajzi és chémiai gyakorlatokat tartani 
tanítványainkkal, amik az elméleti tanítás értékét hatványozott 
módon növelik és kiegészítik, mikhez méltón hasonlíthatók azok 
a vetitöképes előadások, miket iskolánk dísztermében tartottunk 
a háború előtti években külföldi diapozitív-képek sorozatainak 
kölcsönzésével vagy fizikus tanáraink által készített diapozitiv-
képek bemutatásával. Szertáraink gazdagsága minden tárgy taní-
tásánál módot nyújt a tanárnak, hogy tanítását szemléltetéssel tegye 
élénkebbé, tartalmasabbá, könyvtárunk pedig srra, hogy önmű-
velés és tanulás által képes legyen minden tudományágból a leg-
értékesebbet, a legújabbat és legnemesebbet közölni tanítványaival. 



IX FEJEZET 

Diák Sport Kör 

Bár az iskola régi hajlékában az ifjúság testnevelését minden tekin-
tetben szakavatott kezek vezették, az eredmény, megfelelő hely és óra-
beosztás hiányában még sem felelt meg a kívánalmaknak. 

Gyökeres változás állott be, amikor a főgimnázium új otthonában 
saját tornacsarnokában és tágas udvarán megkezdődhetett a minden irányú 
nevelés új korszaka. 

Bármily versenyen jelennek meg ezentúl az ág. hitv. ev. főgimnázium 
tanulói, szereplésüket siker koronázza. Az első alkalom nem sokáig vára-
tott magára. Még ugyanazon tanévben — 1905. tavaszán — megtartott 
országos tornaversenyen a selyemzászlóért folytatott küzdelemben iskolánk az 
első tíz intézet közé került. Győzelemhez jutott füleslabdacsapatunk is. Tagjai 
voltak: Bendl K., Simon M., Zsilinszky J., Ruttkay M., Benkő J., Maiéter L., 
Krátky J., Jármay Z., Krempelsz B., Király P. Kitüntető oklevelet nyert a 
magas korláton bemutatott gyakorlataiért a tornászcsapat. Tagjai, kevés 
kivétellel, ugyanazok voltak, mint a füleslabdacsapaté. így lett emlékezetes 
1907-ben a győzelmekben gazdag egri kerületi tornaverseny, ahol a füles-
labdacsapat 25 intézet között a második helyre küzdötte föl magát. Az egri 
névhez méltó viselkedés szereplői: Simon M., Benkő K., Blaskovich Ö., 
Kovács T., Fabricius B., Bátor E., Sass G., EndreffyJ., Traeger L., BulkayJ. 
A későbbi győzelmek során büszkén számítja magáénak az iskola apraja-
nagyja azt a bajnoki selyemzászlót, melyet 1910-ben a fővárosi iskolák 
versenyén a 4 x 100 méteres stafétafutásban vittek el iskolánk növendékei. 
Nevüknek megemlítése e helyen szolgáljon buzdításul az utódoknak: 
Felde J., Oravetz P., Bruckner A., Egyedi L. 

A sportegyesületeknek mindinkább erősbödő abbeli törekvése, hogy 
az így kitűnt tanulókat a maguk érdekkörébe csábítsák, a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumot azon rendelet kibocsátására késztette, mely sze-
rint középiskolai tanuló semmiféle, iskolán kívüli egyletnek tagja nem lehet. 
Egyszersmind buzdítja őket, hogy az intézet kebelében ifjúsági sportegy-
leteket létesítsenek. Ez a felhívás a mi iskoláinkban kész mozgalomra talált, 
melyet az V. oszt. lelkes tanulói indítottak meg, osztályfőnökük Loisch J. 
köré csoportosulván, kinek felügyelete alatt létrejött a fiók D. S. K. Műkö-
dése, szűk határok között mozogván, még ugyanazon évben megszűnt ugyan, 
de a rákövetkező 1912—13. tanév szeptemberében jóváhagyott alap-
szabályok szerint megalakult az ág. hitv. ev. főgimnázium Diák Sport Köre. 

A Kör kebelében a következő szakosztályok létesültek: athletika, 
torna, vívás, füleslabda, football, jéghoki, lawn-tennisz, úszás, ping-pong, 
túrisztika, sakk. Valamennyi szakosztályban dicséretreméltó buzgalommal 
indul meg a gyakorlatozás. Legnépesebb természetesen az athletikai szak-
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osztály. Szereplésének az udvar szűknek bizonyul, úgyhogy a M. A. C. 
jóvoltából, annak margitszigeti pályáján, a tanár-elnök felügyelete alatt folyt 
a gyakorlatozás. Tréning végeztével felváltva, hol a labdát kergették a fiúk, 
hol az athletikára nevelő füleslabda-játékban tökéletesítették magukat. 
Versenyzési kedvüket a háziversenyeken elért sikerek nem elégítették ki, az 
iskolák legjobbjaival kívánták erejüket összemérni. Itt kezdett fejlődni 
kiváló futó bajnokunk Krepuska Géza. A 100 méteres síkfutásban für-
gébb osztálytársától, Császár P.-tól, itt-ott még vereséget szenved ugyan, ideje 
11-4 másodperc, 5'95 méteres ugrása azonban máig példátadó teljesítmény 
a D. S. K.-ben. Az utódok közül Bethlen István gr. van hivatva mind-
két rekordot beállítani, illetve megdönteni s ha tekintetbe vesszük, hogy a 
100 métert 12 másodpercen belül futja s a távolugrásban az 577 métert már 
megugrottá, s ezzel a D. S. K. második rekordját, melyet Scholtz Ernő állított 
fel (5 70 méter), már túlszárnyalta. A magasugrásban 1 "59 méteres ugrásával 
Raffay B. áll előtérben. Ezt a magasságot ez idő szerint Keve J. erősen ostro-
molja s ha eddig elért eredményét (1*58 méter) fokozni tudja — ő lesz 
a rekorder. A többi magasugró: Andaházy L., Bethlen I. gr., Freund S., 
Steinhardt J. sem állnak messze mögötte. — A jubileumi ötös csapatver-
senyben a győzelemre való kilátás tehát biztató. 

Az elődökhöz méltón viselkedik a D. S. K. a stafétafutásban. Krepuska 
G., Jónás J., Rehner M., Császár P. tagokból álló csapat minden versenyét 
megnyerte. Az ő nyomdokaikon jártak a későbbi évek futói : De) Chatel A. 
Marnitz Fr., Vadnai I., Tornai Fr., Bethlen I., Dályai A., Missura F., Farkas I. 

Az intézeti staféta is eredményesen futja távjait. Legutóbb harmadik 
lett a B. K. A. C. országos athletikai viadalán. A mezei futásban szintén 
szép múltra tekinthet vissza a D. S. K. Nemcsak abban az időben, mikor a 
IV. osztálytól kezdve minden osztálynak csapata mérkőzött egymással, 
hanem akkor is, midőn más intézetekkel küzdött a győzelemért. E részben 
sok érdeme van De Chátel O. ifjúsági elnöknek — ki maga is futó volt. 
A B. K. A. C. első mezei versenyén, ahol 20 iskola futói állottak starthoz, a 
befutás sorrendje szerint iskolánk a VI. helyre jutott. A csapat első befutója 
Windt S. Az idén a csapat, élén Boros S., Keve J., Orbán F., Rettmann K.-val 
nagyobb reménnyel néz a verseny esélyei elé. 

A dobó számokban csak az első évek mutatnak figyelemreméltó 
eredményt. Sulydobás: Simon M. 9 5 0 m. Diszkoszvetés: Raffay B. 30 m. 
A fiatalabb generáció fejlődését, ebben a különben is sok gyakorlatot igénylő 
athletikai ágban a háborús évek zavaros viszonyai akadályozták meg. 
Ugyanerre az időre esik a tornaszakosztályban beállott hanyatlás, súlyos-
bítva azzal a körülménnyel, hogy a kör tanár-elnöke bevonult. A kör mű-
ködése azért nem szünetelt, mert a tanári kar két lelkes tagja Böhm D. 
később Mikola S. mindaddig vezették, míg a szaktanár hadiszolgálatából 
haza nem tért. Amióta a tanítás zavartalanul folyik, a tornaszakosztály is 
bontogatni kezdi képességeit. A B. K. A. C. tavalyi versenyén Missura F., 
Zechmeister J., Orbán Fr. már eredményesen szerepeltek. A jubiláris verseny 
sorompóba szólítja a többi szorgalmasan dolgozó tagot is, névszerint 
Szollás L.-t, Resch B.-t, Tóth B.-t, Zsebők M.-t, Posch A.-t, Friedrich J.-t, 
Haus Fr.-t. 

A vivószakosztály agilis tagjai több versenyen kimutatták készültségüket. 
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Közöttük különösen Cséry M. (Rákosi-isk.), Sándor J. jeleskedett. 
Volt olyan idő is, amikor az iskola vívói osztályok szerint csoportosulva 
mérték össze pengéjüket az elsőségért. A győzelmet a VIII. oszt. csapataink 
tagjai: Kostyál J., Raffay B., Hász S. (Santelli-isk.), Pözel J. (Santelli-isk.} 
vívták ki. 2. VII oszt. csapata: Gárdonyi J., Goldschlaeger L., Feledi P.r  

Winkler P., valamennyien a Fodor-iskola tanítványai. A vítőrverseny győz-
tesei: 1. Müller J., 2. Hajcsi Gy. (Santelli-isk.). A fiatalabb vívók között 
szép reményekre jogosító formát mutatott Marek L. A szorgalmas tanulás 
és kitartó igyekezet a vívás terén is meghozta a babért. A B. K. A. C. két év 
előtt tartott versenyén Wámoscher P., Zemplényi J., Salgó O. megnyerték a 
kardcsapatversenyt. Ezzel a győzelemmel a D. S. K. a honvédelmi minisz-
térium vándordíjának védője lett. Az idei szakosztály tagjait, élén Wagner 
Ödönnel, ugyanaz a szellem hatja át. A D. S. K. tavalyi háziversenyén 
Wagner Ö. (Rákosi-isk.) első lett. 2. Zechmeister J., 3. Fellner V. (Santelli-
isk.). Wagner azonkívül a B. K. A. C. kardversenyében is indult, ahol 3. lett. 
A háziverseny tőrben győztes résztvevői: 1. Engel Gy., 2. Dániel T., 
3. Bethlen G. gr. (Rákosi-isk.). 

Az iskola fenntartó hatóságának az új épület létesítésénél követett fel-
fogása, hogy az tágas udvarral rendelkezzék, az ifjúság szabadtéri mozgá-
sánál érezteti üdvös hatását. A játékszakosztályok az udvaron tartják gya-
korlataikat, hogy kiszemelt ellenfelüket a nagy pályán legyőzhessék. 

Ha footballban kívánt mérkőzni az iskola csapatja, a választás — 
érthető okokból — a piarista főgimnáziumra esett s bár több izben vias-
kodott a két iskola, az eredmény eldöntetlen maradt. A B. K. A. C. bajnoki 
mérkőzésein a D. S. K. a többinél mindig fiatalabb csapata említésreméltó 
eredményt nem tudott elérni. 

A füleslabda-szakosztály — ami a versenyzést illeti — mostohább 
viszonyok között kezdi működését. A nagy football-láz kiszorítja ezt az 
athletikára nevelő játékot még oly iskolából is, amelyben ezelőtt kedvvel 
játszották. Némi javulást a B. K. A. C. a bajnokság kiírásával ért el. 
A bajnokságért küzdő hat iskola között a D. S. K. csapata a 
III. helyre szorult. 

A jéghoki föllendülésének nagyban kedvezett az a körülmény, hogy az 
udvaron a háború kitöréséig minden télen jégpálya létesült. Itt tartotta a szak-
osztály nemcsak a tréningeket, hanem a kiírt versenyek körmérkőzéseit is. 
Az osztályok közti mérkőzésekből az első évben a VII oszt. csapata került ki 
győztesként. Tagjai : De Chátel O., Lóránt E., Scholtz E., Minich M., Haller F. 
gr., Grossmann Gy., Binder V. — Ugyanez a csapat az intézetek közti verseny-
ben minden ellenfelét megverte, csak a Barcsay-utcai főgimnáziummal végzett 
eldöntetlenül. 1915-től fogva a szakosztály működéséhez a győzelmek szakadat-
lan láncolata fűződik. Ekkor írta ki ugyanis a budapesti Korcsolyázó Egylet a 
középiskolai jéghoki vándordíját, melyet azóta mindig a D. S. K. csapata nyert 
meg. Az első győzelem kivivői: Minich M., Bonta J., Jako Fr., László J., 
Marek L., Szerényi A., Thoman L. A másodszori győzelem osztályosai: 
Körmendi Fr., Krepuska J., Lübke L., Pataki, Schmidt H., Steiner, Szilágyi. 
E győzelem a vándordíjnak, az ezüst kehelynek végleges birtokába juttatta az 
intézetet. A B. K. E. vándordíjáért való újabb küzdelemben az első fordulót 
a következő csapat nyerte meg: Bethlen I. gr., Bethlen G. gr., Holitscher T., 
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Klein, Zechmeister J., Karácson I. Áldor P. A második íorduló az idei 
rossz jégviszonyok miatt elmaradt, ami határozott veszteség a D. S. K.-ra 
nézve, mert az idei védők között nagyobbrészt a tavalyi nyertesek lettek 
volna. Jövőre a fiatal utódoknak ugyancsak latba kell vetni minden ügyes-
ségüket, hogy a bajnokságot megnyerhessék. 

A tennisz kedvelt sportjának mindig voltak nálunk hivatott művelői. 
A nagy játékkedv a D. S. K. létezése előtt is háziversenyek rendezésében 
nyilvánult. A győztesek között szerepelnek: Fellner P., Szilágyi L., Bruck-
ner A., De Chátel O., Haller F. gr., László J., Körmendi Fr., Schmidt H. Újab-
ban Wahl J., Fellner V., Steinberger Gy., Surgoth B., Kanitz J. 

A téli szórakozások között a ping-pong gyűjtötte asztala köré hódo-
lóit. Nagyobb győzelemmel ez a szakosztály is dicsekedhetik, amennyiben 
Vilcsek A. a Barcsay-utcai főgimnázium versenyén 1917-ben bajnok lett. 
Ezidőszerint a szakosztály nem fejtheti ki ügyességét, mert asztala haszna-
vehetetlenné vált. 

A síelés edző sportját Loisch J. tanár kedveltette meg a fiúkkal, ki a 
háború negyedik évében elvégezte az O. T. T. által rendezett sítanfolyamot. 
A sícsapat az ő vezetése alatt tartotta kirándulásait, amióta azonban a 
vezetéstől megvált, a csapat diák vezetővel a D. S. K. síszakosztályát alkotja 
s a kedvezőtlen hóviszonyok között is szépen fejlődik. Tagjai közül: Hugyecz 
G., Bethlen I. gr., Rettmann K. az idei versenyeken jól megállották helyüket. 

Az úszószakosztály jobb sorsra érdemes tagjai csak azért nem tud-
nak az eddiginél jobb eredményt felmutatni, mert az iskola közelében nincs 
uszoda. Az idegenforgalom emelésére épített Széchenyi-fürdő fontosabb 
célokat szolgálna, ha benne a tanulóifjúság is megtalálná a maga úszó-
medencéjét. Mindamellett a szakosztály tagjai a piarista főgimnázium szo-
kásos versenyén eddig is több jó helyezést értek el. A szakosztály tavalyi 
vezetője: Farkas B. sok verseny győztese, a B. K. A. C. bajnokságán máso-
dik lett. 

A jubileum alkalmából ez a szakosztály is tervbe vette egy nagyobb-
szabású verseny rendezését. 

A birkózószakosztály alkalmas szőnyeg és a fűtés hiánya miatt kény-
telen volt szép látogatottságának örvendő tréningjeit beszüntetni. 

A túristaszakosztály igen szép kirándulásokat rendezett a budai 
hegyek távolabb fekvő részeibe is. A háború okozta nehéz viszonyok ma-
napság az ifjúság kirándulási kedvét is, mintha megakasztották volna. 

Iskolánk százados történetének eseményei közé tehát méltón ékelő-
dik a D. S. K. tíz évi működése. Ha hinni lehet az előjeleknek 
az ünnepségek során erről tanúbizonyságot fog újra tenni. A D.S. K.tanár-
elnöke K. Galli Lajos. 



X FEJEZET 

Tanárok életrajzai 

Iskolánk tanárainak életrajzait csak rövid áttekintésben közölhetjük, 
mivel itt különféle nehézségeket kellett legyőznüuk. Elsősorban számolnunk 
kellett könyvünk terjedelmével, s így egyesek nagy irodalmi működésére 
nem terjeszkedhettünk ki ; másodsorban egyesekről igen kevés adatunk 
van és azok is hézagosak. Az irodalmi munkásságot illetőleg utalunk 
Szinnyei József nagy munkájára, a „Magyar írók Élete és Munkái"-ra. 
Csak azoknak életrajza van itt összefoglalva, akik iskolánk belső életében 
jelentékenyebb hatással működtek; irodalmi munkásságukból is csak 
inkább az iskolát közelebb érdeklő adatokat említjük meg. 

Külön is összefoglaltuk a 22. mellékletben mindazon tanárok névjegy-
zékét, kik ez évszázad alatt iskolánkban működtek.1 

Argay János 1848-tól kezdve volt alkalmazva eleinte mint helyettes 
tanár a felső osztályokban, Tavasyt helyettesítve. 1857-ben a gimnáziumból 
áthelyezték az elemi iskolába. 1864-ben halt meg. Irt cikkeket Tavasy 
lapjába, a „Nevelési Emléklapokéba. Magyar olvasókönyvét 1854-ben 
a kormány csak azért nem engedélyezte, mert nem voltak benne 
költői olvasmányok. 

Árvái Teöreök Gyula superintendentiális segédlelkészt 1866-ban 
Laukó Károly helyébe segédtanárul választották a vallástanításra, azonban 
az iskolai év berekesztése után a rövid ideig tartott hagymáz áldozatává lett. 
Kitűnő ember és jeles tudós volt, aki hivatását mindenütt és mindenkor 
sikeres ügyszeretettel végezte. 

Babnigg Máté a harmadik Canonica Visitatio idején, 1821-ben Cantus 
Magister Extraordinarius volt. E bécsi származású jeles zenészt egyúttal 
mint zeneszerzőt is ismerték. 1817-ben a reformáció háromszázados ünne-
pén, melyen a kevéssel azelőtt elhunyt Hermina főhercegnő anyja Anhalt-
Bernburg-Schaumburg-i hercegnő két leányával együtt részt vett templomunk-
ban, az ő általa szerzett ünnepi cantate-t adták elő. 1823-ig az iskolával 
kapcsolatos énekiskolának volt vezetője. 

Balassovics Lajos 1824-től kezdve az iskolával kapcsolatos elemi 
osztálynak volt tanítója, akit Schedius ajánlatára hívtak meg. 1863-ban 
a gimnáziumtól különvált elemi iskola igazgatójává választották. 1864-ben 
az egyház megünnepelte 40 éves tanítói jubileumát. Meghalt 1865-ben 42 évi 
működés után. Fáradhatatlan szorgalmú, ügyes tanító volt. Német-Magyar 

1 Forrásaink voltak: az egyházi jegyzőkönyvek, tanári jegyzőkönyvek, Batizfalvy és 
Doleschall könyve, valamint a nyomtatott értesítők. 
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Olvasókönyv a tanuló ifjúság számára, című tankönyve a maga idejében a 
legjobb ilynemű könyvek közé tartozott s azt több elemi iskolában használták. 

Batizfalvy István született 1824-ben Rimaszombatban. 1848-ban egy-
ideig Tavasyt helyettesítette iskolánknál, majd ő is beállt honvédnek 
s Péterváradon mint főhadnagy tette le a fegyvert. 1860-ban gimnáziumunkhoz 
hívták meg a történelem és földrajz tanárává. Később a hittant tanította 
az összes osztályokban. Termékeny tankönyvíró volt, de egyúttal politikai 
lapokba is sokat irt s felelős szerkesztője volt a Magyar Nép Lapjának. 
1864-ben 3 évre igazgatóvá választották s ez év szeptember 15-én a sütő-
utcai új iskolaépületben ő nyitotta meg az első tanévet. Az egyház erkölcsi 
támogatásával ugyanezen évben internátust is nyitott, de ez csak 1867-ig 
állott fenn. Részt vett mint a gimnázium képviselője az acsai értekezleten, 
s megbízták az ott megállapított tanterv kidolgozásával és indokolásával. 
Munkái: 1. Történeti életrajzok. 1852. 2. Aranybánya. Olvasó és gyakorlati 
könyv. 1852. 3. Földrajz elemei. 1853. 4. A magyar királyság földrajza. 1861. 
5. A magyar királyság földrajza. Népiskolák számára. Versekkel. 1861. 
6. Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. 1867. 7. Magyarország törté-
nete. 1862. 8. Magyar királyok és vezérek arcképcsarnoka. 1863. 9. A világ-
történet alaprajza. 1864. 10. Magyar nemzet története a nép számára. 1865. 
11. Olvasókönyv. 1869. 12. Keresztyén hittan. 1872. 13. Keresztyén erkölcs-
tan. 1873. 14. Bibliai ismertetés. 1885. 15. Magyarok története. 1885.16. Keresz-
tyén erkölcstan népiskolák számára. 1889. 17. A magyarországi protestáns 
egyház története. 1888. Szerkesztette a Heckenast-féle ismerettár-t és az 
1861 -i magyar országgyűlés 3 kötetét.1 1897-ben a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter köszönetét fejezte ki neki főgimnáziumunk történetének a Millen-
nium alkalmából való gondos megírásáért. E műve az 1894—95-iki értesítő-
ben jelent meg. 1895-ben nyugalomba vonult s meghalt 1899. október 10-én. 

Ballagi Károly, B. Mór öcCse, Tavasy távozta után 1848-ban 
Argay-val és Batizfalvy Istvánnal váltakozva egyideig mint helyettes tanár 
működött gimnáziumunkban. Mint főhadnagy Buda ostrománál megsebesült. 
Később Nagykőrösön lett tanár, majd mint tanfelügyelő működött és 
mint tanügyi író széleskörű munkásságot fejtett ki. Az Aranybányát és 
Képes ABC-t Batizfalvy Istvánnal együtt adta ki. Meghalt 1888-ban. 

Bászel Aurél született 1845-ben Kassán. Tanulmányait németországi 
egyetemeken végezte. Az 1871—72-i tanévben gimnáziumunkban működött 
mint segédtanár, később a budapesti egyetemen lett a classica philologia 
magántanára. 1883 óta tanár volt a fehértemplomi állami főgimnáziumban. 
Több jeles értekezésen kívül megjelent tőle: A classica philologia jelesebb 
munkásai életrajzokban. 5000 kötetből álló könyvtárát 1889 végén megvette 
a közoktatásügyi minisztérium, részben a budapesti egyetem könyvtára, 
részben a philologiai szeminárium számára. 

Berecz Antal a budapesti felsőbb leányiskola igazgató-tanára szüle-
tett 1836-ban. Mint piarista több helyütt tanította a mennyiségtant és termé-
szettudományokat. Majd, miután kilépett a rendből, a? állatkert igazgatója 
lett; később 1873-ban főgimnáziumunkhoz választották meg rendes tanárnak. 
Ebben a minőségben lett az Országos Középiskolai Tanáregylet elnökévé, 

1 Dorner József természetrajzi tankönyveit is ő adta ki. 
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mely egyesület abban az időben iskolánk helyiségeiben tartotta gyűléseit 
a Presbyterium előzékenysége folytán. Földrajzi munkásságát a külföld is 
elismeréssel méltányolta. 1875-ben megvált iskolánktól és a Budapesten 
megnyílt első állami felsőbb leányiskola igazgatójává nevezték ki. Szer-
kesztője volt a Földrajzi Közleményeknek és a Természettudományi Köz-
lönynek. Egyik alapítója és titkára volt a Magyar Afrikai Társaságnak. 

Bereczky Sándor született 1860. október 23-án Kisdörgicsén. A theo-
lógiát Sopronban végezte, ahol Poszvék Sándornak volt tanítványa, tanul-
mányait a jénai egyetemen fejezte be. Győrött volt segédlelkész, később 
Budapesten lett katecheta, vallástanár. 1896-ban a főgimnázium vallás-
tanárává választatott s azóta ebben az állásban fejt ki buzgó munkásságot, 
minek kiegészítését teszik a fasori evang. templomban tartott ifjúsági isten-
tiszteleteken mondott tanulságos beszédei. Az ifjúsági Gyámintézetben a vallá-
sos nevelés mellett az ifjakat az áldozathozatalra készíti elő. A pesti magyar 
egyház az újabb időben egyháztanácsosává választotta és tagja lett a közös 
egyházi képviselőtestületnek és az iskolabizottságnak is. Még theologus 
korában megírta a soproni ev. lyceumi Magyar Társaság első tíz évének 
(1790—1800) történetét, mely Abafi L. Figyelőjében jelent meg 1885-ben. Vallás-
tani kézi könyveit az ország sok iskolájában használják. Ezek a következő rend-
ben jelentek meg: 1. Bibliai Történetek. A Luther Társaságtól pályadíjjal jutal-
mazott mű. 1890. 2. Keresztyén Hittan és Erkölcstan. 1891. 3. A keresztyén 
egyház rövid története. 1894. 4. Bibliaismertetés bibliai történetekkel. 1899. 
5. A keresztyén egyház története. 1900. 6. A magyar protestáns egyház 
története. 1901. 7. A keresztyénség megalapításának története. 1917. Ezeken 
kívül több értekezése jelent meg az Evangélikus Családilap-ban, melynek 
első évfolyamát (1895—95.) szerkesztette, az Evang. Egyház és Iskolában 
és a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban. 

Dr Bexheft Armin Főgimnáziumunk iskolaorvosa. Itt működik 1897 
óta mint az iskola egészségügyi felügyelője és tanítja a VII. osztályban az 
egészségtant. Cikket írt főgimnáziumunk 1903—04-i értesítőjébe a nürnbergi 
iskolaegészségügyi kongresszusról. A világháború egész folyama alatt mint 
katonaorvos teljesített szolgálatot a különböző frontokon. 

Bierbrunner Gusztáv pesti esperességi német segédlelkész, gimná-
ziumunkba az 1864—65-i tanévre a vallástanítására hivatott meg. Állását 
azonban a tanév végével elhagyta, mivel Kisbérre választották meg lelkész-
nek, később Ókéren lett lelkész. Sokat írt egyházi lapokba, népművelési 
munkák is jelentek meg tőle pl. Des Landmanns Wissenschaft, Szántó 
János beszédei az eke mellől, vagyis jó tanács mindenféle ember számára. 
A nyolcvanas években a Pesti Hírlapba is írt szabadelvű vallásügyi cikkeket. 

Dr Bogsch Sándor született 1889-ben Szepesváralján. Egyetemi tanul-
mányait a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen végezte, ahol 
később a növénytani tanszék mellett 5 évig mint tanársegéd működött. 
1911-ben nagyobb botanikai tanulmányutat tett Montenegróban, Dalmáciá-
ban és a dalmát szigeteken. 1918 óta iskolánkban működik mint a természetrajz 
és földrajz rendes tanára. Iskolánkban a cserkészcsapat felügyelő tanára; 
újabb időben a hatodik osztályban a természetrajzzal kapcsolatban a tanulók-
kal [chémiai gyakorlatokat is tart, hogy chémiai ismereteiket ez által is bővítse. 
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Dr Böhm Dezső, Böhm Károly fia. született 1887-ben. Tanulmányait 
a kolozsvári és lipcsei egyetemen végezte. 1909 óta főgimnáziumunkon a 
magyar, latin és német nyelv tanára. Két év óta szabadságon van és szép 
virágzásnak indította a budapesti Veres Pálné evangélikus leánynevelő 
intézetet, melyet Dr Raffay Sándor püspök alapított. Cikkeket írt az 
Urániába és az Egyetemes Philologiai Közlönybe, valamint a Középiskolai 
Tanáregyleti Közlönybe. 

Dr Böhm Károly a M. T. Akadémia tagja. Iskolánk Naplójának 185. 
lapjára sajátkezüleg írt rövid életrajza így hangzik: „Született 1846 szept. 
1 V-kén (a rák jegyében) Besztercebányán. Elemi tanulmányait szülővárosában 
végezte, valamint az első öt gymnasialis osztályt (és két reálosztályt is, melyek 
feleslegesek voltak.) A gimnázium hátralevő osztályait a pozsonyi lyceum-
ban végezte, ugyanott a keresztyén theologiát is tanulta s a candidatikumi 
vizsgát is letette (1868). Erre Göttingen, Tübingen és Berlin egyetemein 
tanulta a theologiai és philosophiai tanokat, némi más tudományokkal 
egyetemben s innen (már Tübingenből) a pozsonyi egyház a philosophiai 
tanszékre meghívta, ahol 3 évig (1870—1873.) philosophiát tanított a theolo-
gián. Itt rendkívüli tanár lévén, elfogadta a pesti ág. hitv. ev. egyház meg-
hívását, letette 1873. jun. 27-kén a tanári vizsgát a# classica philologia és 
philosophia tárgyaiból s mint rendes tanár működik 1873 szeptembere óta 
mint a philosophia és philologia tanára a pesti ág. hitv. ev. gimnáziumban". 

1883-ban főgimnáziumunk igazgatójává választatott s ebben a minősé-
gében 1896-ig működött, midőn a kolozsvári egyetemen a filozófia rendes 
tanárává kineveztetett. Szeretett iskolája 1896. február 11-én búcsú-
ünnepélyt rendezett tiszteletére, hogy méltón búcsúzzék el attól a férfiútól, 
aki komoly szigorúsággal és férfias eréllyel takarva szívjóságát, oly sokat 
tett az iskola felvirágoztatására és jó hírneve megszilárdítására. 

Pedagógiai elveit az ág. h. ev. középiskolák 1886-ban megjelent 
tantervében fektette le, melyen egységes, egyöntetű filozófiai és pedagógiai 
szellem vonul végig s az egész müvet fennkölt nevelői szellem hatotta át, 
a vallásos idealizmus és klasszikus szellem bélyegét nyomva reá. A Hun-
falvy-emléktábla leleplezése alkalmából (1892. dec. 8-án) méltó beszédet 
mondott a nagy tudós emlékéhez. Részt vett 1893-ban az országos tanári 
nyugdíjintézet előkészítésére kiküldött bizottság tárgyalásaiban. Cikkei 
többnyire a lipcsei Philosophische Monatshefte című folyóiratban jelentek 
meg, valamint a több éven át általa szerkesztett Magyar Philosophiai 
Szemlében. Tapasztalati Lélektan és Logika című tankönyveit még ma is 
használjuk főgimnáziumunkban. Fő müve : Az ember és világa (Philosophiai 
kutatások). E munkájának III-ik kötetét halála után az Akadémia a nagy-
jutalommal tüntette ki 1912-ben. 

Akik távolabb állottak tőle, ridegnek tartották, de akik közelebbről 
ismerték, gyakran látták arcán a mindent megértés és mindent megbocsátás 
szelíd mosolyát. Kitűzött célja elérésére hajthatatlan erélye sarkalta, ez 
elhatározás megvolt benne már 20 éves korában, mert akkor tett magában 
ily fogadalmat: „Teljesen a filozófiának szentelem magam . . . oh ezek a 
tervek, amelyek lelkem előtt oly csábítóak, oly erőszakkal húznak, hogy 
nem vagyok képes nekik ellentállani. Nekem kell Magyarországon a filo-
zófiát új irányba terelnem, általam kell új korszakba lépnie. Ezt el kell 
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érnem, kerüljön bármibe, vagy meg kell halnom." Halála munkában gazdag 
élete után, 1911. május 18-án következett be. 

Az idő előtt elhunyt férfiú iránt érzett háláját a tudományos világ 
és a magyar intelligencia méltó módon fejezte ki. 1913. szeptember 28-án 
a besztercebányai Madách-Társaság emléktáblával jelölte meg a Bethlen 
Gábor-utca 17. szám alatt levő szülőházát.' Bennünket a hála is köt emlé-
kéhez és hálánkat szebben nem tudjuk kifejezni, mint hogy közöljük 
Dr Ravasz László és Zivuska Jenő beszédének részletét, melyek Beszterce-
bányán az. emléktábla leleplezése napján hangzottak el. (Lásd a 18. a. b. 
mellékletet.) 

Bruckner Frigyes, született Vasdobrán. 1900-tól 1906-ig mint orgo-
nista az éneket tanította iskolánkban. Több éven keresztül a Lutheránia-
egyesület vegyeskarának karnagya volt és énekkarával szép sikereket ért el. 

Clair Ignác született 1792-ben Saint-Jeanne-de-Merien-ben (Francia-
ország), meghalt Pesten 1886-ban. Mint I. Napoleon gárdaezredének tisztje, 
részt vett az összes hadjáratokban. 1826-ban családjával együtt Magyar-
országba költözött s ő lett nálunk a rendszeres tornázás megalapítója. Az 
ő Nyilvános Tornaintézetéből fejlődött később a Nemzeti Torna Egylet. 
Az 1840.-1 Canonica Visitatio jegyzökönyvében olvassuk: in gymnastica 
a D. Gymnasta Ignatio Clair exercentur pueri puellaeque. Már 1837-ben 
is tornáztak a tanulók az ő vezetése mellett, de még leányok is, sőt télen 
is folyt a tornatanítás. Mint a Hirleményből tudjuk, növendékeivel kirándu-
lásokat is szokott tenni. 

Dr Császár Elemér, a M. T. Akadémia tagja, egyetemi tanár, szüle-
tett Budapesten 1874-ben. Iskolánkban tanult, majd 1895—6-ban Böhm 
helyetteseként tanított. Megírta több költőnk életrajzát, írt irodalom- és 
művészettörténeti cikkeket, több tudományos és szépirodalmi lap szerkesz-
tője és munkatársa. 

Darkó Jenő született 1880-ban. Az 1902—03. tanévben mint helyettes 
tanár működött iskolánkban. A közép- és új-görög filológiával foglalkozott 
behatóbban. Jelenleg a klasszika-filológia tanára a debreczeni Tisza István 
egyetemen. 

Dietze Sándor született 1835-ben Magdeburgban. Tanulmányait a 
német egyetemeken végezte. Mint segédtanár működött iskolánkban az 
1864—65. tanévben. Munkája: „Die Tragödie des Menschen, von Emerich 
Madách. Aus dem ungarischen übertragen." 

Dorner József gyógyszerész, a M. T. Akadémia tagja, született Győrött 
1808-ban. Gyógyszerészpályáján különösen érdeklődött a botanika iránt s 
buzgó munkássága folytán lassanként szoros érintkezésbe jutott a hazai és 
külföldi legkiválóbb botanikusokkal. 1853-ban a szarvasi főgimnáziumhoz 
választották meg rendes tanárrá, 1860-ban pedig a mi iskolánkhoz s itt 
a természettudományok mellett a német nyelv tanításával is megbízták. 
Itt működött 1873. október 9-én bekövetkezett haláláig. Számos tudományos 
értekezés jelent meg tőle. Ő volt a magyarországi tölgyeknek legalaposabb 

J Az elméktábla felirata igy hangzik: „Ebben a házban született Böhm Károly 1846. 
IX. 17-én. Emlékét e szerény jellel örökíti meg a Madách-Társaság kezdeményezésére a 
magyar intelligencia kegyelete." Böhm arcképe és a filozófia szimbólumai mellett az emlék-
táblán láthatók a kolozsvári egyetemi épület körvonalai. 
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ismerője. Természetrajzi tankönyveit Batizfalvy István adta ki saját költ-
ségén ; ezek a következők : „Az ásványtan elemei." 1858., „Ásványtan felsőbb 
tanodák számára" 1865., „Az állattan elemei" 1863., „A növénytan elemei" 
1864. Nagy fáradsággal gyűjtött becses növénygyűjteményét iskolánkra 
hagyta s ezt még most is gondosan őrizzük természetrajzi szertárunkban. 

Dürringer János, svájci származású, kitűnő készültségű tanító a negy-
venes években jött hazánkba Lederer cs. kir. tábornok, 1848-ban helyőrségi 
parancsnok családjához nevelőnek. A magyar nyelvet csakhamar megtanulta, 
s hazánk sorsa iránt meleg érdeklődést tanúsított. 1849-ben alkalma volt 
néhány szenvedő magyar sorsát tűrhetőbbé tenni. 1856-tól kezdve isko-
lánknál működött mint elemi- és gimnáziumi tanító. Meghalt 1876-ban. 
Kiadott néhány elemi iskolai tankönyvet magyar-német szöveggel. 

Egger Vilmos Svájcból jött hazánkba váradi Szabó Jánossal, 
azelőtt Yverdunban volt Pestalozzi segédtanítója. Iskolánkban több éven 
át mint rajztanár működött. Ö festette meg a tanácsterem számára Willer-
ding leánytanító arcképét. 

Elischer József született 1843-ban Gölnicbányán. Tanulmányainak 
a német egyetemeken való befejezése után Késmárkra hívták meg tanárnak, 
innen pedig 1871-ben iskolánkhoz választották meg a latin és görög nyelv 
tanárává és itt 12 évig működött s azután a nagyszebeni tankerület főigaz-
gatójává neveztetett ki. Munkásságával sokszorosan kiérdemelte az egy-
házi és iskolai hatóságok dicséretét. Átdolgozva kiadta Szénássy latin 
nyelvtanát, mondattanát és olvasókönyvét, v. Horváth Zsigmond Xenophon 
Chrestomathiáját és Plató Apologiáját, Critóját, Horatius Satiráit és 
Epistoláit. Fröhlich Róbert tanártársával szerkesztette a még ma is hasz-
nálatban lévő ískolakönyvet: „Szótár Homeros két eposához". 

Fábry Pál született 1790-ben Győrött, ahol atyja lelkész volt. Már 
17 éves korában rhetorikát tanított a losonczi iskolában, de onnan csak-
hamar eltávozott s Németországba utazott, hol a bölcsészetet és a klasszika-
filologiát tanulmányozta. Onnan hazatérve a Géczy családnál lett nevelő 
s e közben magánúton elvégezte jogi tanulmányait s az ügyvédi vizsgát 
is letette. Befejezvén növendékeinek kiképeztetését, a családtól végkielégí-
tésül oly tekintélyes összeget kapott, hogy annak kamataiból gond nélkül 
megélhetett volna. 1825-ben a tétlenséghez nem szokott férfiú elfogadta 
egyházunknak azt az ajánlatát, hogy a humanitási osztály vezetését vállalja el,„ 
kikötötte azonban, hogy professor címet viselhessen és hogy az egyház 
összes iskoláinak rektorává neveztessék ki. 1837-ig működött iskolánkban 
és kartársainak valódi mintaképül szolgált, hivatalában pontos és hűséges 
volt; tudását, tehetségeit egészen az igazgatása alatt állott tanintézetnek 
szentelte. 1837-ben lemondott állásáról,1 mivel az egyház vezetőinek intéz-
kedéseivel nem értett egyet. Lemondása után is hű és tevékeny tagja 
maradt az egyháznak, sőt 1843-tól 1848-ig iskolafelügyelő, 1862-től 1865-ig 
magyar egyházfelügyelő is volt. Végrendeletében 12,000 forintot hagyott az 
egyházra és iskolára. Meghalt 1872. január 22-én. Emlékére az egyház és 
iskola 1873-ban január havában a gimnázium dísztermében gyászünnepélyt 
tartott s a kerepesi temetőben levő sírjára sírkövet állíttatott. 

1 Lemondó levelének néhány részletét közöltük a 93. lapon. 

13 
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Munkatársa volt a Heckenast Gusztáv által kiadott Közhasznú 
Esmeretek Tárának, hová történeti cikkeket és az írók életrajzát írta. 

Feil György sok éven keresztül, 1823-tól 1870-ig volt az egyház 
orgonistája s egyúttal úgy, mint Babnígg, az éneket is tanította az iskolában. 
Az énektanítás virágzó volt az ő idejük alatt iskolánkban; nem volt egyházi 
vagy iskolai ünnepély, vagy nagyobb temetés anélkül, hogy az ifjúság négy 
hangra betanult chorálokat 'elő nem adott volna. Megvannak még az ének-
vizsgákra irott jelentések, melyekből láthatjuk, hogy énekből mit tanultak 
az egyes osztályokban. Fentebb a 139. lapon közöltük Feilnek a II. osztály 
énekvizsgájára készített kimutatását az 1833—34-ben végzett anyagról, 
mikor Petőfi Sándor is ennek az osztálynak volt növendéke. 

Dr Fröhlich Róbert, a M. T. Akadémia tagja, született 1844-ben 
Pesten. Lelkészi pályára készülve, theologiai tanulmányait Bázelben fejezte 
be. Ezután néhány évig mint segédlelkész működött, majd tanár lett a 
csurgói, később a pesti református gimnáziumban. 18/3-ban a mi főgimná-
ziumunkhoz választották meg előbb segédtanárnak, későb rendesnek. Két 
ízben az iskola igazgatója is volt. Iskolánkban a vallástant, latin, görög és 
német nyelvet tanította. Számos értekezést írt a pannóniai és daciai római 
régiségekről; munkatársa volt a Corpus Inscriptionum Latinarum-nak. 
Lefordította az Akadémia megbízásából Curtius Ernő „Görögök Történe-
tét". Elischerrel szerkesztette az általánosan ismert „Homerosi Szótárt". 
A tanulókkal való tapintatos bánásmódja, valamint tanártársai iránt tanú-
sított békés és hűséges barátságával fejlődő intézetünk megerősödésében 
kiváló érdemeket szerzett. 1894-ben az Akadémia főkönyvtárnokává válasz-
totta, azonban e díszes hivatalát nem sokáig viselhette, mivel 1894. május 
23-án meghalt. 

K. Galli Lajos született 1871-ben Békéscsabán. Előbb a nyíregyházi 
főgimnáziumban volt tornatanár, 1904 óta pedig a mi iskolánkban vezeti a 
testnevelést. A világháború alatt három évig Albániában katonáskodott. 
Tornatanári sikeres működésének legjobb bizonysága az, hogy iskolánk 
három bajnoki díjnak van birtokában. 

Góbi Imre született 1846-ban Hódmezővásárhelyen. Theologiai tanul-
mányait a jénai egyetemen fejezte be. Előbb a pozsonyi, majd a soproni 
evang. lyceumban működött. 1884. szeptemberében főgimnáziumunkhoz hívták 
meg a magyar nyelv és irodalom s a történelem tanárának s Böhm 
távoztával 1896-ban az intézet igazgatójává választották s e hivatalában 
működött 1909. június végéig; ekkor megvált iskolánktól és az egyetemes 
egyház Luther-Otthonának igazgatását vette át. 

Főgimnáziumunk életében új iskolaépületünk helyének megválasztása, 
az építés munkájának és módjának céltudatos előkészítése által feledhe-
tetlen érdemeket szerzett. Tankönyvei tömörségük, világosságuk által tűnnek 
ki és széles körben terjedtek el. 1893. őszén az ág. hitv. ev. bányakerület és a 
magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem levéltárainak őrévé választotta 
meg. Költeményein, beszélyein és fordításain kívül sok iskolában kedvelt 
tankönyveket írt, ezek a következők: 1. Magyar irálytan. A stilisztika első 
része. 1886. 2. Szerkesztéstan. A stilisztika második része. 1887. 3. Szer-
kesztéstan és rhetorika 1888. 4. Poétika. 1889. 5. A ,magyar nemzeti irodalom 
története. 1892. 
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Jelenleg nyugalomban él s csak néha ad hangot egy-egy szép költe-
ményében a világháborúban szenvedett nagy vesztesége feletti bánatának. 

Greguss Gyula, a M. T. Akadémia tagja, G. Ágost öccse, született 
1829-ben Eperjesen. Eleinte a jogi pályára készült s e mellett fiatal korá-
ban kezdte tanulmányozni a spanyol és portugál nyelvet; miután a sza-
badságharcot mint honvéd tüzértiszt végigküzdötte, tanulmányait a bécsi 
egyetemen és polytechnicumon végezte be. Onnan visszatérve, nevelő lett 
gróf Bethlen Józsefné, gróf Leiningen Károly özvegye családjánál. 1875-ben 
iskolánkhoz választották meg a mennyiségtan és természettan tanárává; 
két ízben volt az iskola igazgatója is. Tanítványai osztatlanul szerették és 
tisztelték, az egyház tagjai és tanártársai mindnyájan nagyrabecsülték. Sok 
természettudományi értekezést írt, kiváló érzéke volt a természettudomá-
nyok népszerűsítése iránt. írt természettudományi tankönyveket, lefordította 
Camoens „Luziádá"-ját, Győry Vilmossal pedig Calderon „Az állhatatos 
fejedelem" című színmüvét. Tanítványai és az iskola fájdalmára 1869. szept. 
5-én meghalt. Tankönyvei a következők voltak: 1. Közönséges természet-
tan. A M. T. Akadémia által a hölgyek dijával jutalmazott pályamunka. 
1861. — 2. Természettani földrajz. A mívelt rendek szükségeihez alkal-
mazva. A M. T. Akadémia által a magyar hölgyek díjával jutalmazott 
pályamunka. 1864. — 3. Természettan. 1867. 

Gretzmacher Jenő született 1881-ben Lőcsén. Kolozsvárott elvégezvén 
tanulmányait, gróf Teleki László családjánál nevelősködött. 1906. szeptem-
bere óta működik főgimnáziumunkban mint a magyar és német nyelv 
tanára. Munkássága az iskolai életre szorítkozik, de e mellett évek során 
át tanítja iskolánkban a gyorsírást. 

Győry Vilmos, a M. T. Akadémia tagja, született 1838-ban Győrött. 
Szüleivel Pestre jött s elvégezte iskolánkban a hat gimnáziumi osztályt. 
Szülei ekkor sanyarú helyzetbe jutván, nem akarták őt tovább taníttatni, 
hanem könyvkereskedősegédnek szánták. De volt tanára, Argay János 
közbenjárására nagy áldozatok árán tovább taníttatták a piaristák gimná-
ziumában, ahol elvégezve a VII. és VIII. osztályt, az érettségit kitűnő 
sikerrel tette le. Mint nevelő működött Dessewffy Ottó házánál. Sok idegen 
nyelvet tanult; egy évet töltött Németországban. Hazatérve, előbb Pesten 
volt segédlelkész Székács mellett egy évig s ez idő alatt iskolánk osz-
tályaiban a vallástant tanította. 1863-ban Orosházán választották lelkésszé, 
ahonnan 1876-ban a budapesti ág. h. ev. magyar egyház lelkészévé hívták 
meg. Nagy irodalmi munkásságát itt csak távolról jelezzük. Kitűnő verse-
lése és gondos prózája a műfordítás mesterévé avatta. Mintaszerű pap és 
egyházának jeles szónoka volt; valódi lelki atyja, bizalmas barátja híveinek. 
Gimnáziumunknak mindenkor hü barátja és pártfogója volt s felvirágoz-
tatását tőle telhetőleg előmozdítani igyekezett. Iskolánk ifjúsága részint 
személyes érintkezés, részint az ifjúság számára irt jeles müvei útján 
tanulta szeretni és becsülni a jeles vallástanárt és jószívű lelkészt. Barátai 
és tisztelői mély fájdalmára meghalt 1885. április 14-én. 

Haberern Jonathan, a M. T. Akadémia tagja, született 1818-ban 
Felkán. A Darvas, gróf Mikes és Szirmay családoknál nevelősködve több 
ízben beutazta a nyugati országokat. 1852-ben a szarvasi ág. h. ev. fő-
gimnáziumban lett a filozófia, a görög és német nyelv rendes tanára, majd 

17* 
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később ugyanazon iskola igazgatójává választották. 1858-ban a budapesti 
egyesült protestáns theologiához hivták meg tanárnak. Magyarra átdolgozta 
Curtius Görög nyelvtanát s különösen Aristotelessel foglalkozott. Meghalt 
1880-ban. Iskolánkat két ízben segítette ki mint óraadó tanár, az 1867- 68. 
és 1868—69-i tanévben. Az előbbi évről szóló értesítőben, ahol Greguss 
Gyula igazgató betegségéről van szó, őróla ezeket olvassuk: „Ekkor 
pótló tanerő kellett, mely feltaláltatott Haberern Jonathán theol. tanár és 
magy. akadémiai tagban, ki szíves volt az isk. év bezártáig a főgimnázium 
osztályaiban hetenként 10 órát pótolni. Szerencséjére volt a gimnáziumnak, 
hogy a pótolásra ezen szakértő és ügybuzgó férfiú megnyerethetett." 

Halubka Pál az 1823-ban megnyílt humanitási osztály első tanára,, 
aki csak rövid ideig működhetett iskolánkban, mivel már a következő 
év elején fiatalon meghalt. Azelőtt a nagyváradi református iskolában 
működött, mint német nyelvtanító. Több „gyászversezetet" adott ki elhunyt 
előkelőségekről. Egy szabadszellemű munkáját Tübingenben akarta ki-
nyomatni, de az ottani hatóság nem engedte kiadatni, s a bécsi cenzúra 
útján az illető munka a budai helytartótanácshoz került, amely szintén 
megtiltotta kinyomatását. Hogy milyen lehetett tartalma, azt címe eléggé 
elárulja : „Freymüthige Betrachtungen eines Sonderlings über den allgemeinen 
Zustand der Menschheit; oder über das Eigenthumsrecht." 

Hamvas József született 1871-ben Győrött. A pozsonyi ág. h. ev. lyceum 
rendes tanára a csehektől kiutasítva főgimnáziumunkhoz osztatott be az. 
1919—20. és következő tanévben. Sokoldalú irodalmi működést fejtett ki. 
Petőfi születésének évszázados fordulójára irta Petőfi című költői elbeszé-
lését, Petőfi verses életrajzát, melyet kicsinyek és nagyok örömmel forgatnak. 

Dr Hazay Olivér született 1885-ben Bényben (Esztergom m). Isko-
lánknak volt kiváló tanulója, 1907 óta pedig lelkes és buzgó tanára ; 
magyar-német nyelvet és filozófiát tanított. A filozófiával nagy törekvéssel 
foglalkozott, s több értekezést is ír t ; nagyobb munkája Berlinben jelent 
meg : „Die Struktur des logischen Gegenstandes" cím alatt. Tanítványai 
érdeklődését a művészetek és a külföldi irodalom iránt nagy mértékben 
felébresztette és vezette, s velük mindig meleg szeretettel érintkezett és 
feledhetetlen benyomást tett rájuk. Pedagógiai nézeteit következő müvében 
fejtette ki : „Egy könyv szülők, tanárok és volt diákok számára". 1911. 
A sok munka azonban megtörte gyenge szervezetét s 1917 május 4.-én 
szülői, barátai és tanítványai nagy fájdalmára kora ifjúságában meghalt. 

Dr Heinrich Gusztáv-nak iskolánk Naplója 144. lapján a következő, 
sajátkezüleg írt életrajza olvasható: „született 1845-iki március 17,-kén 
Pesten ; az algimnáziumot a pesti ág. hitv. evang., a főgimnáziumot a pesti 
kegy. rendi és kir. kath. főgimnáziumban végezte, mely utóbbinál 1861-ben 
„kitüntetéssel érettnek" nyilváníttatott. Tanári pályára határozván magá t 
a bölcsészeti tanulmányokat, — tüzetesen a német nyelvészetet, történelmet 
s földrajzt, — a lipcsei és bécsi egyetemeknél folytatta, s ezeknek bevé-
geztéül a pesti tud. egyetemnél 1866-ban bölcsészettudori oklevelet nyert. 
A pesti egyház által 1867-ben hivatott meg helyettes tanárnak, s ezen idő 
óta a pesti gimnáziumnál működik. Ezen meghívás óta több munka is 
jelent meg tőle nyomtatásban ; nevezetesen : Deutsche Verslehre, zunächst 
für höhere Lehranstalten. — C. Julius Caesars Commentarien über den, 
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gallischen Krieg, übersetzt und erklärt. — M. Tullii Ciceronis Cato 
Maior és Laelius, magyarázatos kiadások. — Deutsches Lesebuch für 
Obergymnasien und Oberrealschulen, I. kötet. — A magyar-osztrák 
birodalom földrajza. — Számos kisebb értekezés és könyvismertetés, 
különösen a „Tanügyi füzetekben," melynek társszerkesztője volt és az 
orsz. tanáregylet közlönyében, melynél a szerkesztőbizottság tagja volt. 
Azonkívül a „Germán nyelvcsaládról" szóló terjedelmes nyelv- és irodalom-
történeti értekezés a gimnáziumnak 1868—69. és 1869—70.-iki értesítőjében. 
(Vége az 1870—71.-iki értesítőben fog megjelenni.) Pesten, 1870. július 1.-én." 

A magyar tudományos világnak ez az egykori vezérférfia iskolánkban 
kezdte meg tudományos pályafutását; itt élte bele magát a tanári munkakörbe, 
kezdve mint testületi jegyző, alakítva német önképző-társulatot, könyvtárt 
kezelve, órarendet készítve és majálist rendezve. Tanítványai szerették s az 
egyház elöljárói is örömmel látták buzgó munkásságát, erre mutat az is, hogy 
az egyházi közgyűlés 3 évi helyettes tanárság után a hármas jelölés mellőzé-
sével 48 szavazattal egyhangúlag tanárrá választotta. Itteni működése azon-
ban nem sokáig tartott, mert már 1873. május 16-án az iskolabizottság 
lemondó levelét tárgyalta, miután a gyakorló gimnáziumhoz hivatott meg 
tanárnak. Köztudomású, hogy később mily sokoldalú és nagykiterjedésű 
munkásságot fejtett ki a német és magyar filológia terén; a hazai tanügy 
átalakításában is nagy része volt. A M. T. Akadémiának és más tudományos 
és irodalmi társaságoknak évtizedek óta irányadó férfia volt. Meghalt 1922. 
november 7.-én. 

Dr Hittrich Ödön született 1865-ben Komáromban. 1893-ban válasz-
tották meg főgimnáziumunkhoz a latin és görög nyelv tanárává, miután 
előbb két évig működött Hajdúböszörményben és két évig Selmeczbányán. 
1914-ben igazgatóvá választották s e tisztséget jelenleg másodízben viseli, 
egyszersmind bányakerületi tanfelügyelő és címzetes királyi tankerületi 
főigazgató. 1917-ben IV. Károly király a II. osztályú polgári hadi érdem-
kereszttel tüntette ki. Adott ki tankönyveket és pedig a következőket: 1. 2. Latin 
nyelvtan. I. Alaktan 1899. II. Mondattan 1901. — 3. 4. Latin olvasó- és 
gyakorlóköiiyv az I., II. osztály számára. 1900. 1903. — 5. Latin olvasó-
könyv a III—IV. osztály számára. 1907. — 6. Latin szókönyv 1909. — 
7. 8. Magyarázatokkal kiadta a következő auctorokat: C. Sallustius Crispus, 
Bellum Jugurthinum 1895; C. Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico 
1899. - 9. Latin Szókönyv 1909. — 10. Római régiségek 1910. — 11. Görög 
régiségek 1912. — 12. Palaestra Latina, latin gyakorlati segédkönyv szülők 
és magántanulók számára. Irt ezeken kivül tudományos és ismeretterjesztő 
cikkeket s tartott különféle felolvasásokat é$ előadásokat. 

Hoff mann Péter született 1790-ben Felsőnánán (Tolna m.). A leány-
iskola 1818-ban felállíttatván, a fiúiskolában megkezdték a latin nyelv 
tanítását s ez volt az első lépés a gimnáziumi oktatás felé. E tantárgy 
tanítását Hoffmann Péterre, az elemi iskolák igazgatójára bízták, aki mint 
tanító az elemi iskolában 1813 óta működött. Az ő és Schedius Lajos 
iskolafelügyelő érdeme, hogy a pesti evangélikus egyház iskolája volt az 
első a hazában, melyben Pestalozzi elveit először alkalmazták. Hoffmannra 
a latin nyelv behozatalával nagy feladat várt. A kétosztályú, de három 
évfolyamra tagozott elemi iskolában különböző korú növendékeket kellett 
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oktatnia, s a második osztályban az értelemgyakorlatokon s vallástanorc 
kívül a latin nyelvet, az ó-kori régiségeket és az ó-kori földrajzot latin 
nyelven, a természet- és földrajzot magyar nyelven, a többi tantárgyat, 
melyek között népszerű logika és algebra is volt, német nyelven kellett 
tanítania. E nagy feladatnak csak úgy felelhetett meg, hogy naponként 
nyolc órán át tanított az iskolában s e fárasztó munka mellett még éjjeleit 
is pedagógiai müvek tanulmányozására fordította. Az ő kedvéért az egyház 
az iskolai könyvtár gyarapítására évenkénti 300 frtot szavazott meg. 
Hoffmann a sok munkától betegeskedni kezdett, s hogy súlyos terhén 
könnyítve legyen, az egyházi elöljáróság melléje segédtanítóul Stuhlmüller 
Sámuelt alkalmazta. Hogy betegségén segítsenek, a vagyonosabb egyház-
tagok aláírás útján pénzt is gyűjtöttek gyógyítására. Ki is küldték 
Budakeszibe üdülni, abban az időben, mikor a harmadik Canonica 
Visitatiót tartotta Lovich Ádám superintendens, aki az ö lakásában szállt 
meg; de a levegőváltozás már nem segített a derék férfiún; 1821. május 
21-én meghalt. Arcképét az egyház lefestette. 1821. június 29-én, neve-
napján gyászünnepélyt tartottak Petz Christián lakásának termében, melyen 
több egyháztag és volt tanítványai is megjelentek. 

vezekényi Horváth Zsigmond született 1837-ben Albertiben (Pest m.). 
Kitűnő tehetség volt és jeles filológus, de állhatatlan természete miatt 
sehol sem volt maradása. Főgimnáziumunknál 1858-tól működött. A latin 
és görög nyelvben való alapos jártasságával az egyháztanács annyira meg 
volt elégedve, hogy egy ízben külön kifejezést adott annak a kívánságának, 
hogy a gimnáziumban a görög nyelvet ő tanítsa. Két éven át helyettes 
igazgató is volt. Egy ízben külön egyetemi jellegű előadásokat is tartott 
az iskolában Pindarosról. Egyike volt legképzettebb tanárainknak. A filológiai 
szakban alig volt hozzáfogható az országban. Az ó- és új-görög, latin, 
olasz, francia, német, tót, orosz nyelvet oly folyékonyan beszélte, mint 
a magyart. Az 1870. év elején állásáról lemondott. Iskolánk Naplójának 
185. lapján olvasható működési bizonyítványa, melyben Hunfalvy Pál 
gimnáziumi felügyelő ezt írja róla : „Jártassága a görög és latin nyelvekben 
nagy, sőt a hazai tudományos viszonyokhoz képest jelesnek mondható. 
Előadni mind magyar, mind német nyelven egyaránt nagyon képes." 
Ezután családjával Oroszországba költözött, hol nyolc évig Pétervárott 
élt mint egyik császári felsőbb tanintézet tanára. A honvágy azonban 
visszahozta, s ekkor tanfelügyelőnek nevezték ki, de ebben az állásában 
sem maradhatott meg s Pestre jött, hol hosszú betegeskedés után meg-
halt a Rókus kórházban 1884-ben. Temetéséről régi barátja Keleti Károly 
gondoskodott. Irt több tudományos cikket. Munkái: 1. Görög nyelvtan 
1865. 2. Latin prosodia és metrika 1867. 3. Plató, Socrates védelme és 
Critója, magyarázatos kiadás 1867. 4.Chrestoinathia Xenophon Cyropaediája, 
Anabasisa és Socrates nevezetességeiből 1867. — 5. Siebelis János, 
Tirocinium poéticum, vagyis olvasmányok latin költőkből kezdők számára 
1867. — Szerkesztette 1867-ben a Budapesti Tanáregyesület Közlönyét és 
lefordította Napoleon Caesar-jának második kötetét. 

Kaczián János esperes lelkész született 1861-ben Rozsnyón (Gömör 
m.). Mint vallástanár működött iskolánkban az 1894—95-i tanévben. 
1905. október 8-ika óta a fasori lelkészi kör lelkésze s e minőségében 
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iskolánk evangélikus ifjúságát a konfirmációi oktatásban szokta részesíteni 
s az egyház kebelébe felvenni. Évek során át tiszteljük iskolánkban mint 
érettségi elnököt is, ki mindig jóakarattal viseltetik tanítványaink és 
főgimnáziumunk iránt. 

Kanya Pál született 1794-ben Tiszolcon (Gömör m.). Mint lelkész-
jelölt, kandidatus, Magyarország felső vidékein több nemes úri családnál 
nevelősködött. A pesti evang. egyháznak Schwartner Márton egyetemi 
tanár, kivel ismeretségben állott, melegen ajánlotta. Schwartner pártfogoltja 
tisztességesen megállta helyét. A klasszikus nyelvekben való alapos 
készültsége mellett a hazai nyelvek közül a magyar, német és tót nyelven 
egyformán beszélt. Mint tanító, teljesen megfelelt a beléje helyezett 
bizalomnak s híven megvalósította az oltár előtt 1821-ben történt ünnepélyes 
beiktatása alkalmával tett azt az ígéretét, hogy legjobb tehetsége szerint 
iparkodni fog az egyház és az iskola javára működni. Később Taubner 
lemondása után 1843-tól 1845-ig, majd Tavasy hadbavonulása után 
1848-tól 1860-ig a legválságosabb időkben volt az iskola igazgatója. 
Mint az egyetemes egyháznak és a helybeli egyháznak levéltárnoka s a 
német gyülekezet jegyzője, évek során át hasznos szolgálatokat tett az egy-
háznak. 1822. július 30-án tartott nyilvános osztályvizsgáján jelen volt 
Mária Dorothea, aki őt később gyermekei, József főherceg és Henriette 
főhercegnő, a későbbi belga királyné mellé házitanárul alkalmazta. 1860-ban 
Stuhlmüller Sámuellel együtt aláírás útján gyűjtött összegből teljes 
fizetéssel nyugdíjazták. A könyvtárhoz katalógust, a levéltárhoz regiszte-
reket készítve, sokoldalúlag fáradozott az egyház érdekében. Tankönyveket 
is irt. Meghalt 1876. június 16-án. Cikkei megjelentek a Tudományos 
Gyűjteményben, a Nevelési Emléklapokban, az idősb Schedius Lajos János 
halotti tiszteletére kiadott Emlékszavak című munkában és iskolánk 
értesítőjében. Munkái: 1. A budapesti ágost. hitv. iskolák története 1825-ig. 
2. Skizzen zur Geschichte der evangelischen Schulanstalten A. C. zu 
Pesth, aus Veranlassung der Freudenfeier der 50-jährigen . . . Wirksam-
k e i t . . . des Herrn Joh. Ludw. v. Schedius. 1842. 3. Népszerű földrajzi 
oktatás, iskolai és magánhasználatra. 1847. 4. Számtan. 1848. 5. A pesti 
ágost. hitv. magyar-német egyesült evangyélmiak középponti (országos ?!) 
főtanodája. 1864. 

Kari János orvos-sebész doktor, múzeumi segédőr és egyetemi 
magántanár, született 1842-ben Cservenkán (Bácsbodrog m.). A bécsi egye-
temen tanárai oly érdeklődést keltettek benne az ichthyológia iránt, hogy 
kizárólag ezzel kezdett foglalkozni. Iskolánkban 1874-től 1882-ig működött 
mint az intézet nagytudományú, buzgó és lelkiismeretes tanára. Meghalt 
1882. január 25-én. Sok cikke jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Értesítőjében, a Természettudományi Közlönyben, a Magyar Tanügyben, a 
Természetrajzi Füzetekben. Magyarország halainak legalaposabb ismerője 
volt. Munkái: 1. Jelentés az 1871-iki kirándulásom alkalmával Trieszt és 
Fiume környékén tett állattani gyűjtésemről. 1871. 2. Kalauz a Magyar 
Nemzeti Múzeum halgyűjteményében. 1879. (Károli János név alatt.) 
3. Magyar földrajz és természetrajz. 1880. (E műben ö írta a természetrajzi 
részt, míg a földrajzit Scholtz Albert dolgozta ki.) 
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Klaniczay Sándor született 1886-ban Likéren (Gömör m.). 1909-töl 
kezdve a Selmecbányái ág. h. evang. lyceumban működött mint a magyar-
és latin nyelv tanára, szolgálva a magyar kultúrát és az evangélikus iskolát 
az 1918—19. tanév végéig, amikor a Felvidéknek cseh megszállása feldúlta 
az iskolát és szétüzte a tanárokat. 1919. szeptember havától iskolánk-
ban működik mint beosztott menekült tanár, 1922. december havában 
egyházunk képviselőtestülete a tanári kar ajánlatára rendes tanárrá 
választotta. 

Dr Kiiment Jenő született 1879-ben Péteriben (Pest m.). 1903. óta 
működik iskolánkban, mint a latin és görög nyelv tanára. Részt vett a 
világháború leggyilkosabb frontján lefolyt harcokban. 1915. december 7-én 
a Doberdo mellett lévő Monte San Michelén olasz hadifogságba került, 
ahonnan mint csererokkant 1919. február 10-én hazatért és azóta folytatja 
munkásságát 

Dr Koch István, született 1883-ban Kisperegen (Arad m.). 1910 óta 
főgimnáziumunkban a történet és földrajz tanára. A világháború alatt 
Stolacon (Hercegovina), majd S. Giovanni di Medua-ban (Albánia) száza-
dosi rangban teljesített katonai szolgálatot. 1918 végén visszatért iskolánk-
hoz. Részt vett a Középiskolai Történelmi Atlasz szerkesztésében az újkori 
világtörténelmi lapok tervezésével. 

Kollár Aladár született 1895-ben Cegléden. Mint mathematika-fizika 
szakos helyettes tanár 1920 óta tanít iskolánkban ; jelenleg a már második éve 
szabadságon lévő Renner János tanárt helyettesíti. 

Kovács János felszentelt lelkész, született 1872-ben Acsádon (Vas m.). 
Iskolánknál 1900 óta működik, mint a magyar és latin nyelv tanára. 
Munkássága az iskolai életre szorítkozik; hogy milyen eredménnyel, annak 
legjobb bizonysága az, hogy az 1922. október 8-án a fővárosi gimnáziumok 
legkiválóbb tanulói között rendezett latin nyelvű versenyen az ő tanítványa 
dolgozott a legjobb eredménnyel. 

Dr Kubacska András született 1871-ben Nyíregyházán. 1898-ban, 
mint egyetemi hallgató pályadíjat nyert a következő tételt tárgyaló dolgo-
zatával : „Vizsgáltassék meg Sterneck R. Magyarországon eszközölt inga-
megfigyelései alapján az összefüggés a nehézségi gyorsulás és a talaj 
geológiai szerkezete között, különös tekintettel a Balaton éjszaki részére". 
1897-től 1901-ig a budapesti tudományegyetemen mint tanársegéd működött. 
Több tudományos értekezést írt. 1903 óta iskolánkban tanítja a természetrajzot 
és földrajzot. A természetrajzi szertár mintaszerű berendezésével és éveken 
át való gondozásával iskolánknak igen nagy szolgálatot tett. Közkedvelt-
ségnek örvendenek a Fasori Evangélikus Szövetségben tartott népszerű 
természettudományi előadásai. Több izben mint igazgató-helyettes is 
működött. 

Dr Lakits Ferenc született 1850-ben Pécsett. Iskolánkban 1883-tól 
1886-ig volt helyettes tanár, a mathematikát és fizikát tanítva. Nagyszámú 
cikkei többnyire a csillagászattal foglalkoznak. 

Lehr Albert a M. T. Akadémia tagja, született 1844-ben Sárszent-
lőrincen (Tolna m.). Tanulmányait a német egyetemeken fejezte be. 
1873-tól 1898-ig főgimnáziumunknak volt tanára s magyar irodalmi, nyel-
vészeti és esztétikai tanításaival növendékeire mély hatást gyakorolt. Arany 
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János Toldijához írt nagytudású magyarázatai országszerte nagyban hozzá-
járultak a magyar ifjúság ízlésének, irodalmi műveltségének fejlesztéséhez. 
Könyvei hathatósan elősegítették azt, hogy az új nemzedék a magyar 
nyelvet megszeresse és a magyar lélek megnyilatkozásait megismerje. írt 
sok nyelvészeti cikket különböző folyóiratokba és újságokba. Fordított 
latinból, németből, franciából. Jelenleg az Akadémia megbízásából az 
Arany-szótáron dolgozik. Mikor nyugalomba vonult, tanítványai 1899. októ-
ber 22-én ünnepet rendeztek tiszteletére s ez alkalommal Stróbl által 
készített Toldi-szoborral ajándékozták meg. 

Dr Loisch János született 1878-ban Nagyszalókon (Szepes m ) . Isko-
lánknál 1903 óta möködik, mint a magyar és német nyelv és filozófia tanára. 
1909-ben egy évet külföldön töltött s ez alkalommal Berlinben és Grenoble-
ban egyetemi előadásokat hallgatott és középiskolákat látogatott főképpen az 
anyanyelvi irodalmi oktatás módszerének tanulmányozása végett. írt irodalom-
történeti és filozófiai cikkeket. Intézetünkben megalapította a magyar irodalmi 
osztálykönyvtárt és a modern irodalmi szertárt. Az ifjúságnak modern testi 
és lelki nevelése iránt való érdeklődéséből szervezte és vezette több éven 
keresztül iskolánk cserkészcsapatát, s többízben szervezett sí-tanfolyamot. 
A világháború alatt, 1915-ben iskolai színielőadást is rendezett. 

Dr Losonczi Zoltán született 1894-ben Késmárkon. Iskolánkban a 
magyar és német nyelvet tanítja 1917 óta. Számos nyelvészeti cikke jelent 
meg a Magyar Nyelvőrben, a Magyar Nyelvben, a Nyelvtudományi Közle-
ményekben. A M. T. Akadémia Nagy Szótárának munkatársa. 

Majba Vilmos evangélikus lelkész, született 1865-ben Modorban 
(Pozsony m.). Az 1892—93. tanévben iskolánkban volt helyettes vallástanár. 
Buzgó munkásságot fejtett ki a Luther-Társaság által tervezett tankönyv-
vállalat megvalósítása érdekében, melynek célja lett volna egyrészt az egyházi 
irodalom fejlesztése, másrészt szegénysorsú jeles papfiaknak és leányoknak 
tanulási idejük alatt való segélyezése. 

Maurer János született 1850-ben Pesten. 1888-tól 1908-ig iskolánk 
tornatanára volt mint a Nemzeti Torna Egylet művezetője. Az egyes szerek 
használatáról és a tornatanítás módszeréről több cikket irt a „Tornaügy" 
című folyóiratba, kiadott több tornászati szakkönyvet is. 

Mauritz Rezső született 1839-ben Gölnicbányán (Szepes in.). Iskolánk-
ban 18ö4-től 1873-ig tanította a mennyiségtant és természettant. 1873-ban a 
pesti állami főreáltanoda tanárává neveztetett ki. Sok pedagógiai cikket irt 
a szaklapokba; adott ki német nyelvtanokat mennyiségtani és természet-
tani tankönyveket. 

Melczer Lajos született 1806-ban Osztrolukán (Zólyom m.). Iskolánk-
ban 1838-tól 1860-ig működött. Kiváló tanár és tankönyvíró volt. Munkái: 
1. Gyakorlatokon épült magyar szabályzatú latin nyelvtudomány. 1836. 
2. Népszerüleg tanító magyar nyelvész, a tótajkú ifjúság számára. 1837. 
3. Magyar szavalás és latin-magyar-német szótaglalás és fordítás gyakor-
latai. 1842. 4. Magyar és német szó- és mondattan. 1842. 5. Oktatás a 
természet és földleírás elemeiben. 1845. 

Melich János, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Magyar Nem-
zeti Múzeumi igazgató, egyetemi tanár, született 1872-ben Szarvason. Isko-
lánkban az 1896—97-i tanévben volt helyettestanár. A magyar nyelv tör-
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ténetének és fejlődésének egyik legalaposabb ismerője; nagykiterjedésű 
tudományos munkásságának összefoglalása az általa és Gombocz Zoltán 
által szerkesztett korszakalkotó Magyar Etymologiai Szótár. 

Mikola Sándor, a Magyar Tud. Akadémia tagja, született 1871-ben 
Péterhegyen (Vas m.). 1897 óta iskolánkban mint a mennyiségtan és természet-
tan tanára működik. A természettan tanításának eredményesebbé tétele 
céljából évek óta tanulói fizikai gyakorlatokat tart. Természettani szertárunkat 
is hosszú idő óta ilyen irányban gyarapította. Több tudományos társulatnak 
tisztviselője, szerkesztője az Urániának és a Mathematikai és Physikai 
Lapoknak. írt ismeretterjesztő cikkeket, iskolaügyi könyveket és szoros 
értelemben vett tudományos munkákat. A modern mathematikai oktatásnak 
iskolánkban való meghonosítása ügyében Rátz Lászlóval együttesen munkál-
kodott. A világháború végén itthon és a külföldön buzgó munkásságot fejtett 
ki az elszakított vendvidék érdekében ; a magyar békedelegációnak tagja volt. 

Morascher Hugó orgonaművész, született 1871-ben Szászrégenben 
(Maros-Torda m.). 1905-től kezdve a fasori evang. gyülekezet orgonistája s 
ezzel egyúttal főgimnáziumunk énektanára is, ki az alsó osztályokban egy-
házi és világi éneket tanít. 

Oppel Imre született 1883-ban Keszthelyen. Főgimnáziumunk rajz-
tanára; iskolánkhoz a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906-ban nevezte 
ki. Több ízben rendezett rajz- és kézügyességi kiállítást. Mint tüzérfőhadnagy 
résztvett a világháborúban. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 
titkára. Mint festő is szerepel a kiállításokon. 

Dr Ormay Lajos született 1861-ben Kispalugyán (Liptó m.). Iskolánk-
ban a mennyiségtan és természettan tanára volt 1887-től 1889-ig. Alapos 
képzettségével és szerencsés tanítási módszerével nemcsak tanártársainak 
szeretetét, becsülését és az egyházi elöljáróság teljes megelégedését vívta 
ki, hanem tanítványaiban is képes volt a ragaszkodó bizalmat személye 
iránt felkelteni. 1889. május 5-én maga vetett véget nagy reményekre 
jogosító életének. Lélektanilag rejtélyes halála előtt kelt végső iratában 
100 forintos alapítványt tett a főgimnázium legjobb mathematikusa részére, 
mely alapítványhoz az ifjúság elhúnyt tanárának koporsójára helyezendő 
koszorúk beszerzésére gyűjtött pénzből, mint maradék összeget, 40 forint 
59 krajcárt csatolt. A Magyar Philosophiai Szemlében két cikke jelent 
meg a következő címen: „A mathesis a positiv philosophia rendszerében" 
és „A csillagászat a pozitív philosophia rendszerében". 

Dr Peez Vilmos, a Magyar Tud. Akadémia tagja, született 1854-ben 
Sztrimbulyban (Szolnok-Doboka m.). Iskolánkban a latin-görög nyelvet tanította 
1877-től 1890-ig, ekkor az egyetemre neveztetett ki. Nagy tudományos mun-
kásságot fejtett ki, célul tűzve ki azt, hogy az ó-görög és latin filológia 
tanulmányát egyesíteni kell a közép- és újkori görög és latin filológia 
tanulmányozásával. Különösen a magyarok ősidejét tárgyaló görög írókkal és 
a görög költők trópusaival foglalkozott behatóan költői és kultúrhistóriai 
szempontból. Iskolánk egyik nagyképzettségű és törhetetlen munkaerejű 
tanára volt, aki főgimnáziumunknál a nyelvtudományi szakon 13 évig nagy 
sikerrel tanított; a tanári testület pedig benne egy szeretett tagjának eltávozá-
sát sajnálta, aki a testülettel együtt érezve, vele jóban és rosszban égyiránt 
osztozott. 
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DrPetz Gedeon, a Magyar Tud. Akadémia tagja, született 1863-ban Harkán 
(Sopron m.). Tanulmányait a német egyetemeken fejezte be. Iskolánkban 
1888-tól 1896-ig működött, amikor a budapesti egyetemen a germán filo-
lógia tanára lett. Az 1890—91-iki tanév folyamán Lehr Alberttel javaslatot 
készített az intézetünkben használandó nyelvtani terminológiára vonatkozó-
lag, mit a tanári testület elfogadott és magáévá tett. 1891-ben tartott tanári 
székfoglaló értekezésének tárgya volt: Luther és a német irodalmi nyelv 
alakulása. Alaposan foglalkozott a magyar húnmonda kérdésével, hangtani 
problémákkal s a magyar és német nyelv és irodalom kapcsolataival és 
érintkező pontjaival. Rövid ideig tartó tanári munkásságára örömmel emlé-
keznek vissza egykori kartársai, valamint tanítványai. 

Ráth Arnold született 1849-ben Dobsinán. Theológiai pályára készült. 
Nevelősködött gróf Andrássy Manó családjánál s ezen idő nagyobb részét 
Genfben töltötte; később a József-műegyetem kísérleti fizikai tanszékének 
tanársegédje lett. 1876 óta főgimnáziumunkban volt a mennyiségtan és ter-
mészettan tanára. 1886-ban, mikor a magyarhoni evangélikusok a közép-
iskolai tantervet revideálták, elkészítette a mértan tanításának részletes 
tervét. Később az egyetemes tanügyi bizottság jegyzője lett. 1889 óta a 
Nemzeti Torna Egylet működésében is élénk részt vett. 1895 óta könyvtár-
noka volt a Kir. Magyar Természettudományi Társulatnak. Cikkei a Termé-
szettudományi Közlönyben jelentek meg; a Magyar Philosophiai Közlönyben 
is megjelent egy dolgozata e cím alatt: „A mechanika, physika s chemia 
állása a pozitív philosophia rendszerében". Tankönyveket is írt, ezek a 
következők: 1. A kísérleti chemia elemei. 1881. 2. A kísérleti természettan 
kézikönyve. 1886. 3. A mathematikai és fizikai földrajz elemei. 1887. 4. Mennyi-
ségtani jegyzetek. 1891. Nyugalomba vonult 1920 elején és meghalt 1921. 
december 18-án. Temetésén a testület nevében Dr Szigethy Lajos mondott 
búcsúszót. Beszédét alább közöljük, mivel Ráth Arnold 44 éven át működött 
intézetünkben s határozott egyénisége nagy befolyást gyakorolt iskolánk 
életére a nyolcvanas és kilencvenes években. (Lásd a 18. c. mellékletet.). 

Rátz László született 1863-ban Sopronban. Egyetemi tanulmányait 
Berlinben és Strassburgban fejezte be. 1890 óta főgimnáziumunkban a 
mennyiségtan tanára. 17 éven át volt az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület 
tanárelnöke; 30 éven át volt a kebelbeli tanárok anyagi ügyeire jótékony 
hatást gyakorló Formica nevű takarékegyletnek vezetője. Az iskola tanít-
ványaival több hazai és külföldi nagyobb kirándulást rendezett. 1909-től 
1914-ig a főgimnázium igazgatója volt; visszalépése után pedig az 
egyházi képviselőtestület a főgimnázium tiszteletbeli igazgatója címével 
tüntette ki és a képviselőtestület örökös tiszteletbeli tagjának választotta 
meg. Irodalmi munkássága irányító befolyással volt a hazai középiskolai 
mathematikai oktatásra. Tanítványai itthon és külföldön elismerést szerez-
tek iskolánknak. Mint igazgató az igazgatói irodát újjászervezte s az iskola 
egész életére kiható figyelemmel iparkodott intézetünk jó hírnevét emelni 
és erősíteni. 

1896-tól 1914-ig szerkesztette és kiadta a Középiskolai Mathematikai 
Lapokat. Többi munkái a következők: 1. Mathematikai Gyakorlókönyv: 
I. Algebra, II. Geometria. 2. A függvények és az infinitezimális számítás 
elemei a középiskolában (Mikola Sándorral). 3. A függvények és az infini-
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tezimális számítás elemeinek tanítása a középiskolában. „A középiskolai 
mathematikai tanítás reformja" című könyvben. 

Az egyházi életben is tevékenyen működik mint a különböző bizott-
ságok tagja s egyúttal esperességi és egyetemes egyházi biró is. 1909-ben 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a mathematikai oktatás 
nemzetközi bizottságába Magyarország egyik képviselőjévé nevezte ki, 
s mint ilyen résztvett a Milanóban, Cambridgeben és Párizsban tartott 
nemzetközi kongresszusokon. 1910-ben a franciaországi „Ministére de 
l'instruction publique et des beaux-arts" megtisztelte az „Officier d'Académie" 
címmel. A Közoktatási Tanács előadó tanácsosa és az Országos Tanári 
Nyugdíjintézet tagja. 

Renner János született 1889-ben Sopronban. Iskolánkhoz a meny-
nyiségtan és természettan tanárává a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1920-ban nevezte ki. Működését iskolánkban azonban ez ideig alig folytatta, 
mivel eleinte a báró Eötvös-féle geofizikai kutatásokban vett részt, jelenleg 
pedig a közoktatási kormány felkérésére az egyházi elöljáróság már a 
második évben is szabadságolta s a londoni Hungárián Oil Syndicate részére 
végez tudományos vizsgálatokat. 

Dr Serédi Lajos született 1860-ban Veszprémben. Nyolc évi eperjesi 
és két évi pozsonyi működése után iskolánkban 1896 óta tanítja a magyar 
és latin nyelvet és filozófiát. Évtizedeken keresztül volt a testület jegyzője. 
Irt egyházpolitikai és egyháztörténeti rajzokat, értekezéseket a különféle 
lapokba és folyóiratokba, az Athenaeumba és az Egyetemes Philologiai 
Közlönybe. Müvei: 1. Az ismeret kérdése a XVI—XVIII. század filozófiai 
küzdelmeiben Kantig 1889. — 2. Kerényi kedélyvilága 1892. — 3. Thukydides 
történeti müvének jelleme és főbb elvei. 1894. —4. Thukydides élete és tör-
téneti müvei. 1894. — 5. A filozófia története 1904. II. kiad. 1910. Mesteri 
módon fordította magyarra Ovidius Fastiját és Horatius Római Ódáit, a 
Maecenashoz írott költeményeket s az Ars poetica-t, valamint Vergilius 
Eclogáit. Könyvünket leányának, Dobozyné, Serédi Katának rajzai díszítik. 

Scholtz Albert született 1846-ban Iglón. 1872-től működött főgim-
náziumunkban a latin*nyelvet és földrajzot tanítva. Tankönyvei évtizedeken 
át használatban voltak iskolánkban. 1900-ban nyugalomba vonult. Meghalt 
1922.febr.7-én. Cikkeket írt a Földrajzi Közleményekbe. Munkái: 1. Az osztrák-
magyar monarchia földrajza. 1879. 2. Földrajz a gimnáziumok használatára, 
négy részben 1880. 3. Politikai földrajz. 4. A mathematikai és physikai 
földrajz elemei (Ráth Arnolddal.) 1900. 

Scholtz Ágoston születeti 1844-ben Kotterbachban (Szepesm.). 1871-től 
működött főgimnáziumunkban mint a mennyiségtan és természettan tanára 
s e minőségében a legnagyobb mértékben kiérdemelte az egyháznak és az 
iskolai hatóságnak beléje helyezett bizalmát. 1875-ben igazgatóvá válasz-
tották, de ezt a tisztét csak két évig viselte. 1884-ben megvált az iskolától, 
mivel Peczval Ottó helyébe egyetemi tanárnak neveztetett ki. Benne annak 
idején a gimnázium kitűnő tanárt vesztett el, ki tizenkét évig dísze volt a 
tanári testületnek. Az egyházhoz való hű ragaszkodásának szép jelét adta 
azzal is, hogy mikor az igazgatói hivatalt viselte, egy évi tiszteletdíját az 
egyháznak adományozta. Cikkei a Műegyetemi Lapokban, a Grunert-féle 
Archiv für Mathematik-ben jelentek meg. Meghalt 1916. május 6-án. 
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Stuhlmüller Samuel születelt 1798-ban Lőcsén. Az 1833—34. tanévben 
Petőfit is tanította ; a lipcsei Schiller-egyesületnek tiszteletbeli tagja volt. 
1819-től 1860-ig működött iskolánkban. 1860-ban Kanya Páilal egyidöben 
vonult nyugalomba. Hosszú évek során át nagy buzgósággal és lelkiismere-
tesen teljesített szolgálatukat az egyház azzal jutalmazta, hogy teljes 
(630 forintnyi) fizetésüket utalványozta ki nekik nyugdíjul. Meghalt 1875-ben. 
Munkái: 1. Worte an die Eltem und Zöglinge bei der feierlichen Eröff-
nung des Schuhljahres am 7. Sept. 1836. 2. Der Jugendbildner ein Baum-
gärtner. Eine Rede, gehalten bei der feierlichen Eröffnung des Schuljahres 
am 6. Sept. 1847. 3. Jubelrede, gehalten zur Feier der im J. 1798 gestif-
teten Lehranstalt der. evang. Senioralgemeinde zu Pest, bei Eröffnung des 
Schuljahres am 5. Sept. 1850. 4. Zur Qlosius-Feier. Eines Rede, gehalten 
am 12. Mai 1853. 5. Ein Wort an die evang. Gemeinde A. C. zu Pesth 
am Schlüsse seiner Amtsführung. Pest. 1861. 

Sulek József született 1876-ban -Modorban. Szarvason volt tanár 
s az akkoriban felépült új főgimnáziumban tervezte és vezette a fizikai 
berendezés munkálatait. 1908-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a budapesti ág. h. ev. főgimnáziumhoz nevezte ki a mennyiségtan és ter-
mészettan tanárává. Foglalkozik a modern nyelvekkel is és iskolánkban 
angol nyelvi tanfolyamokat szokott tartani. 

Svoboda István 1873 óta működött iskolánkban a latin, görög és 
német nyelvet tanítva. 1903-ban vonult nyugalomba, komoly, lelkiismeretes, 
egyedül az iskolának szentelt buzgó munkásság után. Meghalt 1910. augusz-
tus 27-én. 

Szénássy Sándor, a M. T. Akadémia tagja, született 1828-ban Ákoson 
(Közép-Szolnokm.). A szabadságharcban mint honvédtüzér vett részt s a 
reá következő zaklatások arra bírták, hogy nevelői állást vállaljon. Eperjesi 
tanárkodása után 1860-ban került iskolánkhoz mint a latin és görög' nyelv 
tanára. Öt bízták meg az iskola könyvtárának kezelésével. Buzgó, lelkes ianár 
volt. Nagy érdeme volt, hogy a tanulók tudásvágyát helyes irányba igazí-
tani, a szendergő tehetségeket feléleszteni, a törekvőt lelkesíteni s magasabb 
törekvésre serkenteni tudta s mint nevelő teljes erejéből azon működött, 
hogy tanítványai tudományos képeztetésük mellett erkölcsi tekintetben is 
gyarapodjanak. 1869-ben Greguss Gyula helyébe igazgatóvá választották 
1872 nyarán államsegéllyel Berlinbe utazott, ahol a gimnáziumok szerve-
zetét tanulmányozta s különösen philologiai ismereteit gazdagította Monim-
sennel és Corssennel való gyakori személyes érintkezéssel. Iskolánknak 
e büszkesége azonban váratlanul elhunyt hirtelen halállal 1872. november 
29-én. Az ifjúság általános szeretetében részesült, minek kegyeletes, szép 
tanúsága az, hogy tanítványai díszes emlékkövet állíttattak sírjára. Cikkeket 
irt a tudományos folyóiratokba és a Prot. Egyházi és Iskolai Lapba. 
Munkái : 1. Latin Nyelvtan. 1863. 2. Latin Gyakorlókönyv. 1863. 3. Titi Livi 
Ab urbe condita Liber I., II. Magyarázatos kiadás 1867., 1870. 4. P. Vir- % 

gilius Maro Aeneisének első és második könyve. Magyarázatos kiadás. 1869. 
5. Latin olvasókönyv 1871. 6. A latin nyelv és dialektusai. Pest. 1872. (Szék-
foglaló. A M. T. Akadémia által 1873-ban a Sámuel-díjjal kitüntetve. Érte-
kezések a nyelv- és széptudományok köréből II. 10.) 
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Dr Szigethy Lajos született Újmalomsokon (Győr m.). Felszentelt 
lelkész. Tanári működését Eperjesen kezdte, onnan választatott meg főgim-
náziumunkhoz a történelem és latin nyelv tanárává, ahol 1897 óta működik, 
írt értekezéseket, különféle tudományos cikkeket. Egyháztörténeti s iskola-
történeti előadásaival és alkalmi szónoklataival tevékeny részt vesz az 
egyházi és iskolai életben. Történeti tankönyveit több iskolában használják. 
A bányakerületi tanügyi bizottság elnöke s egyúttal ideiglenes elnöke az 
Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének. Munkái: 1. Nagy-
ajtai Cserei Mihály élete és históriája 1894. 2. Magyarok története. Két 
kötet. 19C0—1901. 3. Egyetemes történet. Három kötet. 1902—1903. 
4. A magyar nemzet története. 1904. 

Dr Szolár Ferenc született 1882-ben Békéscsabán. 1906-tól kezdve 
működik iskolánkban minta magyar, latin és görög nyelvtanára. Munkája: 
Jelentés-Tanulmányok az asszimilációs jelentésváltozásokról. 

Szönyi (Schmid) Tódor énektanár iskolánkban 1872-től 1899-ig műkö-
dött. Meghalt 1908-ban. Munkái: 1. Evangélikus énekes-Könyv iskolai hasz-
nálatra. 1892. 2. Az emberi hang és annak kiképzése. 1906. 

Dr Taubner Károly, a M. T. Akadémia tagja, született 1809-ben 
Velegh-en (Fehér m.). A lelkészi vizsgálat letétele után nevelősködött, 
majd Berlinben hallgatta a filozófiai, nyelvészeti, természettani és csillagászati 
előadásokat. Az ifjabb gróf Radzinszkyval beutazta Német-, Lengyel-, Orosz-, 
Svéd- és Dánországot. 1837-ben iskolánkhoz hívták meg igazgató-tanárnak 
s 1838-ban Mária Dorothea főhercegnőnek udvari papja lett. Iskolánkban 
szervezte az ifjúsági istentiszteleteket s megalapította a Magyar Társalom 
nevű önképzőkört. 1843-ban, midőn iskolánknak a zay-ugróci tantervre 
kellett áttérnie, lemondott állásáról. Lemondása okául betegeskedését, mások 
az egyházi hatósággal történt összeütközését állítják. Annyi bizonyos, hogy 
lemondása után Olaszországba ment, hol az ausztriai hadseregnél mint 
tábori lelkész szolgált, ahol több tudományos egyesületnek lett tagja 
Milanóban való tartózkodása idején. Halálozási éve és helye ismeretlen. 

Cikkei a Tudományos Gyűjteményben, az Athenaeumban, a Tudomány-
tárban, a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban (1842-től, melynek ez évben 
egyik szerkesztője volt), az Akadémiai Értesítőben jelentek meg. Munkái: 
1. Bírálati vizsgálat Hegel bölcselkedése felett. 1838. 2. Die Verherrlichung 
Gottes in den Nöthen dieser Welt. Gedächtnissrede am Jahrestage der 
Donauüberschwemmung von 1838. 1839. 3. A lélekeszme, bölcsészeti-
történetbírálati szempontból, különös tekintettel Hegelre. 1839. 4. Anakreon 
dalai. Fordítás. Kiadta Vajda Péter egy toldalékkal. 1839. 5. Archimedes 
körmérése, Eutropius magyarázásával. Fordítás. 1840. 6. Mértan. Számtan 
7. Tiszta mennyiségtan. 1843. 8. Az első és másodrendű görbék össz-
rendesekre átvitele és főbb tulajdonságaik. Buda. 1844. (A m. tudom. 
Akadémia által 100 arannyal díjaztatott. Mathem. Pályamunkák 1.). 9. Imád-
ságos könyv mind a két felekezetű evang. cs. kir. hadfiak számára. Pest. 1855. 

Dr Tavasy (Teichengräber) Lajos született 1814. aug. 2-án lglón. 
Szülei korán elhalván, árvaságra jutott. Theologiára készült s közben meg-
tanulta az angol, francia és olasz nyelvet. Egész tanulási ideje alatt mint 
tanulótársainak magántanítója tartotta fenn magát. Mint lelkészjelölt három 
évig volt nevelő báró Prónay Albert házánál. 1839-ben Németországba 
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utazott és látogatta a jenai, göttingai, hallei és berlini egyetemet. Jenában 
szerezte meg a bölcseletdoktori oklevelet, mely egyházunk levéltárában 
van elhelyezve lld. 61. szám alatt. Midőn 1842-ben visszatért, egy 
évig újból nevelő lett, ez alkalommal Szirmay Ádám hétszemélynök család-
jánál. Ezután megkezdte tanári pályáját iskolánknál 1843-ban mint a 
humanitási osztály tanára s kétévi kiváló próbaszolgálat után rektorrá lett. 
Mint Pestalozzi híve, úttörője volt Magyarországon a tanítás haladó irányának. 
Nagy műveltségénél fogva arra volt hivatva, hogy a hazai tanárok között vezér-
szerepet vigyen. Neki köszönhető, hogy nálunk 1846-ban elsőízben meg-
tartatott a protestáns tanári gyűlés, 1848-ban pedig az első egyetemes tanító-
gyűlés. A szabadságharc őt is a csatatérre hívta; 1849. jan. 5-én 
elhagyta Pestet és aug. 18-án mint honvédszázados Dévánál Bem táborá-
ban letette a fegyvert. Innen Olaszországba vitték, hol mint közlegény a 
Paskievics gyalogezredben szolgált; de már félév múlva Grawert tábornok 
fiának nevelője lett és felváltva Velencében, Milanóban és Bolognában 
lakott. Mikor a katonaságtól elbocsátották, Iglót, szülővárosát tűzték ki 
lakóhelyéül. Eleinte ismét nevelő volt báró Bánffy Miklósnál, 1855-ben 
pedig tanár lett Iglón s ott működött haláláig, 1877. január 28-ig. Vagyonát 
jótékonycélokra hagyta; olajfestmény-arcképét az iglói főgimnázium 
örökölte. Több cikke jelent meg és pedig a Pesti Divatlapban, a Buda-
pesti Divatlapban, a Nevelési Emléklapokban, a Divatcsarnokban s az iglói 
evang. főgimnázium értesítőjében. 

Munkái: 1. Két beszéd, mellyet a pesti esperess. evang. gimnázium 
szónokköltészi osztályú tanítói és az összes tanodák igazgatói hivatalába 
ik ta tásakor . . . szept. 4. 1845. mondott. — 2. Nevelési Emléklapok. Pestalozzi 
születésének évszázados ünnepélyére, néhány magyar nevelővel együtt 
kiadja Pestalozzi arcképével. 1846—48. Hat füzet. — 3. A gyermekek tano-
dáztatásáról és a köz- és nyilvános tanodai vizsgálatok tartásáról két tan-
széki beszéd. 1847. — 4. Naplója és jegyzőkönyve a Pesten, 1846. aug. 
10., 11. és 12. napján tartott első prot. tanári köztanácskozmánynak. 1847. 
(A Nevelési Emléklapok II. füzete). — 5. Tanoda- és egyház. Tanítónak 
levelei egy paphoz. 1848. — 6. A nevelési irodalom és a hazai tanítók 
köztanácskozmányáról. 1848. — 7. Az első egyetemes és közös magyar 
tanítói gyűlésnek dolgozatai. 1848. — 8. Winke über Reform und Erwei-
terung der protest. evang. Schule zu Igló in Zipsen. Mit besonderer 
Rücksicht auf den k. k. Ministerial-Entwurf der Organisation der Gymnasien 
und Realschulen in Oesterreich. 1853. — 9. Nevelői emlékül növendékeim-
nek. 1854. (Költemények). — 10. Balaton-füredi emlék. Társasági sorsjáték 
Balaton-Füreden 1854-ben. Versbe foglalva. — 11. Erster Jahresbericht des 
Zipser evang. Schullehrer-Vereines mit einem Anhange. 1866. — 12. Die 
Igloer Repräsentantenwahl. Ein offenes Wort an seine Mitbürger. 1873. — 
13. Egy Hang a XVI. szepesi városból a törvényhatóságok tervezett kikerekí-
tése tárgyában. 1874. 

Dr Tolnai Vilmos, a M. T. Akadémia tagja, született 1870-ben 
Pozsonyban. Pozsonyi tanári működése után 1897-től főgimnáziumunk 
tanára volt 1906-ig s ez idő alatt széleskörű tudásával és közvetlenségével, 
világos előadásával feledhetetlen hatást gyakorolt tanítványaira. 1906-ban 
az Erzsébet Nőiskolához nevezték ki főiskolai tanárrá. Több ízben meg-
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fordult külföldön. 1900-ban mint főgimnáziumunk tanára Párizsba küldetett 
ki a világkiállítás tanügyi osztályának tanulmányozására s a modern nyelvi 
kongresszusra. Jelenleg a M. T. Akadémia Nagy-Szótárának gyüjtőmunká-
latait vezeti. Sok cikke jelent meg a Nyelvőr-ben, a Magyar nyelvben s 
egyéb tudományos folyóiratokban, a fővárosi és vidéki lapokban. Munkái: 
1. A leoninus. 1892. — 2. A pozsonyi ev. Lyceum önképzőkörének törté-
nete. 1896. — 3. Csokonai V. Mihály verstani nézetei. 1899. — 4. Edgar 
Allen Poe, Rejtelmes történetek. Fordítás angolból. — 5. Magyarító szótár. 
A szükségtelen idegen szavak elkerülése. 1900. — 6. Páris és a világ-
kiállítás. 1901. — 7. Stilisztika. 1904. (Révy Ferenccel). — 8. Bevezetés 
az irodalom-tudományba. 1922. 

Torkos László született 1839-ben Kőszegen. Theologiai tanulmányait 
külföldön fejezte be s ezután egy évig nevelősködött. 1862-ben lett iskolánk 
tanára; 1872-től 3 évig igazgatója is volt. Itt működött 15 évig; 1877-ben 
a budapesti állami felső leányiskola tanárává nevezték ki. Iskolánkban 
töltött éveire egykori tanítványai még ma is hálás kegyelettel emlékeznek. 
Sok eszthetikai, irodaimtörténeti cikket írt a különféle lapokba s azon-
kívül költeményeket és színdarabokat, egyúttal jeles tankönyveket is írt. 
Különösen leányiskolák számára. Munkái: 1. Az ifjú küzdelmei. Dramati-
zált allegória 6 képben. 1863. — 2. Költészettan. 1865. — 3. Magyar 
verstan. 1869. — 4. Magyar nyelvtan. 1869. — 5. Olvasókönyv. 1869. — 
6. Esti órák. Tanköltemény a költészetről. 1870. — 7. Az emberi nem 
művelődési történetének vázlata. 1870. — 8. Olvasókönyv. 1872. — 
9. Prózai olvasmányok az irálytan rövid vázlatával. 1873. — 10. Költemé-
nyek. 1873. — 11. Magyar nyelv és irodalmi kézikönyv. 1878. — 12. Kígyó-
bőr. Regényes színmű dalokkal 4 felv. 1881. — 13. Újabb költeményei. 
1886. — 14. Magyar nyelvtan. 1891. — 15. 16. Magyar nyelv- és irodalmi 
kézikönyv. 1897. 1899. — 17 18. Magyar olvasókönyv. 1891. 1902. — 
19. Nagy idők. Ünnepi költemény iskolák számára. 1895. — 20. A nők 
hódolata. Drámai allegória egy felv. dalokkal. Leányiskolák millenniumi 
ünnepére. 1896. — 21. Jó és rossz napokból. Költemények. 1898. — 
22. 23. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv. 1899. 1903. — 24. Hatvani. 
Humoros eposz tizenkét énekben. 1901. — 25. Magyar nyelv- és irodalmi 
kézikönyv. 1902. — 26. Áldás és szerencse. 1902. — 27. Vallásos lant 
(Lévay Józseffel és Porkoláb Gyulával). 1902. — 28. Praktischer Lehrgang 
zur schnellen und leichten Erlernung der ungarischen Sprache. 1903. — 
29. Vörösmarty M. Csongor és Tünde. Magyarázatos kiadás. — Két színművét 
előadták a Nemzeti Színházban : A lejtőn. Színmű 4 felv. — Hármas szövetség. 
Vígjáték 1 felvonásban. Lefordította Byron: Childe Harold Zarándokútját. 1914. 

Dr Tóth Kálmán született 1866-ban Malyinkán (Borsod m.). 1890 
óta működik iskolánkban mint a latin és görög nyelv tanára. Széleskörű, 
alapos filológiai ismereteivel nagyban hozzájárult az iskola növendékei 
klasszikus ismereteinek mélyítéséhez. A tanári könyvtárt 1893-ban vette át 
és ötévi buzgó, fáradságos munkával újra rendezte, egyúttal pontos 
katalógust és leltárt készített róla. írt cikkeket az Egyetemes Philologiai 
Közlönybe. Munkái: 1. A Merula-féle irodalmi csalás. 1888. 2. A huma-
nismus és a reformáció. 3. Gyertyánffy I. életrajza. 1886. 4. Iskolai vizs-
gálatok. (Utóbbi az iskola 1895—96-i Értesítőjében.) 
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Ulbrich Sándor született 1857-ben Iglón. Főgimnáziumunk természet-
rajz-földrajz tanára iskolánknál működött 1882-től 1918-ig, amikor nyuga-
lomba vonult sok évi buzgó munkássága után; több éven át az igazgatókat 
is helyettesítette időközönként. Munkája : A táplálkozás, mint a természet 
három országának physiologiai kapcsa. (Az intézet 1887—88-i Értesítőjében.) 

Vajda Péter író, a Magyar Tud. Akadémia tagja, született 1808. január 
20-án Vanyolán (Veszprém m.). Orvosnak készült, majd író lett. 1831-ben 
jelent meg első dala Vörösmarty „Koszorú"-jában. Utazásokat tett külföldön. 
1837-ben lett az Akadémia tagja. Egyházunk Ausschuss-Conventjének 1843. 
április 24-i jegyzőkönyve szerint (Egyh. levéltár I. a. 74. 1843.) Taubner 
Károly rector váratlanul lemondott, mivel az Itáliában levő csapatokhoz 
„Feldkaplan"-ná választatott. Már a vizsgákig sem maradhatott, mert 
egészsége gyenge volt s azonkívül szláv nyelvet is kellett tanulnia; de 
megígérte, hogy helyettesét úgy fogja bevezetni, hogy az iskolában nem 
lesz semmi fennakadás. Az 1843. május 23-iki jegyzőkönyv 2. pontja 
szerint Taubner helyettese Vajda Péter átvette a humanitási osztály 
tárgyainak tanítását, az igazgatói iratokat pedig Kanya Pál vette át s ezzel 
egyidejűleg pályázatot hirdettek a rektori állásra, mellyel a humanitási 
osztály vezetése volt egybekötve. A jeles írót, mivel nem sikerült iskolánk-
ban a tanári és rektori állást elnyernie, 1843-ban a szarvasi iskolába 
hívták meg a filozófiai tanszékre. Ott 1843. október 27-én tartott szék-
foglalójában kifejtette elveit, melyeknek főbb pont jai : hogy a tanítás lelke és 
célja az igazság, jogszeretet és erkölcsösség ; a latint a magyar pótolja ; bizo-
nyos szakrendszert kell meghonosítani; tankönyvet kíván, nem kéziratot; 
hangsúlyozza, hogy tanár és ember éltető példa legyen ; nyers fegyelmezés 
helyébe a szeretet álljon ; szükséges a nemzeti műveltség és jellemképzés. 
— Az ifjúsággal való érintkezést „Önképző magyar társaság" alapításával 
tette szorosabbá. Itt tartotta lelkes „erkölcsi beszédeit" és csakhamar a 
városi közönséget is bevonta hallgatói közé. Az országos levéltárban kéz-
iratban levő „Erkölcsi beszédei"-ért szabad szellemük miatt a cenzor 
feljelentette; ekkor a kormány Vajda elmozdítását követelte. A vizsgálat lassan 
ment és e közben Vajda Péter meghalt 1846. február 10-én Szarvason. 
Emlékét Petőfi is megörökítette „Vajda Péter halálára" című szép költe-
ményében, benne a „függetlenség hősét" siratva. Egyházunk bányakerületi 
gyűlésének 1846. augusztus 12-i jegyzőkönyvének 11. pontja szerint1 

„ő cs. kir. Felsége megütközése Vajda Péter szarvasi oktató által a tanuló 
ifjúsághoz intézett erkölcsi beszédei felett adatván tudtul, e tárgyban szoros 
vizsgálódás tétetni kívántatik — és rendeltetik, hogy minden beszéd felsőség 
által eleve átnézessék!" — Ez ellen a gyűlés ünnepélyes óvást emelt, 
mivel ez az eljárás az 1791.-Í XXVI. törvénycikkben biztosított szabad 
tanítás elvét mélyen sérti, az átnézés pedig kivihetetlen, különben is 
„Vajda Péter oktató elhalt, s ekkép a vizsgálódás tárgya megszűnt." — 
Munkáit röviden felsoroljuk, hogy látható legyen, mily nagy irodalmi 
tevékenységet végzett volt már azelőtt, mielőtt iskolánkban 1843-ban két hó-

1 Ugyanezen jegyzőkönyv arról is értesít, hogy a kerületi ülésen szóba került, hogy 
Szeberényi János superintenderisnek felső helyről eltiltották a „hittudományi tanár" cfm 
használatát, pedig „ezt ö 30 évi munkaja után külföldi egyetemtől kapta kitüntetésül, ami 
külsőleg semmi jogot, semmi kincseket sem jelent". 

13 
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napig mint helyettes-tanár működött. 1. A tanácsadó orvos, mint hű barát 
oktatás az egészség megtartására, a betegségek gyógyítására egyszerű házi 
szerek által. 1834. — 2. A legszebb leány. Tréfás elbeszélések. 1834. — 
3. A szépítés mestersége. 1835. — 4. A férfiasság. 1835. — 5. Magyar nyelv-
tudomány. Magában foglaló a szónyomozást, szókötést, helyesírást és hang-
mértéket. 1835. — 6. A tapasztalt méhészgazda. 1835. — 7. Pesti levelek. 
I. Szép szavak. 11. Őszinte beszédek 1835., 1837. — 8. Természet história 
gyermekek számára. írta: Raff; ford. Vajda P. 1835. — 9. Tárcsái Bende 
Román. 1836. — 10. Joguz, vagy a honkeresők, színmű 5 felv. 1836. — 
II . Növénytudomány. 1836. — 12. A nap szakaszai, Költeményes festések 
a természet után. 1837. — 13. Dalhon. 1839. — 14. Vajda Péter magyar 
nyelvtana. 1840. — 15. Magyar-német olvasótár. 1840. — 16. Nemzeti 
ábéczé. Olvasó és mulattató könyv, magyar szorgalmas fiuk és leányok 
számára. Nálunk egészen új mód szerint. — 17. Az állatország. Cuvier után. 
1841. — 18. Ismerettárcza a két nembeli ifjúság számára. Benne foglaltatik: 
különböző népek erkölcse s öltözete, a lovagság, a bécsi szt. István temp-
loma s a milánói dóm leírása. í r ta : Chimani Lipót, magyarra tette: Vajda 
Péter. 1842. — 19. Éj és korány. í r ta: Bulwer. ford. : Vajda Péter. — 20. 
Seribe: Lánc. Vígjáték 5 felv. ford.: Vajda Péter. 1843. — 21. Robinson 
Crusoe története. 1844. — 22. Buda halála. Szomorújáték 5 felv. Közre-
bocsátja: Zsilinszky Mihály. 1867. — 23. Dalhon. Szemelvények. Kiadta: 
Nemes Béla. 1906. — Kéziratban maradtak színmű-fordításai Dumas és 
Shakespeare műveiből. 

Dr Vértesy Dezső született 1881-ben, meghalt 1917-ben. Az 1903—04. 
tanévben mint helyettestanár a latin és görög nyelvet tanította. Az új-görög 
filológiával is foglalkozott. A korán elhúnyt lelkes tanárnak a görögség volt 
„maga az élet és a napfény". Rövidre szabott életének maradandó emléke 
az a nagy műgonddal szerkesztett kötet, mely az új-görög költők remekeit 
közli mesteri fordításban, bőséges magyarázatokkal. 

Weber Rudolf született 1843-ban Poprádon. A theológia elvégzése 
után báró Mednyánszky Lászlónak, a kiváló festőnek lett nevelője. Ezután 
Berlinbe ment tanulmányai befejezésére, hol a történelem és filológia leg-
kiválóbb professzorait hallgatta. 1870-től 1910-ig, tehát 40 éven át volt 
iskolánk lelkes tanára s átélte iskolánk legutóbbi nagy fejlődésének idejét, 
intézetünknek s egyúttal hazánknak virágzó fellendülését s nem kellett meg-
érnie korunk gyászát, amit kétszeres mértékben is érzett volna, mert szűkebb 
értelemben vett hazájának, a Szepességnek, volt költője és tudósa. Szepesi táj-
szólásban írt költeményei közkedveltségüek voltak; behatóan foglalkozott a 
Szepesség nyelvével, múltjával, történetével. Meghalt 1915. febr. 10-én. Tan-
könyvírás mellett a Kárpát-Egyesületben is buzgó tevékenységet fejtett ki. 
Kiadta Buchholtz Györgynek a Magas Tátra első ismertetőjének emlékiratait 
s a kiadás jövedelméből Buchholtznak hat emléktáblát emeltetett a Tátra aljá-
nak különböző helyein, így örökítvén meg e férfiú emlékét, aki nemcsak a 
tátrai túrisztika atyja, hanem egyúttal mint protestáns hitéért bujdosó szám-
űzött a hithűségnek is kiváló megszemélyesítője volt. Munkái: 1. Deutsche 
Dichtungen für Schule und Haus. 1878. — 2. Goethe, Hermann und Dorothea. 
Magyarázatos kiadás. 1880. — 3. Das weit und breit erschollene Ziepser 
Schneegebirg. . . durch Georgium Buchholz den älteren anjetzo exulirenden 
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Gross-Lomnitzer Pfarrer — Anno 1719... Mit einer biographischen Einleitung 
und Texterklärung herausgegeben.. . Leutschau, 1899. — 4. Topographische 
Beschreibung des Flusses Poprád oder Popper in der Zips aus dem Jahre 
1782. von Augustini ab Hortis jun. Mit einer biographischen Einleitung 
versehen und mitgetheilt von Rudolf Weber. Késmárk, 1900. — 5. Gedenkrede 
auf Georg Buchholtz exulirten evang. P f a r r e r . . . (1643—1724). Gehalten zu 
Gross-Lomnitz am 8. September 1901. Késmárk, 1901. — 6. Historischer 
Geschlechtsbericht (Familienkronik) von Georg Buchholtz dem Älteren, nebst 
einem Auszuge aus dem Tagebuche seines Sohnes Jakob Buchholtz. Nach 
den hinterlassenen Handschriften. Budapest, 1904. — 7. Hopgarten. Ein 
populärer. Beitrag zur Zipser Volkskunde. Késmárk, 1911. 

17* 



XI FEJEZET 

M E L L É K L E T E K . 

1. Br Prónay Gábor levele Fabiny felügyelőhöz. 
(A 33. laphoz.) 

Méltóságos Felügyelő Úr ! 
Méltóságos Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató úr által hivatalosan 

értesítettem, hogy Beöthy Ödön bihari és Balogh János barsi néhai ország-
gyűlési képviselőknek a' protestáns ügybeni rendíthetlen pártfogásuk elös-
meréseül „a négy superintendentiák generalis conventje" a 40-es években 
elhatározta mindkettőjük mellszobrát elkészítetni. Mi meg is történt 's 
Ferenczy István művészi keze remekelt a' fehér, márványból vésett mell-
szobrokon s azokat a' forradalom előtt Kubinyi Ágoston ő mlg'hoz tette le 
őrizet végett. 

Sokáig nem engedték a' zavaros idők, hogy azoknak ottléte 
tudomásra jusson — be állván azonban a' jelen nyugalmasabb idő — 
miután az érintett két mellszobor a magyarhoni ágostai Evangéliumi 
Egyház tulajdona — 's a' pesti nagytiszteletű magyarnémet egyház már 
eddig is — olly kegyes vólt — központi magasabb hivatása tudatában — 
a' levél és könyvtárnak helyt adni — oda terjed kérelmem Méltóságodhoz 
mint a' pesti magyarnémet egyház nagyérdemű felügyelőjéhez: 

méltóztassék — a' mennyiben lehető lenne, az egyetem nevében föl-
kérni a' nagytiszteletű pesti egyház presbyteriumát — arra, hogy a' fen-
nebb leirtt szobrokat akár a' levél és könyvtári, akár az iskolai múzeumi 
teremben elhelyezni méltóztassék; — mit annálinkább szabad reményle-
nem miután ez által — valamint külsőleg a' terem fénye emeltetni fog, 
úgy azok szemlélése a' fogékony ifjúságban kegyeletes érzéseket ébresztend. 

Hitrokoni szeretettel 's tisztelettel maradván Méltóságos Felügyelő 
Úrnak Pesten Április hó 30. 1866. b p r ( j n a y Gábor 

Egyetemes Felügyelő. 

2. Az 1822. dec. 8-án tartott iskolaavató ünnepély leírása. 
(A 36. laphoz.) 

Unter dem Vorsitze des H Schul-Inspectors L. v. Schedius und im 
Beisein der Schulfreunde H Sam. Peez, H Predigers Kalchbrenner 
H Christ. Fuchs sowie auch der HH LL. F. A. Steinweg, I. S. Stuhlmüller, 
Carl Kaufmann wurde am 18. Dec. 1822 eine Schul-Conferenz gehalten 
in welcher nach Verlesung des Protocolls vom 4. Okt. 1822. 1. Die am 
8 1. M. vorgenommene Feierlichkeit (Schulweihe und Installation des 
H Kaufmann) betreffend der H Inspector bemerkte, eine kurze Beschreibung 
derselben sollte auch ins Protocoll aufgenommen werden. 

Jene Feierlichkeit, welche durch ihre Einfachheit einen guten Eindruck 
auf die Anwesenden machte, fing an um 11 mit einem passenden Gesänge 
und trotz des schlechten Wetters war doch eine so grosse Menge da, dass 
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sie kaum der grosse Schulsaal fassen konnte. S. Hwohlgeb. H Schul-
lnspector eröffnete dieselbe mit einer kräftigen Rede, worinnen er den 
Anwesenden das Wesen unserer Schule, unser Streben nach etwas besserem 
rührend schilderte und sie zur stätigen Theilnahme an unseren Bemühungen 
aufforderte. Auch stellte er den Anwesenden den Lehrer der Elementar-
klasse H C. Kaufmann vor, welcher letztere auch eine Rede an das 
Publicum vorzüglich aber an die Eltern richtete, und sie bat, sie sollten 
ihn in seinem Wirken auch zu Hause unterstützen. Der H Baron Carl v. 
Podmaniczky dankte gerührt den edlen Vorstehern im Namen der 
Mitglieder dieser Gemeinde für die grossen Aufopferungen und 
Anstrengungen, welche Sie in Erziehlung so hoher Zwecke nicht 
scheuten. Worauf H Pr. S. Wohlehrwürden in einem Gebet diese nun 
eingeweihte Schule dem Schutze des Höchsten empfahl und einen heiligen 
Segen über die Anwesenden sprach. Ein kurzer Gesang schloss die ganze 
Feierlichkeit, welche wie zu hoffen, einen bleibenden wohlthätigen 
Eindruck in den Gemüthern der Anwesenden hinterliess. 

3. Az 1822. június 1-én t a r to t t iskolai ünnepé ly le í rása . • 
(A 42. laphoz.) 

Sessions-Protocoll 
des am 5' July 1822 abgehaltenen Particular Conventes, in der oberen 

Schulklasse, unter dem Vorsitz des H. Schulinspektors Ludw. v. Schedius, 
H. Prediger Kalchbrenner und Vicär Kollar, des Curators Joh. Sam. Liede-
mann, des Baucurators H. Tobias Proscenszky, H. Fuchs, Gömöry, Erlanger, 
Welling, Petz, Dreysigstniarkt, Helfmann, Böhm, Ochsz, der Schullehrer 
Kanya, Steinberg, Demiany, Weiss, Heywald. 

1. Der Curator meldet, dass an dem Vorabend des Dreyfaltigkeits 
Sonntags, an welchem Tage die hiesige Gemeine jährlich das Schulein-
weihungsfest zu feiern pflegt, folglich am lt Juny dieses Jahres Abends um 
7 Uhr die hiesige Schuljugend in ihrer Schulclasse auch ein Schulfest, aus 
eigenem Antrieb gefeiert, die Vorsteher und mehrere theilnehmende Mit-
glieder der Pester und Ofner Gemeine dazu eingeladen; und damit die 
Vorsteher und das ganze Publicum auf eine sehr angenehme Art über-
rascht hat. Er glaubt es unseren Nachkommen als Denkmal aufzubewahren, 
welcher Geist in unserer Schuljugend und in den Mitgliedern des Bürger-
standes lebte und webte, durch nachstehende Beschreibung. „Die linke 
Seite, die an den Schulhof anstosst, dieses Schulzimmers war bekleidet. 
Auf der Mitte des Ganges, das ein Altar vorstellte, war der Himmel, der 
Mond, der im Dunkel von Sternen umgeben war, zu sehen und hatte fol-
gende Inschrift: „Dunkel bringt Irrthum, aber — N a c h einer Weile fiel 
dieses Dunkel herab und man sah transparent die strahlende Sonne und 
herum standen die Worte als Fortsetzung des verschwundenen. „Licht ver-
breitet Wahrheit." Unter derselben stand das in Oehl gemalte Portrait D. 
Martin Luthers mit Laub und grünem Zweig geziert, auf das Obertheil des 
Festgestells brannte eine Flamme von Geist und der untere Theil dieses 
Posamentes hatte die transparente Inschrift : „Unseren ehrwürdigen Schul-
vätern, Schullehrern, auch allen, die an unserer Schul- und Bildungsanstalt 
mitwirken, wie auch unseren vielgeliebten Eltern gewidmet zur Schulfeier 
von ihren dankbaren Söhnen u/id Töchtern, am 1. Juny 1822." An der linken 
Seite stand auf einem Posament das Portrait unseres gnädigsten Monarchen 
Franz des Iten, m i t der am Piedestal angebrachten transparenten Schrift: 
„Heil und Segen über Franz dem Iten, unserem geliebten und allverehrten 
Landesvater; dem Beschützer aller Schulbildungsanstalten." An der rechten 
Seite in Lebensgrösze eine weibliche Gestalt, als personifizierte tugendhafte 
Mutter, die ihr Kind an der linken Hand führt und mit dem Zeigefinger 
der rechten Hand auf die Sonne hinweiset. Unter ihrem Fusstritt waren die 
Worte zu lesen: „Blicke um und über dich, und lerne die Allmacht und 
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Allgegenwart des Schöpfers durch seine Werke erkennen, dann falle nieder 
und bete an." Das Fest wurde durch eine Cantate von der Schuljugend 
unter Leitung des H. Babbnig eröffnet, dann betraten einen etwas erhöhten, 
mit Tuch bekleideten Tritt vier Schulkinder, worunter Carl Fromberg eine 
Dankrede an die Kirchen- und Schulväter, Friedrich Fröhlich an den Herren 
Pfarrer, Samuel Taubner an die Schullehrer und Maria Wanitsek an die 
Eltern, vorzüglich an die Mütter hersagte und hierauf wurden auch diese 
Reden unter die Anwesenden gedruckt vertheilt, wovon ich hiemit 1 Exem-
plar für das Kirchen Archiv übergebe. — So geheimnissvoll alles von dieser 
Schulfeier behandelt wurde : so bescheiden weiss der Erfinder dieses 
schönen Gedankens auch jetzt denselben zu verbergen. Die Ausführung 
verdankt man den beyden protestantischen Tischlermeistern H. Adam und 
Jackwis, Herrn Ludw. Hemerling und H. Gottlieb, denen man überwiegend 
alles Verdienst darum, selbst die abgehaltenen Reden zuschreibt. 

Nach den Reden ward das ganze mit einem Choral geschlossen, so 
wie es auch damit angefangen hat. Wenn ich gleich als Curator meinen 
Gefühlen damals freien Lauf Hess und mit ein paar Worten Lehrern und 
Schülern für diese Überraschung dankte, so glaube ich, dass man dem Parti-
cular Convent vorschlage, dass durch denselben noch besonderer Dank an 
die Lehrer, Schüler und insbesondere an die beyden H. Tischlermeister 
Adam und Jackwis, Hemerling und Gottlieb, dem Herrn Schulinspektor 
aufzutragen wäre. 

4. A sütő-utcai új épület 
zárókövében 1864. szept. 15-én elhelyezett emlékirat.1 

(Az 50. laphoz.) 

Emléklap — Denkschrift. Az 1703-diki kiváltságok értelmében a Budá-
ról és Pestről kiküszöbölt, de az emberi ősjogok tisztelője 11-dik József 
szavára elavulhatlan jogaikba visszahelyezett, ágostai és helvét hitvallású 
evangyelmiak 1781-ben kezdettek Buda-Pesten megtelepedni. 

Pongrácz Boldizsár esperességi felügyelő felhívására alig ötven 
családfőt számláló Budán és Pesten lakozó ágostai hitvallású evangyelmiak 
egyesült budapesti egyházzá alakulván Glosius Sámuel felügyelő és Liede-
mann Sámuel János gondnok vezérlete alatt B. Beleznay Podmaniczky 
Mária s más a felsőbb és alsóbb aristocratiához tartozó urak és asszo-
nyok szívesen vállalván magukra a rájok mért istentiszteleti költségeket, 
lelkészül meghívták csetnekbisztrói Molnár Jánost s Pesten a „pléh-
kalaphoz" című bérelt házban 1787-iki november 11-én tartották az első 
nyilvános istentiszteletet. 

A hívek száma és buzgalma évről-évre növekedvén az 179%-ik 
XXVI. t.-cz védelme alatt herczeg Coburg Hoseas közbenjárásával a pol-
gári s katonai hatóságoktól 1792-ben telket szerezvén, ezen 1795-ben ima-
házat, paplakot és elemi tanodát emeltek. 

E század első tizede a templomépítésben folyt le, melyet 1811-ben 
pünköst ünnepén ünnepélyesen fel is szenteltek. 

Ezentúl Schedius Lajos tanodai felügyelése alatt az oktatás és neve-
lésre fektetvén a fősúlyt: 

1811-ben felsőbb osztályt nyitottak, 
1814-ben iskolaházat emeltek, 
1815-ben rajz-, . 
1816-ban ének-iskolát alapítottak, 
1817-ben B. Wenkheim-Rosenfeld Sarolta s Krausz-Bogsch Erzsébet 

asszonyok vezérlete alatt a kebelbeli nők és hajadonok egy új leánytanoda 
alapításával ünnepelték a reformatio háromszázados emlékünnepét; 

1818-ban algymnasiumot alapítottak. 

1 Ez az emlékirat magyar és német nyelven van kiállítva. Egyházi Levéltár II d. 62. 
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1819-ben lépett e gyülekezetbe Mária Dorothea es. kir. főherczegnő 
s évek hosszú során át mind az egyházat, mind az iskolát szóval, tettel, 
példájával építette; 

ugyanez évben halálozván meg Molnár János, helyébe Kalchbrenner 
József választatott. 

1820-ban a templom karzatokkal, 
1821-ben a paplak és iskola második emelettel láttattak el. Ugyanez 

évben Budán és Pesten a Józsefvárosban új elemi tanodák s a gymna-
siumi III. és IV. osztály nyittattak meg. 

1822-ben a templomi énekvezetés az elemi tanodától választatott el. 
1823-ban a gymnasium szónoklat-költészeti osztállyal tágíttatott meg; 
1832-ben a nők által felsőbb leánytanoda alakult; 
1834-ben ünnepélyesen szerződés értelmében az igazgatásában egy, 

de istentiszteletében a nyelvre nézve hármas gyülekezet három külön 
lelkészi hivatallal alapíttatott meg. 

1838-ban második elemi osztály nyittatott meg s ugyanazon évben 
•es. kir. Főherczeg József nádor kegyelméből a kerepesi úton lévő tágas 
telek összes egyházunknak közös ajándékul adatott. 

1842-ben a gyülekezet elválván a pestmegyei esperességtől, külön 
budapesti esperességgé emeltetett. 

1843 és 1844-ben a budai hívek Mária Dorothea főhercegnő tizen-
kétezer forintnyi alapítványa által a pesti közösségből kiállván, anyagyüle-
kezetté alakultak. 

1850-ben a pesti tót egyház szintén elvált. 
1855-ben pedig átengedtetvén neki a fent említett kerepesi úton 

levő közös telek, kifizettetvén számára tizenkét magyar-német tag által 
tizenkétezer pengő forint és felmentetvén a közös adósság alól, külön 
egyházzá alakult. 

A magára maradt — hit-, szeretet- és reményben egyesült magyar-
német gyülekezet, ezen idő óta szembetűnő áldással működött. Miután a 
tót egyház elválása közben a Terézvárosban egy vegyes elemi osztályt 
nyitott, — 1856-ban épületei egy részét kiépítette, a régieket javíttatta, 
elemi iskoláit szervezte, legközelebb pedig gymnasiumát hat osztályra 
emelte. 

Mely gymnasiumának és Isten segedelmével még a felállítandó osz-
tályoknak kellő helyiséget szerzendő, mennyei Atyánk különös kegyelmével, 
a híveknek apáiktól öröklött áldozatkészségével, némi részben a vidéki 
gyülekezetek adományaival és néhai Glosius Dániel és özvegye Artner 
Sarolta kegyes hagyományainak segedelmével — a magasb műveltség 
lelkes pártfogói által gyámolíttatva — ezen gyülekezet a magas kormánytól 
megvásárlóit telken e díszes épületet tizennyolc hó és hat nap alatt emelte 
s a mai napon az 1864-iki szeptember 15-én e zárókövet letette. 

Az említett esztendőben és napon az épületet áhítatos és ünnepélyes 
buzgólkodás közben Isten kegyelmébe felajánlván jövendő rendeltetésének, 
hálaadás és azon remény érzelmei között átadván, hogy utódainak az 
általunk megkezdett munkát Isten dicsőségére és egyházunk javára folytatni 
fogják, e jelen oklevelet aláírtuk. 

Pesten, september 15-kén 1864-dik évben. Fabiny Teofil udv. taná-
csos, septemvir és a magyar-német ev. ág. hit. helybeli egyházak közfel-
ügyelöje — Székács József pesti magyar lelkész, bányaker. Superintendens 
— Michael Lang Pfarrer u. Senior der P. evang. Gemeinde A. C. — 
Rudolph Fuchs Obercurator — Vetsey Sándor presbyter — Wilhelm 
Kund Inspector der hiesigen evangelischen deutschen Kirchen Gemeinde 
— Jármay Gusztáv iskolai gondnok — Carl Karsch Curator der deutschen 
evangl. Gemeinde — Beliczay Imre magyar egyházi gondnok — Zsigmondy 
Pál presbyter — Batizfalvy István ez idő szerint igazgató tanár — Barabás 
Ant. Pál presbyter — Nagy István presbyter — Haberern Jonathan theol. 
intézetbeb tanár — Bakó Samu a Ili. elem. oszt r. tan. — Krajcsovits 
János presbyter — Jurenák Pál kereskedő — Cséry Lajos presbyter — 
Kubinyi Ágoston museumi igazgató — Gegus Sámuel — Gerster és Frey 
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építészek — Wagner János építőmester — Georg Preisz Bauführer — 
Zsígmondy Vilmos az építési bizottmány tagja — Szénássy Sándor a lat. 
ny. tanára — Greguss Gyula gymn. tanár — Kanya Pál ny. ig. tanár — 
Torkos László tanár — Hermán Peez presbyter — Joh. Karner presbyter 
— Joh. Scholcz presbyter — Sam. Králik presbyter — Georg Feil Ge-
sanglehrer u. Organist der deutsch, und ung. Gemeinde — Krenner Káról 
Quaestor — Karlovszky Sigmond — Ludw. Balassovits Lehrer u. Rektor 
der Elementarschule — Johann Pfitzner Lehrer der höheren Mädchen-
schule — Gustav Bierbrunner evang. Vicar A. C. — Zsigmondy Gusztáv 
mérnök — Johann Czappek Major —. 

5. Br Eötvös József látogatása iskolánkban.1 

(A 73. laphoz.) 

F. hó 9-én meglátogatá a közoktatás- és kultuszminiszter b. Eötvös 
József, Szőnyi Pál tanácsnok kíséretében, a mi helybeli tanodánkat. Először 
is az igazgató osztályába, u. m. szónokköltészetibe lépett, és miután itt 
a tanulók közpadjain ülve, a köztanítást, — akkor éppen Cicero Archias 
beszédje fordítását, — mintegy óranegyedig figyelemmel kihallgatá és a 
tanításnak imávali végezte után az igazgató által rövid, de az intézetnek 
és ezen osztály tanulóinak e látogatásoni örömét rögtönzött szóval kifejezve 
meghallgatta volna, — mire a szeretett minister úr lelkesen válaszolni 
méltóztatott — bejárta, az igazgatótól kísérve valamennyi többi osztályt. 
Az első elemiben a figyermekeknél a tanítót Balassovits Lajost, épen az 
alaktannak tábláni mutogatása és magyarázgatásánál érve, mit minister úr 
különös figyelemmel kísérni látszott; a második elemiben Stuhlmüller 
Sámuelnél ugyané tárgyat találva; az első és második grammatikai és 
polgáriban Melczer Lajosnál ezen órában épen a latin nyelvet; hasonlóan 
Kanya Pálnál harmadik és negyedik grammat. és polgári tanosztályban. 
A kisebb lyánykáknál Wágner István tanítónál volt földkép melletti föld-
leírás és az igazgató kértére meghallgatá minister úr a hangoztatási olvasás-
módot, az öt éven felüli egészen 7 éves leánygyermekeknél. Ez különösen 
látszék őt érdekelni és méltán, mert ebben fekszik a könnyebb, biztosabb, 
gyorsabb olvasástudománynak kulcsa, és igy magának az olvasásnak a 
sajtó élvezetének — amire most legislegnagyobb szükségünk van, szüksé-
günk t. i. arra, hogy minden ember e hazában, minden gyermek olvasni 
tudjon, mert ki azt nem tudja, nem él, nem lehel az a haza szellemével, 
az gépiesen csak menetik, csak vitetik. Olvasás és írás teszik most a menny-
ország kulcsait, és ezek a tanító kezében vannak, így szól egy korszerű 
iró. — Minister úr azután megtekinté a felsőbbleányosztályt is, hol 
Dierner Endre működik. Itt életbevágó irálygyakorlatnál lepte meg a 
növendékeket, mi felett hasonlóképen elégültét nyilvánítá. 

Ezen meglepő látogatáson lehetetlen nem örülnie minden tanítónak, 
minden növendéknek, minden szülének, de egyszersmind minden jó hazafi-
nak. Ugyanis, mit a minister úr ily tette által egy intézet iránt tanúsított, 
azt a haza minden intézetei iránt is tanusítá ez egyben. És hogy még 
tanúsítani fogja, azt épen ezen egy látogatása által reménylenünk engedi. 
Ő nekünk a tanoda terén legfőbb felügyelőnk; adja az ég, hegy mind 
bejárhassa, vagy legalább bejárathassa az intézeteket, hogy mindenütt oly 
nyilt és őszinte kebelnek örömével fogadtassék, mint nálunk. Feljön immár 
a te napod is szegény elhagyatott és homályban a világosságért működő 
tanító ! — A szónokköltészeti növendékek e látogatásnak emlékére — mit 
egyéb kitűnő hazafiakkal is már régebben tőnek — a minister úr arcképé-
vel tantermük falát díszítendik. 

Megjegyzem, hogy a minister úr — igen bölcs tapintat szerint — 
sehol sem háborgatá a tanítást és legkisebb félbeszakítást sem engedett, 

1 Tavasy: Nevelési Emléklapok. Ötödik füzet. Pest. 1848. 200. 1. 
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hanem minden tanító azon tárgyat folytatá, amely épen órasoron volt. Ennek 
így kell lennie, mert az ily látogatás nem lehetne vizsgálat, sem meg nem 
szakaszthatja a tanítás rendes fonalát, itt a tanítás közben egyedül a tanító 
a cseiekvő minden növendékével, minden más, ki az órában jelen lenni 
találna, mindig csak hallgató, csak vendég lehet. (Ezt gyönyörűen tanusítá 
egykoron Mátyás király és az angol királyok egyike, a falusi tanoda láto-
gatása alkalmakor.) Minden tanító megmaradt a maga helyén és a minis-
ter úr a fiak padjaiba ült és hallgatott és ha szólása volt, azt a tanítás 
után, külön intézte a tanítóhoz, ezért nyakába borulhattam volna a kedves 
ministernek, oly jó hatása volt annak a fiakra és tanítókra. — Minden 
osztályban, amelyet látogatásával szerencséltetett, bemutatá őt és kísérőjét, 
valamint a kíséretben lévő helybeli német lelkész urat is, mint vendégeket 
az igazgató az osztálytanítónak, és ezt a minister úrnak. Végül pedig 
mindannyiszor alkalmat vőn az igazgató néhány szót intézni a növendékek-
hez e jelentékeny percről. Egyikben pl. ezeket: Fiaim ! amint a ti osztá-
lyotokban a tanár úr, kinek tanításain épültök, az első, a ti vezéretek és 
tanítási és nevelési ügyetekben közvetlen elintéző és amint az, az intézetre 
nézve az intézeti igazgató és felügyelő: úgy az egész nemzetnek első 
tanítója, az egész haza iskoláinak legfőbb igazgatója, a nemzeti nevelés-
felügyelő íme minister urunk. Ö az első professor e hazában. Nem szabad 
e hazában — és reméljük, nem is leend gyermek, melynek neveltetése és 
taníttatása az ő szemeit kikerülhetné, e tekintetben neki szemével min-
denüvé látó és kezével mindenüvé hatónak kell lennie, úgy amint a ti 
tisztelt tanítótok ezen egy osztályban kell, hogy mindentudó legyen. Taní-
tótok és igazgatótok alatt állotok ti, mi pedig mindnyájan széles e hazában, 
ő alatta állunk és ő felette az ország. Eszerint amint a ti szorgalmatokat 
és jóviseletötöket vele hivatalosan és a mi felügyelő hatóságaink által 
tudatva, neki örömet okozandunk, öröme lesz az a nemzetnek is, elmara-
dástok, hanyagságtok és bármely bűnötök pedig, amint fájdalmunkra volna 
nekünk, úgy fájdalmára lesz neki és fájdalmára a nemzetnek. Ezeket tud-
notok illik és haladnotok pályátokon, miszerint minden lépten a haza iránt 
hü kötelességet teljesíthettek és minden lépten a haza iránt hűtlenek is 
lehettek. A legfőbb felügyelő, az ország legelső professora, a mi „dulce 
decus és praesidiumunk" látogatásán pedig örüljetek és hogy az ő műkö-
désén a nemzet áldása legyen, azt kívánjuk mindnyájan őt sokáig éltetve. 
Erre harsogott a növendékek „éljene" ! 

Minister úrnak a látogatások után tett egyes észrevételét — kedvező 
véleménynyilatkozatát az egész intézet felett itt nem tudathatva, sem nem 
a magánközleményeket és kérdelmeket — csak egyet jegyzek még meg. 
Ugyanis az egyik tanítónál épen német volt az előadás, miről az igazgató 
felvilágosítást adott a minister úrnak, hogy t. i. ezen kisebb növendékek 
nyelvre nézvesti vegyes származásúak lévén, kell hogy részben németül is 
taníttassanak, míg t. i. a magyar nyelv teljes tudatára érnek. Erre meg-
jegyzé magas felügyelőnk : „nyelvnek a tanulmányt alárendelni nem szabad". 
Ez sokat mondó nyomatékos szó. 

Ezek után még igérve, hogy olykori magánbeszélgetésre szólitandja 
fel a tanítókat, hogy őt meglátogatnák és vele a tanoda szerkezetét és egyéb 
körülményeit bővebben megismertetnék — távozva körünkből, lelkünkben -

kitörülhetetlen nyomát hagyá oly látogatásnak, aminőben 1848. előtt magyar 
tanodának részesülnie lehetetlen volt. 

6. A Pesti Ref. Ekklézsia felterjesztése az iskolaegyesités ügyében. 
(A 74. laphoz.) 

Fő Tiszteletű Egyházi kerület! A Pesti Ref. Ekklézsia, alig tudhata 
szeretett Honunk szivében életre jönni, máris az iskolákat tűzte ki leg-
élénkebb figyelme tárgyának, mert meggyőződött arról, hogy ott, hol a 
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gyenge gyermekek ész s szívbeli tehetségei iskolák hiánya miatt, sem 
vallásos, sem erkölcsi, sem életbölcsességi tekintetben kiképezve nincse-
nek, ott a legjobb legbuzgóbb lelki pásztor is áldás nélkül munkálódik, 
mert a célszerű iskolai nevelés nélkül felnőtt hívek az indifferentismusra, 
minden Anyaszentegyháznak e' legveszedelmesebb mételyére hajlandók 
lévén, a vallástalanság rettentő következéseivel borzasztólag napról napra 
nagyobb terjedést nyer, s a rosz, vagy semmi nevelésből sarjadzó értel-
metlenség, minuen polgárt, minden életviszonyaiban, s világi boldogsága 
elérhetésében tetemesen gátol. 

IIly érzelmektől áthatva, mély fájdalommal kelletik megvallanunk, 
hogy számtalan küzdéseink közt, mellyek sokszor az alig született Egy-
házi közönségünk további fenállhatását is kétségbe hozák, főképen Egy-
házi Gyülekezetünk rendesen helyben lakó tagjainak lassan szaporodó 
számából, templomunk építésének súlyos," még most is nyomasztó terheiből 
s legközelébb a múlt évi árvíz által okozott károsodásunkból eredő szegény-
ségünk miatt, mind eddig czéljának megfelelő még csak elemi fiú és leány 
oskolákat sem valánk képesek magunk erejéből fentartani. 

llly szomorú helyheztetésünkben mi lehete reánk kívánatosabb, mi 
örvendetesebb, mint a példás szerkezetű a legkisebb fiú, és leány elemi 
iskoláktól kezdve a philosophiai tudományokig terjedő iskolai intézetekkel 
ellátott Pest-Budai Ágostai vallású rokon felekezet Egyházi közönsége 
által lett azon felhívás, miszerint iskoláinkat az övékével egyesíteni sies-
sünk. Valóban, Egyházi Gyülekezetünknek talán egy tagja sincs, kit ez 
egyesületi felhívás örömre ne indított volna s pedig nem csupán szívbeli 
első felhevülés, mellyet az ágostai vallású Egyházi közönség nemes 
szivet s rokon érzelmet bizonyító ajánlata minden el nem fogúit helv. 
vallásában könnyen gerjeszthete, hanem észlelt okok, czáfolhatatlan erős-
ségek győztek meg bennünket, az egyesítésnek mind szükségességéről 
mind számtalan hasznairól. 

Ugyan is a fővárosban uralkodó, s így a tanulókra is átmenő csino-
sabb társalkodás; a nemesebb, s szabadabb magaviselet a nagyszerű dol-
gok látása által már a gyermekekben jókor kifejlődő aestheticai ízlés; 
továbbá a' practikai életre nagy haszonnal bíró német nyelv megtanulására, 
az egyesülés által a többnyire magyar ajkú helv. vallású ifjaknak nyitandó 
könnyű út, mi eddig a gyönki ref. gymnasiumot kivéve, minden reform, 
iskolánál zárva volt; a pesti ágostai iskoláknak, ha ugyan gyümölcséről 
szabad ítélnünk, példás jó szerkezete; az ezekkel összekötött ének, rajz, 
muzsika, s gymnasticai intézetek, melly utóbbi tudtunkra Magyarországon 
még sehol sem létez; a nagy tökélletességre vitt leányiskolák, mellyek 
másutt fájdalom ! leginkább elhanyagoltainak; az iskolai tanítók próbát kiállott 
jelessége; az iskolai szoros, és értelmes felvigyázat; a fő városban létező számos 
tudományos segédeszközök könyvtárak; a szegényebb idegen tanuló ifjak élel-
möknek könnyebb megkereshetése, mind ezek ugy véljük, olly nyomós okok, 
hogy az egyesület nagy hasznairól kétség sem lévén,csakennekhovahamarábbí 
végrehajtását teszik óhajthatóvá. De pártolja egyesületi szándékunkat az is, 
hogy mi ez által az iskolai igazgatásból épen ki nem záratunk, sőt abba 
nekünk aránylag egyenlő befolyás engedtetvén az egyesített iskolákat 
méltán mieinknek is mondhatjuk; továbbá szent vallásunk czélszerü taní-
tására a legjobb módokat s feltételeket kötöttük ki s azok az ágostai val-
lású küldöttség által elfogadtattak; végre a most egyesített iskolák közös 
erővel, egyes akarattal sokkal nagyobb terjedést nyerhetnek; pedig egy 
központi protestáns főiskolának némelly tekintetekben való elsőségét nem 
lehet el nem ismerni, mert hogy egy a fővárosban létező tanitó intézet 
protestáns igazgató befolyása alatt, az idő kivánataihoz képest mindég 
előmenvén, s javítván valaha tespedésben szenvedhetne, józannúl fel sem 
tehetjük. Rekesztékül a szerfelett aggodalmosak kedvéért megjegyezzük, 
hogy illy nemű két vallás felekezeti iskolák egyesítése által sem a vallá-
sosság, sem a tudományosság veszedelmeztetve nincsenek, mert ez aggo-
dalmat a Porosz, és más Német Statusokban virágzó egyesület iskolák 
tettleg megczáfolják : de Magyarországon is illy egyesülések nem ritkaságok, 
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mert a Temesvári példát (hol a lelki pásztor ágostai, s az oskola-tanitó 
helv. vallású) elmellőzvén, csak azt emiitjük, hogy a Szepességen, p : o : 
Leibiczon, Olasziban, Szombathelyen, máiig is vannak vegyes római 
katholikus, és ágostai hitvallású iskolák, mellyekben mind a vallás, mind 
az erkölcsi tudományok, mind a két hiten lévő szülék teljes megelégedé-
sére taníttatnak. 

Illy inditó okok által meggyőzetve, f. évi febr. 21-én iskoláink egyesítése 
tárgyában küldöttséget neveztünk ki, mely jelenséget, az ágostai vallásúak 
részéről munkálódó küldöttséggel vegyesen tartott ülésnek C alatt ide mel-
lékelt Jegyzökönyvét beadván, az ott //: találtató egyesítési alap feltételeket 
elfogadtuk, de ezeknek végrehajtásában a Magyar Országi Négy Egyházi 
kerület híre nélkül, meghatározó végzést tenni sem illőnek, sem czélirá-
nyosnak nem tartván ; most alázatosan kérjük a Fő Egyház kerületi Tanács 
Méltóságos, Fő Tiszteletű, s Tekintetes tagjait, hogy fenn előszámlált 
körülményeinket s okainkat, bölcs megfontolásokra vévén : szándékunkat 
jóváhagyni, meg erősíteni, s ezt a többi Egyházi Fő kerületeknél is, hatal-
mas pártfogásuk által kieszközölni szíveskedjenek. Mi részünkről az 
egyesítés által reánk háromló terhet, s költséget teljes erőnkből 
igyekezendünk kikeríteni, de erős remény táplál bennünket, hogy iskoláink 
egyesítése jóltévőségéről tettlegesen meggyőződve; jövendőben mind az 
Egyházi Fökerületek, mind országszerte hitünk sorsosai a nagy egész hasz-
nára felvirágzó egyesült Iskolai Intézetünket forró részvétellel, és segede-
lemmel pártolni el nem mulasztják. Ezek után alázatos tisztelettel maradunk 
A Fő Tiszteletű Egyházi kerület Tanácsának Pesten, 26, juni 1839 alázatos 
szolgái A Pesti Ref. Ekklezsia Elöljárói, és Gondviselői. 

7. Hivatalos tudós í t á s 
az iskoláról és a III—IV. osztályról az 1848—49. évből . 

(A 75. laphoz.) 

Tudósítás a pesti a. v. esperességi gyülekezet tanodájának állapo-
táról az 1848—49-ki tanév folytában. 

A sok háborgások s félbeszakadások daczára, melyek a mult tan-
évben minden iniézetre nem igen kedvezöleg hatottak, ezen tanodának 
összes tanítói törekedtek a valódi humanitás szellemében a rájok bízott 
növendékekre hatni 's kötelességöket bár milly erőfeszítéssel telljesíteni. 

Mindazonáltal kivált a közép 's alsóbb osztályok a közönség 
bizodalmában nagy mértékben részesültek. A mint e rövid kimutatásból 
is elegendőkép kitetszik. 

A magyar német iskolai anyakönyvbe a mult tanévben beíratott 
562 egyén — 's így 16-tal kevesebb, mint az előbbeni, az 1847—8-dik évben. 

Nevezetesen 440 fíu 
122 leány 

össz. 562 növendék. 
A tót iskolai anyakönyvbe Íratott 

30 fiu 
23 leány 

Igy tehát a magyar német, mind pedig a tót iskolába felvétetett 
615 növendék. 

Ezek közül a. v. . 359 
Református h. v. . 34 
Görög n. e. vallású 14 
Római katholikus . . 94 
Mózes vallású . . . 114 

615 növendék. 
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Ezek közül ugyan némellyek az év folytában részint haza, részint 
szüleikkel költöztek; részint mindjárt az év kezdetével kimaradtak. Mindazáltal* 

* E jelentés, mely Kanya írása, nincs befejezve. A papírlap is gyűrött, tintával is 
le van öntve. (E. L-tár II. d. 6'.) 

Hivatalos tudósítás a pesti ág. vall. esperességi gyülekezet közép-
tanodájának harmadik és negyedik tanosztályában képzett növendékek 
haladásáról az 1848,9-ki tanév első felében. 

A fent érdeklett osztályba rendesen felvétetett 56 tanuló, kik közül 
az idő viszontagságai miatt hét a félév folytán bizonytalan időre eltávozott. 

(Ezután következnek az előadott tantárgyak.) 

II. félév. 

E félév kezdetével 49 növendék kezdett járni 's szorgalmasan foly-
tatni tanulását. Hanem nemsokára az idő mostohasága miatt kilépett 
Ferenczy Pál, később Schiller és Thoma. Május elején Blaskovits Kálmán — 
s végre Confirmatio után Obern és Knöller. így tehát csak 43-an folytatták 
végig a tanulmányokat, kik közül 23 novitius, 20 veteranus. 

III. Az első félévi vizsgálatok rendesen tartattak meg febr. 12-től 
21-ig és minthogy ez is két héttel volt később mint máskor —, 's Buda 
ostromlása is két hetet rabolt : ezen okból az iskolai elöljáróság által 
határoztatott, hogy a másod félévi nyilv. vizsgálatok csak Jul. második 
felében kezdettessenek meg. Azonban a júliusi zavarok közbejövén a 
nemes Ekklézsia kivángságára a vizsgálatok minden osztályban külön 
Jul. 3., 4. és 5-én tartattak meg 's a szokott classificatiók beadattak: azon 
nyilatkozattal, hogy ha a körülmények engedendik Sept. hó elején meg-
kezdjük a szokott oktatást.* 

Pest Jul. 5-én 1849. Kanya Pál 
h. igazgató. 

* Az egész jelentés külső alakjából is az látszik, hogy sietve készült. 

8. Ágai Adolf rajza iskolánk belső életéről. 
(Utazás Pestről Budapestre. 22. 1.) 

(A 115. laphoz.) 

„A felekezeti, községi s állami alsó- és középiskolák között különb-
ség volt talán, de versengés nem. Nagyszüleim előtt csupán az döntött, 
hogy legközelebb esett hozzánk a Szén-téri (ma Deák-téri) ev. iskola, 
melyet ezenfölül a közvélekedés mégis csak különbnek vallott valamennyinél. 

A négy alsóbb tanítóm közül csupán a Balázsovits, Melczér és 
Stuhlmüller neveire emlékszem még. Lelkiismeretes, derék férfiak valának 
mind egy szálig. Nevelési és tanítási eszközeik sorában helyet foglalt a 
suhintó vessző is, de csak a legvégső esetben. A tanító urak még akkor 
nem voltak idegesek, mi fiuk sem voltunk neurasthenikusak, de kilencven 
pezsgő vérű gyereket regulában tartani, nagy türelemfogyasztással jár. 
Tanbetyárságra azonban sohasem vetemedtek. A kicsi fenyítés nem is a 
hanyag tanulásért, hanem inkább a kötekedő, vagy alattomos, vagy egyébként 
fegyelemsértő magaviseletért járt. Nem is akadt közöttünk sem öngyilkos, 
sem olyan őrült vakmerő, hogy a tanító úrra merte volna ráemelni 
a botját. 

Az épület három - termébe, a helyiségek elégtelen volta miatt, hat 
gymnasialis osztály volt beleszorítva. A tanártól jobbra eső padsorokban 
ültek a noviciusok, balfelől a veteránok. A 3. és 4. osztályban Kanya Pál, 
az 5. és 6.-ban Teichengräber (Tavasy) Lajos tanított. Különös, hogy míg 
más iskolában és valamivel később a Németországból idekerült tanítóink 
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akkor, mikor már igazán nagy méregre fortyantottuk, a legfurább kiejtéssel 
magyar szitkozódásra fakadtak s ördög-adta-teremtette pusztai betyár fiai-
nak neveztek bennünket: addig egyik-másik magyar tanítónk, elkeseredésé-
nek legmagasabb fokán németül hordott le bennünket. így a jó Kanya 
Pál is, méregtől fojtogatott szivén azzal könnyített, hogy a háromszögű 
vonalzóval akkorát ütve a kathedra lapjára, hogy csak úgy csattogott, 
remegő hangon ezt hörögte felénk: „Das ist doch etwas entsetzliches!" 

Az ő leánya volt Emilia (majdan Szegfi Mórné), az egykoron el-
terjedt „Családi Kör" című hetilap megalapítója és szerkesztője: unokája 
meg a Nemzeti Színháznak idejekorán elhalt, eddigien nem pótolt komikus 
színésze: Főidényi. Mindez a három név emlékezetes munkát végzett a 
hazai művelődés történetében. 

Kanya, a köpczös, kedves öreg úr, miután a felháborodás és boldog 
dicséret változó hangulatai között rótta le a ránehezedett fáradságos nap-
számot, díszbe öltözködött, a rácsos kapu előtt várakozó udvari hintóba 
szállott s átkocsizott Budára nádorékhoz. Ö volt ugyanis a „Palatínus 
Mariska", a későbbi belga királyné, s a „Palatínus Jóska" hűséges tanítója. 
Elkeseredett pillanataiban egyszer így szólt hozzánk: „Csak hozhatnám 
közibétek a fenséges úrfit, hogy a példája fogna rajtatok!" 

Társaim közül idők jártával csak egyre ismertem r á : ez Miklós 
Gyula, az utóbbi évek politikájában szerepelt Miklósok édesatyja. Virágzó, 
szép fiú volt, erős és elsőrendű verekedő. Még most is viselem homlokom 
közepén annak a kőnek a nyomát, melyet hozzám vágott. (Panasz ne 
essék, szólván.) 

A felső két osztály tanára, Tavasy Lajos, már keményebb fából volt 
faragva, mint a mi jó, puha Kanya 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. Az 
előtte kedvesek között legkedvesebb volt Márton Ferenc. Gyors elméje, 
szorgalma, lelkessége s ragaszkodása magyarázzák ezt a szokottnál 
melegebb vonzódást. Sokat várt Feritől s csakugyan — Abonyi Lajos 
is vált belőle." 

9. Fábry Pál havi je lentése 
a IV. osztály haladásáról és tanítási módszeréről. 

(A 116. laphoz.) 

Bericht über die IV-te Classe während der Monathe September und 
October 1825. 

A. Heber das Personale. 
Ausser jenen, die vom vorigen Schuljahr her in der Classe blieben, 

und deren Anzahl 5 beträgt; und ausser denen die aus der 3-ten Classe 
am Anfang dieses Schuljahres herüber versetzt worden sind, ist zur zweiten 
Abtheilung einer hinzugekommen, Augustin Martiny, der zwey Jahre ab-
wesend, zuletzt in Körös studirt hatte; zur ersten Abtheilung aber sind 
hinzugekommen Prunyi Ludvig, Sohn eines Rentmeisters des Grafen Bolza 
zu Szarvas, und Gabriel Görgei, Schützling des Barons Carl v. Podmaniczky, 
von welchen der erstere bis jetzt zu Mező-Berény, der andere aber zu 
Schemnicz studirt hatte. Die Gesammtanzahl der Schüler ist 17. 

B. Ueber den Unterricht. 
1. Der theoretische Unterricht in der lat. Sprache begann damit, dass 

ich meinen Schülern von mir lateinisch abgefasste Regeln der Syntax dic-
tirte, erklärte, und durch sie memoriren Hess, damit sie dieselben bey der 
hernach vorzunehmenden syntactischen Resolution anwenden könnten. Dies 
halt ich für nöthig, weil ich sie in der Latinität zu schwach fand, als dass 
ich hätte hoffen können, die dieser Classe eigenthümlichen Wissenschaften 
der Rethorik und Poetik sogleich mit einigen Erfolg mit ihnen vornehmen 
zu können. Da mich jedoch die Erfahrung des ersten Monaths gelehrt hat, dass 
beynache das ganze Schuljahr darauf gehen würde, wenn ich die gesammte 
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Syntax auf jene Weyse mit ihnen wiederholen wollte, so liess ich dies 
Beginnen ruhen, und fieng im zweyten, nähmlich am 11-ten October die 
Prosodie an vorzutragen. Auch hier dictire ich von mir lateinisch abgefasste 
Regeln, welche von mir nur noch 2 Unterrichtsstunden des künftigen Monaths 
brauchen werden, um die Prosodie zu beendigen, und die Metrik zu begin-
nen. Dabey wurden auch Uebungen in der syntactischen Resolution angestellt. 

2. Die alte Geographie und Geschichte wird von mir in lateinischer 
Sprache erzählend vorgetragen ; meine Schüler hören mir zu mit der Feder 
in der Hand, zeichnen sich auf was sie können, und bringen das Erzählte 
zu Hause in der nämlichen Sprache zu Papier In der nächstfolgenden 
Stunde wird einer aufgefordert, seinen Aufsatz vorzulesen, die übrigen 
beurtheilen den Aufsatz unter meiner Leitung in doppelter Hinsicht, als 
Wiederholung des Gehörten, und als Stylübung; darauf wird allen zugleich 
von mir die nämliche Erzählung in meinem Latein dictirt, und zur Wieder-
holung für die nächstfolgende Stunde aufgegeben, in welcher ich einen 
auffordere, den betreffenden Abschnitt der Geschichte lateinisch, mit 
eigenen Worten, vorzutragen wobey kein Aufsagen von Wort zu Wort 
verlangt, wohl aber die Anwendung der von mir erlernten Ausdrücke und 
Redensarten gestattet wird. Auf diese Weise haben w.r bis jetzt die Geogra-
phie und Geschichte Aegyptens beendigt, und die von Palestina bereits 
begonnen. Von einigen wurde die Charte von Aegypten nachgezeichnet. 

3. Aus der lat. Chrestomathie wird von den Schülern täglich ein 
Stück ins Deutsche und ins Ungarische übersetzt, das nämliche dann in 
der Schule vorgenommen, erklärt, die Fehler der Uebersetzung angedeutet, 
und eine verbesserte in beyden Sprachen dictirt, welche dann sammt dem 
lat. Text zu Hause memorirt, und in der folgenden Stunde aufgesagt wird. 
Auf diese Weise kann nur langsam fortgeschritten werden, aber, nach meinem 
Urtheil, mit grösserem Nutzen und so haben wir die Livische Erzählung des 
kämpfes zwischen den Horatiern und Curiatiern noch nicht ganz beendigt. 
Nach der Beendigung derselben werde ich irgend ein poetisches Stück 
folgen lassen. 

4. In der Grammatik der griechischen Sprache sind wir bis zur 
Comparation, diese miteingeschlossen, gekommen. Die Regeln der Eupho-
nie wurden einstweilen ausgelassen, sie sollen erst dann nachgeholt werden, 
wenn die Schüler schon die Conjugation erlernt haben werden. Dabey 
wurden schriftliche und mündliche Uebungen im Decliniren angestellt, es 
wurde grammatisch resolvirt, und vorgelesen. 

5. In der Arithmetik verband ich anfangs Ziffern und Buchstabenrechnung; 
da jedoch dieser viel Zeit erforderte, und ich die Kenntniss der Zifferrech-
nung voraussetzen zu können glaubte; beschränke ich mich dermalen auf 
die Buchstabenrechnung; in welcher bereits die 4 Species beendigt worden 
sind, und die Potenz und Wurzellehre angefangen worden ist. Im Vortrag 
bediente ich mich anfangs hauptsächlich der deutschen Sprache, verband 
damit die lateinische, liess jene allmählig zurücktreten und wendete diese 
immer häufiger an, so dass gegenwärtig mein Vortrag im ganzen lateinisch 
ist, und nur hie und da Erklärungen in deutscher Sprache gegeben werden. 
Die öffentlichen Wiederholungen durch die Schüler geschehen auch schon 
in lateinischer Sprache, mit gebrauch der deutschen als Hilfssprache. 

6. Die Geschichte der Ungarn erzähle ich in ungarischer Sprache. 
Es wird damit ganz so verfahren, wie mit der alten Geschichte. Wir sind 
gekommen an Ladislaus I. einschlüssig. 

7. Die Glaubenslehre wird von mir, unabhängig von irgend einem 
Compendium in deutscher Sprache dictirt, das Dictirte erklärt, und in der 
nächsten Stunde wiederholt. Die Einleitung, welche die wahrscheinliche 
Entstehung der Religion, den Begriff derselben, eine Skizze und Kritik der 
mosaischen Religion, und die Lebensgeschichte Jesus, sammt der Characte-
ristik seiner Lehrart, enthalten soll, bedarf zu ihrer Beendigung noch zwey 
oder drey Stunden des künftigen Monathes. 
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C. Allgemeine Bemerkungen. 
1. Wegen Mangel an gehörigen Vorkenntnissen sind die Uebersetzun-

gen der Schüler aus dem Lateinischen, und ihre lateinischen Aufsätze bis 
jetzt noch sehr unvollkommen und fehlerhaft, sowie auch ihr lateinischer 
Vortrag sehr unbeholfen ist. Es scheint demungeachtet, dass sie während 
der 2. Monathe doch einigermassen vorwärts gekommen sind. In Hinsicht 
auf Latinität vorzüglich in Sprechen, zeichnen sich diejenigen Schüler vor 
den übrigen aus, die aus andern Schulen gekommen sind. 

2. Hingegen in der Arithmetik ist der Vorzug auf der Seite der hier 
gebildeten. 

3. Drey oder vier Schüler leisten in der ungarischeu Sprache beynahe 
gar nichts. Sie sind, mit der Ausnahme von einem, Hiesige. 

4. Eben so verhält es mit drey bis vier Ungern und Slaven in Hin-
sicht auf die deutsche Sprache. 

5 Die Classification eines jeden Schülers geschieht durch Stimmen-
merheit seiner Mitschüler bey jeder Gelegenheit, wo irgend einer von mir 
aufgefordert, etwas öffentlich wiederholt, aufsagt, oder seinen Aufsatz vor-
liest ; und sie wird sowohl vom jedesmaligen Censor, als auch von mir, 
in dazu bestimmten Tabellen, angemerkt. Die censorischen Tabellen jeder 
Woche werden am Sonnabend vorgelesen, und mir dann zur Aufbewahrung 
überreicht. Diese Einrichtung begann mit dem Anfange Octobers. Pest, am 
28-ten Oct. 1825. P. Fabri. 

10. Jelentés a III. osztályban végzett anyagról az 1829—30. tanévről 
a tanítási nyelv jelzésével . 

(A 121. laphoz.) 

Bericht 
über die Fortschritte der Schüler der dritten Knaben-Classe im 

zweiten Sémestec des Schul-Jahres 1829—30. 
Im allgemeinen wurde in dieser Classe das vorgesteckte Ziel bis 

auf zwei Gegenstände, nämlich Geographie und Geometrie erreicht, da 
aber schon seit 10 Tagen die Syntax wiederholt wird so hoffe ich auch 
im Laufe der künftigen Woche die beiden Gegenstände zu beendigen. 

Die Lehrgegenstände selbst betreffend: 
I. Aus der christlichen Religionslehre, der 2-te Artikel des christ-

lichen Bekenntnisses vom Christo und seinem Wirken in deutscher Sprache. 
II. Aus der Geographie: das Allgemeine von Europa, als : Grenzen, 

Berge, Gewässer, Natursprodukte, Einwohner in sprachlicher und religiöser 
Hinsicht, natürliche Eintheilung des Erdtheils; und kurze Uebersicht der 
verschiedenen Staaten — in ungarischer Sprache. 

III. Aus der Weltgeschichte: die merkwürdigsten Begebenheiten aus 
der alten Geschichte Griechenlands und Roms — theils in deutscher, theils 
in lateinischer Sprache. 

IV. Aus der Geometrie: Von der Gleichheit, Aehnlichkeit und Aus-
messung der ebenen Figuren — in lateinischer Sprache. 

V. Aus der Zahlenlehre: von den gemeinen und von den Decimal-
brüchen — in deutscher Sprache. 

VI. Aus der Syntax: die Casuslehre; von den Adjectiven, Pronominen, 
Verben und Participien — in lateinischer Sprache. 

VII. Aus den Auetoren: sieben Narrationen aus Cicero; de moribus 
Germanorum aus Julius Caesar, und 10 Fabeln aus Phaedrus; und 16 
Orationen aus Livius wurden erklärt, übersetzt, memorirt, und öffentlich 
vorgetragen. 

Pesth d. 29. Junius 1830. Paul Kanya. 
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11. A Pesti Esperesség Protocollumának Kihúzatja 
a magyar nyelv ügyében. 

(A 121. laphoz.) 

1831. Sz. Iván Hava 15-ik napján Péteriben. Földváry Miklós elnök 
Bartholomaides Pál Esperes. 

(Jelenlevők.) 
Minekutána az Isten Házában Czeglédi lelki pásztor T. Jakubovits 

Ur az Egyházi Társaságoknak virágzó voltáról helyesen szóllott volna, 
a' Gyűlést Esperességi Inspector T. Földváry Miklós Ur igen velős és 
ékes magyar beszéddel, a' mellyben előterjesztvén a' Rendeknek Egybe-
gyűlések szent tzélját, kivált azt ajánlotta, hogy a' deák nyelv helyett 
magyar nyelv hozattasson bé az Esperességben. 

Mely alkalommal 
1. Most emiitett beszédben foglaltatott javallatok pontról-pontra 

visgáltatván — 
— tökélletesen elfogadtattak, t. i. hogy a' mai Gyűléstől fogva 

magyarul vitessék a jegyzőkönyv, hogy a' levelezések az Esperesség részé-
ről ezután magyarul történjenek, de azon levelekre is, mellyeket bátor 
melly nyelven kapánd, magyarul feleljen; hogy ezentúl semmi hivatalos 
vagy folyamodó Levél el ne fogadtasson, ha magyarul írva nintsen; hogy 
a' Tek. és Fő Tisztelendő Superintendentiánk' minden Esperességeinek 
Hivatalos Levelek írattassanak, mellyek által felszólítassanak Anyanyelvünk' 
Gyűléseikbe való béhozására; hogy az újonnan kinevezendő vagy más 
Esperességből meghívandó Lelkipásztor, ha nem tud jól magyarúl, Ekkle-
siát ne kapjon; hogy az Oskola Tanítók, kivált a' Tót és Német helyeken 
Magyar nyelv tanítására szorítassanak és senkise vétessen fel Oskola 
tanitónak vagy Oskola Segédnek, a' ki nem tökélletes magyar. 

12. Dr Teichengräber Lajos jelentése az 1846—47. tanévben a humanitási 
osztályban végzett anyagról. 

(A 122., 164. laphoz.) 

Beadatott az 1846/47-ik tanév tél félévi nyilvános vizsgálat előtt az 
intézet osk. felügyelőjének T. c. Fábri Pál úrnak Dr Teichengräber Lajos 
a fentemlített osztály tanára által. 

1. Tantárgyak s a reájok fordított heti óraszám: 
A. Tanulmányok: Vizsgálati idő: 

1. Vallástan.. 2 V« óra vagy 20 perc 
2. Szónoktan 2 V« „ „ 20 „ 
3. Regetan .. . ... 4 „ „ 20 „ 
4. Betümennyiségtan 2 V2 „ „ 20 „ 

B. Nyelvek s egyéb gyakorlatok: 
5. Latin nyelv s írók u. m. 

Ovidius 2 % „ „ 20 „ 
Horatius 2 »/» „ „ 30 „ 

6. Hellen nyelv s író 2 tyí „ „ 20 „ 
7. Magyar nyelv s író 1 V« .» » 1 0 » 
8. Német nyelv s író 1 „ „ 10 „ 
9. Irály 2 '/4 „ „ 10 „ 

20 3 óra = 3 óra 

Jegyzék: 1. Külön, vasárnapi két és több órában tartatott a szava-
lat, irály gyakorlási és magyar könyvek olvastára (így) vezérlő társalom 
31 tanítvánnyal. 
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2. Külön, és rendkívüli tanításban — az osztályi tanakból (így) 
tanítási és tanulási magány utmutatást nyert 16 növendék. Hetenkint 
6 órában. 

3. Külön, és rendkívüli vezérlést nyert, az angol nyelvből: 10 kisze-
melt növendék. 

4. Több izi kirándulás történt, mi mindannyi tanításul vétethető. 
Meg nem említve még azonkívül, több növendéknek részesültét: 

a francia és angol nyelvben; a rajz és énektanulásban. 
II. Az egyes tantárgyak terjedelme. 
1. Vallástan. 1. Rövid bevezetés a sz. irásba, következő cikkek alat t : 

A sz. írásról. — A biblia felosztása. — Az uj testamentom. — A történeti 
könyvekről. — A tanítási könyvekről. — János jelenései. — A sz. írás 
használatáról. — (Saját kézirat nyomán.) 

2. Pál a rómaiakhoz irt levelének olvasása, erkölcstani és vallás-
tani magyarázata és elbeszélése. (A magyar uj testamentom kézkönyvi 
(így) használata meilett.) 

2. Szónoktan. Jelige Kölcseytől. — Bevezetés: értelmezés. — Szó-
noklat és költészet közti különbség. — Szónoklat mint művészet. — 
A beszéd kétnemű nyilatkozatáról. — A beszéd vagy szólásnak egész 
mezeje. — A szónoktan felosztása. — Első rész: irálytan. Cikkek: mi a 
stíl vagy irály? A régiek stilfajai. — Kellékei minden irálynak.— Az irály 
világossága vagy érthetősége. — Az irály kelleme. — Az irály hatálya. — 
Az irály remeksége. — A szónoki író tulajdonai. — Második rész: szónoki 
ékszertan ; az irály egyes csínjairól. — Cikkek: az ékszertan szakaszai. — 
Első szakasz: a szóékszerek felosztása. — A metonymiáról. — A synek-
dochéről. — A metaphoráról. — A szóékszerek használatáról. — Második 
szakasz: a mondatékszerekről; a mondatékszerek felosztása. — A vilá-
gosság vagy értelmezés mondatékszerei. — A beszéd kellemesbitésének 
mondatékszerei. — A beszéd hatályosbitásának mondatékszerei. — A szó 
és mondatkötés ékszerei. — A mondatékszerek használatáról. — Harmadik 
szakasz: a körbeszéd s beszédmértékről; a körbeszédről általában. — 
Az egyszerű körmondatokról. — A tömött körmondatról. — A beszéd-
mértékről. — Pontozási jegyek. — (Saját irásfüzet szerint.) 

3. Regetan. A hellenek regetana. A rómaiak regetana. 
4. Betümennyiségtan. Az alaphanyolások. (így) — Közönséges és 

tizedes törtek. — Négyzet és köbhatványozás. (Lichard mathematikai elő-
csarnoka nyomán.) 

5. Latin nyelv s irók: 
1. Ovidius metamorphoseon 1-ső és 2-dik könyvéből a világteremtés, 

— a világkorok, — a világözön, — és Phaéton regéje, öszvesen 767 
verssor. 

2. Horatius, de arte poetica egészen, 476 verssor. Ezen cikkek értel-
meztetve fordítattak és emlékeltetének. — Az író a tanítványok birtokában volt. 

6. Hellen nyelv. 1. Nyelvtani előismeretek és módosításai a főnévnek. 
2. Gedicke olvasó könyvéből 10 aesopi mese fejtegetve fordíttatott 

s a fiak (így) egy része által könyvnélkülöztetett. (Használtatott: Gedicke, 
és részben Lichner : a hellen nyelvtan elemei.) 

7. Magyar nyelv s író. Kölcsey emlékbeszéde Kazinczy F. felett, 
magyarázgatva betanultatott. (A beszédet a tanulók leirogaták.) 

8. Német nyelv s író. Goethéből néhány válogatott költemény tanul-
tatott, a szükséges költészi és írói magyarázatok mellett. (A költemények 
közirat utján másoltattak le.) 

9. Irály. Minden héten egy-két kiadott téteményből készült egy-egy 
irálynűi, hol magyar, hol német s egyszer máskor latin nyelven is, — 
közbe-közbe rögtönzés is fordult elő. — Az irályok magány és köz birál-
gatás mellett a mennyire az idő telt — felolvastattak. A tétemények követ-
kezők valának: 1. Barátias levél, a tanév megnyitásáról. 2. Utazási kirándu-
lásnak leírása. 3. A kezesség, Schiller után. 4. A szüret leírása. 5. Allegóriái 
versengés a művészetek között. 6. Az ember előnyei a többi teremtmények 
felett. 7. A búvár. Elbeszélés Schiller után. 8. Mellyik a temetkezésnek 

13 
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legcélszerűbb módja, régi és ujabb korban ? 9. Versengés az emberi öt 
érzék között. 10. Mi nagyobb vesztesség (így): nélkülözni a hallás vagy a 
látás érzékét? 11. Allegóriái jellemzés a cser és fenyőfa között. 12. Jellem-
zése a rónaság és hegyi tartománynak. 13. Értekezés: a bűnös nem kerüli 
el a büntetést. (Horacz: raro antecedentem scelestum . . . sat.) 14. Az évszakok 
jellemzése. 15. Kellemei a vadászéletnek. 16. A harang (allegoriailag Schiller 
után). 17. Az életkorok leírása. 18. A Lunemi gyermek (Pyrker sz. hajdan 
gyöngyei után). 19. Tűzvész leírása. 20. A kincsásó. 21. A rabnak élete. 
22. A hazai történetnek ismerete a honszeretetnek a legtáplálóbb anyja. 
23. Az ifjú magányszózata az elmúlt gyermekkor felett. 24. Pályaverseny: 
bányász és hajós között. 25. Pályaverseny: szónok és költő között. 
26. Országosvásári jelenetek. 27. Egy vasárnap a falun. 28. Méltó vagy 
méltatlan volt e Miltiadesnek halálra büntetése. 29. A tél örömei. 30. Példák 
a fenségesre. 31. A 9 Musa közti verseny. 32. Vizsgálati üdvözlő beszéd. 
33. Gondolatok Kazinczy F. sirján Széphalmon. 34. Karácson estéje mint 
ker. családi ünnep. 35. Gondolatok Sylvester estéjén, az év utolsó napján. 
36. Elmélkedési összehasonlítás a hellenek és rómaiak istenregéi között. 

13. Kimutatás az 1861-től megjelent programmértekezésekröl. 
(A 126. laphoz.) 

1. Filozófia, 
Bereczky Sándor: 
Dr Bexheft Ármin : 
Böhm Károly: 

Greguss Gyula: 
Dr Hittrich Ödön: 

Dr Loisch János: 

Mauritz Rezső: 

Dr Petz Gedeon: 
Dr Serédi Lajos : 

n n rt 

Szoltsányi Ferenc: 

Dr Tóth Kálmán : 

pedagógia: 
A vallástanítás feladatáról. (1896—97.) 
Iskolai egészségügy Nürnbergben. (1903—04.) 
A tudat keletkezése az emberben. (1873—74.) 
Az ösztön és kielégítése. (1880—81.) 
A formai logika reformjáról. Különös tekintettel a 

magyar iskolákban használt logikai könyvekre. 
(1884-85.) 

A szeretetről. Mutatvány „A szellem élete" c. műből. 
(1891—92.) 

A természettan tárgyalásáról. (1866—67.) 
A hetedik osztályban végzett latin-görög tananyag. 

(1901-02.) 
A logikai alapformák alkata Böhm Károly filozófiájá-

nak rendszerében. (1913—14.) 
A mértan megkedveltetéséről a tanítás első fokán. 

(1867—: 8.) 
Azidegen nyelvek tanításának módszeréről.(1890—91.) 
Az ismeretelméletek és a theológia. (1896—97.) 
Történeti összefoglaló a VIII. o. filozófiai propedeu-

tikájához. (1902—03.) 
A rajztanítás behozataláról gymnasiumainkba. 

(1874—75.) 
Iskolai vizsgálatok. (1895—96.) 

Vélemény az ág. hitv. tanárok tanácskozmánya által tett iskola-
szervezési javaslatra. (1860— 61.) 

A budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium tanári testületének véleménye 
a gymnasiumi oktatás rendezése iránt. (Fröhlich-Böhm K.) (1881-82.) 

2. Klasszika-filológia: 
Dr Bászel Aurél: Platón Phaedonjának tartalma, gondolatmenete, célja. 

(1870—71.) 
Elischer József: ltazismust-e vagy Etazismust gymnasiumainknak 

ó-görög kiejtésében. (1871—72.) 
Dr Fröhlich Róbert: Herodotos pontosi útja. (1888—89.) 

Herodotos keleti útja. (1889—90.) 
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Dr Hittrich Ödön: 
n y1 n 

Horváth Zsigmond 

Dr Peez Vilmos: 
Dr Serédi Lajos: 

Dr Szigethy Lajos 
Szénássy Sándor: 

Megjegyzések Lucianushoz. (1893—94.) 
Epidauros. (1910—11.) 
Kívánatos-e a most élő görögök nyelvének tudása. 

(1860—61.) 
Az aeol digamma tekintve a mai népnyelv fényénél. 

(1861—62.) 
A görög dialektusok rövid ismertetése nyelvtörténeti 

szempontból.- (1862—63.) 
Aeschylusból. (1885—86.) 
Thukydides és a korabeli görög történetírás. 

(1899-900.) 
Ovidius és naptára. (1812—13.) 
Miért kedvelte Horatius Sabinumot? (1897—98.) 
Latin nyelvtani tanulmányok. (1865—66.) 

3. Modern filológia 
Dr Böhm Dezső: 
Dr Heinrich Gusztáv 
Kovács János: 
Lehr Albert: 

Szénássy Sándor: 
Dr Tolnai Vilmos: 
Torkos László: 

-70.) 
A Grimm-mesék. (1911—12.) 
A germán nyelvcsaládról. (1868—69. és 1869-
Kazinczy Ferenc és Kiss János. (1904—05.) 
Sors és részvét. (Hermann und Dorothea, I. ének.) 

(1888-89.) 
A magyar igeidők. (1860—61.) 
Csokonai V. Mihály verstani nézetei. (1898—99.) 
A magyar verselés alapelvei. (1864—65.) 

4. Történet, földrajz, természetrajz: 
Batizfalvy István: 

Dorner József: 

Dr Fröhlich Róbert: 

Kanya Pál : 

Scholtz Albert: 
Ulbrich Sándor: 

A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium története. 
(1894—95.) 

Pestmegye viránya összehasonlítva Alsó-Ausztria 
virányával. (1861—62.) 

A dór vándorlás. (1875—76. és 1876—77.) 
Nagy Sándor dunai hadjárata. (1882—83.) 
A budapesti ág. ev. hitv. iskolák története 1825-ig. 

(1872—73.) 
A tornai plató és környéke. (1883—84.) 
A táplálkozás, mint a természet három országának 

physiologiai kapcsa. (1887—88.) 
5. Mathematika, fizika: 

Mikola Sándor és 
Rátz László : 
Dr Ormay Lajos: 
Ráth Arnold: 

Az infinitezimális számítások elemei a középiskolá-
ban. (1909—10.) 

Az inductio az algebrai analysisben. (1886—87.) 
A spektroskopazastronomia szolgálatában.(1879—80.) 

6. Beszédek, nekrológok, alkalmi cikkek: 
Batizfalvy István: 
Bereczky Sándor 

Dr Böhm Dezső 
Böhm Károly: 

Góbi Imre 

Szénássy Sándor emlékezete. (1872—73.) 
Igazság és szabadság. Ünnepi beszéd. Az egyház-

javítás négyszázados évfordulóján mondotta — 
(1917—18.) 

Dr Hazay Olivér 1885—1917. (1816—17.) 
Beszéd, melyet Luther születése négyszázévi forduló-

jának a főgimnázium tanulósága által történt meg-
ünneplésekor az intézet nagytermében tartott az 
igazgató 1883. nov. 10-én (1883—84.) 

Hunfalvy Pál emléke. Emlékbeszéd. Tartotta — 
fögimn. igazgató. (1892—93.) 

Beszéd a Jókai-ünnepen 1894. jan. 6-án. (1893—94;) 
Beszéd az ezredéves ünnepen 1896. május 9-én. 

(1895—96.) 
A zárókő letételének ünnepe. (1905—06.) 

16" 
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Dr Loisch János: 
Dr Serédi Lajos: 

Dr Szigethy Lajos : 

Dr Hittrich Ödön: Ünnepi beszéd. 1915. márc. 15. (1914—15.) 
Kovács János : Beszéd 1908. március 15-én. (1907—08.) 
Dr Králik Lajos : Hunfalvy Pál emléke. Megnyitó beszéd. Tartotta r 

— isk. felügyelő. (1892—93.) 
Ünnepi beszéd 1916. március 15-én. (1915—16.) 
Erzsébet királyné Ö felsége emlékezete. (1898—99.) 
Góbi Imre. (1909—10.) 
Kéller Terézia, szül. 1831. ápr. 25. — + 1915. jul. 29. 

(1915—16.) 
Beszéd Kossuth Lajos születése századik évfordulójá-

nak iskolai ünnepén. 1902. szept. 19. (1902—03.) 
Beszéd a Thököly-Rákóczi-ünnepen. 1906. okt. 30-án. 

(190.—07.) 
Beszéd az 1910. ápr. 8-i Széchenyi-ünnepen. 

(1909—10.) 
Weber Rudolf. (1910—11.) 
Özv. gr. Teleki Józsefné, Királyfalvi Roth Johanna 

emlékezete. Roth Johanna végrendeletének a pesti 
gyülekezetre és a nagy ösztöndíjalapra vonatkozó 
pontjai. (1912—13.) 

Ünnepi beszéd. 1914. március 15. (1913—14.) 
Párizs és a világkiállítás. (1900—901.) 

Műleírás a budapesti VII. kerületi városligeti fasorban épült evangélikus 
főgimnázium- és templom-épületről. (1903—04.) 

Dr Tolnai Vilmos 

14. Beírási tudnivalók 1847-ből. 
(A Tanodai Hirleményböl.) 

(A 132. 133. laphoz.) 

1. Nyári vagy aratási tanszünet, Július és Augusztus hó. Ezen idő 
alatt a tanoda zárva marad, kivévén, hogy az első elemi osztály fárad-
hatlan tanítója Balassovits L. ezen idő alatt is összesereglendi növendékeit 
délelőtti tanítgatásra 7—10-ig; az ebbeli tanodázás Jul. 1-vel veendi 
kezdetét. Éppen úgy fog szakadatlanul folyni a testészi gyakorolgatás 
(gymnastika), Clair Ignác vezérlete alatt. 

2. A jövő 1847/8-ki tanév beálland Sept. kezdetével, olyképen, hogy 
a hónak 4 első napja, beiratási napul szolgál. A beiratásra nézve világosan 
kéli tudatnunk a t. c. szülékkel, miként ők akkor, tanodai fa — és tisz-
títás — vagy szolgálatpénz fejében (tehát nem beiratásért az igazgatónak,, 
a mint sokan igen helytelenül gyanakodva vélik), a gyülekezet abbeli 
határozata és szokása szerint fizetni tartoznak, az egész tanévre egyszerre 
prot. növendékekért 4 vftot v. 1 ft 36 xrt. p. p . ; nem prot. hitiiekért pedig 
10 váltó vagy 4 p. ftot. És ezen eljárás, csak azon egyszerű okból eltérő, 
mivel a prot. vallásúak különben is adakoznak tanodánk fenntartására 
évenként azon esetben is, ha gyerniekök nincs, nem úgy mások. Ezenkívül, 
nem lehet elég világosan tudatnunk azt is, miszerint a tanítónak egy-egy 
növendékérti évi tanítás fejében járandó és saját magának általadandó 
tandijja 8 pft. vagy 20 vft., a melly összeg rendesen félévenként előre 
leteendő, csak a szegényebb prot. szülénél eshetvén meg a havonként 
2 vftjával fizetés; egészen szegény növendékeknek csak az oskolai választ-
mány vagy az illető tanító engedheti el a fizetést, amaz a fa- és tisztítás-
díjt, ez, az egyedül őt illető tandíjt. 

3. A beiratást a mi illeti — a melly, a tótajkú elemi tanodába tartozó 
gyermekeket kivéve, a többire mindnyájára nézve az egy igazgatónál 
történik — hirdetnem kell gyülekezetünknek egy ez évi határozatát, melly 
már legközelébb életbe lép. Tanodai osztályainknak felettébbi megtelése 
miatt, azt kényszerül a gyülekezet — egyéb segítő módnak hiánya eseté-
ben, most ideiglen és egyelőre tenni, hogy a kihirdetett beiratási időnek 
három első napja, egyenesen csak a két prot. hitű gyermekeknek lett szánva> 
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és hahogy ezek száma be nem töltené még az előre kimért tantermeknek 
helyét és az a szerint kiszabott növendékek számát, csak azon esetben 
vehetend fel az igazgató más vallásuakat is, a három beiratási nap eltelte 
után, és így Sept. 4-én sat. napjain, e mellett elsőbbség adatandván 
ollyanoknak, kik már tavaly és az előtt is tanodánk növendékei voltak. 

4. Az új tanév megnyittatása Sept. 6-kára, mint e hó első hétfőjére 
határoztatott, ugyanaz nap fogván felolvastatni a tanulói feljebbléptetés is 
és a tanodai törvények. 

5. Az idei 1846/7-ik tanévről, bőven tudósító „tanodai hírlemény" 
(Schulprogramm) jelent meg nyomtatásban, egyelőre az igazgató saját 
költségén, tanítótársainak nevében. E tanhírlő kapható az igazgató és a 
tanitó uraknál 10 pkron, és ugyancsak őnáluk folytonosan kapható a 
tavalyi hírlő is 6 pkron mindkettő jövőben kiadandó új tanhírlemények 
költségeinek fedezése javára. 

E tudnivalókat közli és a fennirt vizsgálatokra a gyülekezet és a 
tanoda t. c. elöljáróit, az illető szüléket, gyámokat és a tanoda és nevelés 
őszinte barátjait és pártfogóit, illő tisztelettel hívja meg a tanítókar nevében 
az igazgató D r Teichengraeber Lajos. 

15. Téli és nyári v i z s g a r e n d e k az 1823—24. t anévbő l . 
(A 138. laphoz.) 

Lehrgegenstände der Elementarklasse,1 während des Winterhalben-
jahres 1823—4 woraus den 16-ten Febr. 1824 Vormittag die öffentliche Prü-
fung vorgenommen wird: 

1. Religion. Zur Erwekkung religiöser Gefühle, erzählte ich die Ge-
schichte Josephs u. seiner Brüder, u. die Lehren, welche darin enthalten 
sind, wurden von den Kindern selbst hinausgezogen. 

2. Sprache. Ausser dem Lesen u. Schreiben, worin sich alte Schüler, 
soviel es ihre Kräfte erlaubten, übten, hatten die ersten 3 Abth. Sprech-
übungen u. machten einfache Sätze; die 4-te Abth. lernte das Dingwort 
kennen u. das Eigenschaftwort, u. übte sich in dem Zusammensetzen dieser 
2 Wortgattungen ; ferner hatten sie Rechtschreibung. 

3. Zahlenlehre. Die Schwachen bewegten sich in den Zahlenverhält-
nissen bis 30, die Geübtem unbestimmt über 100 hinaus. 

4. Formenlehre. Die Anfänger lernten die Formen benennen u. zeich-
nen ; die Grossen die Analüse derselben. 

5. Geographie. In diesem Fache machte ich die Kinder aufmerksam 
auf verschiedene Gegenstände der Natur. 

6. Gedächtnissübungen. 

Zur öffentlichen halbjährigen Prüfung der ersten Elementarklasse an 
derew. Schule A. C. zu Pest den 19. Juli 1824 Vormittag. 

Lehrgegenstände. 
1. Religion. Das Vater unser wird vorgenommen, und dem kindlichen 

Verstände angemessen erklärt. 
2. Sprache. Ausser dem Lesen u. Schreiben lernten die grossen Schüler 

die Dingwörter, Eigenschaftwörter u. Zustandwörter kennen, sie übten sich 
in der Verbindung derselben, ferner fiengen sie die ersten Grundsätze der 
Rechtschreibung zu fassen an. 

3. Zahlenlehre. Nach einem stufenweisen Fortschreiten kam ich hier-
in mit der grössten u. letzten Abtheilung bis zur Addition mit Ziffern. 

4. Formenlehre. Die jungen Anfänger lernten die Formen kennen u. 
benennen ; die Grösset-n beschäftigten sich mit der Bildung der Winkel. 

1 Az elsó osztály négy cursusra (Abtheilung) volt osztva. 
I. cursus 11 tanuló, 6—11 évesek 

II. „ II ,. 5 II 
III. „ 9 „ 6 - 1 1 
IV. „ 33 „ 6— U 
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5. Naturgeschichte. Das Pflanzenreich. 
6. Ungrische Sprache. Die Kinder lernten Wörter nach dem Buche 

der Mütter. 
7. Gedächtnissübungen. 
Pest den 19. Juli 1824. 

Karl Kaufmann m. p. 
Lehrer der ersten Elementarklasse. 

Lehrgegenstände der 2-ten Klasse1 während des Winterhalbenjahres 
1823—4, woraus am 16. Februar 1824 Nachmittag die öffentliche Prüfung 
Statt haben wird. 

1. Religionsunterricht, nach dem Bibelkatechismus. Von der heiligen 
Schrift, als Quelle unserer Religionskenntnisse. Inhalt der Bücher Mose bis 
zu den Büchern der Chronik. 

2. Deutscher Sprachunterricht. Wortforschung und einiges von der 
Sprossung. 

3. Ungarische Sprache. 
a) Sprechübungen, sowohl deutsch als auch ungrisch. 
b) Sprachunterricht. 

4. Lateinische Sprache. 
a) Uebungen zur Erlangung eines Vorrathes an Wörtern. 
b) Declinationen, Comparationen, 1-te und 2-te Conjugation, Auf-

gaben darüber. 
5. Formenlehre. Linien und ihre Lage ; Bildung der Winkel und ver-

schiedene Arten derselben. 
6. Zahlenlehre. Die 4 Spezies mit unbenannten und benannten Zahlen. 
7. Geographie. 

a) Elementargeographie. Allgemeine Vorbereitungsbegriffe. 
b) Geographie von Ungarn, bis zur bürgerlichen Eintheilung. 

8. Vaterländische Naturbeschreibung. Die Minerkunde. 
9. Gedächtnissübungen. 

10. Kalligraphische Uebungen. 
Joh. Sam. Stuhlmüller m. p. 

Lehrer. 

Lehrgegenstände der 2-ten Klasse während des Sommerhalbjahres 
1824 woraus am 19. Juli 1824 Nachmittag die öffentliche Prüfung Statt 
haben wird. 

1. Religionsunterrihct. 
Aus dem Bibelkatechismus : Inhalt der Lehrbüchcr und prophetischen 

Bücher. Aus Luthers Katechismus: das 1., 2. u. 3. Haupstükk der christli-
chen Lehre. 

1. Deutsche Sprache. 
Wort- und Satzbegriff. 
Wortbildung. 

3. Ungrische Sprache. 
Sprechübungen sowohl deutsch als auch ungrisch. 
Sprachunterricht. 

4. Lateinische Sprache. 
Die Regeln vom Geschlecht der Wörter ; Declinationen, Comparatio-

nen, Conjugationen und Aufgaben darüber. 
5. Formenlehre. 
Formen, die durch die Verbindung a) gerader, b) krummer und c) 

gerader und krummer Linien entstehen. 
6. Zahlenlehre. 

1 A második osztály két cursusra volt osztva. 
Az A cursusban volt 23 tanuló, 8 - 1 3 évesek. 
A B „ „ 2 2 „ 7 - 1 1 évesek. 
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Die 4 Rechnungsarten mit unbenannten und benannten Zahlen. 
7. Geographie. 
Allgemeine Vorbereitungsbegriffe. 
Kunde des Vaterlandes. 
8. Vaterländische Naturbeschreibung. 
Von den Pflanzen. 
9. Gedächtnissübungen. 

10. Kalligraphische Uebungen. 

Lehrgegenstände der dritten und vierten Klasse während des Winter-
halben Jahres 1823—4 aus welchen am 17. Febr. 1824 Nachmittag die 
öffentliche Prüfung Statt haben wird. 

A) Der IV. Klasse: 
I. Aus der christlichen Sittenlehre: Die Begründung derselben. 
II. Aus der Grössenlehre: Vom Kreise und Linien in, an, und im 

demselben und ihren Verhältnissen. 
III. Aus der Zahlenlehre: Von einfachen Gleichungen, dann Unter-

schieds, Annäherungs und Quadrat Berechnungen. 
IV. Aus der Geographie, England, Skandinawien, Russland, Pohlen, 

Türkei. 
V. Aus der Naturbeschreibung: Minerkunde. 

B) Der III. Klasse: 
I. Aus Luthers Katechismus: Die Einleitung und von den zehn 

Geboten 
II. Aus der Grössenlehre: Das Vergleichen der Linien, Winkel und 

Dreiecke. 
III. Aus der Zahlenlehre: Die vier Spezies angewandt auf Unter-

schieds und Theilverhältnisse. 
IV. Aus der Geographie: Die geographischen Vorkenntnisse. 
V. Aus der Naturbeschreibung: Die Minerkunde. 
VI. Aus der Weltgeschichte: Vom westpfälischen Frieden bis auf jetzt. 

VII. Aus der deutschen Sprachlehre: Wortforschung, Sprossung, Stei-
gerung und Konjugation und 

VIII. Kalligraphische Uebungen. 
Pesth am 16. Februar 1824. Paul Kanya 

Lehrer. 

Series Objectorum in Classe IV-<a et 111-tia occasione examinis seme-
stralis die 17 Febr. anni 1824 celebrandi obvenientium. 

In Classe IV. 
1. Sic dictae Syntaxis ornatae sectiones quinque: de orationis Puri-

tate et Elegantia, de Periodologia, Narratione et Epistolographia. 
2. Antiquitatum romanarum Prolegomena et Caput I, de re sacra 

Romanorum Mythologiae conjunctum. 
3. Selectorum latinae orationis exemplarium tarn prosaica, quam 

poetica pensa, una cum resolutione ad ornatae Syntaxeos et Prosodiae 
regulás applicanda. 

4. Históriáé Hungáriáé partitiones t res : de Hunnis, Avaris et Hunga-
ris sub ducibus. 

5. Ex lingua graeca pensa quaedam ex libro manuali in linguam 
latinam transponenda atque grammatice resolvenda. 

6. Ex datis thematibus, tarn in sermone latino, quam in hungarico 
et germanico labores prosaici et poétici concipiendi. 

In Classe Ill-tia. 
1. Sectio prior regulás grammaticas, altera syntacticas exponet, utra-

que tarnen adplicate ad lectiones, in libro Broederi comprehensas. Deinde. 
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2. Sectio altera históriám Hungáriáé idomate hungarico juxta tres 
commemoratas partitiones narrabit, altera ex libro manuali hungarico pensa 
lectionum priora in linguam germanicam transponet atque grammatice resolvet. 

Paulus Halubka m. p. 
Docens Cl 4ae. 

Lehrgegenstände der 3-ten u . 4-ten Klasse1 während des sommer-
halben Jahres 1824 aus welchen am 20-ten juli nach Mittag die öffentliche 
Prüfung Statt haben wird. 

A) Der IV-ten Klasse. 
1. Aus der christlichen Sittenlehre: Allgemeine Pflichten und Tugend-

lehre. 
2. Aus der Raumlehre: Die allerersten Elemente derselben bis an die 

Inhaltsberechnung der geradlinicht begränzten Figuren einschliesslich. 
3. Aus der Zahlenlehre: Von den Dezimalbrüchen, dann von den 

quadratischen und kubischen Gleichungen und arithmetischen Progression. 
4. Aus der Geographie: Die geographische Kunde des Vaterlandes. 
5. Aus der Naturlehre: Von den Körpern im Allgemeinen, vom Gleich-

gewicht fester Körper und tropfbarer Flüssigkeiten, und dann von der Luft 
das Wissenswürdigste. 

B) Der III-ten Klasse. 
1. Aus Luthers Katechismus : Der 1-te und 2-te Artikel des christ-

lichen Glaubensbekenntnisses. 
2. Aus der Grössenlehre: Das Vergleichen der Dreiecke u. die Ver-

hältnisse der Linien. 
3. Aus der Zahlenlehre: Unterschieds und Theilverhältnisse mit 

Brüchen. 
4. Aus der Naturbeschreibung: Von den Pflanzen. 
5. Aus der Geographie: Die Kunde des Vaterlandes. 
6. Aus der Weltgeschichte: Die allgemeinen Vorkenntnisse nebst der 

Geschichte der alten Egypter. 
7. Aus der deutschen Sprachlehre: Etymologie und Satzlehre. Zum 

Schlüsse werden kalligraphische Übungen vorgezeigt. 
Paul Kanya 

Lehrer. 

Conspectus materiarum in classe IV- ta et III—tia occasione examinis 
semestralis die 20 Jul. 1824 celebrandi occurentium. 

In classe IV-ta 
1. Eloquentiae oratoriae sectiones: de stylo in genere, ejus dotibus, 

divisionibus atque praesidiis; dein speciatim de tropis, figuris, de numero 
oratorio et de oratione. 

2. Antiquitatum Romanarum capita t r ia : de civili, militari ac privata 
re Romanorum. 

3. Ex Chrestomathia latina quaedain selecta pensa ex Ovidii operibus 
veluti etiam oratio Ciceronis pro M. Marcello utraque analytice ad Rheto-
ricae et Prosodiae regulás adplicanda. 

4. Ex História Hungáriáé reges de Stirpe Arpadica. 
5. Ex lingua graeca pensa quaedam ex libro manuali in linguam 

latinam transponenda atque grammatice resolvenda. 
6. Ex datis thematibus tarn in sermone latino, quam etiam hungarico 

et germanico labores extemporanei et prosaici et poetici concipiendi. 
7. Loci classici ex aureae aetatis scriptoribus data occasione memo-

riae impressi declamando pronunciandi. 
1 A III. osztályban volt két cursus: 
A (veterani) 15 tanuló, 1 2 - 1 5 évesek. 
B (novitii) 14 „ U - 1 6 
A IV. osztályban volt 8 tanuló, 13—15 évesek. 
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In classe Ill-t'a. 

1. Novitii regulás gramniaticas, veterani vero syntacticas exponent 
utrique vero adplicate ad lectiones in libro Broederi comprehensas. Postea: 

2. Sectio altera Históriám Hungáriáé idiomate hungarico de regibus 
ex Stirpe Arpadica narrabit, altera autem fabulas quaspiam hungarice scriptas 
in linguam germanicam vertet, atque grammatice resolvet. 

Paulus Halubka m. p. 
Docens. 

16. A poet ica osztály (1825—26) 
és rhe tor ica osztály (1826—27) v i z sga rend j e . 

(A 138. laphoz.) 

Disciplinae, quibus Discipuli Classis IV- tae erudiebantur Semestri 
prioré Anni scholastici 1825—26. 

1. E Doctrina fidei absolverunt Introductionem; Caput 1 de Deo, 
eiusque attributis; et Capitis ll-di- de operibus divinis agentis, Sectiones 
priores duas, de Creatione et Providentia, et quidem lingua germanica. 

2. Prosodia et ars metrica pertractata sunt. 
3. Exemplaria quaedam styli latini poétici Ovidiana sunt lecta, in 

lingvas vernaculas translata, explicata et memoriae mandata. 
4. E história antiqua, praemissa concernente Geographia narratae 

eis sunt res gestae Aegyptiorum, Israelitorum, Phoenicum, Syrorum, et 
Mesopotameorum, Babyloniorum, Assyrorum, Medorum et Persarum usque 
ad bella inter Persas Graecosque gesta. 

5. Grammatica lingvae graecae pertracata est usque ad conjugatio-
nem verbi reguláris in <u, formae activae & passivae; subjunctis semestri 
ad finem vergente, quibusdam exercitiis in resolvendo et vertendo. 

6. História populi Hungarici enarrata est ab adventu Hungarorum 
in hanc patriam, usque ad extinctum in Andrea III. gentis Arpadiae sexum 
virilem, lingva hungarica. 

7. Ex Algebra pertractata est doctrina de additione, subtractione, 
multiplicatione & divisione algebraica, doctrina item de potentiis et radi-
cibus, atque extractione radicum quadraticarum et cubicarum tarn literalium, 
quam numericarum. 

Conspectus eorum, quibus artis poéticae studiosi occupabantur 
semestri posteriore anni scholastici 1825—26. 

1. Sectionibus fidei doctrina de redemtione & sanctificatione homi-
num agentibus absolutis, addita sunt in appendice quaedam ecclesiae 
christianae dogmata seorsim commemoranda, lingua germanica 

2. Artis poéticae praecepta breviter exposita sunt. 
3. Exemplaria quaedam styli latini poétici Horatiana sunt lecta, in 

linguas vernaculas translata explicita & memoriae mandata. 
4. Praemissa Graeciae Geographia, história Graecorum enarrata est. 
5. In lingua graeca exercitia instituta sunt pensis quibusdam graecis 

grammatice resolvendis, in Iatinum vertendis & memoriae mandandis. 
6. História Hungáriáé ab anno 1300 usque ad annum 1526 enarrata 

est, lingua hungarica. 
7. Ex Algebra pertractata est doctrina de rationibus & proportio-

nibus tarn arithmeticis, quam geometricis, de fracturis vulgaribus & deci-
malibus; de aequationibus denique primi ac secundi gradus. 

Disciplinae, quibus Rhetoricae studiosi erudiebantur anni schola-
stici 1826—27 semestri priore. 

1. Exposita eis est doctrinae morum christianae pars prior, quae 
officia hominis recenset, lingva germanica. 
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2. E Rhetorica absolverunt introductionem et partém priorem, quae de 
Stylo eiusque virtutibus in genere agit. 

3. Praeter locos quosdam Curtianos, ex oratione Ciceronis pro 
Archia capita priora quinque intelligere et memoriae mandare studuerunt. 

4. Praemissa Italiae geographia narrata est eis história Romanorum 
usque ad exitum belli Punici secundi. 

5. Grammaticae Graecae partém etymologicam, exclusa tamen conju-
gatione verborum in -mi et irregularium, absolverunt, et quaedam pensa 
Plutarchina resolverunt, in latinum transtulerunt memoriaeque mandarunt. 

6. História Hungáriáé ab anno 1526 usque 1660 narrata eis est 
lingva hungarica. 

7. Geometriae planorum absolverunt eam partém, quae de lineis, 
angulis et triangulis agit. 

Disciplinae quibus Rhetoricae studiosii erudiebantur anni scholastici 
1826—27 semestri posteriore. 

1. Exposita eis est doctrinae morum pars posterior, aretologiain 
continens, lingua germanica. 

2. Rhetoricae absolverunt partem posteriorem de singulis orationis 
prosaicae speciebus. 

3. Ex oratione Ciceronis pro Archia poéta, quod reliquum erat, in 
succum et sanguinem vertere studuerunt. 

4. Narrata eis est Romanorum história a terminato inde bello Punico 
secundo usque ad occasum imperii Romani occidentalis. 

5. Pensorum Plutarchinorum graecorum lectio continuata est. 
6. História Hungáriáé ab anno inde 1660 ad finem est perducta 

lingua hungarica, 
7. Geometria planorum usque ad doctrinam de similitudine et pro-

portione figurarum continuata est. 

17. A poetica osztály (1829-30) vizsgarendje. 
(A 138. laphoz.) 

Disciplinae, quibus artis poéticae studiosi erudiebantur anni schola-
stici 1829/30 semestri prioré. 

1. Doctrinae fidei Christianae pars prior. Lingua Germanica. 
2. Prosodia linguae latinae et ars metrica. 
3. História Aegyptiorum et populorum Asiae ad annum circiter 500 

ante Christum. 
4. Eclogae poéticae lectae, in linguas vernaculas translatae, explicitae 

memoriaeque mandatae sunt sequentes: Albii Tibulli Lib. 1. Eleg. 10. — 
Ovidii Tristium Lib. 1. Eleg. 3. — Ejusdem de ponto Lib. 1. epist. 5. — 
Ejusdem Metam: Lib. XI. vers 480. sequ. — Ejusdem Metamor: Lib. VII. 
versus 183. sequ. — Virgilii Bucol: Ecloga 1. 

5. Arithmetica literalis de quatuor simplicibus algorithmi speciebus, 
et doctrina de potentiis et radicibus. 

6. Grammnatica linguae Graecae usque ad conjugationes verborum 
in -mi, cum exercitiis practicis in analysi grammatica. 

7. História populi Hungarici ab Arpade usque ad annum 1300. Lingua 
Hungarica. 

Disciplinae, quibus artis poéticae studiosi erudiebantur anni schola-
stici 1829/30 semestri posteriore. 

1. Doctrinae fidei Christianae pars posterior. Lingua Germanica. 
2. Ars poética. 
3. História Graecorum cum descriptione Graeciae antiquae. 
4. Horatii Lib. I. odae 3, 31, 37; Lib. II. 13. Lib. III. 1, 11; Lib. IV. 

4, 12. Epist. Lib. I. 2, 10. Virgilii Georg. Lib. II. vers 458. sequen. Pro-
pertii Lib. IV. Eleg. 6. 

5. Arithmeticae literalis pars posterior. 
6. Elementa linguae Graecae. 
7. História Hungáriáé ab anno 1300 usque ad annum 1526. Lingua 

Hungarica. 
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18a. Dr Ravasz László Böhm Károlyról mondott beszédének részlete* 
(A 208. laphoz.) 

„A gondolatok emberét bárhol inkább meg lehet találni, mint itt a sírban. 
A gondolatok emberének hazája a topos noétos, az a láthatatlan, de egyedül 
valóságos világ, ahol az eszmék élik a maguk örök életüket, tükröző 
erejükkel a földi élet változó árnyékait varázsolják elő, árnyékok világát, 
amelyet mi egyetlen realitásnak tartunk s vérző kezekkel is magunkhoz 
akarunk ragadni. Nubila captamus. 

Mennyi csalódásba, mennyi küzdelembe, mennyi szenvedésbe került 
annak a meglátása, hogy a legnagyobb dolog a világon a gondolat, mert 
az élet gondolatokból támad és minden ember, minden tett, az élet minden 
mozzanata egy testté vált gondolat. Világterjesztő ereje csak a gondolatnak 
van : Kezdetben vala az Ige. Naggyá a világot csak nagy gondolatokkal lehet 
tenni s az a legpazarabb jóltevő, aki a legnagyobb gondolatokat adta. 

Ezért volt fejedelem az az ember, kinek porlandó részei e sírban 
pihennek. Újra megajándékozott a szellem abszolút értékének, világteremtő 
szuverénitásának, nemességadó fenségének gondolatával. Büszkévé tett 
bennünket, mert megmutatta méltóságunkat; alázatossá, mert kitűzte 
eszményeinket; magunkban bízókká, mert feltárta mivoltunk törvényeit 
és szabadokká, mert a szellem hatalma alá helyezett. Tudós volt, ki a lét 
talányait oldogatta, próféta, kinek gondolatai nemcsak fénylettek, hanem 
izzottak is, mert ő lobogott bennük, mint az ítéletté igézett tűzvész -r 
művész, ki műtárgyként újjáteremti világát s az megdicsőül lelke ihletésére; 
nevelő, ki jövendő századoknak szól és távoli ködökből bontakozó utakra 
világít, — egy szóval: filozófus, ki új életeszményekkel új életparancsokat, 
új életszenvedelmekkel új életlehetőségeket adott. 

Adta pedig ezeket úgy, hogy régi igazságokat új igazságokká tett, 
mert a bizonyosság erejével reánk kényszerítette azokat. Nem rábeszélő, 
hanem bizonyító, nem sugalmazó, hanem meggyőző ember volt. Mindea 
ereje abban állott, hogy logikailag kényszerűekké tette igazságait. Kell! — 
ebben az egy szóban benne van egész világa. 

Ma még nem tudja a világ, mit jelent az, hogy volt egy ember, aki 
elindult az igazságot keresni s mikor megtalálta, hogy ime szeretet a z ; 
nekifogott, hogy vizsgálja a tényt; csupán csak a tényt s mögötte az 
egyetemes szellemiségre bukkant; aki hideg kritikával boncolta az embert 
és megtalálta benne az örökkévalóságot, aki eldobva minden szent hagyo-
mányt, évezredes illúziót, elhagyva a kijelentések kényelmes világát, neki-
vágott a puszta, nyers valóságok káoszának — s ime ott örök törvényeket 
fedez fel, magasságokba vivő útra vezet rá s oltárok romjaiból szentek-
szentjét épít; ma még nem tudja a világ, mit jelent az, hogy valaki a 
kritika fegyverével tegyen bizonyossá, forradalmár létére mutassa ki az 
erkölcsi törvény abszolút voltát, boncoló késsel igazolja a szépség kozmikus 
erejét, kételkedések útján vezessen rá az igazságra, mint egyetemes lét-
alapra. Ma még nem tudja a világ, mit jelent az, hogy a legnagyobb 
magyar filozófus a kritikai ideálizmus alapvető harcosa volt. 

De majd megtudja, mikor a tanítványok egyre szaporodó serege új 
nemzedékeket nevel, akik világosan különböztetnek hasznosság és nemesség 
között; mikor oszladozni kezd az a kínos bizonytalanság, amely ma a 
közéleti értékelésben lebeg; mikor a hedonista hiába vesz kámzsát, az utilista 
hiába öltözik az áldozat fehér köntösébe s bár útszélre vetődjék a legázolt 
nemes, tudni fogják: kinek homlokára illik a korona, kinek a bélyeg vagy a 
hamú. Majd megtudja a világ, mikor a Böhm Károly gondolataiból emberek, 
karakterek válnak, mikor nemzeti és társadalmi erkölcsök születnek belőlük. 

Akkor már mi is virágos, vagy virágtalan sírokban pihenünk. 
De a sírok felett végtelenbe vesző távlatokba látunk, ahol az igaz-

ságok ragyognak, ahol az eszmények lakoznak, ott él Böhm Károly is. 
Sírja besüppedhet, nevét megszokhatják vagy elfelejthetik, arcvonásai 

idegenné válhatnak : gondolatai diadalmasan nőnek bele a magyar intelligencia 
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világszemléletébe és értékelésébe és eleven erőkké válnak, mert eszményekbe 
szövődtek bele. Nincsen sírja annak, ki élő gondolatokká változott. 

Erről beszéljen a Böhm-társaság babérága is, melyet néma vallo-
másul, szimbolikus bizonyságtevésül teszek le e sírra!" 

18b. Zivuska Jenő főgimnáziumi tanár beszédének részlete. 
(A 208. laphoz.) 

Végül idézzük az emléktábla leleplezése alkalmával Zivuska Jenő 
főgimnáziumi tanár beszédének részletét: „A mi ünnepeltünk, aki 
Besztercebánya egyik szerény házából indult az életnek, nagy elméjével 
éppen az egyetemes műveltség és a filozofikus gondolkodás közt való 
kapcsolatot látta meg. Böhm Károly, mint kimagasló kortársa Trefort, köz-
oktatásügyi miniszter, nemzeti műveltségünk hiányát, sőt közéletünk és 
magánerkölcseink számos bajait és ferdeségeit abból magyarázta, hogy 
nincs emelkedett virágnézetet teremtő filozófiánk. Hiányzik a királyi gon-
dolat, mely befelé minden egyest szigorú önbírálatra indít, kifelé minden 
emberi érték igaz megbecsülésére kötelez. Sőt látta, hogy e gondolat nélkül 
é s pusztán az érdekharcokba merült magyar társadalom nem teljesítheti 
az emberiséggel szemben köteles feladatát sem, mert hiszen a tárgyi alko-
tások köre az érdekek körén kívül és felül esik, emennek kitágulása annak 
elszűkülését vonja maga után. És az emlékében ünnepelt férfiú szívére 
ölelte magyar nemzetét. Tanítójává lett a szó legmagasabb értelmében. 
Hosszú évtizedek hangyaszorgalmával gyűjtött tudományát anyagi áldozatok, 
anyagi veszteségek árán megjelentetett könyveiben nyilvánosságra hozta, 
hogy gondolatvilágunkat átalakítva, a bölcselkedés színaranyával megötvözze. 
Böhm a legmagasabb értéknek, noha elismerte a haszon és az élv jogszerű-
ségét is a maguk helyén, az intelligenciát jelölte meg. Nemes egyedül csak 
az intelligencia, mondja örökbecsű értékelméletében. S nem talált-e ezzel 
a célpont kellős közepébe, nem mutatott-e rá a mi sajátos viszonyaink közt 
a nemzetnevelés leghelyesebb út jára? Mert mi mindent meg nem gyógyít 
a megértés, a szenvedélyek viharán átcsillámló, a nemes, mivel tiszta és 
elfogulatlan, értelem ? Nemzeti szerencsétlenségeinknek önmagunkban rejlő 
két forrását : a hiúságot és az olthatatlan hatalomszomjat elapasztani csak 
egy magasabb, finomabb művelési fok napja lesz képes. 

E világosság élesztgetésében áll Böhm Károly elévülhetetlen, törté-
nelmi jelentőségű érdeme. S ha munkásságát ebből a szempontból tekint-
jük, akkor meg fogjuk találni annak a való élethez fűződő kapcsolatát, 
hideg dialektikája megelevenül s elvontságai mindig alkalomszerűeknek fognak 
feltűnni. Nem is merülhet el, hogy Goethével szóljak „az aeonok világába" 
semmi olyas alkotás, melyet a nemes lélek hevülete sugalt. Más kérdés, 
hogy fogja-e Böhm befolyásolni a magyar értelmiséget, hogy belátható 
időben érezhetjük-e majd az ő hatását ? Ö maga kételkedett a sikerben s 
megvallom, hogy kételyeit jogosultnak találom. Azt hiszem, hogy száz 
évnek is el kell múlni, mielőtt annyira hat a mi népünkre, fajunkra, mint 
amennyire például Kant közreműködött a porosz kötelességérzet kialakulá-
sában. Az olyan tanítás megértéséhez, magunkba átéltetéséhez, mint a 
Böhmé volt, fejlődnünk kell, hozzá kell növekednünk. Mert nagyon mélyen 
szántott s éppen ezért számos nyár heve sugárzik el, mielőtt kikel a vetés 
é s virágdíszben pompázó fejét a magasba emelheti." 

18c. Dr Szigethy Lajos beszéde Ráth Arnold sírja felett. 
(A 219. laphoz.) 

Midőn gimnáziumunk és az evangélikus tanárság nevében Ráth 
Arnoldtól elbúcsúzni készülök, úgy érzem, mintha sziklaalapra épült, 
egységes stílusban megalkotott hatalmas román-boltozatú templommal 
állanék szemben, melynek ajtaját a halál bezárta. Ha ezt az ajtót fel akarjuk 
nyitni, hogy egy kegyeletes pillantást vessünk szeretett és tisztelt kartársunk 
élete templomába, két kulcsot kell kezünkbe vennünk. Egyikre fel van írva : 
kötelesség, a másikra: szeretet. 
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Ráth Arnold egész életében megalkuvást nem ismerő híve volt a 
kötelességnek. Önmagával szemben is magas mértéket alkalmazott s ennek 
teljes lelkével igyekezett megfelelni. Amellett, hogy az iskolában páratlan 
kötelességérzettel dolgozott, folytonosan tanult s mint egyúttal lelkes tornász, 
testben és lélekben harmonikusan fejlesztette énjét. Mint a tudományos és 
társadalmi egyesületek oszlopos embere — mondhatjuk — nemcsak önmagát 
és tanítványait nevelte, de igen értékes nemzetnevelő munkásságot fejtett ki. 

A kötelesség szigorú mértékét alkalmazta az iskolában is. Ezt elvből 
tette: úgy gondolkodott, hogy az élet nem játék, hanem a legkomolyabb 
valóság — s ma van-e valaki, aki neki igazat ne a d n a ? — tehát nem 
lehet játék az iskola sem, ha az életnek akar nevelni. 

Ebben hazaszeretete is vezette. Tüzes lelkű magyar ember volt s 
az volt az elve, hogy a hazának kötelességtudó egész emberekre van szük-
sége. Már pedig a mi léhaságra hajló' társadalmunknak újjáalkotását az 
iskolában kell előkészítenünk. De tanítványai iránt való nagy szeretete is 
vezette ebben. A gyermek érdekében cselekszik, — úgy vélte — ha köte-
lességteljesítésre szorítja. Hisz ezzel élete boldogságát alapozza meg, mint 
az orvos, aki keserű orvosságot ád betegének, de ezzel meggyógyítja. 
Tanítványai iránt való szeretetének sokszor láttuk jelét. így akkor is, mikor 
testben, lélekben oly szépen fejlődő kedves Géza fia halálával ojyan nagy 
csapás érte. Más ember talán önzöen elzárkózott volna bánatában. Ó ahelyett 
kedves halottja tanulótársai részére tett anyagi erejéhez képest igen tekin-
télyes ösztöndíj-alapítványt. Mint igazi nemes lélek másoknak örömöt 
szerezve, kívánt vigasztalódni. Tanítványai iránt való mélységes vonzódását 
láttuk az érettségit tett ifjak szokásos tízéves találkozóin. Mennyire fel-
engedtek arca szigorú vonásai, mily jóságos mosolyra derült, mikor az ifjak 
boldogan emlegették előtte kezdő pályájuk sikereit. Mintha csak azt gon-
dolta volna magában : boldogságtok alapjának lerakásában nekem is részem 
van, mert megtanítottalak benneteket dolgozni. 

Kötelesség, szeretet. E két ikercsillag már élete kezdetén felragyogott 
az egén. 1849. április 27-én született. Ha Mátyás király korabeli babonás 
magyar ember volnék, symbolikus jelentőséget tulajdonítanék annak, hogy 
a szabadságharc legdicsőbb hónapjának ama „szent tavasz"-nak a szülöttje 
s innen következtetnék életére, törhetetlen nemzeti és demokrata gondol-
kodására. De így logikus kapcsolatot keresek s találok abban, hogy 
gyermekkora a Bach-korszakra esik, mikor szülőföldjének osztrák és cseh 
elnyomói alapos munkát végeztek . . . Kalapácsütéseikkel kemény magyarrá 
kovácsolták a hűséges szepesi és dobsinai német sziveket. Szülőföldje, 
Dobsina, habár közigazgatásilag Gömörmegyéhez tartozik: a maga egész 
életéyel kiegészítő része a Szepességnek, melynek lakossága kebelében 
nem egyenként, hanem ezrenként vannak olyanok, akik, akárhová helyezi 
őket a sors — egész emberek a maguk hivatásában. 

Nemes ércanyagot vitt a lelkében szülő bányavárosából, mikor 
Eperjesre, az ősi kollégiumba jutott diáknak. Ott ugyancsak jó iskolába 
került. A hatvanas évek elején az úgynevezett kis absolutismus idején, ele-
venen élt ott a közelmúlt emléke. Christinan-Kerényi Frigyesé, aki lelkes 
magyar költő lett, habár bölcsője fölött nem magyar dajka dalolt. A vörös-
sapkás honvédeké, akiknek jórésze német nevű eperjesi és késmárki diák volt. 

Kiváló, kemény, de melegkezü tanárok tanítottak itt. A filozófus 
Vandrák András, a „scientia amabilis", a botanika örökifjú tanára Hazs-
linszky Frigyes, a márványkeménységü jellem Flórián Jakab, a lelkes his-
torikus Herfurth József és ifjabb, de méltó társuk, Ludmann Ottó, aki itt 
van köztünk, hogy a hálás tanítványok és szerető kartársak mellett az 
egykori kedves tanár is letegye az elismerés virágszálát e koporsóra. 

Eperjesen gyúladt tel léikében az isteni láng, mely azután világított s 
melegített egy életen át, egyházunknak s nemzeti kultúránknak javára. 

Es most tegyük be áhítatos kegyelettel a Ráth Arnold élete templomá-
nak ajtaját, elmondva: „procul este profani" s búcsuzzunk el tőle: Ráth 
Arnold, te tisztalelkű magyar ember, te erős protestáns ember, te buzgó 
tanár, jó barát, kedves kartárs, áldjon meg haló poraidban is a magyarok 
Istene! 
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19a. A szülők foglalkozása 1825-től 1840-ig. 
(A 148. laphoz.) 

Advocatus (ügyvéd) 
aedituus (egyházfi) 
arendator (bérlő) 
artifex (művész) 

5 artifex scenicus (színművész) 
artis oculistae professor (Fabini) 

(a szemészet professzora) 
assessor Tab. Judicariae (táblai 

ülnök) 
aurifaber (aranyműves) 
auriga (kocsis) 

10 Bibliopola (könyvkereskedő) 

Cancellariae theatri director 
(színigazgató) 

chalcographus (Karacs) (réz-
metsző) 

chemicus (vegyész) 
capitaneus C. R.(cs.kir.százados) 

15 caupo (kocsmáros) 
civis (polgár) 
civis electus .(választott polgár) 
civis et opifex (polgár és mester) 
commissarius comitatus (megyei 

biztos) 
20 coquus (szakács) 

corporalis invalidus (rokkant 
káplár) 

Dardanarius (ügynök) 
director theatri (színigazgató) 
docens (tanító) 

25 doctor med. (orvos) 

Equariae magister (ménesfel-
ügyelő) 

eruditus privatus (magántudós) 

Faber lignarius (ács) 

Generalis C. R. (cs. kir. tábornok) 
30 geometra (mérnök) 

Horologoeus (órás) 
Inspector ergastuli (gyárigazgató) 
inspector fornicis (rendőrfel-

ügyelő) 
inspector in casino (kaszinóigaz-

gató) 
35 iudex nobilium (szolgabíró) 

Lanio (mészáros) 
librarius (irnok) 
linguae Gallicae magister (fran-

cia nyelvtanár) 

linguae Anglicae magister (angol 
nyelvtanár)(Frayne Ed. anglus) 

40 locumtenens superior (főhadnagy) 
lotteriae collector (lottógyűjtő) 
ludi magister emeritus (nyugal-

mazott tanító) 

Magister vigilum (őrmester) 
magister dornus (házmester) 

45 mercator (kereskedő) 
miles confiniarius (határőr) 
miles invalidus (rokkant katona) 
murarius (kőmíves) 
musicus (zenész) 

50 musices director (karmester) 

Nobilis (nemes) 
nobilis possessor (nemes birtokos) 
nótárius nobilium (nemesi jegyző) 

Obstetrix (bábaasszony) 
55 odontiatrus (fogorvos) 

oeconomus (gazdász) 
officialis (tisztviselő) 
officialis oeconomicus (gazda-

tiszt) 
operarius (napszámos) 

60 opifex (mesterember) 
opticus et mechanicus (látszerész 

és műszerész) 

Parochus Gr. n. u. Rel. (gör. 
keleti vallású plébános) 

perceptor (adószedő) 
pharmacopoeus (gyógyszerész) 

65 pictor (festő) 
plebeius oeconomus (földműves) 
possessor (földbirtokos) 
privatus (magánzó) 
professor (tanár) 

70 provisor (gondnok, gyógyszerész-
segéd) 

Quaestor (pénztárnok) 

Rabbinus communitatislsraeliticae 
(izr. hitközségi rabbinus) 

rationum exactor Regius (királyi 
számvevő) 

ruricola (földműves) 

75 Sartor (szabó) 
scriniarius (levéltárnok) 
Senator (tanácsnok) 
servus privatus (magánszolga) 
spanus dominalis (urasági ispán) 

80 statuarius (Dunaiszky) (szobrász) 
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sublimator (pálinkafőző) 
sulor (suszter) 

Teloniator (vámszedő) 
thermopola (kávéháztulajdonos) 

85 V[erbi] D[ei] Minister (lelkész) 

vicecomes comitatus Pest (Föld-
váry) (alispán) 

vidua (özvegyasszony) 
Villicus (gazda) 

Zachari fabricator (cukorgyáros) 

19b. A szülők foglalkozása 1840-től 1850-ig. 
(Az anyakönyvek eredeti magyar megjelölésével.) 

(A 148. laphoz.) 

Acad. tag (Bajza József) 
alkusz 
alnádor (Bay) 
aranyműves 

5 aranyverő 
asztalos polgár 
árendás 
ásványdolgozó 

Bábosmester (Beliczay) 
10 bányatiszt (Rombauer) 

bányászati tanácsnok 
báró 
birtokos 

Conduktor 
15 csizmadia 

czinöntő 
czipős 
czukrász 

Dalnok 

20 Eczetes 
egyházfi 
elöimádó 
erdösz (Kropács) 
erőművész (Einfeld) 

25 esernyész 
esernyő-gyárnok 
eszközkészítő 
ékcsináló (Juvelier) 
énekoktató 

30 érczműves 

Festész 
festő 
fénymázos 
fogadós 

35 földesúr 
főkurátor és kereskedő 

(Liedemann) 
fuvaros 
füszerárús 

Gabnakereskedő 
40 gabnász 

gépész 

gombgyáros 
gombkötő 
gőzfürdős 

45 gőzfürdőtulajdonos 
gróf 
gymnasiumi professor 
gyapjúmosó 
gyapjúlerakóhely-igazgató 

50 gyámok 
gyorskocsivezető 
gyümölcsárúsnő 

Hajhász 
hangász 

55 hangmüvész 
hazai polgár 
hárfás (Lippert) 
házbirtokos 
házfödő (Umbach) 

60 hétszemélyzeti tanácsnok 
(Szirmay) 

hídépítészeti mérnök a lánc-
hídnál (James Teasdale) 

hitszónok 
hivatalnok 

65 Imádkozó (Goldstein) 
inas 
invalid 
írnok 
író (Kilényí; Janisch) 

70 iparüző 

Jószágbérlő 

Kalapos 
kalmárlegény 
kapitány a gőzösön 

75 kasznár 
kártyafestő 
kávés 
kereskedő 
kereskedői inas 

80 kereskedői küldész 
kereskedösegéd 
kesztyűgyárnok 
képész (Buchetmann) 
képfaragó 
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85 képíró 
kézműves 
kéztyüs és keztyűs 
királyi táblai ülnök 
kocsmáros 

90 korcsmáros 
kordoványos 
kosárkészítő 
kovács 
könyvkiadó 

95 könyvtartó (Sparovits) 
könyvvivő 
közbirtokos 
kőmívespallér 
krepinész (Jäncs)1 

Lakatos 
100 Iakirozó 

literátor (Kilényi) 
lithographus 
Magántanító 
magánynemes 

105 magányszolga 
major a gyalogezrednél 
megyeszolga 
mezei gazda 
mérnök 

110 mérnök a középponti vas-
pályánál 

műszerkészítő 
Napszámos 
nemes birtokos 
nevelő 

115 nyakkötész (Klein) 
nyergész 
nyilvános oktató 
Oktatgat 
oktatónő 

120 olajverő (Kohl) 
orgonista 
orgonanyomó 
orvos dr. 
orvos és gyógyszerész 

125 orvostudor 
oskolatanító 
ötvös 
övkészítő 
Papirrongyszedö 

130 paplanos 
pék 
pénzszedő 
pintér (kádár) 
pipagyárnok 

135 polgár vendéglő 
posztókereskedő 
posztónyíró 

1 Pruzsinszky János dr megfejtése 

pozamentirer 
privát rabbinus 

140 Rajzoló 
Sajtárús 
sarkanytyús (Hegwald) 
sarkantyúsz 
sáfár 

145 seborvos 
substitut 
szabólegény 
szabómester 
szakács 

150 szappanász 
szappanos 
szatócs (Greiszler) 
szegények igazgatója 
szekeres 

155 színész 
színész-hangász igazgató 

(Grill) 
szíjgyártó 
szobrász 
szolga a gőzösnél 

160 szolgabíró 
szőnyegész (Hents) 
Tapétamester 
targonczás 
táblabíró 

165 tekeasztalőr 
templomi dalnok (Goldstein) 
testgyakorló (Clair) 
testidomító 
téglafedö 

170 téjáruló 
ti szt 
tiszttartó 
tökkereskedö 
tömlöcztartó 

175 tős 
tőzsér 
tűzi őr 
tüzelő 
Udvari ágens (Procopius) 

180 udvari tanácsnok (Szirmay) 
urasági szolga 
ügynök 
ügyvéd 
üveges 

185 Varrónő 
vasöntő 
vaspályaőr 
vasútőrző 
vattakészítő 

190 vármegyei kapitány 
városi mérnök 

nt: kárpitos és díszítő. 
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városi tanácsnok 
vegytanár és gyógyszerész 
vegytani tudor, gyámok 

195 vendéglő 
„ az egyetemnél 
„ a fehér hattyúnál 

vendéglő' özvegye 
vendéglős 

200 vésnök 

Zálogbirtokos 
zenekarigazgató a német szín-

háznál (Grill) 
zenész 
zongoratanító 

205 zongorász 

19. c) A szülők fog la lkozása 1850-től 1900-ig. 
(A 148. laphoz.) 

Akadémiai tag (Fényes Elek) 
alezredes 
alkusz 
aranyműves 

5 aranyozó 
asztalos 
ács 
államtitkár (Horn Ede, Zsi-

linszky, Zeyk) 
állatorvos 

10 állomásfőnök 
állomási főnök 
árvaszéki alelnök 

Bankár 
baromorvos 

15 bádogos 
bányász 
betűszedő 
bérlő 
bérszolga 

20 bírósági becsüs 
bizományos 
boltszolga 
borkereskedő 
bőrgyáros 

25 Cement technikus (Wünsch) 
cipészlegény 
es. kir. kapitány 
„ s postahivatalnok 
„ „ tisztviselő 

30 czégvezető 
czipész 
czimerfestö 
czukorfőző 
czukrász 

35 Díjnok 

Egyetemi tanár 
egyházfi 
esernyőgyáros 
ezredorvos 

40 ékszeres 
ékszerész 
énekes 

épitész 
Fakereskedő 

45 fametsző (Pollák Zs.) 
festő (Madarász V.) 
festőművész (Bäsch Gy.) 
fényképész 
fodrász 

50 fogadós 
fogorvos 
fogtechnikus 
földbirtokos 
földmíves 

55 földműves 
főbányatanácsos 
főellenőr 
főerdőtanácsos 
főgeológus 

60 főkalauz 
főrendiházi tag 
fuvaros 
függönytisztitó 

Gazdatiszt 
65 gazdálkodó 

gépész 
gépészmérnök 
géplakatos 
gépmester 

70 gombkötő gazda 
gondnok 
gyárigazgató 
gyári munkás 
gyámok 

75 gyáros 
gyógyszerész 

Hadbiztos 
hajhász 
hajóskapitány 

80 hajótulajdonos 
haszonbérlő 
házaló 
házbirtokos 
házfelügyelő 

85 házmester 
háztulajdonos 
hegedümester 

13 
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helypénzszedö 
hentes 

90 hétszeniélynök (Fabiny) 
hivatalnok 
hivatalszolga 
hirlapiró (Mártonffy) 

Igazgató tanitó 
95 intéző tiszt 

iparos 
irodafőnök 
irodai főnök 
irodai szolga 

100 iró (Jelűnek Mór) 
iskola szolga (Schelken) 
járásbiró 
jegyző 
jogtanácsos 

105 jogtudor 
jószágfelügyelő 

Kalmár 
kaptafás 
karnagy 

110 kasznár 
kántor 
kárpitos 
kárbecslő 
kávés 

115 kereskedő 
kertész 
képfaragó 
képviselő 
kihordó 

120 kocsmáros 
konsul (Vodjaner) 
könyvkiadó 
könyvvezető 
körorvos 

125 közjegyző 
kőfaragó 
kúriai biró 

Lapszerkesztő 
lelkész 

130 lemezelő (Pigler) 
levélhordó 
légszeszfelügyelő 

Magánzó 
majoros 

135 máv. főfelügyelő 
mázoló 
mérnök 
mészáros 
min. osztálytanácsos 

140 min. titkár 
molnár 
mozdonyvezető 
muzeumi őr 

műnök (Technik. Müller) 
145 műszaki tanácsos 

műszerész 
művész (Szentpéteri) 

Nagyfuvaros 
napszámos 

150 nyerges 
nyomdatulajdonos 
nyomdász 

Olajgyárnok 
operaházi tag 

155 orsz. gyorsiroda főnöke (Kó-
nyi Manó) 

országgyűlési képviselő 
orvos 
órás 
órássegéd 

160 Pék 
pénzügybiztos 
pénztárnok 
pénztáros 
posztónyiró 

165 poroszló (Káldy) 
postamester 
póstaszámtiszt 
póstaszolga 
póstavezetö 

170 Rabbi 
raktárnok 
rendőr 
rendörfogalmazó 
rézműves 

175 ruhafestő 

Sörházi igazgató 
superintendens (Székács) 
sütő 
sütőmester 

180 szabó 
szappanos 
szatócs 
szállító 
szállodás (Glück) 

185 számvevő 
számvivő 
számvizsgáló 
százados 
szemorvos 

190 szerkesztő 
szeszgyárnok 
színész 
szobatisztitó 
szobrász 

195 szolga 
szűcsmester 
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Takarékpénztári igazgató 
tanár 
tanító 

200 táblabíró (Tomcsányi Mór) 
táblai biró 
tábornok 
táncmester 
távirdafőtiszt 

205 távirdai gondnok 
távirdász 
technikus 
teherhordó 
tejárus 

210 tiszti főügyész 
tisztviselő 
tímár 
törvényszéki biró 
törvényszéki elnök 

215 törvényszéki ülnök 
tőzsér 
tudor 

Újdondász (Stauber) 
újságíró 

220 utazó 
útbiztos 
ügynök 

ügyvéd 
üveggyáros 

225 üzér 

Vaspálya főnöke 
vaspályai szolga 
vasúti altiszt 
vasúti főfelügyelő 

230 vasúti titkár 
vállalkozó 
vármegyei kormánybiztos 
városi tanáesos 
vendéglő 

255 vendéglős 
végrehajtó 
vésnök 

Xylograph 

Zeneakadémiai tanár (Cho-
van) 

240 zeneművész 
zenetanár 
zongoraművész 
zongoratanító 
zsibárus 

20. Azoknak az egyházi , iskolai és t á r sada lmi é le tben i smer tebb 
csa ládoknak nevei, melyeknek gye rmeke i in téze tünk növendéke i 
voltak, valamint amelyeknek fiai 1873-tól kezdve i sko lánkban je les 

e redménnye l é re t t ség i t t e t tek . 
(A 148. laphoz.) 

1825—1841. 
Adam Aebly Alföldy Andrássy Avakumovits Ágai (Adolf) — 

Balassovics Bolza Bartsch Bayer Báthory Beleznay gr. Benyovszky Biahly 
Birnstingl Boehm Bohurat Bonenberger Boór Boronkay Bozitovatz Brechtl 
Brehler Brocskó — Claude Clementis Christoffy Chorin Csapó Csepcsányi 
Csizmadia Czekus Cziko — Daermann Damianovits Darvas Dax Detrich 
Dér Dietze Dunaiszky Dimsits Dittmann Domby Dörfy Dück — Ebeczky 
Eberlein Eger Egresy (Ákos; páter Gabriel, comicus) Egyházy Ehnl 
Ensel-Résö Ergovits Erlanger Ertel Ertt Espar — Fabini Falb Falk 
(Maximilianus) Fáy Fehérváry Feil Fejes Finaly Fleischer Fliegenschnee 
Földváry Frayne (1835/6 ; natus in insula Melita) Frömberg Frühwirth Fuchs — 
Genersich Gergye Glatz Goldberg Goldberger Görgey Greger Grill Gronauer 
Guda Guggenberger Gyárfás Gyöngyösi Gyurkovics — Hann Halász 
Hanzély Hatala Hatos Hava Hegedűs Hennings Hensch Hild Hoffmann 
Holecz Holko Horetzky Hubai Hudetz Hutflesz — llkey Iselin — Jalsovitzky 

Íanko Jänts Jungk Jurenák — Kalchbrenner Kalmár Kalló Kanitz Kanngieszer 
íanya Karacs Karafiat Karczag Karkalits Kállay Kecskeméty Kirchknopf 

Kleinlein Kley Klubacsek Klunibach Klupacsek Knoblauch Kohn Koppély 
Koritsanszky Kovács Kölcsey (Colomannus de Kölese) Krausz Kresz Kriek 
Kuehn Kukliss Kuszmik Külley — Laky (Adolph) Lang Lenk Liedemann 
Lietke Lindinger Linek Linsz Loos Lővy — Macher Macskási Madarassy 
Magyar Malagetz Mandrino Manojlovich Maresch Markovits Martiny 
Maskniüller Márton Ferencz (Abonyi Lajos) Meczner Megay Mekkler 
Meislein Merkel Mesko Mészáros Michailovits Miklós (Gyula) Milesz 

17* 
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Minnich Muraközy Müller — Nagy Nádosy Negyedi Nürnberger — Ochs 
Opran Oppenheimer Osterlamm — Paacke Panier Pap Pálinkás Peez 
Petrovits (Alexander) Pettschaft Petz Péchy Péczeli Pfälzer Piatko Piehl 
Platthy Podmaniczky br. Popesko Popovits Pósfay Preisz Prepeliczay Prinner 
Procopius Prónay — Raics Rakits Rákóczy Reitenspiess Renner Réső-Ensel 
Rhuz Rigyitzky Ringauf Riso Rosenauer Rosenfeld Rosner Röck Röszler 
Römer Rupp — Sacellary Scharschmied Schmiedganz Schossberger 
Schuhmann Schulek Schultheisz Schwindt Seiz Seyfert Simon Sopko Spiro 
Sponer Stainlein gr. Stankovits Stephani Stark Stoianovits Strasser 
Stuhlmüller Stuhr Suck Szabó Szakái Szeberényi Szekrényessy Szente 
Szentpétery Szloboda Szokolyai Szontagh Sztankovits Sztregovay Sztrokay 
Szuck Szurmai Szúdi Szüts Syposs — Tabakovits Takáts Teschlar Tessedik 
Teszáry Thaisz Thein Tomka Tooth Tóth Trsztyánszky Turcsányi — 
Ullmann Unrein — Varga Vecsey Veres Voigt Vörös Vrányi Vári-Szabó 
Wahlkamp Wallandt Waltersdorfer Walther Weber Wodianer Wohlfarth 
Wunderlich — Zaphir Zaraly Zay gr. Záborszky Zilahy Zimmermann Zora 
Zöllner Zsigmondi. 

1840—1850. 

Agorasztó Antalik — Balassovics Balog (Tihamér a. Pál orvos) Bay 
Beleznay Beliczay Beöthy (Algernon a. Sándor) Bulyovszky — Chorin 
Clair Czékus — Demény Detrich Diettmann (képfaragó) Dunaiszky 
(szobrász) — Fabinyi Fábián Fellner Fest Finály Fröhlich (Izidor) — Geréb 
Glatz Goldberger Gömöry Graft Grenczenstein Greszler Grill Györy 
— Hanzély Heuffel Hild Hittig Hrubovszky — Ivánka — Joannovics 
Jósika (Gyula a. br. J. Miklós) Jurenák — Kanya Karcsay Káldy Keviczky 
Kilényi Kilián Krajcsovics Krausz Kubinyi Kuliffay Kullmann Kund 
— Lassgallner Latinovics Lingel Lumnitzer Lux — Madarassy 
Macher Málnay — Nádosy — Osterlamm — Pazár Petrich Platthy 
Podrnaniczky br. Pósfay Prepeliczay Procopius Prónay br. — Raics 
Rádai gr. Réczey Rombauer — Schambach Schielhahn Schulek 
Siebreich Sponer Stainlein gr. Suck Szalacsy Szandtner Szeberényi 
Szekrényessy Székács Szirmay Sztrokay — Teasdale Thuránszky Tormay 
— Ullmann — Vörösmarty Wagner Walter Waltersdorfer Wieland Wodianer 
— Zay Zádor Zsigmondy. 

1851-től újabb időkig. 

Aczél Adler Agorasztó (Tivadar) Alex Alexander Almay Altmann 
Amár Andorffy Andrássy Andreánszky Andréka Antalik Antony Artner 
Asbóth Auer — Ábel (Jenő) Ángyán (Béla, János) — Bachát Bachruch 
Baján Bakody Bakó Balassa Baldauf Balogh Bamberger Banovics Barabás 
Baracs Barakonyi Barta Bartók Bartsch Baruch Bäsch Batizfalvy Bathó 
Baumann Baumgarten Bayer Bácsi Bálint Bánó Bátor Beaufort 
Becht Beck Becker Beer Beermann Beheim Beierl Bekk Beles 
Beliczay Bellaágh Bendl Benedict Benedicty Benes Benke Benyo Benson 
Benyovszky Beöthy (Algernon) Berezeli Bercsényi Bereczky Berei Berend 
Beretvás Bergl Bernauer Bernáth Bethlen gr. Beuthe Bexheft Békeffy 
Bielek Binder Binét Bischitz Bihari Bíró Bjely Blaskovits Blatniczky Blau 
Breuer Blumenau Bodányi Bodendorfer Bodon Bodó Bogsch Bohus Bokor 
Boleman Bolzano Bondy Borbélv Bossányi Boytha Bókay (Árpád; János) 
Böngérfi Böhm Brachfeld Brechtel Brocsko (Lajos) Brooser Bruckner 
Brüll Buchwald Budai-Goldberger Bulkay Bulyovszky Buocz Burchardt-
Bélaváry Busztin Buttler br. — de Chätel Chovan Chrapek Clement Clementis 
Conicer Cornides Csáky gr. Császár (Elemér) Csengey Csengery (Lóránt) 
Csepcsányi Cserkuty-Engel Csetke Cséry Csipkay Csordás Csörgeö Csuka 
(Béla) Csukás Cukor Czentner Czigler Czölder — Dach Daday 
Dancs Danielisz Darvai Dán Dániel Debreczenyi De Rivo Csermelyi Detre 
Deutsch Décsei Dénes Dér Dérer Dietrich Dirner (Gusztáv) Dobák Doh-
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mann Doleschall (Alfréd) Domony Donáth Dorner Döbrentey Draskóczy 
Dubez Duka Dulcz — Ebeczky Eberhard Edvi-Illés Egger Egyházy Ehren-
stein Eisele Elbogen Elefánt Elek Elischer (Gyula, Vilmos) Előd Emericzy 
Endreffy Engel Eördögh Eötvös Epperlein Erdei Erdélyi Erdős Etienne — 
Édeskuthy — Faber Fabinyi Fabricius Fakla Faludy Falvay Farkas Fábián 
Fábry Fejes Fejér Fekete Felde Feledy Feldheim Fellner Fenyő Fenyves 
Fest Fényes Fésűs Fleischer Feischl Flittner Fischer Folkusházy (Lajos) 
Fonyó Fort Forrai Fónagy Földváry (Miklós) Francsek Frank Franki 
Freistadtl Freiwirth Fridrich Fried Friedmann Frindt Frivaldszky 
Fröhlich Fuchs Fuszek Füzesséry — Galle Galli Gally Gasparetz Gattein 
Gábor Gál Gárdony Gedliczka Geduly Gellén Geönczy Gerber Gerde 
Gerö Gerstenberg Gertler Gigon Glatz (Oszkár) Glock Glos Glück Glücklich 
Glücksthal Goldberger (budai) Goldschläger Goldstein Gonda Gorove 
Gosztonyi Góbi Gömöry Gönczy Görgey Gráf Gregersen (Nils) Greszler 
<Jenö) Gretzmacher Grisza Groedel br Grosz Grossmann (Gusztáv) 
Grundmann Grünwald Gundhardt Gutmann Gündisch Győry (Lóránt) Gyuriss 
— Haar (Alfréd) Haberern (I. Pál) Haeffner Haintz Haitsch Hajcsi Haj-
duska Halbrohr Haller gr. Haimos Hammersberg Hampel Hancke 
Hanzély Haris Hasenauer Hatvany-Deutsch br. Hautzinger Hazslinszky 
Havas Havass (Rezső) Hazay Hámos Hász Heckenast Hegedűs Hegyi Hein 
Heinrich (Gusztáv) Heinzelmann Héjjas Helvey Hellebrand (Árpád) Henszel-
mann Herzel br. Hertzka Herzfelder Herzl (Tivadar) Herzog Hieronymi 
Hilf Hilkene Hirsch Hirschler Hittrich Hoepfner Hofbauer Hoffenreich 
Hoitschy (Pál) Holitscher (Szigfrid) Holl Hollerung Holly Horn Hornbostel Hor-
nyánszky Horváth Hottelmann Houchard Hőpfner Hrebenda Hunfalvy Huszár 
(Elemér)Huszerl — Ulés(Edvi) Imling Jnczédy IttcésIvánka Izák—Jahn Jakobey 
Jamniczky Jamriska Jancsek Janisch Jámbor Jákó Jánossy Jármay Jász Jelenik 
Jellinek Jendrassik Jeney Jerusalem Jeszenszky Jéger Jónás Jugovits Juhos 
Jungfer Jurenák Jurkovics Justh — Kaas br. Kaczián Kaiblinger Kandó Kanitz 
Kanócz Kapeter Kapoun Kapp Karafiáth Karbiener Karczag Kardeván 
Karner Karsay Kasper Katona Kálix Kálmán (Imre) Kántor Kehrling Keil 
Kelemen Kelen Keller Kellner Kemény Kende Keppich Kerekes Kereszt-
szeghy Kern Kesselbauer Kéler Képessy (Imre) Khayll Kilczer Kilényi 
Kilián Killius Kindó Király Kirchknopf Kirchner Kimer Kirschner Kisházy 
Kiss Kiszely Klaár Klein Klinger Klingler Knoblauch Knuth (Károly) 
Knyaskó Koch Kohner (Adolf) br. Kolba Kolbenheyer Kolnai Kolényi Kol-
ler Kolossy Konkoly-Thege Koenigsberger Koós Kopp (Lajos) Koritsánszky 
Kornfeld br. Kossuth Kostenszky Kostyál Kotányi Kovács Kovács-Sebestyén 
Kozdon Kozma (Andor) Kövy Krajcsovics Krajcsovits Krausz Králik Krámer 
Krátky Krchnik Kreko Krempels Krepuska (Géza) Kreutzer Kriek Kring 
Krutkovszky Kvorka Kubacska Kubinyi Kulka Kullmann Kund Kurcz Kuthy-
Okolicsányi (Dezső) Kutlik(András) Kuttner Kuzmik Küfáber Külley Kümmerle 
Kürtössy Kvorka — Laczkó Ladányi Lakner Lakits Lakos Lamm Lamotte 
Lampl Lamgheim Laszgallner Láhm Lánczy (Gyula) László Lázár Lederer 
Leffler Lehoczky Lehr Leiningen gr. Lenk Lenkei Lepter Leszlényi Levius 
Légrády Lénárd Libertinyi Lichtenberg Liebermann Liedemann (Frigyes) 
Ligeti Linczér.yi Linek (Károly) Loksa Loránd Lorencz Lövik Löllbach 
Lobi Löry Lövy Lőw Ludwig Lukács Lumniczer Lung Luttenberger Lübke 
Lyka (Emil) — Macher Madarassy Madarász Magyar Mahr Maier Major 
Ataléter Mandl Mandula Mangold Mann Mansfeld Marek Mares Markos 
Markó Marnitz Maróthy-Fürst Marschalkó Martin Martiny Martinyi Mar-
ton Marzloff Maszák Matkovics Matuska Maurer Mauritz Mauthner 
Mágocsy-Dietz Már Márföldy Márkus Márton Mecséry Medveczky Meer 
Meinig Mekler Melczer Melna Merényi Messinger Mészáros Michaelis 
Micsinay Mihala Mika Mikolik Milhofer Miltényi Minich Misura Moiret 
Mokry Molnár Monaszterly Monszpart Moravcsik (Géza) Morhács Mráz 
Mück Müller Münnich Münz — Nagy Nádaskay Nádosy Neugebauer 
Neumann Németh Nigrinyi Nilsen Nóbl Nógrády Nőtel Novelly Nyáry — 
Obál (Ferenc) Obstgarten Oesterreicher Ohrenstein br. Okolicsányi 
Olofson Oppel Oravecz Ország Oswald Osztroluczky Oszuszkv 
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— Pajor Palotay Palugyay Pammer Pantler Pappszász Pataki Paulinyí 
Paulovics Paunz Pazár Páris Peez (Samu; Vilmos) Perl Petánovics 
Petheő Petrovich Petrovits Péchy Pfahler Pidai Pigler Piri Plachy 
Platschek Plán Podhradszky Podmaniczky br. Pohl Polgár Polner (Ödön) 
Pomozy Pompéri Poós Popella Popper Porkoláb Posewitz Poszert 
Pósch (Gyula) Pözel Prager Préhn Prém (József) Pribelszky Probsztner 
Procopius Prosnitz Prónay (Dezső br.) Pulszky Purgly — Quittner — 
Rados Raffay Rajnai Rajner Rakics Rakita Rakonitz Rakovszky (Iván; 
István) Ray Rákóczy Rákossy Rásó Ráth Réhner Reichenhaller-Petheő 
Reidner Reinhardt Reinitz Reményi Renk Reusz Rexa (Dezső) 
Reyersbergi-Floch Réczey Rév Riedl (Frigyes) Ringauf Ritter 
Robinson Rodowitz Roheim Rohonyi Rosenberg Rosty Roszner 
Róth Roxer Röck Rubel Rubin Rudnay Rumpelles Rupsich Rusz-
nyák Ruttkay — Sacellárv Sacher Sajóhelyl Salzer Sarbó (Emil) Sass Saupe 
Sax Saxlehner (Kálmán, Ödön) Sándor Sárkány Schaden Scheiber Schelken 
Scheuer Schichter Schiffer Schirger Schlesinger Schlichter Schlosser 
Schmidt (Márton) Schneider Schoenberg Schodits Scholtz Scholz Schos-
berger Schön Schönberg Schönfeld Schrantz Schranz Schreiner Schreyer 
Schubert Schuster Schwartz Schwarz Schweickhardt Schweitzer Schwied-
land Sebestyén Seligmann Seilei Seltenreich Sichermann Silberstein Simay 
Simon Singer Skoupil Skultéty Soltész Solymossy Somogyi Spitzer Sprin-
gut Sréter Starnberger Stein (Aurél) Stern Steinacker Steinberg Steinberger 
Steiner Steinert Steinhauss Steirer Steller Stephani Sternthal Stolniczky 
Stowasser Strasser Sugár Sulek Sulyok Surányi Surgóth Sváb Szabó 
Szalay Szana Szandtner Szász Szászy-Schwarcz Szávozd Szedenits Szegheő 
(János) Szekrényessy Szelényi (Aladár) Szemere Szeniczey Szenthe 
Szentiványi Szepessy Szeremley Szerencsy Székács (Béla) Székely Szénássy 
Szidarovszky Sziklás Szigeti Szikszay Szilas Szilágyi Szilárd Szlabey Szlujka 
Szokoll Szolár Szontágh Szórády Szőnyi Sztehló Szterényi br. Sztojanovits 
(Péter) Sztrelko Szűcs — Tafler Takács Tar Tasi Taubinger Teasdale 
Telegdi-Róth Tepliczky Testory Teszák Téry (Béla) Tézner Thaisz Tho-
mán Thomka Tinschmidt Tolnay (Kornél) Tomasek Tomcsányi (Vilmos 
Pál) Toperczer Topscher Torday Tornya Tószegi-Freund Tóth Török Törs 
Traeger Tröster Tschögl Tuczentaller Turnai Turnovszky — Újhelyi 
Ulbrich Ullmann br. Ungár Unger Urbán Urbányi Urbánszky — Ürményi — 
Vadnay Vahl Vajda Vajkay Vajner Valér van den Eynde Vallaszky Varga 
Vargha (Gyula) Varsányi (Mátyás) Vasskó Vattay Vay br. Vályi Vámossy 
Várady Vecsey Vermes Vetsey Veigelsberg Vidor (Emil) Vieland Vietorisz 
(József) Vigyázó Vilcsek Virava Virány Viszkidenszky Vitális Vitéz Vladár 
Vodianer Vörös — Wagner Waitzenkorn Walko (Lajos) Walther (Béla) 
Waltersdorfer Wasilievits Wass gr. Wámoscher Weber Weinberger Weisz 
Wellisch Wellmann Werkner Windt Winkler Winter Wittchen Wittmann 
Wigner Wladár Wodianer Wolfinger Wolfner Wottitz Wöhler Wurm 
Wünsch — Ybl Yull — Zala Zatureczky Zay gr Zechmeister Zemplényi Zeyk 
Zergényi Zimmermann Zmeskál Zolnay Zoltán Zorkóczy Zsigmondy (Jenő, 
Géza, Gábor, Dezső) Zsilinszky Zückler.* 

21. Fábry je len tése a negyedik osztályról az 1833—34. tanévből . 
(A 150. laphoz.) 

Bericht über die vierte Knaben Classe vom Sommerhalbjahr 
1833—34. 

Mit Hinweisung auf den betreffenden Prüfungs-Conspect, welcher 
sowohl über den Personenstand, als auch über das in den verschiedenen 
Lehrgegenständen Geleistete detaillirte Auskunft gibt, find' ich mich ver-
anlasst, folgende zwey Bemerkungen hier anzubringen. 

* A névsor nem teljes, léhet. hogy igen értékes nevek is hiányoznak. Mentségül szol -
gáljon, hogy a könyv terjedelme a nevek közlésének korlátozását elkerülhetetlenné tette. 



263' 

1. Mehrere Schüler dieser Classe haben wie im vorhergegangenen so 
auch in diesem Halbjahre, ihre entschiedene Unfähigkeit aus dem Unter-
richte, welcher in dieser Classe ertheilt wird, Nutzen zu schöpfen, hin-
länglich erprobt. Solche sollten, meines Erachtens, zu dem Unterrichte 
des folgendes Jahres nicht zugelassen werden, indem ihre Gegenwart in den 
Unterrichtsstunden ihnen selbst unnütz, dem Unterrichte selbst hinderlich, 
für den Lehrer in hohem Grade lustraubend wäre. Ohnedies folgt im 
künftigen Schuhljahre eine höhere Lehrclasse, zu welcher solche nirgends 
zugelassen werden, welche die vorhergehende mit der 2-ten oder gar 3-ten 
Classe in studiis absolvirt haben ; ihnen wird das Wiederholen auferlegt, 
was aber bey uns nicht Statt finden kann. Folgende Schüler sind es, die 
in diese Kategorie fallen: Blass Siegmund, Israelit, Cl. 3 . ; Greger Max 
Israelit, Cl. 3 . ; Hürsch Gustav, Israelit, Cl. 2. ; Kocsisovszky Rudolf, Cl. 2 . ; 
Madarassy Carl, Cl. 2 . ; Pollacsek Ignatz, Israelit, Cl. 3 . ; Seiz Alfred, Cl. 2. 
Uebrigens hoff' ich, dass die meisten von diesen von selbst ausbleiben 
werden; von einigen weiss ich es bestimmt.* 

A jelentés további részében Fábri azt kifogásolja, hogy az idegen 
iskolákból jövő izraelita tanulók latinból igen kevés előismeretet hoznak 
magukkal, magyarul pedig általában nem tudnak. 

" Ez az osztály a humanitási osztály, akkor Poetica, mely megfelel a mai V. osztály-
nak. Petőfi akkor itt a második osztályba járt, a mai beosztás szerint a gimnázium I. osz-
tályába. Az említett tanulók köziil öt tényleg itt hagyta az iskolát; az 1834—35-ik tanévben 
ugyanebbe az osztályba, mely ekkor VI. osztály, vagyis Rhetorica lett, csak Blass és Seiz 
iratkozott be. Blass ismét 2, elégtelen osztályzatot kapott, Seitz pedig 1, vagyis elégségest. 

22. Az iskola fe lügyelőinek, i gazga tó inak és t a n á r a i n a k be tüso ros 
név jegyzéke . 

(A 108. laphoz.) 

a) Iskolafelügyelök: 
Schedius Lajos, 1811—1834. 
Szloboda Mihály, 1834—1838. 
Dr Fabiny János, 1838-1843. 
Fábry Pál, 1843—1848. 

5 Dr Wagner Dániel, 1848. 
Dr Fromhold Károly, 1848—1853. 
Hunfalvv Pál, 1853—1883. 
Vasskó'Endre, 1883—1886. 
Dr Králik Lajos, 1886—1895. 

10 Dr Wagner Géza, 1895—1897. 
Zsigmondy Géza, 1897—1900. 
Dr Mágocsi-Dietz Sándor, 1900—1910. 
Dr Haberem J. Pál, 1910— 

b) Igazgatók: 
Bölönyi Mihály, 1811 — 1814. 
Hoffmann Péter, 1814—1821. 
Kanya Pál, 1821 — 1825. 
Fábry Pál, 1825—1837. 

5 Taubner Károly, 1837—1843. 
Kanya Pál, 1843—1845. 
Tavasy (Teichengraeber) Lajos dr., 1845—1848. 
Kanya Pál, 1848—1860. 
Greguss Gyula, 1860—1863. 

10 Batizfalvy István, 1863—1866. 
. Greguss Gyula, 1866—1869. 

Szénássy Sándor, 1869—1873. 
(Rövidítések: rt. = rendes tanár, st. = segé itanár, pt. = póttanár, ht. = helyettes tanár 

ót. = óraadó tanár, gyt. = gyakorló tanár, mt. = menekült, beosztott tanár, h. o. = hitok'ató.) 
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Torkos László, 1873—1875. 
Scholtz Ágoston, 1875—1877. 

15 Fröhlich Róbert dr, 1877—1883. 
Böhm Károly, 1883—1896. 
Góbi Imre, 1896—1909. 
Rátz László, 1909—1914. 
Hittrich Ödön dr, 1914— 

c) Tanárok: 

Argay János, 1849—51. ht., 
1851. st. 

Ács Ambrus, 1903—1908, rk.h.o. 
Ádámy Gyula, 1915—1918. 

tornát., ót. 
Árvay Teöreök Gyula, 

1866—1867. st. 

5 BajthayPéter, 1891—1893.rk.h.o. 
Bak Izrael dr, 1887—1888., 

1890—1891. izr. h. o. 
Balassovics Lajos, 1824. tanító. 
Ballagi Károly, 1851. st. 
Balogh Andor, 1867—1877. 

gyorsírást. 
10 Batizfalvy István, 1848. 1851. st., 

1860—62. st., 1862—1896. rt. 
Bán Kamill, 1917-1918. ót. 
Bárczay Oszkár, 1892—1893. 

franciat. 
Bárdoslstván, 1920—1921. rk.h.o. 
Bászel Aurél dr, 1870—71. st. 

15 Bene Alfréd, 1870—1871. rajzt. 
Berecz Antal, 1873—1876. rt. 
Bereczky Sándor, 1892—1893. 

1894—95. vallt., pt., 1896— rt. 
Bexheft Ármin dr, 1897— 

egészségtant. 
Bierbrunner Gusztáv, 

1864—1867. st. 
20 Bogoevics György, 1900—1901., 

1917-20.g.kath.román h. o. 
Bogsch Sándor dr, 1918— rt. 
Bokor József dr, 1889—1890. 

franciat. 
Boksái N., 1909-1911. g. kath. h. o. 
Böhm Dezső dr, 1909—1910. ht., 

1911— rt. 
25 Böhm Károly dr, 1873—1896. rt. 

Böhm Károly dr, 1909—1910. ht. 
Böröczky Gyula, 1911 — 1912. gyt. 
Brenndörferjános, 1916— 1917.ót. 
Bruckner Frigyes, 1900—1906. 

cncktänär 
30 Burgovszky n!, 1848—1849 ht. 

Capesius Bernát, 1911—12. gyt. 
Clair Ignác, —1854. tornatanár. 
Collaud Ferenc, 1917—1918. 

tornatanár, ót. 

Csalakovits Dragutin, 1896—97. 
g. kel. h. o. 

35 Csáki Benjámin dr, 1919—1920. 
r. k. h. o. 

Császár Elemér dr, 1895—96. ht. 
Cserszky Péter, 1885—1887. 

gyorsírást. 
Cséplő István, 1921—22. r.k. h.o. 
Czirbusz Endre, 1921—1922. gyt. 

40 Darkó Jenő dr, 1902—1903. ót. 
Dezső Zoltán, 1910—1911. gyt. 
Dénes Ferenc, 1872—1873. pt. 
Dér Zoltán, 1920—1921. ót. 
Dietze Sándor, 1864—1865. st. 

45 Dimitrievics Dragutin, 
1897—1900. g. kel. h. o, 

Dimitrijevics Vladimír, 
1900—1906. g. kath. h. o. 

Dittmann Antal, 1869—1871. rajzt. 
Dobruczky János, 1902—1903. ót. 
Dorner József, 1860—1873. rt. 

50 Döbrentei N., 1867—68. franciat. 
Dürringer János, 1848 után, tanító. 

Elischer József, 1871—1872. ht., 
1872—1883. rt. 

Fábry Pál, 1825—1837. rt. 
Feil György, 1823—1870. énekt. 

55 Fényes Mór dr, 1898— izr. h. o. 
Friedmann Jónás, 1919—1920. 

izr. h. o. 
Fröhlich Károly, 1902—1903., 

1919—1920. ót. 
Fröhlich Róbertdr 1873—1893. rt. 
Fucskó Mihály dr, 1909—1910. 

gyakorló tanár. 

60 Gaál Mihály, 1869—1870. st. 
K. Galli Lajos, 1904—1905. 

tornatanár, ót., 1905— rt. 
Georgiades János, 1895—1896., 

1901—1904. g. kel. h. o. 
Glatz N., 1848—1849. ht. 
Góbi Imre, 1884-1909. rt. 

65 Grafberger Károly, 1872—1876. 
franciat. 

Greguss Gyula, 1857—1858. st., 
1859—1869. rt. 
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Gretzmacher Jenő, 1906—1908. 
ht., 1908— rt. 

Guttmann Jakab, 1902—1903. 
izr. h. o. 

GyőrfLIstván, 1909—1910. gyt. 
70 Győry Vilmos, 1861—62. vallást. 

Haberern Jonathán, 1867—69. pt. 
Haitsch Samu, 1902—1904. ót. 
Halász Zoltán, 1897—1898. 

gyorsírást. 
Halubka Pál, 1823-24. rt. 

75 Hamvas József 1919—21. mt. 
Hanthó Lajos, 1861—1862. st. 
Hazay Olivér dr, 1907—1909. ht., 

1909—1917. rt. 
Hedrich Ármin, 1910—1911. gyt. 
Hegyi Ferenc, 1919—1920. ót. 

80 Heinrich Gusztáv dr, 1869—1871, 
st., 1871—1873. rt. 

Hienz Ármin dr, 1909—1910. gyt. 
Hittrich Ödön dr, 1893— rt. 
Hoff mann Péter, 1814—1821. 

tanító. 
Horváth Endre dr, 1905 -1907 . ót. 

85 V. Horváth Zsigmond, 1857—58., 
1860—62. st., 1862—1869. rt. 

Höchinger Miklós Árpád, 
1905—1906. ot. 

Ihász József, 1922. gyt. 
Incze József, 1891 — 1892. 

gyorsírást. 
Izsóf Alajos, 1906—1910.r.k. h.o. 

90 JandikJózsef, 1920—21. r. k. h .o. 
Jaszenák Győző, 1921—1922. 

r. k. h. o. 
Jónás János, 1872—1873. pt. 
Józan Miklós, 1900— unit. h. o. 
Juba Adolf dr, 1915—1918. 

egészségtant. 
95 Jugovics Lajos dr, 1917—1918.ót. 

Jungmayer Mihály, 1913—14. gyt. 

Kaczián János, 1894—1895. 
vallástanár. 

Kampis Lajos, 1888— 1890. tornát. 
Kanya Pál, 1821 — 1860. rt. 

100 Kardos Ferenc, 1883—1885. 
gyorsírást. 

Kari János dr, 1874—1877. ht., 
1877-1881. rt. 

Kaufmann Károly, 1823—1824. 
tanító. 

Kerber János, 1907—1908. gyt. 
Király Ernő, 1920—1921. mt., 

igazgató. 
105 Kiss Albert, 1892—1897. 

gyorsírást. 

Kiss József, 1916—1917. ót. 
Klaniczay Sándor, 1908—1909. 

gyt., 1919—1923. mt. 1923— rt. 
Kiiment Jenő dr, 1903—1905. ht., 

1905— rt. 
Koch István dr, 1910— rt. 

110 Kollár Aladár, 1919— ht. 
Kornis Ferenc, 1916—1917. ót. 
Koszterszitz József, 1920—1921. 

r. k. h. o. 
Kosztics György, 1881 — 1896. 

g. kel. h. o. 
Kovács Ferenc dr, 1922— r.k.h.o. 

115 Kovács János, 1900—1902. ht., 
1902— rt. 

Kozdon György, 1884—1890. 
franciat. 

Krammer Ferenc, 1887—1891. 
r. k. h. o. 

Krausz Gusztáv Ede, 
1899—1900. énektanár. 

Kriek János Sámuel, 1821—1823. 
tanító. 

120 Krisz Ferenc, 1874—1875. rajzt. 
Kubacska András dr, 1903— rt. 
Kurtz Sándor dr, 1916—1918. ót. 
Lakits Ferenc dr, 1883—1884. pt., 

1884—1885. st. 
Laukó Károly, 1865—1866. st. 

125 Lähne Vilmos, 1888^-1889. pt. 
Lehr Albert, 1873—1898. rt. 
Leiner Mihály, 1918—19. r .k.h.o. 
Loisch János dr, 1903—1905. ht., 

1905— rt. 
Losonczi Zoltán dr, 1917—1918. 

ht., 1918— rt. 

130 Majba Vilmos, 1892—1893. 
vallást. 

Maurer János, 1888—1904. tornát. 
Mauritz Rezső, 1865—1869. st., 

1869-1872. rt. 
Mehold János, 1872—1874. 

franciat. 
Melczer Lajos. 1838—1860. rt. 

135 Melich János dr, 1896—1897. ót. 
Melles Emil, 1905—1908. 

g. kath. h. o. 
Merkl Lajos, 1859—1869. rajzt. 
Mikola Sándor, 1897—1898. st., 

1898— rt. 
Morascher Hugó, 1906— énekt. 

140 Moravcsik Gyula dr, 
1920—1921. gyt. 

Müller József dr, 1902—1903. ót. 

Offenbeck Frigyes dr, 
1901—1902. ót. 

Oppel Imre, 1906—1908. rajzt., 
ht., 1908— rt. 
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Ormay Lajos dr, 1885-1887. pt., 
1887—1889. rt. 

145 Orphanides Anthimos, 
1919— g. kel. h. o. 

Oszvald Albert, 1910—1911. gyt. 
1920—1921. ót. 

Pap Károly dr, 1895—1896. ht. 
Pazár Béla, 1897—1898. ht. 
Peez Vilmos dr, 1877-1880. ht., 

1880—1890. rt. 
150 Petz Gedeon dr, 1887—1890. st., 

1890—1896. rt. 
Pivnyik István, 1907—1908. ót. 
Ponyiczky Zoltán, 1910—11. gyt. 
Pólay Vilmos dr, 1904—1905. ót. 
Prudovits Lajos, 1917—1918. 

tornát., ót. 

155 Rákosi Sándor, 1868—1869. 
franciat. 

Ráth Arnold, 1876—1878. ht., 
1878—1919. rt. 

Rátz László, 1890—1892. st., 
1892 — rt. 

Remport Elek dr, 1921— ht. 
Renner János, 1913—1914., 

1919—1920. ót., 1920— rt. 
160 Repiczky N., 1848—1849. ht. 

Riesz Henrik, 1921. gyt. 
Sasváry László, 1868—1871., 

1886—1889. franciat. 
Sándy Gyula, 1872—1874. rajzt. 
Schleining Vilmos, 1872—1873.ht. 

165 Schlesinger Sámuel, 1895—1897. 
izr. h. o. 

Schmelczer Izsák, 1922 — izr.h.o. 
Schmid (Szőnyi) Tódor, 

1872—1899. énekt. 
Schneeberger Nándor dr, 1898— 

1900. st., 1900—1901. rt. 
Scholtz Albert, 1872—1874. ht., 

1874—1901. rt. 
170 Scholtz Ágoston, 1871 — 1883. rt. 

Schuller János, 1912—1913. gyt. 
Serédi Lajos dr, 1896— rt. 
Shvoy Lajos, 1910—1919.r.k. h.o. 
Sonnenfeld Miksa, 1876—1877. 

franciat. 
175 Stampay Ferenc, 1893—1903. 

r. k. h. o. 
Stern Ábrahám, 1891 — 1892. 

izr. h. o. 
Strauch Béla, 1888—1889. pt. 
Stuhlmüller Sámuel, 1819—1860. 

rendes tanár. 
Suhajda Lajos, 1919—1920. mt. 

180 Sulek József, 1908— rt. 
Svoboda István, 1873—1875. ht., 

1875—1903. rt. 
Szabó Ferenc, 1917—1918. ót. 

Szabó Sándor, 1892—1893. 
gyorsirást. 

Szaiber József, 1921—1922. gyt. 
185 Szedlacsek Lajos, 1888—1892. 

tornát. t 
Szemerey Gergely, 1906— 1907.ót. 
Szever Pál, 1920-1922. mt. 
Széky István, 1889—1890. st. 
Szénássy Sándor, 1859—1862. st., 

1862—1872. rt. 
190 Szigethy Lajos dr, 1897— rt. 

Szmik Gyula dr, 1873—1874. ht. 
Szolár Ferenc dr, 1906—1907. ót., 

1907—1908. ht., 1908— rt. 
Szolcsányi Ferenc, 1875—1876. 

rajzt. pt. 
Sztano (Szállási) N., 

1848—1849. ht. 
195 Szutorisz Frigyes, 1881—1882. pt. 

Taubner Károly, 1837—1843. rt. 
Tavasy Lajos, 1843—1848. rt. 
Thialiosz Philippos, 1917—1920. 

g. kel. h. o. 
Tialios György, 1887—1888. 

g. kel. h. o. 
200 Tichy Gyula, 1904—1906. ht. 

Tolnai Vilmos dr, 1896-1906. rt. 
Torkos László, 1862—1864. st. 

1864—1877. rt. 
Tóth István, 1916—1918. rajzt. ót 
Tóth Kálmán dr, 1890—1892. ht., 

1892— rt. 

205 Ulbrich Sándor, 1881—1882. pt., 
1882—1884. ht., 
1884—1918. rt. 

Vajda Péter, 1843. ht. 
Vásárhelyi Gyula, 1888—1890. 

gyorsirást. 
Velten Armand, 1914—1916. 

rajzt. ht. 
Veszprémi Vilmos, 1916—1917.ót. 

210 Vértesy Dezső dr. 1902—1903. ót. 
Virnau János, 1854. 

rendkívüli t. 

Wahrmann Jehuda 1850— 1860 
izr. h. o. 

Weber Rudolf, 1870—1871. st. 
1871 — 1872. ht., 
1872—1910. rt. 

Weiszburg Gyula dr, 1897—1898., 
1904—1905. izr. h. o. 

215. Winternitz Frigyes dr, 1824 ht. 
Wirth Gyula, 1917—1918. ót. 
Wöhler Gotthard dr, 1864—1865. 

zenet. 
Zékány Gyula, 1908—1909. 

g. kath. h. o. 
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