
Megemlékezés Zsigmondy Jenőről.* 
19-30 június 14-én tartottuk szokásos évi hála- és emlékünne-

pélyünket. Ezen az ünnepélyen akkori igazgatónk, Mikola Sándor 
iskolánk nagy jótevőjéről, várdombi Simonyi Ágostonról emlékezett 
meg. Azóta fenntartó egyházunk határozatából az evangélikus test-
vérintézetek évente tartanak Simonyi Ágoston nevét viselő hála-
ünnepélyt felváltva nálunk és a Deák-téren. Az iskoláink javára 
tett számos nagy alapítvány között Simonyi Ágoston alapítványa az 
egyetlen, amelyet az első világháborút követő értékromlásból sér-
tetlenül át lehetett menteni. Az átmentett alapítványi vagyon jöve-
delmét évtizedek óta élvezik a testvérintézetek és fenntartásukban 
ennek a jövedelemnek fontos szerepe van. 

Évenként tartott Simonyi-ünnepélyeihk a nagylelkű alapít-
ványtevő emlékének kegyeletes ébrentartásán kívül arra is alkalmat 
adnak, hogy egyházunk és iskoláink kiváló egyéniségeiről, jótevői-
ről hálával megemlékezzünk. Hálát kell adnunk a Mindenhatónak 
azért a kegyelemért, hogy oly sok kiváló, nagylelkű, hitbuzgó és 
áldozatkész férfiúval ajándékozta meg egyházunkat. Immár 12 év 
óta tartott Simonyi-ünnepélyeink mindegyikén egyházunk, isko-
láink egy-egy kiváló egyéniségéről emlékeztünk meg és még igen 
hosszú a sora azoknak az egyházépítő nagyjainkniak, akikről a jövő-
ben meg kell emlékeznünk. 

Mai ünnepélyünket ama férfiú emlékének szenteljük, akinek 
elsősorban köszönhető az annyira áldásos Simonyi-alapítvány va-
gyonálladékának átmentése s aki egyházunk építésében igen sok-
féle téren eredményekben gazdag munkásságot fejtett ki. Emlé-
kezzünk meg hálás kegyelettel dicső emlékű közös felügyelőnkről, 
dr. Zsigmondy Jenőről. 

A Zsigmondy-család már régóta sok kiváló férfiút adott az 
egyháznak és hazának egyaránt s a család nőtagjai közül is többen 
tűntek ki egyházépítő munkájukkal. A Zsigmondy-család ama tisz-
teletreméltó nagy családok egyike, amelyeket büszkén vallhat ma-
gáénak egyházunk. Érdemes rövid pillantást vetni a Zsigmondy-
családnak arra az ágára, amelyből Zsigmondy Jenő származott. 

A Zsigmondy-család felvidéki, valószínűleg bártfai eredetű. 
Zsigmondy Jenő ükatyja, Zsigmondy János, Körmöcbányán élt, 

dédatyja Zsigmondy Gottfried pedig pilisi lelkész volt. Gottfriednek 
Sámuel nevű fia, Jenő nagyatyja, édesatyját 3 éves korában veszí-
tette el, s bár szerény anyagi viszonyok között nevelkedett, tehet-
ségével és szorgalmával a pozsonyi evang. liceum országos hírű 
görög tanára lett és érdemes irodalmi munkásságot is fejtett ki. 

* Az 1943. április 16-ki Simonyi-ünnepen elmondott emlékbeszéd. 
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Zsigmondy Sámuelnek négy fia volt: Adolf, Pál, Vilmos és 
Gusztáv. Legidősebb fia, Adolf Bécsbe került, közkórházi igazgató-
főorvos volt, családja is külföldön élt. Négy fia közül Ottó neves 
orvos, Emil híres alpinista volt, korán hunyt el, lezuhant az Alpok-
ban. Róla nevezték el a Zsigmondy-menedékházat a Dolomitokban 
és a Zsigmondy-csúcsot a Zillertalban. A család eme ágának leg-
híresebb tagja volt Adolf harmadik fia, Zsigmondy Richárd, a göt-
tingeni egyetem kémia-tanára. A kolloidok kutatásával, az ultra-
mikroszkóp megszerkesztésével a Zsigmondy-névnek világszerte 
dicsőséget szerzett és megkapta a legmagasabb tudományos elisme-
rést: 1926-ban a Nobel-díjjal tüntették ki. Három év múlva köl-
tözött el az élők sorából. Adolf negyedik fia, Károly kiváló műegye-
temi tanár volt Bécsben. 

A családnak nemcsak ez a külföldre szakadt ága, hanem az itt-
hon maradt sarja is becsülettel állotta meg helyét és dicsőséget 
szerzett a Zsigmondy-névnek. Sámuel pozsonyi tanár itthon maradt 
fiai közül Pál ügyvéd, Vilmos bányamérnök, Gusztáv pedig építész-
mérnök, kir. főmérnök volt. Zsigmondy Vilmos mint artézi kútfúró 
európai hírre tett szert. A városligeti első artézi kút fúrása az ő 
műve és emlékét őrzi a Városligetben a Széchenyi-fürdővel szemben 
felállított szobra. 

Zsigmondy Pálnak négy fia közül a legidősebb, Béla mérnök, 
hírneves hídépítő volt, megalapítója a Zsigmondy Béla hídépítő 
és mélyfúró cégnek. Az első világháború előtt hazánkban a nagyobb 
hidak legtöbbjét Zsigmondy Béla tervezte. Zsigmondy Béla Gábor 
nevű fia kiváló zongoraművész volt. Pálnak korban második fia 
Zsigmondy Jenő volt, áldott emlékű egyházfelügyelőnk, akinek fen-
költ személye mai ünneplésünk középpontjában áll. Pál harmadik 
fia, Jenő öccse Zsigmondy Géza volt, híres mérnök, min. tanácsos és 
a Székesfővárosi Közmunkatanács tagja volt. Az egyházi életben 
is tevékenykedett, három évig (1897—1900) iskolánk felügyelőjét 
tisztelte benne. Nagy érdemeket szerzett azzal, hogy a fasori gim-
názium építkezésekor gazdag műszaki tapasztalatait értékesítette. 
Nagy barátja volt a nemes sportoknak, megalapította a Budapesti 
Korcsolyázó Egyletet és annak hosszú időn át igazgatója volt. Zsig-
mondy Géza öccse, Pál Délamerikába vándorolt ki és Rio De Janei-
roban élt. 

Zsigmondy Gézának három fia született: Zoltán, Kálmán és 
Mihály. Zoltán kiváló orvos, Kálmán pénzügyminisztériumi osztály-
főnök és hosszú ideig a Duna-bizottság tagjaként működött. Mihály 
ügyvéd volt és 1930-ban halt meg. Mihálynak fia György, Zsig-
mondy Pálnak dédunokája és egyetlen férfileszármazottja iskolánk-
nak derék tanítványa volt és jogi pályára lépett. 

Zsigmondy Sámuel negyedik fiának, Gusztávnak fia Árpád bá-
nyamérnök volt. Egyik dunántúli hivatalos útja alkalmával gép-
kocsiszerencsétlenség áldozata lett. A családnak ez az ága kiváló 
bányamérnököket adott. Árpád, fia Hugó szintén bányamérnök és 
az ő Árpád fia iskolánk III. osztályának derék tanulója. 

Mint a családfa e vázlatos ismertetéséből kitűnik, a Zsigmondy-
család igazi honorácior-család. Tagjai között professzorokat, főtiszt-
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viselőket, ügyvédeket, mérnököket, orvosokat találunk. Valameny-
nyien megtestesítői a nemzet legértékesebb társadalmi rétegének, 
az istenfélő, hazaszerető, a nemes hagyományokat tisztelő, hivatá-
sának élő művelt középosztálynak. 

Mint már említettem, Zsigmondy Pál második fia Jenő volt. 
Mai ünnepélyünkön róla emlékezünk meg hálás kegyelettel. Zsig-
mondy Jenő 1849 június 6-án, a szabadságharc idején, Budavára 
ostromának napjaiban született Pesten. Érdekes, hogy egyik uno-
kája, Éva is viharos időkben, a budaörsi összeütközés napjaiban 
pillantotta meg a napvilágot. 

Zsigmondy Jenő középiskolai tanulmányait a mi gimnáziu-
munkban, akkor még a Deák-téren végezte és 1867-ben tett érett-
ségi vizsgálatot. A pesti, majd a bécsi egyetemen jogi tanulmányok-
kal foglalkozott és doktori oklevelet szerzett. Életpályául az ügy-
védi hivatást választotta s azt mindig magas etikai elvek szemmel-
tartásával teljesítette. A törvényeket, jogszabályokat kitűnően 
ismerte s a bonyolult jogi kérdések megoldásában mindig a szigorú 
tárgyi igazságot kereste. Csakhamar nagy tekintélyt szerzett az 
ügyvédi karban, jogi ügyekben fontos megbízásokat kapott. Soká 
viselte az egykori Osztrák-magyar államvasút, a mostani Magy. kir. 
Államvasutak elődjének ügyészi tisztét. Kiváló jogászi működésé-
nek és kimagasló egyéniségének elismeréséül az ügyvédi kúriai 
fegyelmi tanács tagjává nevezték ki. Ebben a magas erkölcsi testü-
letben kifejtett értékes munkásságáért az uralkodó 1911-ben az elég 
ritkán adományozott udvari tanácsosi méltósággal tüntette ki. 

1878-ban lépett házasságra Bartolovics Matilddal. Sógora volt 
Büsbach Péter, egyházunk egykori közös felügyelője, akinek fele-
sége szintén Bartolovics lány volt. 

Zsigmondy Jenő boldog házasságából három gyermek született: 
Dezső, Viola és Jenő. Legidősebb fia Dezső kiváló mérnök és mi-
ként Béla nagybátyja, híres hídépítő volt. A Horthy Miklós-híd 
egyik részét ő építette. Zsigmondy Dezső egyházunk életében is 
tevékeny részt vett, felügyelője volt a kelenföldi evang. egyháznak. 
Családjának, egyházának nagy fájdalmára 1938-ban elköltözött az 
élők sorából. Zsigmondy Jenő második fia, Jenő ügyvéd volt és már 
1930-ban elhúnyt; kiváló tenniszbajnok volt. Két leánva született: 
Magda és Éva, ők Zsigmondy Jenő egyetlen élő unokái. Zsigmondy 
Jenő leánya Viola, Beretvás Sándorné lekötelező szívességgel bocsá-
tott rendelkezésemre édesatyjára vonatkozó adatokat s ezért e 
helyen is hálás köszönetet mondok. 

Adatok szíves közléséért hálás köszönettel tartozom Zsigmondy 
Géza leányának, Szandtner Bélánénak, Szandtner Béla igazgató 
úrnak, Zsigmondy Hugó bányamérnök úrnak és Bendl Alajos fő-
jegyző úrnak. 

Szeretett volt közös egyházfelügyelőnk, Zsigmondy Jenő saját 
kiterjedt és sok kiváló férfiút magában foglaló családjában is kivé-
telesen nagy tekintélynek örvendett. Kényes családi ügyekben őt 
kérték fel igazságtevésre s az ő fenkölt lelkülete és igazságszeretete 
mindig megtalálta a helyes megoldást. A családban előforduló jogi 
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kérdésekben is Zsigmondy Jenő volt a tanácsadó s nemcsak köz7 
vetlen hozzátartozóinak, hanem távolabbi rokonainak is mindig 
ingyen végzett értékes ügyvédi munkát. Családi ügyekben mindig 
békíteni igyekezett s nagy tekintélyével, világos judiciumával azt 
mindig sikerült is elérnie. Békítésre különben ritkán volt szükség. 
A Zsigmondy-családban hagyományos összetartás volt. Hosszú időn 
át vasárnaponként népes családi összejöveteleken ápolták a rokoni 
jó viszonyt. 

Zsigmondy Jenő kerülte a zajosabb közéleti szereplést, de szí-
vesen vállalt a köz érdekében önzetlen munkát mindenütt, ahol 
magas erkölcsi felfogása és mélyenjáró jogi tudása érvényesülhetett. 
Szívesen dolgozott az ügyvédi fegyelmi tanácsban és más ügyvédi 
hivatásszervezetben. Nemes egyénisége különösen hálás munkakört 
talált egyházi téren. Ösi evangélikus családból származott, dédatyja 
evangélikus lelkész volt. Atyja Zsigmondy Pál élénken részt vett 
mind a pesti evang. egyház, mind az egyetemes egyház munkájában. 
Zsigmondy Jenő mélyen vallásos lélek és benső meggyőződésből 
hithű evangélikus hívő volt. A Zsigmondy-családban hagyomány 
volt a benső vallásos hit és a törhetetlen ragaszkodás az egyházhoz. 
Zsigmondy Jenő édesanyja, Jármay Vilma, Liedemann Sámuel 
örökbefogadott leánya volt. Liedemann Sámuelné szül. Rieke Róza 
pedig a XIX. század első felének egyik evangélikus nagyasszonya, 
a pesti evangélikusok hitbuzgó, lelkes patronája volt, aki az áldott 
emlékű Mária Dorottya főhercegnővel együtt munkálkodott az evan-
gélikusok sorsának javításán. Minden kockázat vállalásával bibliá-
kat csempészett be Pestre olyan időkben, amikor ezért büntetés járt. 
Liedemann Sámuelné az evangélikus iskolák sorsát is mindig szívén 
viselte. Az 1838-as pesti árvíz alkalmával áldozatos segítője volt 
az árvízsujtotta lakosságnak. 

Zsigmondy Jenő fiatalon, 25 éves korában kezdte meg műkö-
dését az egyházi életben. 1874-ben a pesti magyar-német testvér-
egyházak szindikussá, főjegyzővé választották. Egyházi pályájának 
ötvenedik évfordulóját a Deák-téri testvéregyházak 1924 júniusá-
ban ünnepi ülés keretében ülték meg. A főjegyzői tisztséget hosszú 
ideig, 1905-ig viselte. Ezzel párhuzamosan az egyetemes evang. 
egyház munkájába is bekapcsolódott. 1893-ban egyetemes világi al-
jegyzővé, majd 1897-ben egyetemes világi főjegyzővé választották. 
Ebben a tisztségben bizalmas munkatársa volt az akkori egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelőnek, báró Prónay Dezsőnek. Az egyház 
legfontosabb ügyeinek szálai Zsigmondy Jenő kezében futottak össze, 
az evang. egyház országos érdekű kérdéseiben döntő szava volt. 
Az egyház még további fontos munkahelyekre állította: 1905 tava-
szán a pesti Deák-téri evang. testvéregyházak képviselőtestülete az 
addigi szindikust közös felügyelővé választotta s ezt a tisztséget 
majdnem élete végéig, 1927-ig viselte. 1911 december havában a 
bányai egyházkerület felügyelője lett és az is maradt 1928-ig, ke-
véssel halála előtt történt lemondásáig. Bányakerületi felügyelővé 
történt megválasztása után 1912-ben egyetemes világi főjegyzői 
tisztségéről lemondott. Életének utolsó két évtizedében két fontos 
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egyházi hivatalt töltött be: a bányai egyházkerületnek felügyelője 
és a Deák-téri evang. testvéregyházaknak közös felügyelője volt. 
Hosszú egyházi pályáján ilyen módon az egyházi szervezetnek majd-
nem minden fokán fejtett ki buzgó és értékes munkát. 

Egyházi munkássága kettős irányú volt: egyrészt a helyi gyü-
lekezet ügyeit intézte mint szindikus, később mint a testvéregyhazak 
világi elnöke; másrészt egyetemes egyházi és bányakerületi tiszt-
ségeinél fogva az országos evangélikus ügyek intézésére is döntő 
befolyása volt. Egyházi tevékenységét a mély vallásos hit, az igaz-
ságszeretet, a szigorú tárgyilagosság és a szerető jóindulat jelle-
mezte. Minden egyházi intézményben nagy tekintélye volt, az egy-
házi tanácskozásokat kiváló hozzáértéssel és ügyes tapintattal ve-
zette. Miként a polgári, úgy az egyházi törvényeket és jogszabályo-
kat is bámulatos részletességgel, pontosan ismerte. Ennek tulajdo-
nítható, hogy a tanácskozások folyamán bármilyen nehéz kérdésben 
is nyomban megtalálta a megoldáshoz vezető helyes utat. A tanács-
kozásokban mindig megőrizte feltétlen nyugalmát, higgadtsága 
soha sem hagyta el. Az ellenvéleményt hangoztató felszólalók sza-
vába soha sem szólt bele, nyugodtan megvárta a felszólalás végét 
és akkor válaszolt nagy tudásának tárházából merített fölényes ér-
veivel. 

Zsigmondy Jenő, az egyházi törvények kitűnő ismerője, egyút-
tal az egyházi önkormányzat tántoríthatatlan híve és őre volt. Egy-
házunk önkormányzatának védelmében (mindenkor síkra szállott, 
ha azt csak némiképpen is veszélyeztetve látta. Egyházunk országos 
törvényekben biztosított jogaihoz mindig híven ragaszkodott és nagy 
jogászi tudásával mindig megtalálta a legmegfelelőbb védekező 
fegyvert. Szilárd meggyőződése volt, hogy egyházunk építő mun-
káját csak az önkormányzat teljes kifejtésével végezheti el és 
magas egyházi tisztségeiben mindig gondosan ügyelt arra, hogy az 
önkormányzati tevékenység valóban áldásos, egyházépítő munka 
legyen. 

Legyen szabad ezzel kapcsolatban egy személyes élményemet 
elmondanom. Midőn 1920-ban jelenlegi tanszékemre pályázva bol-
dogult emlékű közös felügyelőnknél tisztelgő látogatáson voltam, 
beszélgetésünk során különös figyelmembe ajánlotta az egyházi ön-
kormányzat védelmét és tette ezt elsősorban azért, mert tudta, hogy 
megelőzően állami szolgálatban állottam s így joggal gondolta azt, 
hogy addig az egyházi önkormányzattól távolabb eső eszmevilág-
ban éltem. Ez a beszélgetés nagy hatással volt reám. Később is 
gyakran jutottak eszembe Zsigmondy Jenőnek atyai jóindulattal és 
mély bölcseséggel elmondott nagyjelentőségű szavai az egyházi al-
kotmány lényegéről. Igazi, értelmüket és jelentőségüket akkor fogtam 
fel, amikor mát- hosszabb ideig működtem iskolánkban és alkal-
mam volt meggyőződni arról, hogy a helyesen értelmezett önkor-
mányzat az intézmények fejlődését mennyire előmozdítja. 

Zsigmondy Jenő félszázadnál hosszabb időre terjedő egyházi 
működése alatt az önkormányzat szerveit és eszközeit mindenkor az 
egyházépítés és iskolafejlesztés szolgálatába állította. Erre az időre 
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esik a Deák-téri evang. testvéregyházak és különösen a magyar 
egyház hatalmas arányú fejlődése. A két testvéregyház, a magyar 
és német egyház testvéri együttműködésén minden erejével fára-
dozott és nagy tekintélyével mindig olyan viszonyt sikerült a két 
testvéregyház között fenntartania, amely mindkét egyházra áldásos 
hatású volt. Ennek a szerencsés együttmunkálkodásnak a két egy-
ház közös intézményei, elsősorban az iskolák látták hasznát. Nem 
lehet most célom felsorolni csak részben is mindazt a számtalan 
kisebb-nagyobb ügyet, amelynek helyes megoldása elsősorban Zsig-
mondy Jenő bölcs belátásának és fáradhatatlan tevékenységének 
köszönhető. Az egyház és az iskola érdekében kifejtett sokoldalú 
áldásos tevékenységéből ezúttal csupán azt a két nagyjelentőségű 
alkotását emelem ki, amelyek iskoláink fejlődésére voltak döntő 
befolyással. Az egyik a fiúgimnázium mostani épületének ügye, a 
másik a Simonyi-hagyaték. 

Gimnáziumunk hosszú időn át, 1823-ban történt alapításától 
kezdve egészen 1904-ig a Deák-téri épületben volt elhelyezve. 
Ugyanitt működött a polgári leányiskola és az elemi iskola is. Ha 
a leánygimnázium és az elemi népiskola mai szűkös elhelyezésére 
gondolunk, fogalmat alkothatunk arról, mennyire zsúfolt lehetett 
a három testvériskolának az elhelyezése egy épületben. Régen fel-
merült az a gondolat, hogy az egyik intézetnek, és pedig a gim-
náziumnak új hajlékot kell teremteni. Ebben az időben Zsigmondy 
Jenő a testvéregyházak szindikusa volt és ebben a minőségében az 
ú j épület létesítésének lelkes hívévé vált. Sok akadályt kellett az 
útból elhárítania. Gondoskodni kellett az anyagi fedezetről. El kel-
lett dönteni, hogy vájjon a város belterületén, a Deák-tér közelé-
ben vagy pedig a városnak külső, akkor még fejlődésben levő be 
nem épített részén létesüljön az ú j gimnázium. Zsigmondy Jenő-
nek nagy része volt a szükséges anyagi eszközök előteremtésében. 
Az egyháztagok áldozatkészségéből hatalmas összeg gyűlt egybe és 
tekintélyes államsegélyt is sikerült az építkezés céljaira biztosítani 
Talán még ennél is nehezebb kérdés volt az építkezés helyének meg-
választása. Zsigmondy Jenőnek igen nagy érdeme az, hogy nagy 
tekintélyével azok mellé állott, akik a gimnáziumnak a város külső 
részén leendő felépítését javasolták. így került sor annak a telek-
tömbnek a megvásárlására, amelyen mai szép templomunk és gim-
náziumi épületünk áll. Az építkezés méltó kivitele is szívügye volt. 
Kéler Napoleonnal és Peez Samu tervező műegyetemi tanárral, va-
lamint Géza öccsével együtt Zsigmondy Jenő is azon fáradozott, 
hogy a gimnázium külsőleg szép, barátságos, a tanítás céljának 
mindenben megfelelő, korszerű hajlékot kapjon. Zsigmondy Jenő 
saját nagylelkű adományával is hozzájárult az épületnek minél szebb, 
művészi kialakításához: dísztermünk üvegfestéses ablakai az ő ado-
mányából létesültek. Valahányszor büszkén . tekintünk a főváros 
egyik legszebb helyén épült kedves iskolánkra, gondoljunk hálás 
kegyelettel azokra a férfiakra, közöttük elsősorban Zsigmondy Je-
nőre, akiknek bölcs előrelátása, gondoskodása és fáradozása ezt az 
épületet számunkra megteremtette. Az ú j gimnázium felépítésével 



közvetve Deák-téri iskoláink is nyertek, mert a gimnázium kivonu-
lásával az akkori négy osztályú polgári leányiskola és elemi iskola 
annyi helyhez jutott, hogy bár szűkösen, de nagyobb nehézségek nél-
kül folytathatták működésüket a régi épületben. Az azóta 13 osz-
tályú leánygimnáziummá fejlődött testvérintézet alig tud elhelyez-
kedni és nehezen várja azt az időt, amikor új hajlékának felépí-
tése lehetővé válik. Adja Isten, hogy ez az idő ne várasson soká 
magára. 

Zsigmondy Jenőnek másik, iskoláink fejlődése szempontjából 
igen fontos tevékenysége a Simonyi-hagyatékhoz fűződik. Zsigmondy 
Jenő jogtanácsosa volt várdombi Simonyi Ágostonnak, iskoláink 
nagy jótevőjének. Amikor Simonyi Ágostonnak, egyházunk buzgó 
hívének lelkében megfogamzott a nemes elhatározás a nagylelkű 
hagyományozásra, Zsigmondy Jenő sugalmazására a hagyományozó 
végrendelet olyan alakban készült, el, hogy abból egyházunkra és 
iskoláinkra hosszú időn át gazdag áldás háruljon. Simonyi Ágoston 
végrendeletében kimondja, hogy mélységes hálát érez a Deák-téri 
evang. egyházak iskolája iránt, amelyben nevelkedett. Ezért hálája 
jeléül a mai Fehérhajó-utca 8—10. számú ház helyén álló házat 
azzal a rendeltetéssel adja öröktulajdonul a testvéregyházaknak, 
hogy annak mindenkori jövedelme az iskolák fejlesztésére fordít-
tassák. A végrendelet előírja az alapítványt kezelő bizottság meg-
alakítását és azt, hogy ebben a bizottságban főként a tantestületek 
képviselői foglaljanak helyet, mert a végrendelet szavai szerint a tan-
testületek ismerhetik legjobban iskolájuk mindenkori szükségletét és 
azokat az eszközöket, amelyeknek segítségével az iskolák legcél-
szerűbben fejleszthetők. Zsigmondy Jenő gondolatvilágának és jel-
lemének ismeretében joggal tehetjük fel azt, hogy a végrendelet 
ezen intézkedésével legalább is teljes mértékben egyetértett, eset-
leg azt maga sugalmazta. Ebben az intézkedésben, amely évek 
hosszú során át oly áldásosán éreztette hatását, mind a nagylelkű 
alapítványtevőnek, mind a végrendelet megszerkesztőjének és ta-
nújának, Zsigmondy Jenőnek emelkedett erkölcsi felfogása és a 
tantestületek iránti megbecsülése nyilatkozik meg. Zsigmondy Jenő 
egyházi alkotmányunknak az önkormányzatra vonatkozó sarkalatos 
alapelvét minél szélesebb körben kívánta érvényesíteni. Az iskolák 
tanárai és tanítói hálás kegyelettel emlékeznek Zsigmondy Jenő 
nemes egyéniségére, mert minden intézkedéséből kitűnt, milyen 
magasra értékelte a nevelők munkáját és mennyire megbízott abban, 
hogy a tantestületek a kezükbe adott kezdeményező joggal egyedül 
az iskolák és az ifjúság érdekében fognak élni. A nevelők munká-
jának ez a nagy elismerése kétségkívül arra alkalmas, hogy 3 tan-
erőket minél nagyobb munkakifejtésre és minél nagyobb eredmény 
elérésére buzdítsa. 

Zsigmondy Jenőnek a Simonyi-hagyatékkal kapcsolatban arra 
is gondja volt, hogy a hagyatékot értékállóvá és minél jobban jöve-
delmezővé legye. Áz ingatlan valódi értéke a belvárosi telek érté-
kében rejlett, maga az épület, mint régi ház, nagy értéket nem kép-
viselt. Kevéssel az első világháború előtt az egyház Zsigmondy Jenő 



8 

kezdeményezésére a régi házat lebontatta, a szomszéd telket hozzá-
vásárolta és előnyös építési kölcsön igénybevételével közvetlenül a 
háború kitörése előtt a mai hatalmas, korszerű, üzlethelyiségeket 
magába foglaló nagyértékű épületet megteremtette. Az alapítvány 
immár három évtizede szolgálja evangélikus iskoláink fenntartását 
és fejlesztését. A tantestületek kiküldötteiből alakított bizottság a 
nemes hagyományozó és Zsigmondy Jenő szellemében tesz évenként 
javaslatokat a jövedelem felhasználására és az egyház képviselő-
testülete az előterjesztett javaslatokat mindig magáévá tette. Az ala-
pítványi bizottság mindig figyelembe vette azokat a messze tekintő 
célokat is, amelyeket az egyház vezetősége az iskolák továbbfejlesz-
tése érdekében maga elé tűzött. A bizottság pl. 1927-től kezdve öt 
éven át, az alapítvány teljes jövedelmét az evangélikus fiúinter-
nátus céljaira ajánlotta fel. Az alapítvány jövedelme egyébként 
elsősorban az iskolák könyvtárainak, felszerelésének kiegészítésére, 
továbbá a tanárok és a tanítók külföldi tanulmány útjaira használ-
tatott fel. Amikor az évenként tartott Simonyi-hálaünnepünkön ke-
gyelettel gondolunk a nagynevű alapítóra, ne felejtkezzünk meg 
Zsigmondy Jenőről sem, akinek kitűnő jogi tudása, bölcs előrelátása 
és iskoláink iránt érzett atyai jóakarata tette lehetővé a nagy ala-
pítvány gyümölcsöző felhasználását. 

Zsigmondy Jenő egész közéleti működését és magánéletét is a 
nemesen egyszerű, puritán gondolkodás hatotta át. Kötelességeit 
mindig a leglelkiismeretesebb pontossággal teljesítette, önmagának 
szigorú bírája volt. Mindig gondosan mérlegelte, hogy valamilyen 
elvállalt feladatának meg tud-e felelni. Nemes gondolkodására 
jellemző, hogy bár élete végéig legteljesebb testi és szellemi erejé-
nek birtokában volt, élete utolsó éveiben kínosan vizsgálgatta, 
vájjon a korral járó természetes folyamat nem csökkenti-e munka-
erejét olyan mértékben, ami a közügyek pontos elvégzésében gá-
tolná. Elhatározott szándéka volt, hogy mihelyt ennek jelei mutat-
koznak, a közügyek intézésétől visszavonul. Kevéssel halála előtt 
t-gyházi tisztségeiről le is mondott, bár akkor is teljes szellemi ere-
jének birtokában volt. Mindig emlékezetes marad számomra és az 
1926—27. tanévben velem együtt működő kartársaimra az az 1927 
május 4-én tartott tanári értekezlet, amelyen Zsigmony Jenő, mint 
visszavonuló közfelügyelő iskolánktól elbúcsúzott. A búcsúértekez-
letet megelőző hónapokban a tanítási órákat látogatta meg. Az 
értekezleten megható szavakkal búcsúzott el az iskolától, amelynek 
egykor tanítványa, később hosszú ideig elöljárója volt. Minden sza-
vából kicsendült az a nagy szeretet és nagyrabecsülés, amelyet is-
kolánk iránt érzett. Bölcs tanácsai és útmutatásai hosszú, munkás 
élet gazdag tapasztalataiból fakadtak és mély nyomokat hagytak 
valamennyiünkben. Szavaiból az a mély szeretet is kiáradt, ame-
lyet a nemzet és az egyház jövőjét alkotó ifjúság iránt érzett. 
Mennyire szigorúan bírálta saját tevékenységét, annak ékesen szóló 
bizonyítéka az a búcsúértekezleten tett megjegyzése, hogy leg-
nagyobb sajnálatára az utóbbi években nem tudta közvetlen látogatá-
sokkal az iskolák életét olyan mértékben megfigyelni, ahogyan azt 
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szerette volna. Pedig hosszú időn át sűrűn látogatta iskoláinkat, 
résztvett iskolai ünnepélyeinken, s ha utolsó éveiben ritkábban ta-
lálkoztunk is szeretett közfelügyelőnkkel iskolánk falai közt, áldásos 
működésének nyomai iskolánk életében minden téren megnyilvá-
nultak. 

Zsigmondy Jenő hajlott korban sem kímélt semmi fáradságot, 
amikor az egyház vagy az iskolák életbevágó fontosságú érdekeiről 
volt szó. Klebelsberg kultuszminisztersége idején az evang. elemi 
iskolát az államsegély megvonása és így az iskola megszüntetése 
fenyegette. Zsigmondy Jenő mindent elkövetett e veszély elhárítá-
sára és a miniszter előtt küldöttség élén fejtette ki az iskola fenn-
tartásának szükségességét. 

Zsigmondy Jenőt a nemes értelemben vett szociális gondolkodás 
hatotta át már olyan időkben, amikor az még nem volt korszerű 
kérdés. A múlt század tiszteletreméltó honorácior egyénisége tes-
tesült meg Zsigmondy Jenőben annak a kötelességnek mély átérzé-
sével, hogy magasabb műveltsége és közéleti tevékenysége az ala-
csonyabb sorban élő, szegényebb embertársainak, elsősorban hit-
sorsosainak megsegítésére kötelezi. 

Zsigmondy Jenő nemes lelke és kifinomult szellemi világa a 
művészetek iránt is igen fogékony volt. Szerette a zenét, kitűnően 
zongorázott, különösen Beethovent kedvelte. Már fiatal korában 
ügyesen rajzolt, de elfoglalt munkás életében kevéssé élhetett 
ennek a művészi kedvtelésnek, csupán hajlott korában vette újra 
kezébe a pasztellkrétát és festett néhány igen jól sikerült pasztell-
képet. A művészetek iránti érdeklődése sohasem lanyhult és az 
érdemes művészeket mindig pártfogásába vette. 

Zsigmondy Jenő utolsó éveit a nyugodt, megelégedett öregkor 
derűje aranyozta be. A teljes lelki megnyugvás boldogító érzése 
méltán jutott osztályrészül annak a férfiúnak, akinek egész élete 
istenfélelemben, alkotó munkában, a közügyek bölcs intézésében és 
embertársainak megsegítésében telt el. E lelki megnyugvásnak adott 
kifejezést, amikor élte alkonyán azt mondta: „Ügy érzem magamat, 
mintha virágos rétek között járnék." Az Űr e virágos rétekről szólí-
totta magához hűséges szolgáját az 1928. év októberében. Halála 
mély gyászba borította családját, egyházát és annak intézményeit. 
Október 26-án a gyászolók hosszú sora kísérte utolsó útjára a Deák-
téri templomból a Kerepesi-temetőbe s az alkonyat félhomályában 
fáklyafény mellett adtuk át haló porait az anyaföldnek. 

Zsigmondy Jenő emlékét hálás kegyelettel őrizzük mindnyájan, 
akik ismertük s e kegyeletes megemlékezést átszármaztatjuk azokra 
is, akik nem ismerték, de áldásos munkájának gyümölcseit élvezik. 
Nemes egyéniségét, komoly és jóságos arcvonásait megörökíti az 
a dísztermünkben elhelyezett jól sikerült arckép, amelyet Glatz 
Oszkár művész festett. Zsigmondy Jenő élete példaképe a közösség 
érdekében végzett önzetlen munkásságnak s emléke örökké élni 
fog azokban az alkotásokban, amelyeket egyházunk az ő bölcsesé-
gének és fáradhatatlan buzgóságának köszönhet. 

Dr. Renner János. 
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