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Az egyesület alakulása. Az árvaház alapítása. 

Árva ! A mi fájó keservet ismer az emberi kebel, azt mind 
e szócska foglalja magában. A legdurvább szívben is megrezdül a 
részvét húrja, midó'n e szót hallja, mely annyi duló kínnak tolmá-
csolója. Avagy kinek szive nem esett meg egyszer-másszor azon 
szerencsétlenek láttára, kik kicsiny korukban elhagyott gyámolta-
lanságra jutván, szaporítják utczáinkon azok számát, kik midó'n meg-
szűnnek a társadalom terhe lenni, annak ostorává lesznek s addig 
folytatják ingyenélő' létüket, míg csak balságos véletlen által gonosz-
tevó'vé nem válnak. 

Mindennap alkalmunk van e leveró' jelenségek felett szomor-
kodni ; de hányadik embernek jut olyankor eszébe, hogy e szeren-
csétlenekró'l ideje korán gondoskodni kiváltképen azoknak volna 
kötelességük, kik szerencsésebb anyagi körülmények között élvén, 
leginkább hivatottak a társadalom biztonságáról gondoskodni, hogy 
javaikat háborítatlan nyugalomban élvezhessék. 

Az önzés rendszerint rövidlátó és számításból aligha történt 
volna azon szerencsétlenekért valaha valami, aligha létesült volna 
valaha egy mentó' hajlék azok befogadására. 

Hála a jóságos Istennek, hogy lelkünk fenekén a kétszerkettő' 
bölcseségénél nemesebb oly bölcseség is honol, mely onnan felül 
való lételét az által bizonyítja be, hogy áttörvén az önösség kor-
látain, felkölti bennünk az áldozás ama mindenható erejét, mely 
minden szép tettnek kiapadhatatlan forrása. 

E nemesebb érzületek rendesen nagyobb társulati rázkódások 
kíséretében szoktak szülemleni, jelölvén azáltal is, hogy az embe-
reknek azokban van legbiztosabb menekvésük. 

Intézetünknek keletkezése is 1859-re, s így azon évre esik, 
midó'n a bécsi absolutismus szabadságunkat végső' menhelyében, az 
egyház kormányzatában támadván meg, azt eredményezte, hogy 
tíz évi türelmes hallgatás után a nemzet bosszankodása félreérthe-
tetlen nyilatkozatokban tört ki. 

A bpesti prot. oru. irvacgycs. is árvab. tort. 1 
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A megpróbáltatásnak valóságos napjai voltak azok, melyekben 
a protestáns egyháznak be kellett bizonyítania, hogy nem hiába járt 
századokon keresztül a szenvedések iskolájába, hogy a hosszas küz-
delmekben megedzett akaratán az önkénykedó' hatalmaskodásnak, 
úgy a mézes-mázos csábításnak egyformán meg kell törnie. 

Egyházunk e századbeli történelmében tettekben gazdagabb, 
fényesebb időszakot, mint az 1859. év volt, nem ismerünk. 

A nemzeti ébredés ama szép napjaiban hitbuzgó férfiaknak 
eszébe jutott a közmozgalomból eredt üdvös hangulatot az emberi-
ség javára érvényesíteni és megpendítették az árvaháznak a társa-
dalomra nézve oly tevékeny eszméjét. 

Magasztos hivatásához méltóan, nemes egyszerűséggel, de 
annál odaadóbb ügybuzgalommal, Istenbe vetett hittel, biztos 
reménynyel az emberek jóakaratában és szeretettel az árvák iránt 
alakult meg az 1859. évi május 17-én az «Evangyélmi árvaápoló 
egylet Pesten» a végett, hogy a magyarországi protestáns egyház 
mindkét felekezetéhez tartozó elhagyott árvákon könyörüljön, 
ápolásukról és nevelésükről gondoskodjék. Az egyesület létesíté-
sének eszméje 1858-ban először baráti körben pendíttetett meg, az 
«Evang. Wochenblatt»-ban látott napvilágot, 1859-ben pedig testet 
öltött. Nevét 1866-ban «Ágostai és helvét hitvallású országos 
evangyélmi árvaegylet »-re változtatta, árvaházát «Evangélikus 
árvaház»-nak nevezte el. Az «evangyélmi» nevet az ág. és helv. 
egyházak közös neve gyanánt vették. 1873 óta hivatalos czíme: 
«Budapesti protestáns országos árvaegylet», az árvaházé pedig: 
«Protestáns országos árvaház». 

Az absolutismus idejében a protestánsok sem a politikai, 
sem az egyházi élet terén jogaikat nem érvényesíthetvén, az isko-
lákban és a nevelést szolgáló egyéb intézményekben keresték és 
találták fel hivatásuk czélját, azok egyesíték őket, azokban nyil-
vánult a protestáns szellem ereje, a melyet megtörni az önkény-
kedó' hatalomnak nem sikerült. Az akkori kormány annyira félt a 
protestánsok tetterős összetartásától és hazafiságától, hogy az 
«Evang. árvaápoló egyesület» megalakulásár is minden áron meg-
akadályozni akarta és csakis dr. Palló Sándor helytartótanácsos 
közbenjárására és mondhatni felelősségére adta meg hozzá az 
engedélyt. De azért a midőn 1860-ban magyar érzelmű férfiak 
vették át vezetését, közgyűléseit csakis kormánybiztos jelenlétében 
tarthatta meg. 
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Az 1857—58. években a németországi evangélikusok élénk 
mozgalmat indítottak Luthernek a nagy reformátornak Wormsban 
emelendő emlékszobra ügyében és e mozgalmat kiterjesztették 
Magyarországra is, adakozásra szólítván fel itteni hitsorsosaikat. 
Ez alkalmat a Hornyánszky Viktor szerkesztésében megjelenő 
«Evang. Wochenblatt» czímű egyházi lap arra használta fel, hogy 
Th. B., — Biberauer Tivadar — aláirású lelkes hangú czikkelyé-
ben felszólította olvasóit, hogy valamint a külföldi evangélikusok 
az áldásosán működő Gusztáv Adolf egyesülettel örökítették meg 
a svéd király emlékét, úgy a magyarhoniak is ilyen «élő emlék -
kel adjanak kifejezést a nagy reformátor iránt tartozó hálájuknak. 
Luther egyesületet kellene alakítani, a mely egyházközségek gyá-
molítását, árva- és kórházak létesítését tűzné ki feladatául. Végül 
hozzászólásra kéri fel az olvasókat. 

Az indítvány minden oldalról lelkesült fogadtatásban része-
sült, a lap szerkesztőjéhez pénzadományok érkeztek azon bátorí-
tással, hogy az «élő emlék» valósíttassék meg mielőbb. E kedvező 
hangulat arra indította Bauhofer György budai ev. lelkészt, hogy 
az «Evang. Wochenblatt»-ban «Evang. árvaházak» czímű czikkelyt 
bocsátott közre, a melyben hivatkozással a bécsiekre, a kik már 
évek óta tervezik egy árvaháznak felállítását, fejtegette, hogy 
nálunk is már égető szükség volna ily jótékony intézetre mindkét 
felekezetű protestáns árvák számára; erre kötelez bennünket nem-
csak az emberbaráti szeretet, hanem az istenszeretet is, mert 
hiszen a mi megváltónk mondja: «Valaki egy ilyen gyermeknek 
gondját felveszi az én nevemben, nekem veszi fel gondomat». 
(Máté XVIII. 5.). Azután az erős meggyőződés hangján czáfolta 
mindazon érveket, a melyek e terv kivíhetősége ellen felhozattak. 
Mindenekelőtt lefegyverezte a kishitüeket, a kik kétségbe vonták a 
magyarok áldozatkészségét és e miatt lehetetlennek tartották a szük-
séglendő pénzalap előteremtését, mintha az élő hit, mely a külföldön 
csodákat művelt, nálunk erejét nem nyilváníthatná; szembeszállt 
azután a szükkeblüekkel, kik lehetetlennek állították a kétfelekezet 
•együttes működését; azzal érvelvén ellenük, hogy hogy az igazi 
krisztusi szeretet alapköve nem oly szük, nem oly gyönge, a melyen 
Luthernek és Kálvinnak emlékszobrai el nem férnének és azokat 
cl nem bírná. Végül a lelkészekhez fordul, kérvén őket, hassanak 
oda, hogy hiveik a szeretet oltárára is áldozzanak, nehogy koldus 
módra a külföldhöz kelljen fordulnunk szeretetadományokért. 

l* 
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E lelkes hangon írt szózat nagy hatást keltett. Az ország-
minden részéből, sőt a külföldről is folytak be adományok, kül-
dőik részéről azon határozott kijelentéssel, hogy azok árvaház 
létesítésére fordíttassanak, Isten áldását kívánván e nemes válla-
latra. A közhangulat így az árvaház eszméje mellett foglalván 
állást, Bauhofer hozzálátott a terv megvalósításához. Járt, kelt,, 
mozgatott, felkereste az egyszerű polgárokat, kik mindenütt szíve-
sen fogadták, kopogott a nagyok ajtaján, hogy az ügynek vezérlő" 
egyéneket, hathatós pártfogókat és tehetős támogatókat szerezzen,, 
de miután az egyik nem ért rá, a másik nem tartotta opportunus-
nak megbolygatni a különböző hitfelekezetek közt fennálló jó 
egyetértést, a harmadik nem helyeselte, hogy az alakuló egyesület 
az egyházaktól függetlenül szervezkedik, keblében megtűrvén 
mindkét hitfelekezet képviselőit — azért, hogy a halogatás miatt 
az ügy érdeke ne szenvedjen, maga Bauhofer vette kezébe a veze-
tést és szervezkedés végett összehívta az ügybarátokat 1858. évi 
november havában, a mely tanácskozó ülésen megalakították az 
«alapító bizottság>-ot és ebbe tagul a következők választattak: 
Bauhofer György, Biberauer Tivadar mérnök, Hornyánszky Viktor 
az «Evang. Wochenblatt» szerkesztője és Meyer Antal főmérnök. 

A bizottság felszólítására Bauhofer «Az evangelikus árvaház 
Pesten», «Alom és való» czímű szívreható, gyönyörű gondolatok-
kal telt czikkelyt írt az «Evang. Wochenblatt»-ban, a melynek első 
részében, hogy résztvétre indítsa a szíveket, festi az evang. árvák 
megrendítő sorsát, saját élettapasztalatából merített példákkal, míĝ  
a másodikban, azon czélzattal, hogy a bizottság munkálkodásának 
törekvéseit, terveit szélesebb körvonalaiban is megismertesse, láto-
más képében megvalósítva tünteti elő mindazon eszméket, a 
melyekkel ők foglalkoztak. Elmondja, hogy látott egy tekintélyes 
külsejü árvaházat távolról feltűnő e felirattal: «Atyám és anyám 
elhagytak, de az Úr felveszi gondomat». Hátterében egy másik 
épület tűnt szemébe «Evang. kórház» felirattal, nem messze attól 
pedig az elaggott lelkészek és tanítók otthon-háza emelkedett. 
Azóta 37 esztendő mult el, de a fenkölt lelkületű pap álma csak 
részben valósult meg. 

Az alapító bizottság által készített alapszabályok az 1859. évi 
márczius 19-én érkeztek le a helytartótanácstól lényegtelen módo-
sításokkal Protmann rendőrigazgatóhoz, a ki azokat Bauhofernek 
kézbesíttette. Az alapszabályokat nyilvánosságra hozták és «Kérelem 
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hitsorsosainkhoz» czímű felhívást küldöttek szét, az egyesületbe 
való belépésre szólítván fel ó'ket. E felhívásban programmszerüleg 
kifejtették álláspontukat. Az egyesület szabad és független, a két 
protestáns egyházat felettes hatóságának nem tekinti; miután 
az ágostai és helvét hitvallásuak közösen alapították az egyesületet, 
azért az árvaház nyitva áll mindkét felekezet árvái részére, de sem 
felekezeti, sem nyelvi, sem helyi szempontok, hanem csakis a 
szent ügy érdekei által engedi magát vezéreltetni; nem kérdi: ki 
milyen nyelvű, születésü, lutheranus-e vagy kálvinista, hanem segít 
tehetségéhez képest ott, a hol a szükség parancsolja. 

Felvesz kebelébe oly gyermekeket is, a kiket az apa elhagy, 
vagy a kiknek erkölcsi nevelésével a szülők mitsem töró'dvén, a 
társadalomnak megmentessenek a börtön kikerülésével. Hang-
súlyozza továbbá, hogy nem óhajt közönséges értelemben vett 
árvaházat, a hol az árváknak csak testi és lelki jólétéről, kiképzé-
séről valamely világi pályára gondoskodnak, hanem a hol az árvák 
szigorú evangélmi szellemben neveltetnek a míg a hit erejével fel-
fegyverzetten bizvást kibocsáthatók. Nem oly intézetet óhajt, a 
mely kincseket gyűjt, hogy a saját tőkéjéből magát fentarthassa, 
hanem a melynek elüljárósága az Úrra bízza magát, a ki a szél-
nek és haboknak parancsol, és a kinek hatalmában áll a sziveket 
kormányozni, sugalmazni és a könyörülő szeretet legcsekélyebb 
adományaira is áldását adni. 

Az utóbbi pontokban nyilvánított pietistikus irányzat miatt 
meghasonlás támadt a tagok között, a mely az első választmány-
nak 1860-ban február 29-én bekövetkezett lemondásával végződött 
•és a testvéries egyetértés ismét helyreállott. 

Az 1859. évi május 17-én tartották meg az alakuló közgyű-
lést a szén-téri (most Deák-téri) ág. hitv. ev. egyház vizsgatermé-
ben Bauhofer György elülülése mellett, a ki azt ünnepélyesen, 
buzgó imával és lelkes beszéddel nyitotta meg, Isten áldását kérvén 
az egyesület működésére. Azután Hornyánszky Viktor előadta, 
hogy az egyesületbe 154 rendes és 69 rendkívüli tag iratkozott 
be és hogy rendelkezésükre 584-75 frtnyi tőke és a tagok évi 
járulékai által biztosított 1131 frtnyi évi jövedelem áll. Végül meg-
választották az egyesület igazgató-választmányának tagjait, a mely-
nek befejeztével az első elnök Meyer Antal az «Evangyélmi árva-
ápoló egylet »-et megalakultnak nyilvánította. 

Az egyesület első intézői a következők voltak: 

> 
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Egyesületi elnök: Meyer Antal, főmérnök. 
» alelnök: Hornyánszky Viktor, szerkesztő. 

Választmányi tagok: 
1. Adrian van Andel, a lipótvárosi ref. missio iskola igaz-

gatója. 2. Bauhofer György, budai ev. lelkész. 3. Biberauer Tivadar,, 
mérnök. 4. Jurenák Károly, ügyvéd. 5. Mikulás János, cs. és kir. 
iskolatanácsos. 6. Dr. Palló Sándor, cs. és kir. helytartótanácsos. 
7. Scholz János gyógyszerész. 

A közgyűlés felhatalmazta a választmányt 10 árvának felvé-
telére az 1860-ik év végéig és évi fentartásukra fejenként 150 frtot 
szavazott meg. Az árvák ápolásával megbízták Feischner Gottlobot,. 
egy kegyeshitű német rézműves iparost, a ki minden egyes árva 
élelmezéseért havonkint 12 frtot kapott; ebből fedezte a maga és 
családja élelmezését is, a lakásról és ruházatról az egyesület gon-
doskodott. Ezt a kezelést azonban a következő évben megszün-
tették és az árvák teljes ellátását maga a választmány vezette. 

Az árvák elhelyezésére a Teréz-városi Nagymező-utcza 47. sz. 
a. házában három szobából és konyhából álló lakást fogadván, 
július elsején felvették az első árvát és ezzel megvetették alapját 
a mai protestáns országos árvaháznak. Hét növendéke volt az új 
intézetnek, a mikor ünnepélyesen felavattatott. Az avatási ünnep-
ség István király napján ment végbe nagyszámú közönség jelen-
létében, a mely az utczát is sürün ellepte. Bauhofer tartotta német 
nyelven az ünnepi beszédet, alapigéül választván a zsoltárok írójá-
nak 118-ik énekének 23 versét: «Ez az Úr munkája, a mely csuda 
a mi szemeink előtt». Azután Bihary Imre ev. ref. káplán magyar 
szónoklatot tartott, Lang Mihály ev. lelkész pedig, mint a pesti 
ág. hitv. ev. egyház képviselője, áldást mondott. Az ev. legény-
egylet énekkarának hangjai mellett szétoszlott a közönség. 

Meghasonlás a tagok között. Az első választmány 
visszalépése. 

Az első választmány derekasan, elismerésre méltó buzgalom-
mal küzdött meg a kezdet nehézségeivel. Az 1859. év végén tíz 
árvát ápoltak az árvaházban, a kik az egyesületnek 1572 frt 31 krba 
kerültek. Bevétele volt összesen: 4093 frt és 11 kr., a mely leg-
inkább a tagok járulékaiból folyt be, a kik között 375 rendes és 
244 rendkívüli tag volt. Hétnyolczad részük budapesti lakos volt. 
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A rendes tagok 50, a rendkívüliek havonként 25 krt fizettek. Az 
1859. év 2520 frt és 80 kr. fölösleggel záródott le. 

Habár a tagok teljes elismeréssel adóztak a választmány-
sikeres működésének, mégis sokan voltak közöttük, különösen az 
újabb tagok, a kik a választmányban és az árvaházban uralkodott 
annak a skót missió társasághoz tartozó tagjai által importált szel-
lemmel, a mely mereven pietisztikus és német volt, rokonszenvezni 
nem tudván, a választmány tagjainak számát felemelni óhajtották, 
hogy a különféle polgári állások, a két protestáns hitfelekezet és 
a magyar elem arányosabban képviselve legyenek. Ezek azzal 
érveltek, hogy, ha a tagok hétnyolczad része Budapesten van, ha 
hajlandók vagyunk ezen tagok részvétét az éló' hit eredménye 
gyanánt tekinteni és érette a dicsó'séget Istennek adni, ne féljünk 
attól, hogy ezen budapestiek legjelesebb tagjai a választmányba 
bejutnak és oly szellemet vinnének be oda, a melytó'l a szűkebb 
választmány egy pár tagja fázni látszik. Álljunk mindnyájan a 
szeretet alapjára és Pállal is, Jánossal is együttesen ragadjunk meg 
minden alkalmat, hogy az árvaház czél is, eszköz is legyen. Czél: 
árváink gyámolítására és nevelésére, eszköz: a forró keresztyéni 
részvét, a hivó' keresztyéni élet emelésére közöttünk, a mely a 
formaszerű szükkeblüségeken túlemelkedik. 

E mozgalom folytán a választmány kénytelen volt rendkívüli 
közgyűlést összehívni, a mely nov. 23-án tartatott meg. Egyedüli 
tárgyát az alapszabályok egynémely pontjának módosítása képezte. 
Ezen az ülésen azonban a választmány kibővítését czélzó javaslat 
egy szó többséggel elejtetett, a mi nagyon elkeserítette annak 
pártolóit. Ellenben elfogadták a következő' alapszabály-módosításo-
kat. 1. Jövőre egyesületi tag lehessen az osztrák monarkiában lakó 
minden kifogástalan jellemű felnőtt egyén; előbb csak a budapesti 
közigazgatási kerületben lakó egyének lehettek tagjai. E pontot a 
helytartó tanács azonban nem hagyta helyben és csak 1861-ben 
Thaisz Elek rendőrfőkapitányhoz hivatalból küldött leiratában 
engedte meg, hogy az egyesület hatáskörét egész Magyarországra 
kiterjeszthesse. 2. Az árvaházba csak tíz éven aluli árvák vétetnek 
fel, a kik 14 éves korukig maradhatnak ott. Négy éven aluli árvák 
nem vétetnek fel. 3. A választmánynak joga van pénzsegélyeket 
osztani künnlakó árváknak. 

A bukott ellenpárt azonban nem adta meg magát, folytatta 
a küzdelmet, hívek szerzésével erősítvén sorait, a mi akkor nehéz-
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séggel már nem járt. 1860-at írtak, az alvó nemzet szíve meg-
dobbant, az absolutizmus sötét felhó'i szakadozni kezdtek, a nem-
zetek sorsát intéző jó Isten szép egének kéksége itt-ott feltünedezett 
az éltető hit jelképe gyanánt a sokat szenvedett haza boldogabb 
jövője iránt. E hit éltette akkor a kebleket, e hit tettre szólította 
a magyar és a vele rokonérzelmü elemet. A haza érdekében dol-
gozni, jót tenni jelszóként szállt ajkról-ajkra. Az ev. árvaápoló 
egylet tagjai is résztvenni kivántak az emberbaráti szeretet nemes 
munkájában, hiszen magyar, tehát vérükbeli árvákról volt szó, a 
kiknek sorsát intézni, nevelésüket irányítani nekik hazafias köteles-
ségük. Azért a február 29-ére hirdetett közgyűlés tárgysorozatába 
az alapszabályokban biztosított jognál fogva újból felvétetni kérték 
30 tag által aláírt indítványukat, a választmány kibővítését illetőleg. 

Elősegítette őket czéluk elérésében a választmány néhány 
tagjának magatartása is. Ezek kijelentették, hogy az alapszabályok 
értelmeben január 30-ára összehívandó közgyűlésen lemondanak, 
mert méltányosnak találják, hogy a későbben belépett új tagok 
jelesbjei a választmányba jussanak. A választmány kisebbsége 
helytelenítette álláspontukat, azt állítván, hogy megbízásuk három 
évre szól és az új tagok az egyesülethez való csatlakozásukkal 
egyszersmind bizalmuknak is a választmány iránt adtak kifejezést, 
tehát nincs okuk a lemondásra, azonban ők erősen ragaszkodván 
kijelentésükhöz, az élénken folyt vitatkozás azzal a határozattal fejező-
dött be, hogy új választásnak veti magát alá az egész választmány. 

Január 30-án nem taithatták meg a közgyűlést a számadások 
le nem zárhatása miatt, azért a február 29-ére elnapolt küzgyűlé-
sen tárgyalták a választmány kibővítését czélzó indítványt, t. i. 
hogy rendes tagjainak száma 9-ről 11-re, a póttagoké pedig 3-ról 
5-re emeltessék, az ekkor nagy szótöbbséggel elfogadtatván, az 
első választmány beadta lemondását, azzal a kijelentéssel, hogy új 
választásnak veti alá magát. 

Miután az alapszabályok 14. és 16. pontjainak módosításai 
a választmány kibővítését illetőleg a helytartótanács részéről idő-
közben megerősíttettek, akadálytalanul megejthették a választmány 
újraszervezését, a mely a márczius 28-iki közgyűlésen foganatba is 
ment. Rendkívül sok tag vett részt benne, néhányan nyomtatott 
szavazó lapokat osztogattak, a melyeken 18 tagot ajánlottak a 
választók figyelmébe.. A nagy érdeklődéssel lefolyt szavazás a 
következő eredményt mutatta fel. Megválasztattak: 
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Elnöknek: Fuchs Rudolf, kereskedő. 
Alelnöknek: Székács József, ev. lelkész. 
Választmányi tagoknak: 
1. Török Pál ref. lelkész. 2. Kochmeister Frigyes kereskedő. 

3. Filó Lajos, ref. theol. tanár. 4. Palló Sándor dr. helytartótaná-
csos. 5. Karlovszky Zsigmond ügyvéd. 6. Karczag Ferencz keres-
kedő. 7. Bauhofer György ev. lelkész. 8. Fiedler József kereskedő. 
9. Scholcz János gyógyszerész. 

Póttagoknak: 
1. Jármay Gusztáv gyógyszerész. 2. Hornyánszky Viktor szer-

kesztő. 3. Biberauer Tivadar mérnök. 4. Meyer Antal főmérnök. 
5. Adrian van Andel iskolaigazgató. 

Az első választmányból tehát csak hárman választattak meg 
újból rendes választmányi tagnak, ellenben az alapító bizottság volt 
tagjai Bauhofer kivételével mind kimaradtak, a kik aztán hitbuz-
galmuk érvényesítésére új teret kerestek és azt meg is találták a 
német ref. fiók egyházközség megalapításában. 

E közgyűlésen végbement újra alakulással oly szellem terem-
tetett, a mely tényezője lett az egyesület megizmosodásának és 
mai virágzó állapotának. Az új választmány a hitfelekezeti szűk-
keblűség kizárásával az igazi krisztusi szeretet alapján és a nemzeti 
szempontok figyelembe vételével szerveződött és ezzel fenkölt gon-
dolkodású elődeink megalapították az árvaház biztos jövőjét. 

Az egyesület újra alkotója. 
Az új választmány rokonszenvet és bizalmat keltő fellépésé-

vel és működésével csakkamar meghódította a protestáns híveket 
nemcsak a fővárosban, hanem az egész országban, jóllehet az 1860-ki 
mozgalmak miatt még súlyosabbá vált politikai helyzet békóként 
nehezedett minden társadalmi tevékenységre. A kormány gyanús 
szemmel nézte az egyesület újra alakulását, annak új és hazafiasabb 
irányzata épen nem volt ínyére, a miért folyton zaklatta a választ-
mány főbb szerepvivőit, majd a hajthatatlan Székácsot, majd a 
szelid lelkületű Bauhofert parancsolta fel Buda várába, hogy vallo-
mást tegyenek az egyesületben történt dolgokról. Azonban daczára 
ennek, vagy helyesebben: épen ennélfogva az egyesület fokoza-
tosan erősödni kezdett és egy sok tagú családdá alakult, a mely-
ben az összekötő kapcsot az önzetlen krisztusi szeretet képezte. 

Y 
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Különösen a budapesti evangélikus családokban az árvaház ügye 
mindenütt kedves otthonra talált, mondhatni belső családi ügygyé 
vált. Elismerést érdemelnek kiváltképen az evangélikus német anya-
nyelvű nők, a kik lelkesedéssel, önfeláldozó buzgalommal karolták 
fel az árvák ügyét. Az intézeti háztartás vezetése és ellenőrzése 
czéljából Bauhofer indítványára nőválasztmány alakíttatott, a mely, 
élén a nemesszivü Liedemann Frigyesné szül. Ricke Rózával, hat-
hatósan támogatta az igazgató férfiválasztmányt. 

Az egyesület intézői által elvetett mag jórészt termékeny 
földbe hullott, gazdag és szegény egyaránt szive sugalmát követve 
önként áldozott az emberbaráti szeretet oltárára. Csak az arisz-
tokraczia tartotta magát távol a szent ügytől. Egyébiránt az igaz-
ság érdekében konstatálnuuk kell, hogy az egyesület demokratikus 
elveken alapult és ez alapon áll ma is; az árvaház a középosztály 
alkotása, az fejleszté, az tartja fenn ma is. 

Az Isten hajlékai, a templomok is lelkes szószólói voltak az 
árvák ügyének. A lelkészek alkalomszerűleg majd a szent beszéd-
ben, majd annak végeztével hívták fel reá a hallgatók figyelmét, 
sőt a Deák-téri (akkor szén-téri) evang. templomban arra a czélra 
kijelölt külön időben előadásokat tartottak az egyesület törekvé-
séről és működéséről, ez úton is terjesztőleg hatni és a híveket az 
áldozatkészség erénye iránt fogékonynyá tenni akarván, nehogy 
ez érdemben szégyent valljanak a külföld előtt, a mely éber figye-
lemmel kisérte az árvaegyesület munkálkodását. Erre vonatkozólag 
ily alkalommal Székács József álláspontját körvonalazván, az ön-
érzetes hazafiság sugalmazta beszédében ezeket mondá: «A le-
lépett bizottmány évi tudósításában kilátás nyujtatik arra is, hogy 
a német és angol testvérek részben Ígéretet, részben reményt nyúj-
tanak, miszerint ők is fognak minket gyámolítani. A mostani 
bizottmány bizonyosan fel fogja fogni ezen fonalat is s az előbbi 
választmány igen tisztelt tagjaival vállvetve mindent elkövetni, hogy 
ez oldalról is áradjon ránk testvéries segedelemnyujtás. De én 
megvallom gyengeségemet, én némileg átallani fognám, ha itt a 
külföldi segedelem a honit felülmulandaná. A külföldi atyafiak 
segedelmét üdítő égi harmat gyanánt tekintem ott, hol az magunk 
által bőven nyújtott segedelemhez, mint testvéradomány csatlakozik; 
de midőn az oly czélra nyujtatik, mely legközelebb a mienk, de 
a melyért magunk nem tettünk semmit, vagy keveset, eleven szén-
nek látszik előttem, mely fejünkre gyűjtetett. Itt legközelebb a 
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mi árváink ügye forog fenn, itt tehát legközelebb nekünk kell 
cselekednünk s ha aztán a külföldi atyafiak e szent munkának 
előbbreviteléhez önként és örömest járulnak, ez emelő és hálás 
érzetet ébresztend bennünk s azt fogjuk nekik kiáltani: «Hála! az 
Isten áldjon meg titeket!» Hála az Égnek, hála a magyar hon-
polgárok áldozatkészségének, szégyent vallaniok nem kellet a kül-
föld előtt, nem kellett annak hálát mondania; minden külföldi se-
gedelem nélkül a saját erejéből küzdötte fel magát az egyesület 
azon magas színvonalra, a melyen ma áll, tisztán a magyar hon-
polgárok, az Isten szent lelke által sugalmazott önzetlen felebaráti 
szeretet szülte áldozatkészségének köszönheti tekintélyes vagyonát, 
a mclylyel ma rendelkezik, híven sáfárkodván a reá bízott talen-
tumokkal. 

«Többet, mint a mit kértünk és kérhettünk, tett az Úr a mi 
evangéliumi árvaintézetünkkel», ez örvendes jelentéssel lépett az új 
választmány az 1861. évben január 30-án tartott közgyűlés színe 
elé. A tagok száma az előző évéhez képest 268-al szaporodott, a 
pénztár 3279 frt fölösleget mutatott. Az árvák számát felemelte 
16-ra, jóllehet a közgyűlés által felhatalmaztatott 20 árva felvéte-
lére és a pénztár állása ezt meg is engedte volna, mindazon-
által a választmány az vélte, hogy új kötelezettségek elvállalásában 
a lehető legnagyobb óvatossággal és korlátozással kell eljárnia, a 
mire részint a nehéz időviszonyokra vetett figyelem, részint pedig 
és főleg az látszott sürgetőleg bírni, hogy az 1861-ik évvel, az 
1859-ben belépett tagoknak szabályszerű kötelezettsége lefolyván 
— ezeknek további részvétére bár bizonynyal számolhatni — az 
ő jogérvényes nyilatkzatuk vétele előtt azonban még sem találta 
tanácsosnak az egyesületre minden bizonyos alap nélkül új terhe-
ket róni. Ellenben több künnlakó árvát pénzsegélyben részesítet-
tek. A közgyűlés határozatához képest az árvák élelmezését május 
hó elejétől maga a választmány a nőbizottmány segélyével házilag 
kezeltette. Az árvák felvételére nézve a következő körülmények 
figyelembe vétele szolgált irányelvül: kiváltkép «teljes árvaság», 
továbbá szegény lelkész és iskolatanítók árváinak kegyelése, hogy 
ez által az illető községek érdekeltsége intézetünk irányában le-
bilincseltessék, továbbá vidéki községekhez tartozó árvák figye-
lembe vétele a végett, hogy azon még egészen eloszlatni mind-
eddig nem sikerült előítéletnek, mintha egyesületünk pusztán csak 
Budapestre szorítkoznék, gyakorlati megczáfolás által eleje vétes-
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sék, végre pedig a vegyes házasságból származott oly árvák iránti 
gondoskodás, kiknek vallási neveltetésük iránya, idegenszerű kör-
nyezetben kételynek van kitéve. 

Hogy az egyesület jövendőre minél nagyobb terjedelmet 
vehessen és valóban országossá váljék, a közgyűlés Ballagi Mór 
indítványára elhatározta mind a nyolcz prot. superintendentiát 
felszólítani az iránt: járulnának évenkint bizonyos meghatározandó 
összeggel az egyesület pénztárához, a miért nekik joguk lesz 
saját keblükből, szintén meghatározandó számú árvát -— a javas-
lat szerint 3—3-at — az intézetbe felvétetni. E határozathozatalra 
azon sajnálatos tény bírta a választmányt, hogy a vidék áldozat-
készségében keserűen csalódott. Azon várakozásban, hogy a köz-
ségeket nagyszerű mérvben fogja az intézet számára megnyerni, 
megküldötte nekik az egyesület évi jelentését, azonban ezen költ-
séges kísérlete majdnem egészen sikertelenül maradt épen úgy, 
mint ma is, pedig az árváknak 3/4 része vidéki volt akkor is, mint 
ma. Az egyesület hatásköre a helytartóság engedélye folytán az 
egész országra kiterjesztetvén, az előbbi budapesti közigazgatási 
terület szük határainak ily módon történt tágítása folytán méltán 
remélhette a választmány, hogy egyesülete számára számosabb 
résztvevő tagot még a távolból is megnyerhet, azonban e reménye 
nem ment teljesedésbe, mert az egyesületnek még ma is elenyé-
szően csekély vidéki tagja van. 

A közgyűlést e lélekemelő szavakkal fejezték be: «Az Úrral 
kezdők meg ezen emberbaráti intézet felállítását, az ő jóságában 
és Ígéretében bízván; folytassuk tovább is e nemes munkát, mely 
nemcsak az evangeliumi egyháznak, hanem drága hazánknak is 
épen úgy érdekében fekszik». 

E közgyűléssel befejeződött az evang. árvaegyesület alapítá-
sának nehéz, de nemes és Istennek tetsző munkája és a mennyi-
ben annak második intézői azt újjászervezték, abban új szellemet 
teremtettek és oly alapokra helyezék, a melyeken az utánok 
következők bizton tovább építhettek, ezzel újjáalakították az 
egyesületet, a melynek mozgató lelke Dr. Székács József, pesti 
ev. lelkész volt, a ki azért méltán nevezhető: az egyesület újra-
alkotójának. 

Székács lelke teljes erejével, szive egész melegével karolta 
fel az árvák ügyét és benne minden megvolt, a mi arra való, 
hogy lelkeket hódítson s az új intézmény híveinek számát szapo-
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rítsa. Férfias szép alak, emelve a költői lélek által, mely nemes 
vonásaiból sugárzott, első tekintetre megnyerte a sziveket és magá-
val ragadta, a mikor megszólamlott. Hódított beszéde által, de 
hódított még inkább ritka kedvességű személyiségének egész meg-
jelenése által. A szeretet, a mely egész valóját ihlette, a vele 
érintkezőket is hasonló érzelemre indította. Lelkülete e varázs-
hatalmával hódította meg a sziveket az árvaháznak, azzal nyerte 
meg Zsivora Györgyöt, a ki annyira megszerette az árvákat, hogy 
minden évben Péter és Pál napján vendégképen látta őket rákosi 
kastélyában, az intézet egyik növendékét orvosnak képezteté ki a 
saját költségén, végrendeletileg pedig 13,500 frtot hagyott az 
árvaháznak; azzal nyerte meg az ügynek báró Kochmeister Fri-
gyest, a kinek 20 évi elnökösködése alatt az egyesület azon 
magas polczra emelődött, a melyen ma áll és ki végrendeletileg 
20,000 frtot biztosított az egyesületnek; azzal hódította meg a 
fővárosi evangelikus családokat, a melyek édes gyermekül fogad-
ták körükbe az árvaházat, örömünnepeik: eljegyzés, esketés, keresz-
telés, név- és születésnapok alkalmával megemlékeztek az árvák-
ról is. Szeretetének varázshatása alatt állottak a lelkészek, a midőn 
a szószékről buzdították hiveiket a szent ügy pártolására; a tanítók, 
a kiknek növendékei gyűjtést rendeztek árvatestvéreik számára, a 
konfirmandusok, a midőn a szeretet oltárán áldoztak, mielőtt 
Isten oltára elé léptek. 

Az áldott emlékű férfiú szive mélyéből szerette az árvákat, 
gyakran időzött körükben és ilyenkor újra gyermek lett ő is, 
velük örvendett, velük szomorkodott, a hibásakat atyailag meg-
feddé, a törekvőket biztatta, az intézet vezetőit pedig szeretettel-
jesen támogatta nehéz feladatuk megoldásában. A konfirmáns 
kilépő növendékeket magához rendelte, hogy bizalmas társalgás 
közben őszinte vallomást tegyenek hibáikról, hogy meggyőződjék 
hajlamaikról és tehetségeikről és nekik a kellő jó tanácsokkal 
szolgáljon, atyai áldásával bocsátván el az őt nagyon szerető 
árvákat. 

Ilárom évig mint alelnök állott az egyesület élén, 13 éven 
át pedig mint választmányi tag támogatta az árvák ügyét, ennek 
lelkes és hü előharczosa maradt haláláig, a mely áldásos életének 
az 1876. évi július 29-én vetett véget. 
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Az egyesölet fejlődése. 

A 60-as években is, mint manapság, gyakran felhangzott 
panaszkép, hogy a korszellem minden gondolata és törekvése csak 
mulandó nyereségeket és anyagi élvezeteket hajhász s e mellett a 
vallásos élet elhanyagoltatik és a hit épen oly nagy mértékben 
már-már vesztének indul, pedig sohasem állott eló' annyi kegyes 
egyesület, mint épen akkor, pedig ezen egyesületek a kornak 
legszebb ékességei, drága gyöngyei és azt látszanak bizonyítani, 
hogy a keresztyének végre megértik és követik az apostol ama 
szavait: «a hit jótevő' szeretet nélkül holt és semmire sem hasz-
nálatos». I. Kor. 13. 

Az evangéliumi árvaápoló egyesület is az apostol eme szavai-
ban nyilatkozó igazság által vezérelve lankadatlan buzgalommal 
törekedett megnyerni minél több résztvevőt e szeretet ápolására, 
hogy annál hatékonyabb, annál szélesebb körű tevékenységet fejt-
hessen ki, ez úton és módon kívánván a magyar társadalmi viszo-
nyok alakulására, mint tényező — bármily szerény mérvben is — 
jótékonyan befolyni, nehogy kedves hazánkban is a szoczialis kérdés 
a maga ferde kinövéseivel kisértetkép fellépjen. És valóban, 1862-ben 
az egyesület 899 tagjával — köztük 120 vidékivel — tekintélyes 
és számottevő testületet képezett. Az 1863. évi február 11-én tar-
tott közgyűlésen a második választmány lemondván, utódjainak 
egészben véve jól szervezett, a fejlődésre életképes intézményt 
hagyott vissza, a melyet már csak a meglevő alapokon tovább épí-
teni, fejleszteni és terjeszteni kellett. E munkára vállalkozott első-
ként dr. Palló Sándor helytartósági tanácsos, a ki mint az egyesület 
elnöke 6 éven át ritka erélylyel és kitartással buzgólkodott annak 
előbbre vitelén, főként arra irányozván törekvését, hogy az egye-
sületnek pénzalapot teremtsen. E czélját különösen hagyományok 
és alapítványok révén vélte elérhetni, a miért az összes superin-
intendensekhez, a városok polgármestereihez és biráihoz, valamint 
a nevesebb ügyvédekhez körlevelet bocsátott ki, a melyben felkéri 
őket, hogy a végrendelkezők figyelmét irányítsák az evang. árva-
ápoló egyletre is. E felhívása nagy sikert ugyan nem eredménye-
zett, de nem maradt visszhang nélkül sem. Elnökségének ideje alatt 
nagyobb hagyomány egy folyt be; Peja Ödöné, egy egyszerű 
hengermalmi munkásé, a ki egy kis házból és kertből álló egész 
vagyonát, 1800 frt értékben az árvaházra hagyta 1868-ban. Ez egy-
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szerű munkásnak nemes lélekre valló szép adománya az elsó' 
nagyobb hagyomány volt, a mely Isten kegyelméből az árvaházra 
osztályrészül esett. Annál nagyobb sikert aratott és növelte az 
árvaegyesület hirét művészi eló'adások rendezése által, a melyeken 
a nemes emberszeretet a magasztos művészettel szép szövetségben 
egyesült. Ezen a fővárosi műértő közönségnek nagy élvezetet nyújtó 
estélyeken közreműködtek a legkiválóbb művészek és műkedvelők 
mint: Carina, Murska, Rabatinczky, Kuller, Kocsis, Knahl Adél» 
Hoffmann Amália, Czipkay Apollonia, Orosz Biri, Saxlehner, Alsdorf 
Angela, Wimmer Clarissa és Ludovika, Falk Ernesztina, Wohl 
Janka, Lendvay Ilka kisasszonyok, Prillené, Bichlerné, Balázsné-
Bognár Vilma, Passyné-Cornet Adél asszonyok; Feleki, Szerdahelyi, 
Hubenai, Dubez, Erkel Gyula, Kőszeghy, Barbieri Carlo, Noseda 
Gyula, Bakody, Józseffy, Jenderszky, dr. Wagner Jenő, Wagner 
Géza, Morgenstern Sándor, Trux Hugó, br. Sztojka Béla, Langer, 
stb. urak. Az 1868. évi márczius 24. és 25. napjain tartott séta-
hangversenyeken közreműködött a 11 éves Hellmesberger József 
és a budapesti közönség előtt teljes zenekarával először lépett fel 
Strausz János. Ez alkalommal O Felsége 400 frtot kegyeskedett 
juttatni az árvaháznak. 

Beliczay Imre, Scholcz János választmányi tagok támogatásá-
val Palló hét ízben rendezett nagy szabású művészi estélyeket, a 
melyek 4206 frt 49 krt jövedelmeztek. 

Palló nagy érdemeket szerzett magának Bauhofer eszméje 
megvalósításának kezdeményezésével is, t. i. hogy az egyesületnek 
saját háza legyen az árvák elhelyezésére. A miről Bauhofer csak 
ábrándozni mert, annak az eszmének megtestesítéséhez ő hozzá 
fogott. E czélból főleg a hangversenyekből befolyt jövedelemből 
építési pénzalapot teremtett, a mely 1868-ban a mikor megvált 
elnöki tisztétől, kitett 4025 frt 97 krt. 1864-ben pedig a főváros 
a Terézvárosi meghosszabbított Füzfa-utczában (most VII. ker. Sze-
gényháztér) fekvő 26. és 39. számú 864 • -ö lny i két városi telket 
kizárólag protestáns árvák befogadására szolgáló árvaház építésére 
teljesen díjtalanul adományozott az egyesületnek. 

Ugyancsak ez ügy érdekében a választmány 1866-ban küldött-
ségileg tisztelgett Őfelségénél is, ki az építési alap javára 500 frtot 
legkegyelmesebben adományozni méltózott. A küldöttség tagjai 
Palló Sándor, Székács József és Beliczay Imre voltak. 

Az egyesület czíme: «Evangélmi ávraápoló egylet Pesten» e 
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két kifejezésével: «evangélmi» és «Pesten» a félreértésnek tág teret 
nyitott. Az alapítók az «evangélmi» szót az ágostai és helvét hit-
vallásnak közös neve gyanánt vették, azonban sokan félremagya-
rázták és csakis ágostai hitv. evangélikusokat értettek alatta, mások 
ismét úgy vélekedtek, hogy az árvaház csak budapesti árvák 
számára áll nyitva; hogy tehát az egyesület czíme jövőben téves 
felfogásra okot ne szolgáltasson, ekkép módosíták: «Ágostai és 
helvét hitvallású országos evangyélmi árvaegylet». 

Az árvaház élte hatodik évében már szépen fejlődő intéz-
mény volt. E hat év alatt 49 árva talált menedékhelyet szerető 
keblén és 12-őt már ki is bocsátott az élet porondjára, a kikről 
még akkor is édes szülőként gondoskodott, anyagilag és erkölcsileg 
támogatván őket. Elte e hatodik évében a kismező- (most Klauzál)-
utczai 18. számú bérlett házban nagy megtiszteltetés érte dicsőén 
uralkodó I. Ferencz József O császári és apostoli királyi Felség 
legkegyelmesebb Urunknak 1865. évi deczember 16-án történt leg-
magasabb látogatásával. O Felsége igen szeretetteljesen és résztvevő-
leg tudakozódott az itézet viszonyai és segélyforrásai felől és leg-
magasabb elismerését fejezte ki a látottak és tapasztaltak felett. 
Legyen áldott a nemes Uralkodó, ki azon magaslaton, hová őt a 
királyok királya emelte, a szegények legszegényebbjeiről, az árvák-
ról sem feledkezik meg és őket fölkeresi szerény menhelyükben. 
Ez örvendetes esemény örök fénypontként fog világítani az egye-
sület életében. 

Palló Sándor, ki öregbíté érdemeit, hogy O Felsége legmaga-
sabb figyelmét az árvaházra irányítá, hat évi elnökösködése alatt 
— jóllehet ez idő alatt a tagok száma 222-vel fogyott, továbbá az 
akkori idők politikai mozgalmai sem kedveztek az egyesületi élet-
nek, nemkülönben a gazdasági viszonyok sem, különösen az 1866-ik 
évben, a mikor országos fagy, járvány és háború, mely hazánk 
területére is átcsapott, nagyon megnehezítették a megélhetést — 
az egyesületet mind szellemileg, mind anyagilag magas polczra 
emelte az ő fáradhatatlan buzgalmával, magas röptű gondolkozás-
módjával, nagy műveltségével és befolyásával, nemes becsvágyával, 
valamint szerető szivével, jellemzetes takarékosságával és pontos-
ságával. A mikor 1863-ban elnöknek megválasztatott, az egyesület 
alapvagyona 6658 frt 10 krt tett; 1868 végén, visszalépése idején 
pedig 24,007 frt 97 krból állott, így hat év alatt 17,349 frt 82 krral 
növelte. Nagyon gyarapította azt azon pénzkezelési móddal, hogy 
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a tagok évi járulékainak %-át az alaphoz csatolta, mely réven hat 
év alatt 7924 frt 82 krral gyarapodott. Az árvaháznak elnöksége 
elején 26, a végén pedig 44 növendéke volt, tehát 18-czal szapo-
rította azok számát. Súlyt fektetett az árvák szellemi és testi kép-
zésére és hogy haladásukról, magaviseletükről, valamint hajlamaikról 
meggyó'zó'djék, gyakran érintkezett velük. A kilépett növendéke-
ket nagy figyelemmel kiséré életpályájukon, só't levelezésben is 
állott velük. 

Az árvaegyesületnek és árvaházának fejlesztése körül szerzett 
kiváló érdemeivel maradandó emléket szerzett nevének az egye-
sület történetében. 

Az árvák új hajléka. Válságos évek. 

Az árvaházak érdekfeszítő' történettel nem bírnak és pedig 
igen helyesen, mert az árvák sok tagú családot alkotnak, már pedig 
a régi közmondás is azt tartja, hogy az a család a legboldogabb, 
mely legkevesebbet beszéltet magáról. Az 1869. évben az egyesü-
let fennállásának 10-ik évében az árvaházban béke és boldogság 
honolt, de annál mozgalmasabb volt az élet az egyesületben, a 
minőt csak rendkívüli események kelteni szoktak. És csakugyan 
rendkívüli dolog sikeres megoldásának a ténye keltette ez élénk 
érdeklődést. Az egyesület Isten segedelmével házat vett az árvák-
nak lakóhelyül. Az árvaegyesület tíz évi fáradságos és küzdelem-
teljes munkálkodásának e gyümölcse örvendetes és felemelő ese-
mény számba ment, a melytől a kebel hálára buzdul Isten végtelen 
jósága iránt. Bauhofernek, az árvaház megalapítójának álma tíz év 
múlva tehát megvalósult, azonban az új árvaháznak deczember 8-án 
történt felavatási ünnepélyén csak szelleme vehetett részt. 

Az 1859-iki választmány az egyesület első közgyűlését e 
szavakkal fejezé be: «Bízunk Istenben, hogy intézetünk fel fog 
virágzani és nemsokára saját házzal bírand». Az eszmét tíz év 
múlva Ballagi Mór elnök és választmányi tagtársai valósították 
meg az elődeiktől öröklött pénzalap felhasználásával. 35,230 forint 
40 krajczárért vették meg a Teréz-városi 3 dob-utczában fekvő 70. 
számú emeletes házat 50 árva számára hajlékul, mely e czélra 
lehetőség szerint átalakíttatott és elég tágas kerttel bírt. E házvétel 
folytán az egyesületre 11,120 frt adósság hárulván, ennek fedezése 
czóljából a választmány elhatározta, hogy sorsjátékot rendez. 

A bpcsti prot. orsz. árvacgvcs. és árvahíz tőrt. 2 
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Miután e jótékonyczélú sorsjáték rendezésére a m. kir. pénz-
ügyminisztériumtól az engedélyt megkapta, megkezdó'dött a sors-
jegyek rendszeres elárusítása. Kibocsáttatott 200,000 drb. 30 
krajczáros sorsjegy és a siker fényes volt. E vállalat 22,421 forint 
73 krajczár tiszta jövedelmet eredményezett, a melybó'l az adós-
ság teljes törlesztése után 11,301 forint 73 krajczár jutott az alap-
tőkének. 

Az 1870. évi márczius 21-én az árvaháznak kiváló napja 
volt, mely az intézet életében mindig nevezetes marad, azon 
legmagasabb kitüntetésben részesült, hogy Erzsébet szeretett király-
nénk O Felsége azt legmagasabb látogatásával szerencsésíteni 
méltózott, jeléül annak, hogy az egyesület tevékenysége még a trón 
előtt is érdeklődést keltett. Az árvák iránt anyai szeretettel viseltető 
királyné O Felsége az . intézet beható megtekintése után e czélra 
készen tartott emlékkönyvbe nevét kegyesen bejegyezvén, a tapasz-
taltakkal való legfelsőbb megelégedésének nyilvánításával távozott 
az árvák szerény hajlékából. 

Ballagi Mórnak, mint elnöknek különös érdeme, hogy lapja 
a «Protestáns Egyházi és Iskolai Lap» útján nagyobb mozgalmat 
keltett a vidéken az árvaház érdekében és annak ott is pártfogó-
kat szerzett, továbbá, hogy a segélyforrások növelése végett meg-
indította 1873-ban az «Árvaházi Képes Naptár»-t, a mely haté-
kony terjesztője lett az árvák ügyének. 

Azonban a fővárosi tagok évről-évre kevesbedtek, a bevételek 
csökkentek, hazánk kulturális viszonyainak rohamos fejlődése, az 
egymásután következett rossz termések folytán beállott drágaság 
nagyon megnehezítette az életet s így az árvák évi tartási költsége 
is tetemesen emelkedett, mert míg 1870-ben egy árva 186 forintba 
került, addig már 1873-ban 214 forintba, tehát 28 forinttal többe, 
mint három évvel előbb. Egy felettébb szomorú emlékű év hazánk 
történetében az 1872-iki. Az év első felében előállott pénzügyi 
csapás majdnem tönkre tette az ipart és kereskedelmet; azután 
jöttek napok, melyek jóformán egészen meghiúsították gazdáink 
reményeit, majd következett a rohanva és tömegesen gyilkoló 
járvány. Mind e sújtó körülmények nagyon megnehezítették a 
választmány működését, az intézet folyó kiadásait nem fedezték a 
bevételek, pedig 58 árváról kellett gondoskodnia. De nem csüg-
gedt, bízott az Istenben, ki akkor áll legközelebb hozzánk, a mikor 
legnagyobb a veszély. A választmány rendelkezésére nem állott 
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más, mint a hitsorsosok áldozatkész jóakaratába vetett reménye. 
Elhatározta tehát, hogy a jobb módú hitsorsosokhoz kérelemmel 
fordul és ha ez sikerre nem vezetne, akkor az újév beköszöntével 
megbízottjait házról-házra járatja a főváros jómódú polgáraihoz 
segély adományok gyűjtése végett. A folyó kiadásokat egyelőre az 
alapból vett kölcsönnel fogja fedezni. 

A budget megzavart egyensúlyának helyreállítására azonban 
Ballagi Mórnak, mint elnöknek már nem volt alkalma, mert meg-
bízása az 1873. év végén lejárván, nagy elfoglaltsága miatt lemon-
dott és helyére új elnök választatott. 

50. Zsolt. 15. 

Az 1874-ikit közvetlenül megelőző évek csapásai nyomasztó 
súlyként nehezedvén kedves hazánk közgazdaságára, e nehéz idők 
káros következményei érzékenyen érinték az egyesület pénzügyi 
helyzetét is. A választmány Istenben bízva, az ő segedelmét kérve 
híven munkálkodott 58 árva testi és lelki fejlesztésén. Az Úr nem 
hagyja el az őt hívókat, megszabadítá lelküket a nyomasztó gond-
tól, az árvák szemében csillogó könyük gyémánttá változtak a 
jobb sorssal megáldott emberbarátok szivében, kik szivük e nemes 
kincsével áldoztak a szeretet oltárára, a melynek lángja terméke-
nyítő meleget árasztott szét. Istené legyen ezért a dicsőség ! Még 
egy másik nagy gondtól szabadítá meg az Úr a benne bízókat. 
Ballagi Mór leköszönése folytán, az elnöki szék megüresedvén, 
abba oly férfiút kívántak ültetni, a kinek neve körül a tagok 
lelkesedése egyesül, a ki a haladásnak biztos zálogát nyújtja, 
a kinek kormányzata hű visszfénye legyen egyénisége magas és 
kiváló tulajdonainak. Székács Józsefet szállta meg az Úrnak szent 
lelke, ki követvén e sugalmat, felkeresé Kochmeister Frigyest és 
Istennek nevében kérte fel az egyesület vezetésére. Hosszas tusa 
után végre Székács lett a győztes, az egyesület pedig a nyertes. 
Ezen Isten akaratán nyugvó nemes elhatározás széles körben 
általános örömöt, lelkesedést és bizalmat keltett, mert tudta min-
denki, hogy mindenütt, a hol ő van, eredményes, áldásos műkö-
dést fejtett ki, melyet nem a zajos sikerek, hanem az üdvös 
hatásnak csöndes és kiapadhatatlan folytonossága kisért; az egye-
sület minden tagjára felemelőleg hatott azon tudat, hogy kedves 
hazánk kereskedelmének úttörője, megalapítója az árvák szerető 
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és gondviselő atyja lett. Vezére lőn az egyesületnek, de nem név-
legesen, hanem fáradhatatlan tevékenységével és lelkes ügybuzgal-
mával járt elül a legnehezebb munkában és az áldozatkészségben. 
Nem tisztelt neve és magas czíme, hanem munkálkodásának 
páratlan eredménye teszi őt egyletünk büszkeségévé és az árvák 
jótevőjévé. Az ő példája bátorító és lelkesítő, hogy a ki komolyan 
akar valami jót, hasznosat végrehajtani, az kitartó munkássággal, 
nemes ügybuzgalommal, Istenben vetett hittel és bizalommal 
győzedelmeskedik az akadályokon és eléri kitűzött czélját. Három 
feladat megoldását tűzte ki elnöki működése czéljául: 1. Az egye-
sület pénzügyeit rendezni, a törzsvagyont lehetőleg gyarapítani. 
2. A czélnak megfelelő árvaházat építeni 100 árva befogadására. 
3. Az árvaház paedagogiai színvonalát emelni. 

18 évi elnöki működése alatt mind a három terve megvaló-
sulván, e tényezők hatásától az 1859. évben elhintett kis magból 
felnőtt fa dúsan virágzott és gyümölcsözött, e 18 év alatt 338 árvá-
nak nyújtván táplálékot. Az érdem az övé, Istené a dicsőség. 

Szük esztendők — bő aratás. Báró és koldus. 

Az új választmány — élén Kochmeister Frigyessel — bízva 
az Úr amaz Ígéretében: «Kérjétek és elveszitek, hogy a ti örömö-
tök teljes legyen» (János XVI. 24.), lelkes odaadással és nemes 
ügyszeretettel munkálkodott az Úrnak kertjében. Tiszteletet és 
bizalmat keltő fellépésével megnyerte az ügynek nemcsak a saját 
hitsorsosait, hanem a más vallású emberbarátokat is. Daczára a 
kedvezőtlen közgazdasági állapotnak munkálkodását bő áldás 
kisérte már az első évben. Míg más években a bevétel 10—12,000 
forintra rúgott, hacsak a sorsjáték útján befolyt rendkívüli jelen-
tékeny jövedelmet nem számítjuk, az 1874-ik évben fölözte a 
20,000-et, többre menvén 18,000-nél azon összeg, a melyvégren-
deleti alapítványok és hagyományok czímén befolyt. E nagyszerű 
eredmény fényesen igazolta, hogy a jótékonyság angyala nem 
ismeri a különböző vallásfelekezetek közé emelt válaszfalakat; de 
fényesen igazolta azon tényt is, hogy az egyesület helyes irányt 
követ. Az a fáradhatatlan munkásság, melyet az egyesületnek volt 
elnökei és választmányai 16 éven át kifejtettek; az a lelkiismeretes, 
mondhatni édes anyai gondosság, a melyben a nőválasztmány 
nemes keblű tagjai részesítették az árvákat, nem hiúságból, szere-
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pelni vágyásból, hanem az igazi keresztyéni szeretet érzelme által 
lelkesítve; az árvaháznak helyes nevelésiránya, az onnan kibo-
csátott árvák jó magatartása maga után vonta a Gondviselő áldását 
és a különböző körök figyelmét, érdeklődését és a tettleges rész-
vétben nyilvánuló elismerését. 

A választmány kiváló gondot fordított az árvaház belszerve-
zetének javítására. Az árvaatyák igen gyakori változása sok kelle-
metlenséget okozott s hogy ezen a nevelés érdekeit veszélyező 
okot megszüntesse, az intézet élére oly egyént törekedett meg-
nyerni, a ki nemcsak szakképzettséggel, hanem e nehéz állás betöl-
tésére kiváló hivatottsággal is bír s így reményt nyújt az állandó 
megmaradásra. E nehéz kérdés alapos körültekintés és megfontolás 
után eredményesen megoldatván, az árvaház Brocskó Lajos veze-
tése alatt fokozatos haladásnak indult. Mennyire felelt meg e 
választás a választmány várakozásának, annak megítélésére szolgál-
jon azon tény, hogy azóta 21 esztendő folyt le és az árvaház élén 
ma is ugyanő áll, a ki méltán sorolhatja családját az ország «leg-
nagyobbjai» közé, mert 21 év leforgása alatt 412 árva nevezte őt 
apjának. 

Xagy megnyugvást, lelkesedést keltett a társadalom minden 
rétegében, de különösen kereskedelmi körökben azon jól meg-
érdemlett kitüntetés, mely Kochmeister Frigyest érte hazánk köz-
gazdaságának terén szerzett maradandó érdemeiért. O Felsége 
bárói rangra emelte kiváló érdemei jutalmául. O kétszeresen lévén 
a mienk, mint protestáns és mint egyesületünk vezére, e kitüntetés 
fénye beragyogta a mi egyesületünket is. A magas polcz azonban 
mitsem változtatott lényén, mint a magyar kereskedelem arisztokra-
tája, sokoldalú tevékenységében szeretetre méltó demokrata maradt. 
A szegény árvák szent ügyét fokozott buzgalommal szolgálta, azért 
a mikor Ö Felsége báróvá tette, ugyanakkor kitüntette őt a közélet 
is, elnevezvén őt a szónak legnemesebb értelmében az árvák 
«koldusá»-nak. 

Mióta Kochmeister állott az egyesület élén, az rohamosan 
kezdett virágozni, a szeretet adományai, daczára az évek mostoha-
ságának, mind sűrűbben és nagyobb mérvben folytak be, a közön-
ség érdeklődése fokozódott, mind e körülmények bátorították a 
választmányt; másrészről a felvételi kérvények egyre szaporodtak 
és ezeknek alig nyolezad részét lehetett kielégíteni az árvaház 
helyiségeinek szük volta miatt, e sajnos helyzet meg kényszerítette, 
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hogy a már évek óta tervbe vett új árvaházat mielőbb létrehozza. 
Ez ügyet páratlan buzgósággal oldotta meg Kochmeister rövid idó' 
lefolyása alatt. Fáradságot nem ismerve, felkereste az áldozatkész-
ségükről ismeretesebb nemes szivű emberbarátokat, kért, esedezett és 
Isten sikerrel koronázta fáradozását, néhány hónap alatt 36,000, három 
év alatt pedig összesen 60,483 forint 32 krt gyűjtött az új árvaház 
felépítésére, a mely az 1876. év tavaszán foganatba is vétetett. 

Székács József a 60-as évek elején, mint az egyesület alelnöke, 
önzetlen készséggel, munkát és fáradságot nem kiméivé, önfeláldo-
zóan szolgálta az árvák ügyét; megragadott minden kedvező' pilla-
natot érdekükben ; ma itt, holnap ott jelent meg, soha alkalmatlan 
időben, hanem a mikor a szív legfogékonyabb a szeretet gyakor-
lására, ezzel biztosítván a sikert az árváknak. E sohasem lankadó 
buzgalmáért elnevezték az «árvák koldusá»-nak, mely czímre, a sok 
közül, mindig a legbüszkébb voltam, mondá egyik alkalmi beszé-
dében és a melytől fájdalmas szívvel kell megválnom és érdem-
szerüleg átruháznom másra, a ki még nagyobb koldus mint én: 
báró Kochmeister Frigyesre, ki néhány hónap alatt ezreket gyűj-
tött az árvák új hajlékának felépítésére. 

így lett a nemes báró az árvák koldusa. 

Az árvák hajlékai. A szegényház-téri új árvaház. 

Az építési alap a nemeslelkű emberbarátok adományaiból 
annyira szaporodván, hogy a rég óhajtott vállalat akadálytalan 
kivitelére nézve teljes megnyugvást nyújtott, a választmány elhatá-
rozá, hogy az építést az 1876. év tavaszán megkezdi. Az építés 
végrehajtására építési bizottságot küldött ki, a mely a következő 
urakból állott: báró Kochmeister Frigyes, Várady Károly, Fuchs 
Gusztáv, dr. Jelenik Zsigmond, Szentgyörgyi Albert, Stephany Lajos 
és Zsigmondy Gusztáv. Azonban mielőtt e bizottság működésének 
vázolásába fognánk, a történeti hűség kedvéért előadjuk a ház-
építési terv megvalósulásának előzményeit. 

Már az egyesület alapítói is foglalkoztak a házépítési tervvel 
és e kívánalmuknak kifejezést adtak az egyesület alapszabályaiban, 
a melyeknek első pontja ekkép szól: «Az állandóan Pesten székelő 
egylet czélja: vagyontalan evang. árvákróli gondoskodás és jöven-
dőben, mihelyt azt az eszközök megengedendik, egy ev. árvaház 
felállítása Pesten». 
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Különösen Bauhofer Györgynek az árvaház alapítójának ked-
vencz eszméje volt, hogy bár mieló'bb saját háza lenne az egyesü-
letnek az árvák számára. Az elsó' választmány a nagymezó'-utczai 
47. sz. házban helyezte el 10 árváját, bérelvén ott részükre három 
szobából és egy konyhából álló lakást. Fuchs Rudolf elnök 1860-ban 
átköltöztette őket a lipót-városi nap-utcza 6. sz. a. házába. E bolt-
helyiségből lett lakás a régi fatéren lévén, szabad fekvésénél fogva 
ki volt téve az északi szélnek s a mellett szük is volt, a miért 
még ugyanaz év őszén évi 300 forintért kibéreltetett az ev. egyház 
ki s-mező- (most Klauzál-) utczai 18. számú Glosius-féle alapítványi 
háza, a melynek egyik szárnyát az ev. egyház tartotta meg iskolai 
használatra. Örömmel jelentette a választmány az 1861-ki január 
30-án tartott közgyűlésen, hogy most már oly szállásnak örvend 
15 árvánk, a melyről bizton mondhatni, hogy az a keresztyén 
egyletünk által kitűzött magas czélnak és az emiatt hozott áldoza-
toknak bízvást megfelel mindaddig, míg az eszközökben és utakban 
gazdag isteni gondviselés tulajdon ház megszerzésére nem segítendi. 
1862-ben 25 árvával a szó teljes értelmében annyira megtelt a 
ház, hogy a választmány értekezletbe ereszkedék az Artner-Glosius-
féle alapítvány kezelő-bizottságával, tért nyerhetni újonnan felveendő 
gyermekek számára. E tárgyalások azt eredményezték, hogy az 
egyesületnek átengedték a ház másik szárnyából a tanító lakását 
az évi házbérnek 588 forintra való felemelésével. 

Azonban az árvák folytonos növekedése, a magas házbér, a 
bérlett ház alkalmatlansága és más egyéb kellemetlenségek arra 
indították az egyesületet, hogy az 1863. évi közgyűlésen felkérte a 
választmányt, tegye meg az első lépéseket arra nézve, hogy az 
egyesület mielőbb a saját házában helyezhesse el árváit. Dr. Palló 
Sándor és tagtársai e közgyűlési meghagyásnak eleget teendő, 
másrészről hogy az egyesületi alapszabályok első pontjában foglalt 
Ígéretet ténynyé emeljék, mindenekelőtt ingyen telket kértek a 
fővárosi tanácstól az építendő árvaház számára. A nagylelkűségéről 
ismert főváros teljesítette kérelmüket, e czélra két telket jelölvén 
ki választás végett. Egyet a szegények háza mellett a hosszabbított 
fűzfa-utczában,a másikat a polgári lövölde környékén. A telkek meg-
vizsgálására kiküldettek: Palló Sándor, Beliczay Imre, Hornyánszky 
Viktor, Dr. Jelenik Zsigmond és Meyer Antal, kik e tisztükben 
eljárván, az előbbi telket választották, miután ott már találhatók 
házak, ellenben a másik telek környéke egészen puszta volt. 
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A fővárosi tanácsnak az 1864. évi június 23-án 15,824. sz. a. 
kelt intézvényével az egyesületnek két, a Terézváros meghosszab-
bított fűzfa-utczájában 26. és 39. számok alatt fekvő s összesen 
864 n ölre terjedő üres háztelket adományozott teljesen díjmente-
sen azon kikötéssel, hogy az más czélra nem fordítható, mint protes-
táns árvák befogadására szolgáló árvaház építésére és a mennyi-
ben rendeltetésétől elvonatnék, azonnal ismét a főváros tulajdonába 
visszaesik. A főváros e határozatát a m. kir. helytartótanács az 
1864. évi szeptember 10-én 68,232. sz. a. kelt leiratában helyben-
hagyta azon módosítással, hogy azon esetre, ha ezen telkekre felépí-
tendő árvaház körülírt rendeltetésétől valamikor későbben elvonat-
nék, az egyesület a telkekért a jelenlegi mérv szerint eső becsárt (egy 
• ölet 2 forintjával számítva) tartozzék a városi pénztárba fizetni. 

E valódi humanitásból és nemes közérzületből származó nagy-
lelkű adományért a választmány Pest város közönségének hálás 
köszönetét nyilvánította. 

Az építés előkészítése szempontjából dr. Palló Sándor, Beli-
czay Imre, Hornyánszky Viktor és dr. Jelenik Zsigmond tagokból 
álló építési bizottság választatott, a melynek feladata volt gondos-
kodni 50 árva befogadására alkalmas és könnyen tágítható, körül-
belül 25,000 forintba kerülő épület tervéről és költségvetéséről. 
A bizottság megkeresésére Liedeman Emil országos építészeti igaz-
gató el is készítette a tervet, Gerster Károly építőmester pedig a 
költségvetést. 

Ekközben aggályok merültek fel a főváros által adományo-
zott telkek czélszerűsége ellen, felhozatván, hogy a központtól távol 
esnek és közegészségi szempontból is kifogás alá esnek, mert 
talajuk megfertőztetett az oda rakott szeméttől. Azért felhívták a 
választmány figyelmét más alkalmatosabb háztelkek kipuhatolására, 
nevezetesen báró Podmaniczky Jánosnak az üllői-út végén fekvő 
telkeire. Dr. Székács József közbenjárására a báró ajándékozott is 
az egyesületnek egy jó nagy üres telket, a mely azonban saját-
szerű akadályok miatt sohasem jutott az egyesület birtokába. 

Loisch Ede pesti ügyvéd bemutatja a választmánynak a Pest 
városi törvényszék 1865. évi február 9-én tartott ülésének jegyző-
könyvi kivonatát, a melynek értelmében az egyesület tulajdonává 
vált két telekre nézve új telekkönyvi lap nyittatott s a tulajdon-
jog a pesti evang. árvaalapító egylet javára bekebeleztetett a meg-
állapított feltételek fentartásával. 
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Miután a választmány utánjárásának eredménye nem lett, nem 
találván sem alkalmatosabb telket, sem megfelelő kész házat, a 
mely talán kevesebbe került volna, mint egy egészen újonnan 
építendő, felvette ismét az elejtett fonalat és kitartó buzgalommal 
arra törekedett, hogy építési pénzalapot teremtsen, mert csakis a 
10,252 frt 46 krt tevő tartaléktőke állott rendelkezésére az építés-
hez. palló Sándor elnök páratlan erélylyel, kitartással gyűjtött az 
alap érdekében. O Felsége elé is járult kérelmével sikeres ered-
mcnynyel. Megkereste a Gusztáv Adolf-egyesületet, sőt még a kül-
földi prot. fejedelmeket is, az ottani tekintélyeket és jótékony 
egyesületeket, azonban kevés sikerrel járt e lépése. Rendezett nagy-
szabású hangversenyeket, a melyek tetemes jövedelme szépen 
gyarapította az alapot, úgy hogy ez 4025 forint 17 krajczárból 
állott az 1868. év végén, a mikor Palló az elnöki tiszttől megvált. 
Igaz ugyan, hogy Palló elnöki működése idejében nem hajtotta 
végre a házépítést, jóllehet 24,007 frt 92 kr. felett rendelkezett, de 
nem tette azt előrelátó óvatosságból, hogy az egyesületet pénz-
zavarnak ki ne tegye az alaptőke teljes felhasználásával, de átadott 
utódjának, Ballagi Mórnak egy nagy telket, tetemes összegű tőkét, 
mely tények fényesen igazolják az árvák lakóházának felállítása 
körül szerzett kiváló érdemeit. 

Dr. Ballagi Mór és társai szintén elálltak a házépítés tervétől 
és 1869-ben kész házat vettek a Terézvárosi 3 dob-utezában 70. 
sz. a. 35,230 frt 40 krért, — az adapczióval együtt tulaj donképen 
37,910 frt 30 krba került — fedezetül felhasználván az egyesület 
alaptőkéjét, a mely azonban elegendő nem lévén, adósak marad-
tak 11,120 frttal. Ennek törlesztésére 1870-ben sorsjátékot rendez-
tek, a mely 22,421 frt 73 kr. tiszta jövedelmet eredményezett. 
E fényesen sikerült vállalat nemcsak fedezte az adósságot, hanem 
a teljesen kiürült tartalék-pénztárnak is hajtott 16,921 frt 73 kr. 
hasznot. 

A dob-utezai házban az átalakítási munkálatokat teljesen ingyen 
vezette Benkó Károly műépítész. Az árvák, számszerint 48-an, az 
1869-iki október elején hagyták el a kismező-utezai hajlékot, a mely 
nyolez éven át szolgált nekik lakásul. Az új ház felavatása 1869-ben 
deczember 8-án ment végbe. Azonban alig hogy elhelyezkedtek 
benne az árvák, a háznak különböző hiányai csakhamar előtűntek. 
A ház egy nevelő intézet igényeinek, követelményeinek nem felelt 
meg, helyiségei szűkek, egészségtelenek voltak, sem toldásra, sem 
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ráépítésre nem alkalmas, gyenge építmény volt, a mit legjobban 
bizonyít azon körülmény, hogy 1876-ban, a mikor a fővárost az 
árvíz veszedelme fenyegette, az elüljáróság rendeletére az árvák 
két éjszakát a Rottenbiller-utczai fővárosi «Erzsébet» leányárva-
házban töltöttek. 

A tapasztalt hiányok kényszere folytán a választmány már 
1870-ben ismét szőnyegre hozta a házépítési kérdést. Az 1871. évben 
tartott közgyűlésnek meghagyásából a választmány tervet és költ-
ségvetést készíttetett 100 árva elhelyezésére alkalmas kétemeletes 
lakóháznak felállításához, a mely későbben hozzáépítés által bővít-
hető lenne. E terv szerint az építés költségei 64,000 frtot tesznek, 
a mellékkiadások, főleg a belső berendezés pedig 8000 forintba 
kerülnének és így az összes költség 72,000 frtra rúgna. A választ-
mány javasolta e terv jóváhagyását az 1872-iki közgyűlésnek, mert 
a költségek nagyobb részét fedezendi a dob-utczai háznak eladási 
ára, habár akkor is még mindig 15—20,000 frtot kellene előterem-
teni, a mi a végső szükségben is nagy erőfeszítést nem igényelne, 
el lehetvén adni — noha nem kívánatos — az adományozott telkek 
felét és így az egyesületnek meg kellene elégednie 434 Q-ölnyi 
területtel. 

Dr. Ballagi Mór e tervet nem hajthatta végre, mert az 1872-iki 
év pénzkalamitásai útját vágták e költséges vállalatnak. Különben 
is az 1874. évi február 26-án tartott közgyűlésen megválván az 
elnöki tiszttől, az ugyanakkor választott új elnökre : Kochmeister 
Frigyesre hárultak az építésügy megoldásának nehézségei. Az új 
elnök biztosítani akarván e vállalat sikeres lefolyását, az építést addig 
meg nem kezdette, míg a szükséglendő összeget gyűjtések révén elő 
nem teremtette. Fáradozását páratlan siker koronázta, az 1876. ápril 
28-án tartott közgyűlésen a választmány örömmel jelenthette, hogy 
az építkezés a jelen évben bátran megkezdhető. Az építési bizott-
ság a benyújtott tervek közül elfogadván Kolbenheyer Ferencz 
építészét, a mely egyrészről az előírt kellékeknek legjobban meg-
felelt, másrészről az aránylag legolcsóbb kivitelt is lehetségessé 
tette, azonnal hozzá is fogott annak megvalósításához. 

Az 1876. év őszén az új épület fedél alatt állott, 1877-ben 
augusztus havában pedig már beköltözhettek az árvák a teljesen 
elkészült házba, a mely összesen 79,685 frt 71 krba került. Az 
építés költségei fedeztettek főleg a begyűlt adakozásokból, a mely 
czímen befolyt 60,483 frt 32 kr. (azonban a Zsivora György által 
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adományozott 10,000 frt nem az építésre, hanem a törzsvagyon 
növelésére fordíttatott); továbbá a rendelkezésre állott egyesületi 
alapból és a dob-utczai ház eladási árának egy részéből. Hogy a 
ház előállítási ára oly mérsékelt szemben annak nagyságával és 
korszerű berendezésével, az a vezetés lelkiismeretes gondosságának 
és takarékosságának, valamint a vállalkozók nagylelkűségének kö-
szönhető, a kik a munkálatokat tetemes árleengedéssel vagy egé-
szen díjtalanul vállalták el. 

Mérsékelt árak mellett teljesítették a munkálatokat: Preiss és 
Kirschenbaum építőmesterek a kőműves, Gregersen Gudbrand az 
ács, asztalos, a Schlick-féle vasöntő-társulat a vas, Zellerin Mátyás 
a vízvezetéki és fűtési, Scholcz Róbert a szobafestési, Bergmann 
József a mázoló, Róth Samu az üveges, Preiss Károly a bádogos, 
Mauritz Vilmos a lakatos-munkálatoknál. A «Kőszénbánya- és tégla-
gyár-társulat Pesten» a szükségelt téglánál 788 frt árkedvezményt 
engedélyezett. 

Teljesen ingyen vállalkoztak: Ottó az Ohm C. J. czég tulaj-
donosa a házi távíró bevezetésére, Petz Ármin a kertnek rende-
zésére és beültetésére. Nagylelkű bőkezűséget tanúsított különösen 
az általános légszesztársulat, a mely nemcsak a csövek szállítását, 
hanem az épület belső installáczióját is egészen ingyen végeztette. 

A főváros is szívélyesen támogatta és segélyezte a vállalatot 
különböző díjak elengedése és 400 bokor adományozása által. 

Kolbenheyer Ferencz építész a terv készítéséért tiszteletdíjat 
nem fogadott el, az építés vezetését is díjtalanul teljesítette, a belé 
helyezett bizalomnak pedig kitűnően felelt meg, ezért az egyesület 
teljes elismerését és hálás köszönetét nyilvánította a kiváló építész-
nek s a nemeslelkű emberbarátnak. 

Az épület leírása. 

Az új árvaház épülete a VII. kerületi (Erzsébet-városrész) 
szegényháztéren 1. sz. a., a városligeti lóvonatú vasút közelében, a 
fővárosi szegények háza, az országos kisdedóvóképző-intézet és az 
Erzsébet-városrészi róm. kath. plébánia és teplom szomszédságában 
fekszik. Csinos, massiv nagy, emeletes épület, melynek két szárnya 
előre nyúlik s földalatti helyiségei is magasak, hogy az egész két-
emeletes épületnek látszik. Az épület mellett és mögött vasrácso-
zatos szép nagy kert terül el, a melynek egyik oldalát a rózsa-
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utcza, másik oldalát az Izabella-utczák határolják. A főbejárat előtt 
is egy kis kerti rész van. 

Az épület homlokzata a szegényház-térre nyílik, hová a közel 
jövőben az Erzsébet-városrészi róm. kath. templom fog építtetni. 
Az épületszárnyak homlokzatán magyar s német nyelven aranyozott 
betűkkel e felirat van: «Budapesti prot. orsz. árvaház. 1877.» A 
kapun belépve, a terjedelmes csarnok mozaik talapzatán «Isten 
hozott» czímű felirat van s innen jut a látogató üvegajtón át a 
földszinti korridorba. A folyosó bejáratától balra a fiúk, jobbra a 
leányok számára berendezett térmeket találjuk. 

A baloldali szárnyban elhelyezvék az igazgató lakása, ezzel 
szemben a házmesteré, az előbbi mellett a fiúk munkaterme 
(h. — 15'12 m., sz. = 6"25 m., m. = 4 m.), azután egy iskolaterem 
(h. = 12'5 m., sz. = 6'25 m., m. = 4 m.). 

A földszinti jobboldali szárnyban vannak: az ülésterem, mel-
lette az árvák anyja lakása, ezzel szemben két szoba a nem ragályos 
betegek számára; azután következnek a leányok munkaterme és egy 
iskolaterem, a melyek épen oly nagyságúak, mint az előbb említettek. 

Tágas és világos lépcsőn az emeleti folyosóra jutunk, a mely-
nek jobb oldali végén az épület bal szárnyában fekvő helyiségek 
a fiúknak állanak rendelkezésére és pedig a következők: egy kisebb 
(h. = 105 m., sz. = 6'5 m., m. — 4'41 m.) hálóterem 20 fiú szá-
mára; mellette a tanítók szobája, azután következik egy nagy háló-
terem (h. = 30 m., sz. = 6'6 m., m. = 4'41 m.) 40 ágyra tervezve. 
Közvetetlen szomszédságában van a mosdó szoba két vízvezeték-
kel ellátott asztallal, a melyek mindegyike 20 mozgatható mosdó-
tállal bír. Ugyanitt van a fürdő is, meleg és hideg vizű csapokkal; 
azután következnek az illemhelyek. 

Az emeleti folyosó túlsó oldalán az épület jobb szárnyában 
találjuk a leányok háló-osztályát az előbbiéhez hasonló beosztással, 
csakhogy a fiúk kisebb hálótermének megfelelő helyiség ezen az 
oldalon ruhatárul szolgál, miután a felveendő leányok száma a 
fiukéhoz (60) képest, 20-szal kevesebbre határoztatott. 

Az épület alsó részében következő helyiségek vannak: az 
ebédlő, mellette a konyha, ezzel szemben az éléskamra; az egész 
ház meleg vízzel fűttetvén, a víz melegítésére szolgáló két nagy 
fűtő is itt helyeztetett el;, továbbá a mosó konyha, cselédek szobája 
és három kamra. 

A belső falazatot légszesz, vízvezetéki és fűtési csövezet hálózza be. 
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Az új árvaház felavatása. 
Isten nevében kezdte, Isten nevében végezte a házépítési 

műveletet az egyesület. A nemes munkának, nemes és lélekemelő 
ünnepséggel történt a bevégzése is. Az 1877. évi november 17-én 
vallásos jellegű ünnepség rendeztetett, a melylyel az új árvaház 
felavattatott. Díszes és nagyszámú közönség sietett a mondott nap 
reggelén az akkor még puszta és lakatlan VII. kerületi szegényház-
térre, hogy résztvegyen a magyar protestánsok egyetlen országos 
árvaházának felavatásán. 

A külsőleg is csinos épületet ez alkalommal zászlókkal, bel-
sejét pedig élő virágokkal, keleti növényekkel díszítették fel. Az 
utczai rendet a fővárosi díszőrség tartotta fenn, nagy néptömeg 
hullámzott a ház környékén, mert híre járt, hogy O Felsége is 
részt veend az ünnepségen, a mire O Felsége reményt is nyújtott, 
de közbe jött akadály miatt nem jelenhetett meg. A mire a meg-
nyitásra kitűzött idő, a délelőtti 10 óra elérkezett,- akkorra az 
árvaháznak három egymásba nyiló nagy terme zsúfolásig megtelt 
különböző rendű s rangú, de az árvák sorsa iránt egyformán 
érdeklődő férfi és nőközönséggel. Ott voltak a férfi és nőválaszt-
mány, az egyesület számos tagja, a vallás- és közoktatásügyi minis-
terium részéről az államtitkár, a főváros fő- és egyik alpolgár-
mestere, több tanácsnoka, több országos képviselő, a helybeli ág. 
hitv. ev. és ev. ref. egyháztanácsok küldöttjei, az ev. ref. egyháznak 
mind az öt püspöke, kik épen e tájban a fővárosban gyűléseztek, 
továbbá számos esperes s lelkész. A 62 fiú és leány árvagyermek 
a fal mentén helyezkedett el az egyik teremben. 

Pontban 10 órakor felhangzott a budapesti ev. ref. theologiai 
ifjúság énekkarának összhangzatos éneke: «Erős várunk nekünk az 
Isten . Ennek elhangoztával a budapesti ev. egyház lelkésze, Győry 
Vilmos fellépett a rögtönzött szószékre és szép imával tolmácsolója 
lett a közönség mély buzgóságának s Isten iránti hálaérzetének. 

Az imát ismét az énekkar megható éneke követte, ennek 
végeztével pedig a budapesti ev. ref. egyház lelkésze s duna-
melléki püspök, Török Pál lépett a szószékre, mély hatást keltő 
beszédében kifejtette s a szentírásból vett számos idézettel bebizo-
nyította, hogy a valódi istentisztelet nem üres szavakban, nem az 
imaalakzatoknak értelemnélküli elhadarásában, nem is a testnek 
ok nélkül való kínzásában áll, hanem az Istent akkor dicsérjük 
legméltóbban, ha embertársainkkal jót teszünk, a foglyokat és 
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betegeket meglátogatjuk, az özvegyeket és árvákat segélyezzük. 
Nagyhatású szónoklatát végzé e szavakkal: «Legyen e nap mind-
nyájunkra nézve emlékezet nagy napja! Legyen ez serkentő' az 
Istenszolgálatra a munkás szeretet által. Legyen áldott e nap! 
Legyen e ház szentelve az Atya Istennek, a ki az árváknak atyja 
és őrzője! Legyen szentelve a Fiúnak, ki a kisdedeket magához 
hivogatta, kedveli és kegyeli! A szent Léleknek, ki e ház lakóit 
vezérelje egyenes úton s növelje fel az Úrnak félelmében! Legyen 
áldott mindnyájunkra nézve bejövetelünk, kimenetelünk! Amen!» 

Majd az «Eine feste Burg» eléneklése után Doleschall Sándor 
budapesti ev. német lelkész záró imája következett, melylyel az 
ünnepség vallásos része bevégződött. 

Hátra volt még egy igen érdekes rész: az egyesület áldozat-
kész és fáradhatatlan elnökének, báró Kochmeister Frigyesnek 
jelentése. Ebben előadta röviden, de érdekkeltő vonásokban az 
alig 20 éves árvaegyesület történetét, elmondá, hogy a mustármag 
miként növekedett ily rövid idő alatt is terebélyes fává; majd 
előadta az új árvaház létrejövetelének történetét, felsorolá az e 
czélra befolyt adakozásokat s köszönetet mondott az egyesület 
nevében mindazoknak, a kik áldozataikkal segítették ezen díszes 
és 100 árva befogadására alkalmas árvaház létrejöttét. 

Az ünnepség végeztével a közönség bejárta az új épületet, 
sorra nézte a termeket, látva mindenfelé példás rendet, tisztaságot, 
újból meggyőződvén a felől, hogy azon árvák sorsa felett, a kik 
egyesületünk által felvétetnek, hű, gondos s lelkiismeretes egyé-
nek őrködnek, hogy itt a szülődén árváknak úgy testi, mint lelki 
épségére, egészséges fejlődésére kiváló gond fordíttatik és ha van 
intézet hazánkban, úgy bizonyára a mi protestáns árvaházunk az, 
mely teljes joggal méltó a nagy közönség pártfogására. 

Az 1877. évben felavatott új árvaház létesítőinek 
alapitványai. 

frt frt 
Báró Kochmeister Frigyes. . 5000 Gvürky Béla 1000 
Gr. Degenfeld Imre . . . . 2000 Karlovszky Zsigmond . . . 1000 
Unger Henrik . 2000 Kéler Napoleon  1000 
Aebly Adolf . 1000 O es. és ap. felsége a király . 1000 
Fuchs Gusztáv . . . . . 1000 Stephany Lajos 1000 
Fuchs Rezső . 1000 Türsch Nándor 1000 
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frt 

Várady Károly 1000 
Első hazai takarékpénztár . . 700 
Buschbach Péter 500 
Eichleiter Antal, Rohrschachban 500 
Földváryné-Kappel Malvina . 500 
Gschwindt M 500 
Haggenmacher Henrik . . . 500 
Holl Frigyes 500 
Hunfalvy Pál 500 
Gr. Karácsonyi Guidó . . . 500 
Liedemann Bern. Fr. . . . 500 
Loisch Ede és neje Ottilia . 500 
Meynier Károly 500 
Br. Prónay Dezső . . . . 500 
Szalacsyné, szül. Kovács-Sebes-

tyén Ilona 500 
Saxlehner András . . . . 500 
Schneider József 500 
Özv. gr. Telcky Sándorné . 500 
Tisza Kálmán és neje . . . 500 
Gr. Tisza Lajos 500 
Kund Vincze 400 
Cséry Lajos és neje . . . 300 
Fabiny Teofil 300 
Kappel Pál 300 
Németh Samu 300 
Dr. Schiller Gyula . . . . 300 
Gr. Zichy N. János . . . . 250 
Dr. Ballagi Mór 200 
Burghardt Konrád . . . . 200 
Dr. Éles Henrik 200 
Flcischmann Auguszta . . . 200 
Ganz Jozefina 200 
Harkányi Frigyes 200 
Ivánka Imre 200 
Jármai Gusztáv 200 
Luczcnbacher Pál . . . . 200 
Mechwart András 200 
Nemcshegyi József . . . . 200 
Péchy Tamás 200 
Reusz Henrik 200 
Steiger Gyula és neje . . . 200 
Strasscr Alajos 200 
Strobcntz testvérek . . . . 200 
Tafler A 200 
Thallmayer A 200 

frt 
Tolnay Lajos 200 
Fest Imre 200 
Vetsey Sándor 200 
Wodianer Albert 200 
Dr. Schmidt Titus . . . . 150 
Gr. Andrássy Gyuláné . . . 100 
Andreae Emil 100 
Ádám és Éberling . . . . 100 
Br. Baldácsy Antal . . . . 100 
Bäsch Fülöp 100 
Benedicty György . . . . 100 
Brüll Henrik és fia . . . . 100 
Bozó Pál 100 
Czenki ezukorgyári r. t. . . 100 
Dessewffy Ottó 100 
Doszwald József 100 
Dreyfuss Lajos és társa . . 100 
Br. Edelsheim Gyulai . . . 100 
Faber testvérek 100 
Franz Xavér 100 
Fischerné, Karczag Jozefa . 100 
Freystädter Antal . . . . 100 
Gregersen Nikolai . . . . 100 
Gillming Ferencz 100 
Gold Mór és fia . . . . . 100 
Gyömrői Vilmos 100 
Haggenmacher Károly . . . 100 
Halbauer Vilmos 100 
Halász Gyula 100 
Halász Vincze 100 
Henckel Lajos 100 
Hirsch Lajos 100 
Hugmayer J. K 100 
Hunfalvy János 100 
Hutter családja 100 
Hoepfner Ármin 100 
Hornyánszky Viktor . . . 100 
Dr. Jenelik Zsigmond . . . 100 
Jordán István 100 
Gr. Kállayné-Bethlen . . . 100 
Gr. Károlyi Tiborné . . . 100 
Keller Ulrik 100 
Kilias Vilmos 100 
Kis-Csávay Károly . . . . 100 
Kistenmacher K 100 
Klauser W. . . , 100 
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frt frt 
Klein Nándor 100 Ozv. gr. Rédey Jánosné . . 100 
Dr. Koller Gyula 100 Ringauf Hugó 100 
Dr. Kovács Sebestyén Endre 100 Rust és Müller  100 
Kukovics alezredes . . . . 100 Sártorv Jenő 100 
Kunewalder testvérek . . . 100 Schwab Lőrincz 100 
Kund Vilmos 100 Stadler H. G. Beszterczebánva 100 
Laczkó Antal 100 Szilády Aron 100 
Laky Adolf 100 Szilágyi Dezső 100 
Langheinrich András . . 100 Szilágyi Sándor 100 
Langheinrich Frigyes . . . 100 Spitzer Gerzson és társa . 100 
Lévai Henrik 100 Szpevák Károly 100 
Lovassy Ferencz 100 Özv. Szűcs Zsófia . . . . 100 
Lónyay Gábor 100 Sigmund József 100 
Lukács Antal 100 Stanlein Zsuzsánna Szemeréden 100 
Madas Károlv 100 Takács János 100 
Mannschön M. F 100 Gr. Telekv Julia  100 
Móricz Pál 100 Tömöry A. Jenő 100 
N. N : . 100 Török Pál 100 
Neumann Salamon . . . . 100 Br. Vay Miklós 100 
Neuwelt Armin  100 Walther Ágoston 100 
Hg Odescalchy Gyuláné . . 100 Weisz B. F 100 
Gr. Pálffv János 100 W. J 100 
Plachy Tamás 100 Wenninger Vincze . . . . 100 
Podhrágyi Popper Lipót Bécsben 100 Br. Wodianer Mór . . . . 100 
Purgly Sándor Kőkút . . . 100 Zimmermann Frigyes . . . 100 
Br. Radvánszky Antal . . . 100 Zsedényi Ede 100 

A dob-utczai ház eladása. Csendes munkásság évei. 

Az új árvaház nyilvánosan is átadatván rendeltetésének, a 
választmány az épület épségben tartásának gondját a gazdasági 
bizottságra ruházta, a melynek vezetője 1892-ig árvaházunk lelkes 
és áldozatkész pártfogója, Stephany Lajos volt, azóta pedig Kéler 
Napoleon viseli e tisztet lelkiismeretes buzgalommal, kiváló szak-
értelemmel, mindenkor a legnagyobb készséggel szolgálván ez 
ügyet. A felebaráti szeretet kimagasló diadaloszlopa készen állván 
100 árva befogadására, ezzel újabb nagy gond terhe nehezedett a 
választmányra, mert azt be is kellendett népesítenie, a mihez anyagi 
ereje nem lévén, hogy kitűzött czélját elérje, ismét a szokottnál 
nagyobb mérvben az emberbarátok nemes áldozatkészségét kellett 
igénybe vennie, noha az 1877. évi boszniai hadjárat is próbára 
tette azt, hazánk anyagi viszonyai pedig még folyvást kedvezőtle-
nek voltak. 
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Az egyesület intézői annak keletkezésétől fogva a költség-
vetések összeállításánál mindig építettek előre nem számítható, 
váratlanul érkező adományokra, erősen bízván Isten kegyelmes 
jóságában és a szerencsétlen árvák sorsa iránt érdeklődő ember-
társaik áldozatkészségében és e hitükben sohasem csalatkoztak, 
valamint nem csalódott most sem a választmány. Az árvák számát 
felemelték nyolczczal, az új ház fentartása is újabb kiadásokat okozott 
és mégis kedvező eredményt mutatott az 1878. évi pénztár mér-
lege, mert abba előre nem látott hagyományok és adományok 
folytak be. 

Sok bajt okozott a választmánynak a 2918 frt 28 kr. költ-
séggel bérházzá átalakított dob-utezai háznak a kezelése, a melynek 
terheit Skita Mihály és Hornyánszky Viktor választmányi tagok 
viselték, a kiknek köszönhető volt, hogy a ház mintegy 1500 frt 
évi tiszta jövedelmet hajtott. Mindenáron tehát e házon túladni 
akart a választmány, azonban a nyomasztó anyagi viszonyok miatt 
a fővárosban akkor házvételre kedv nem mutatkozván, csak 
hosszas, eredménytelen fáradozások után végre 1880-ban sikerült azt, 
habár tetemes veszteséggel, 22,000 forintért eladni. Az eladási árból 
törlesztetvén az elnök által az építésre előlegezett összegnek utolsó 
részlete is, ezzel az új épület teljesen tehermentessé lett; a ház 
eladási árának fenmaradó része : 5800 frt értékpapírok vételére 
fordíttatott. 

Az 1882. évben a régi árvaház okozta gondtól is megszaba-
dulván az egyesület, most következtek a csendes, de áldásthozó 
munkásság, a szorgalom és folytonos tevékenység évei, a melyek-
ben a választmány új bevételi források szerzésére, az egyesület 
kiterjesztésére és az árvaház intensiv fejlesztésére fordította főgond-
ját. Lassan ugyan, de biztosan és fokozatosan haladt kitűzött czélja 
felé, hogy 100 árvának biztos menhelyet nyújtson árvaházában. És 
épen ezen okból, miután ezen czél felé való haladásában érte utói 
azon nemes emberbarátok által megpendített eszme : nem kellene-e 
alapot vetnie egy oly fiók-egyesületnek, a mely hat éven aluli 
árvakisdedeket venne védő szárnyai alá, e szent czélú és élénk 
visszhangra talált indítványt nem tehette magáévá, nem a jóakarat, 
hanem az ahhoz szükséges eszközök hiányán. Ezen indítvány sző-
nyegre került az 1885. cvi május 11-én tartott közgyűlésen, mely 
időpontban a választmánynak már 80 árváról kellett gondoskodnia, 
a kiknek évi fentartása 13,390 frt 17 krba kerülvén, e nagy össze-

A bpesti prot. orsz. árvaegyei. ti árvah. tort. 3 
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get jórészt könyöradományok útján kellett összegyűjtenie, a mi 
bizony nem csekély feladat volt. 

Adja az Eg kegyelme, hogy e valóban nemes eszme hazánk-
ban mieló'bb megvalósíttatnék, tekintettel az elhagyott kisdedek 
ijesztően nagymérvű halandóságára. 

Szives köszöntés — 160,000 forint. 

Az árvák az iskolai nagy szünidőben mindennap, a szorgalmi 
időben pedig hetenként kétszer sétálni szoktak menni a szabadba 
és rendszerint a városligeti kies fenyvesben telepedtek le, játszás-
sal, társalgással, virágszedéssel töltvén el ott az időt. Ugyanott 
mindennap, délelőtt pontban 11 órakor hintó állott meg és abból 
kiszállt egy nyájas arczú öreg úr, a ki végig futván a «Pester 
Lloyd»-ot, felkelt rendes padjáról és sétára indult. Ily alkalommal 
találkozott a már haza induló árvákkal. E sorok írója magasabb 
sugalomnak engedve, odaszólt az árváknak: köszöntsétek az öreg 
urat! Az árvák seregének szives köszöntése láthatóan meghatotta 
őt és barátságosan viszonozta azt. E percztől fogva melegen érdek-
lődni kezdett az árvák iránt. A mikor a fenyvesben tartózkodtak, 
odairányítá lépteit, figyelemmel kisérte magaviseletüket, nézte játé-
kukat, jóízűt nevetvén tréfáikon, gyakran szóba is ereszkedett velük. 

Az 1887. évben október 7-én délelőtti 11 órakor hinó 
állott meg az árvaház előtt, a melyből kilépett a nyájas arczú 
öreg úr. Az árvák meglátván őt, lelkendezve jelentették nekem: 
itt a nyájas arczú öreg úr, a fenyves látogatója, vájjon mit akar-
hat?! Belépésekor be sem mutatta magát, nyájas mosolyával kivánt 
kifejezést adni annak, hiszen mi már régtől ismerjük egymást. 
Kérem óhajtanám megismerni az intézetet, ezek voltak hozzám 
intézett beköszöntő szavai. Én udvariasan felajánlottam neki karo-
mat támaszul, mert nehezen tudott járni, kivált lépcsőkön és aztán 
megmutattam az egész épületet. A tapasztaltak igen jó hatást 
gyakoroltak reá, keveset szólt, de annál figyelmesebben vizsgálódott 
és hallgatta magyarázatomat. 

A háznak tüzetes megszemlélése után felvilágosítást kivánt 
még némely dologra nézve. Az ülésterembe vezettem, a hol helyet 
foglalván, élénken tudakozódott az intézeti nevelésről, az árvák 
testi s lelki gondozásáról, különösen pedig arról, hogy miként 
gondoskodnak róluk elbocsátásuk után. Többszörösen adott kife-
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jezést tetszésének, helyeslésének, a midőn hallá, mily lelkiismere-
tes és gondos nevelésben, ellátásban részesíttetnek az árvák, miként 
gondoskodunk róluk még kilépésük után is, hogy most is egy 
orvostanhallgató van a növendékek között, a kinek az intézet már 
7 éves kora óta édes szülőként viseli gondját. 

Azután kérdéseket intézett hozzám az intézet anyagi körül-
ményeire vonatkozólag. Meghatott hangon vázolám előtte az inté-
zet szegénységét, a választmánynak, jelesen báró Kochmeister 
Frigyes elnöknek emberi erőt majdnem felülmúló fáradozásait a 
szükséges pénznek előteremtése dolgában, híven előadtam a példa-
szerű vagyonkezelés pontos és lelkiismeretes módját, a miért 
minden jót tenni akaró emberbarát nyugodtan bízhatja az egyesü-
letre adományát, legyen az bármilyen csekély, vagy nagy. Ekkor 
felkelt és vonatkozással az általam mondottakra merően szemembe 
nézve kérdé: igaz? Én megütődve felelém: igaz! Akart ugyan 
még valamit mondani, de hirtelen félbeszakította megkezdett mon-
dását és búcsút vett. 

E látogatása után valahányszor velem találkozott, mindannyi-
szor merően rám szegezte jelentőséges tekintetét, mintha lelkembe 
akart volna pillantani és én bármint tűnődtem is irányomban 
követett sajátságos modorának az okáról, megnyugtató magyará-
zatot nem találtam reá. Megadta ezt ő maga, de már — holta után. 

II. 
Es most átadom a szót dr. Liedemann Károlynak az egye-

sület kitűnő titkárának, a ki az 1889. évi június 12-én tartott köz-
gyűlésen a választmány nevében a következőket jelentette: 

«Egyesületünk történetében az 1888-ik év egy korszaknak 
befejező éve lett. A lét bizonytalanságának korszaka nyerte befe-
jezését ezen évvel s 1889-nek hajnalán váratlanul reánk virradt 
egy jobb kor szebb jövője, melynek ily gyors bekövetkezését 
aligha merte volna bárki is remélni. 

1889. évi január 2-án hunyta be örökre szemeit dr. Wagner 
János hírneves belgyógyász, a budapesti egyetemnek nyugalmazott 
tanára. Egész életét az emberszeretet önzetlen gyakorlásának szen-
telte s ezen nemes élet végső alkonyán, három nappal halála 
előtt alkotta meg végrendeletét, a melylyel egyesületünknek fen-
maradását örökre biztosította az által, hogy vagyonának általános 
örökösévé egyesületünket tette. 

3* 
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Mintegy 160,000 frt valóságos tiszta értéket képvisel azon 
vagyon, mely a részben tudományos czélokra, részben rokonai 
javára rendelt 270,000 forintot tevő hagyományok kifizetése után, 
mint dr. Wagner János alapítványa, egyesületünkre maradt. 

Ezen nagyszerű alapítvány lehetővé teszi egyrészt, hogy 
egyesületünk tevékenységét, melyet eddig bizonytalan kegyado-
mányok remélhető bevételeire voltunk kénytelenek alapítani, biztos 
alapon szabályozzuk s másrészt módot nyújt arra, hogy egyesü-
letünk czéljainak elérésére állandó új intézményeket létesítsünk. 

De anyagi helyzetünknek biztos alapra történt fektetése nem 
az egyedüli momentum, mely ezen nagyszerű alapítványt reánk 
nézve örvendetessé teszi. 

Kétszeres örömmel fogadtuk ezen alapítványt azért, mert a 
nemeslelkű emberbarát árvaházunknak látogatása és árváinkkal 
folytatott szeretetteljes személyes érintkezés után, az így nyert 
tapasztalatoknak hatása alatt, nem mások tanácsára vagy kérelmére, 
hanem közvetetlen önelhatározásból tette ezen nagy alapítványát; 
tette azért, mert nemcsak a czél, a melynek áldozni akart, 
mindenekfelett humánus, hanem, mert saját tapasztalatából ismerte 
és helyeselte a szellemet és az irányt, melyben árváinkat neveljük. 
Úgy tekinthetjük tehát ezen alapítványt, mint munkásságunkkal 
kivívott győzelmi babért. 

Szerénytelenség nélkül hivatkozhatunk ezen körülményre, 
sőt mulasztást követnénk el, ha ezen momentumot ki nem emel-
nők, mert az érdem nem a mienk, kik ezen jelentést teszszük, 
hanem azoké, kik árváink szellemi, erkölcsi és testi nevelésén és 
gondozásán közvetetlenül fáradoznak s kikkel szemben igazság-
talanok volnánk, ha nyiltan ki nem mondanók, hogy egyesületünk 
jövőjének anyagi alapvetésében is jó részben övék az érdem.» 

* 
* * 

Dr. Wagner János, az árvák e nagy jótevője nem volt más, 
mint a jóságos arczú öreg úr. Most már értettem különös kérdé-
sének és tekintetének titkát. 

Dr. Wagner János temetése. A kegyelet munkája. 
Bánat és öröm egymást felváltva alkotják e földi életet. Hála-

telt örömöt okozott az egyesületben a nagyszerű alapítvány, más-
részt őszinte mély fájdalmat érzett a nagy ember halála felett. 
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1889. évi január 4-én a Deák-téri ev. templom homlokzatá-
ról lengő' gyászlobogó nagy halottat jelentett. A gyászlepellel 
bevont templom belsejében az oltár előtt magas ravatalon nemes 
és nagy lélek porhüvelye feküdt, zólyomi Wagner Jánosé, körülötte 
pedig zokogtak az ő fogadott gyermekei a prot. orsz. árvaház 
árvái, kik benne kiváló jótevőjüket, a jóságos arczú öreg urat 
siratták. A padsorokban helyet foglaltak a gyászoló család tagjai, a 
tudományok képviselői,az egyetem orvos-karának tanárai, tisztelőinek 
és tanítványainak nagy serege, az ev. főgymnasium tanárkara, a prot. 
orsz. árvaegyesület választmányai stb. Az egyház lelkésze, Horváth 
Sándor szónoki hévvel mondott remek beszédben méltatta az 
elhunyt nagy és örök érdemeit. Utána pedig dr. Fodor József 
egyetemi tanár az egyetem nevében búcsúzott el a tudós pályatárstól. 

Aztán kikísértük a drága halottat az örök nyugalom helyére, 
a kerepesi úti temetőbe, a hol a családi kriptába helyeztetett. Az 
egyesület díszes sírkövet készíttetett porai fölé, a melyen jól sike-
rült mellképe látható. 

November elsején az árvaház kegyeletes ünnepélyt rendezett 
sírjánál a Wagner-család és a választmány tagjainak jelenlétében. 
Az igazgató emlékbeszédet tartott felette, végezvén azt e szavak-
kal: »Az élet nagygyá, a halál halhatatlanná tette őt». Utána a 
növendékek összhangzatos ének-kiséretében koszorút helyeztek a 
boldogult sírjára, a melyhez az árvák minden évben ellátogatnak, 
hálájuk jeléül megkoszorúzván azt. 

A nagy alapító emlékének megörökítése végett a választmány 
márványtáblát helyeztetett az árvaház bejáratának falába, a melyen 
neve arany betűkben kivésve hirdeti a látogatónak néhai dr. Wag-
ner János maradandó érdemét. Stettka Gyula festő-művészszel pedig 
lefestető élethű arczképét, a mely az 1891. évi január 4-én a Deák-téri 
ev. főgymnasium dísztermében tartott hálaünnepélyen lelepleztetett. 

Ez alkalommal Horváth Sándor ev. lelkész emelkedett han-
gulatú imát mondott, Szász Károly ev. ref. püspök pedig remek 
beszédben méltatta az elhunytat, mint orvost és mint emberbarátot. 
Az árvák éneke zárta be az ünnepélyt. 

Kernek kivitelű arczképe az árvaház üléstermében helyeztetett 
el, a melynek falait a szív és lélek nagyságának tanúbizonyságai-
ként még Bauhofer György, dr. Székács József és Zsivora György 
arczképei díszítik. (Székács nagy olajfestményü arczképét Kurcz 
Sámuel ev. tanító ajándézkota.) 

í 



38 

Az árvaházi emléktábla felirata : 

AZ I N T E Z E T J Ó T E V Ő I . 
Valaki egy ilyen gyermeknek gondját felveszi az én nevemben, nekem 

veszi fel gondomat. 
Máté X V I I I . 5 . 

Dr. Székács József 
Haberern Jonathán 
Dr. Bókay János 
Liedemann Frigyesné 
Dr. Ballagi Mór 

Bauhofer György. 
Török Pál 
Hornyánszky Viktor 
Győry Vilmos 
Zsigmondy Pálné 

Nagyobb alapítványt tettek : 
Dr. Wagner János 

Br. Kochmeister Frigyes Br. Bésán József 
Bujanovics Jánosné Emmer Kornélné 
Br. Laffert Antal | Paphegyi Katalin 

Budapest főváros. 
Pesti hazai első takarékpénztár- j Egyesült budapest fővárosi taka-

egyesület 
Küttel Josefa 

Gr. Degenfeld Imre 
Unger Henrik 

rékpénztár 
Riedle Miksa 

Zsivora György 
Dr. Schulek Vilmos 

«Jó-szív » -egyesület 
Schneider József és neje szül. Mosánszky Zsuzsanna. 

Zólyomi dr. Wagner János emlékezete. 
Szász Károly ev. ref. püspök, választmányi tagtól. 

A ki egész életét egy eszme szolgálatának, egy czél elérésére 
szentelte, ha czélja nemes volt, ha a hozzávető utakat okosan, az 
eszközöket helyesen választotta meg, ha minden erejét s tehetségét 
arra az egyre összpontosította és használta fel és soha el nem 
lankadva, kitartással dolgozott s törekedett arra: annak élete nem 
maradhat meddő, munkája nem sikertelen. 

Csak keveseknek, az ég különös kiválasztottjainak adatik: 
állandó nyomokat hagyni az emberiség történetében. A lángész 
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átalakíthatja a világot s egyszerre más irányt jelölhet ki a tudo-
mánynak vagy a világtörténelemnek. De ugyanezt néha a véletlen 
is megteheti s nagy események és fordulatok még nevéhez sincse-
nek kötve annak, a ki azokat előidézte. Némelyeknek azok közül, 
a kiknek az emberiség legtöbbet köszönhet, sem korát, sem nevét 
nem ismerjük. A betűírás, vagy az ekevas feltalálóját még az őskor 
mondái is csak félve s a bizonyosság igénye nélkül merik meg-
nevezni. Schwarz Berthold a puskapor, Gutenberg a könyvnyom-
tatás feltalálásával átalakították — amaz az öldöklő fegyverek, emez 
az éltető eszméknek nemcsak harezmodorát, hanem az azok ál-tal 
vívott harezok egész szellemét s eredményeit is; végelemzésben 
mindketten az emberiség haladásának s ha beláthatatlan távolban 
is, az örök béke eszményének szolgáltak. Kopernikus, Keppler és 
Newton a világnézletnek, Verulami Baco, Descartes és Kant az 
emberi gondolkodásnak adtak új irányt. A gőz és villany — e nagy 
természeti erők — felhasználói s szabályozói korszakot alkotnak 
az emberi társadalom életében. Nagy költők, mint Homér, Dante 
és Shakespeare; nagy művészek, mint Michel Angelo és Rafael: 
az örök szépben az örök igazzal ajándékozták meg az emberiséget. 

Az összes' teremtett világ legbensőbb összekötő kapcsait így 
megtalálni s az egész emberiség életére átalakítólag vagy idomító-
lag hatni, csak kivételes szellemek sajátja, s még azoknak is sok-
szor a véletlen vagy legalább kiszámíthatatlan esélyek segítségére 
van szükségök s nem egyszer öntudatlanul jutottak ahhoz, a mi 
később az emberiségben jutott öntudatra s lett áldásossá. De Azy 

a ki mindnyájoknál határtalanul nagyobb volt, a kinek megjelenése 
és munkája az erkölcsi világ tengelyét egyszerre megváltoztatta 
s az emberiség történetét két részre osztotta, hogy az ő születésé-
től új időszámlálás kezdődjék — Isten levén, végtelen szeretetével 
többre becsülte az embert s az emberiséget, mintsem megenged-
hette volna, hogy az évezredek során a megszámlálhatatlan milliók 
közül csak néhány keveseknek jusson részébe: szolgálni az embe-
riségnek, az igazságnak és a szeretetnek — s csak azok a kivé-
teles szellemek hassanak az ész- és erkölcsi világ haladására, job-
bítására, nemesbítésére. Kisebb körökre osztotta fel az emberiség 
végetlen munkakörét s minden egyesnek kijelölte a tért — tágab-
bat vagy szűkebbet — melyen munkálkodhassék és használhasson, 
melyen a földi jólét s mennyei üdvösség nagy templomához, ki 
egy oszloppal, ki — hacsak egy téglával is — hozzájárulhasson. 
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S a ki a neki engedett, sorsa által részébe jutott, vagy tehetségei 
által elfoglalt téren munkáját jól teljesítette, hivatását fölismerte s 
becsületesen betöltötte; a ki a maga kisded házát tisztán tartotta, 
a ki a maga egy darabka földjét jól megművelte: az nemcsak 
magának, hanem az emberiségnek használt s kiérdemelte az elis-
merést és a hálát. «A ki a maga korának élt, minden időknek élt» 

mondá egy nemesen gondolkodó bölcs — s igaza van. 
Igazolhatatlan túlzás — ne mondjam : alacsony hízelgés volna, 

a mit részemről sem élővel, sem halottal szemben, még a kopor-
sónál, a csapás és fájdalom közvetlen hatása alatt sem tartok meg-
engedhetőnek, ha azt mondanám, hogy dr. Wagner János, kinek 
sírbazárta után két évvel ma áldott emlékét újítjuk meg, a világot 
átalakító ama kivételes szellemek közé tartozott. De a szoros igaz-
ságnak teszek eleget, ha azt mondom, hogy azok egyike volt ő, 
kik egy eszme által lelkesítve, egy nemes czél szolgálatának szen-
telik egész életöket. Ez eszme, mely őt lelkesítette, az emberiség 
eszméje volt; e czél, melynek egész életét szentelte: szolgálni az 
emberiségnek s különösen a szenvedő emberiségnek. Magasztos 
eszme, melynek befogadására ép oly meleg szív, mint fenkölt 
lélek kell; nagy czél, melyet elérni egy ember-élet nem elég, 
melyet a leghosszabb s legmunkásabb élet is csak ereje és tehet-
ségei teljes odaadásával közelíthet meg. 

Wagner János 77 évet élt, s miután a gyermekkor zsenge 
évein túl, korán fellobbant szivében az emberszeretet s hivatása 
pályáját már kora ifjúságában kiválasztotta: elmondhatjuk, hogy ő 
e hosszú és tevékeny élet legnagyobb részét, első ifjúságától fogva 
mindvégig az emberiségnek szentelte; sőt földi életén túl is meg-
örökítette s úgy intézkedett, hogy nemcsak eszménye élje túl, 
hanem termékeny életének élőfája holta után is termő maradjon 
s az emberiség javára gyümölcsözzék. 

Középiskolai tanulmányait a pozsonyi evangelikus lyceumban 
1828-ban elvégezvén, 17 éves korában a bécsi egyetemre ment s 
szent elhatározással fordult az orvosi tudományok felé. Pesti egye-
temünkön, melynek később egyik díszévé volt leendő, az orvosi 
tudományok még akkor igen szegényes ellátásban részesülve, 
úgyszólván pólyáikban feküdtek, s magyar ifjaink közül az akkori 
orvos-nemzedék java a bécsi egyetemen kereste kiképeztetését. 
1835 elején ugyanott avattatott orvostudorrá ő is; de már azon, 
év derekán állandóan Pesten telepedett meg, hogy idegen mezőn 

-
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ritka szorgalommal gyűjtött kincseit honfitársai s hazája szolgá-
latának szentelhesse. 

Sokszor gondolkoztam magamban az orvosi pályáról s annak 
értékéről. Sokan csodákat várnak az orvostól, s ha az nem lehet, 
kicsinylik, megvetik, vagy épen kigúnyolják azt a «nagyképű», 
azt a «charlatán» orvosi tudományt! De az embereknek meg kell 
halni, s a kinek vége elérkezett, azt semmi tudomány meg nem 
mentheti a haláltól. Az emberi szervezet egyik legbámulatosabb 
alkotása a teremtőnek, mindenesetre a legfinomabb és a legszöve-
vényesebb azok közt, a melyeket mi ismerünk. Egyes szervei 
minél kényesebbek, annál több megtámadtatás veszélyének van-
nak kitéve. Öröklött bajok, többnyire az életszervekben; külső 
behatások, levegő, hideg, meleg ; rendetlen vagy az egyéniséghez 
nem alkalmazott életmód ; végre a lélekkel együtt a testet is ron-
gáló s szervezetét megtámadó bűnök, sőt maga az erővel és egész-
séggel való könnyelmű visszaélés is: megannyi betegség szülői. 
Azt kívánni az orvostól, hogy a megrongált szervezetet tegye ismét 
éppé; hogy a halál csiráját fojtsa el a testben s a sárházból már-
már elszálló lelket tartsa vissza: emberi erőt felülmúló követelés-
Uj szívet és új lelket teremteni, erkölcsi értelemben is, csak Isten 
hatalma képes; a halálra vált testet megeleveníteni, vagy épen 
halottakat támasztani csak Krisztus tudott, isteni erejével; ember, 
ha a legtudósabb oivos is, új szívet — ezt a szervet értem, mely 
látszólag csak egy húsdarab, de az emberi életműködés központja — 
ép úgy nem formálhat, mint a rothadó tüdőt újjal ki nem cserél-
heti s a poshadt és szinét vesztett vérbe életerős új testecseket 
nem varázsolhat. S bár az orvosi tudomány Hippokrates és Galenus 
óta, de csak a mi korunkban is, óriási haladást tett s bámulatos 
vívmányokat bír felmutatni napról-napra: azt sohasem fogja elérni, 
hogy a halált kiküszöbölje az életből s meggyógyítsa a gyógyít-
hatatlan betegeket. A halál az Isten szolgája, mint az élet, s ő 
egyiknek sem engedi, hogy felmondja szolgálatát; a meddig élet 
van, addig halál is lesz. Új szervezetek állanak elő s az elavultak 
elmúlnak, hogy átalakulás útján ismét újaknak adjanak léteit. 

A ki lehetetlent vár az orvostól, félreismeri az emberi kor-
látolt erőt, félreismeri az orvos hivatását. 

Az orvos hivatása: megmenteni a megmenthető életet, enyhí-
teni a szenvedéseket, óvni és erősbítni az emberi szervezeteket s 
növelni annak ellenálló képességét. Hivatása, az emberi tudomány 
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segédeszközeivel benézni az ember testi szervezetébe, fölismerni 
annak gyöngeségeit vagy fogyatkozásait, meggátolni a kór terje-
dését s harczolni a természet erejével és a gyógyszerek hatályával, 
a betegség ereje ellen. S mivel az emberben test és lélek ezer 
meg ezer szállal van összekötve s egymásba fonódva, a szellem 
eró'sítése által is hatni a test roskadozása ellen. Ezért csodatevő 
sokszor az orvosban vetett bizalom; ezért gyógyít sokszor az orvos 
e bizalom felébresztése által, mint Jézus mondta: Kelj föl, a te 
hited téged megtartott'. Az orvosnak bíztató, bátorító, édes szava, 
máskor határozott fellépése — nem egyszer hatékonyabb gyógy-
szereinél. 

így is, korlátok közé szorítva is, felséges az orvos hivatása. 
Hogy ő többet tud az emberi szervezetről, jobban felismeri annak 
kórtüneteit s jobban ismeri annak lehető gyógyszereit, mint mi — 
azt mindnyájan elismerjük. Azért bízzuk magunkat rá s teszszük 
le kezeibe a mi legdrágább — a magunk és kedveseink egészsé-
gét, életét. És ha egyénisége bizalomgerjesztő; ha nemcsak tudo-
mányában s eszében, hanem szívében és rokonszenvében is bíz-
hatunk: gyógyulásunk félúton van már. Ha az orvos barátunk is, 
a ki velünk érzi fájdalmainkat, aggódik kedveseink életéért, s 
midőn a mi reményünk már csüggedőben van, ő felemeli bíztató 
szavával; ha látjuk aggódó arczán őszinte együttérzését, ha egy 
fordulaton felvillanni látjuk szemeiben a tünő reményt — azt 
hiszszük, meg vagyunk mentve, s hogy a hit, különösen a beteg 
hite mily erős és üdvös, mily gyógyító: ki tagadná? S még ha 
megcsal is a remény, még ha a tudomány és szeretet elvesztette 
is a harczot a halállal vívott rettenetes viadalban : a tudat, hogy 
szeretet és tudomány mindent megtett érette, mily vigasztaló ! Meg-
nyugtat, hogy az Örökkévaló hatalma döntötte el ellenünk a 
csatát — s Vele ki merne versengeni ? 

Wagner János ezt a bizalmat tudta gerjeszteni a betegben s 
környezetében. Nemcsak nagy tudománya, melylyei, az ő idejében 
oly óriás haladást tett orvosi tudomány minden fejleményével 
lépést tudott tartani s minden újabb vívmányát elsajátította ; nem-
csak rendkívüli óvatossága úgy a kórjelek megállapításában, mint 
a gyógymód megválasztásában — a diagnosisban és a thera-
piában egyaránt — mely kizárta az in corpore vili kísérletek lel-
ketlen vakmerőségét, mert azt tartotta, hogy az emberi élettel 
nem szabad játszani: hanem mindenekfölött melegen érző szíve, 



43 

emberszeretete, gyöngéd bánása a szenvedőkkel, gerjesztett feltét-
len bizalmat maga iránt. Az a példány látszott előtte lebegni min-
dig: a ki a papok között főpap s az orvosok között főorvos — 
a Jézus Krisztus. 

Mert engedjétek kimondanom — a mit, bár a belőle levo-
nandó következtetést némileg félve, de azért teljes meggyőződéssel 
mondok: miben tartom én az orvosi hivatalnak legfőbb méltóságát. 
Abban, hogy az orvos a ki igazán felfogta hivatását s teljes oda-
adással tölti be azt, legközelebb áll ahhoz — a mi mindnyájunk-
nak legfőbb feladatunk s legszentebb törekvésünk — hogy Krisz-
tust, bár részben, követhesse vagy legalább utánozhassa, t. i. a 
szenvedőkkel való bánásban, a betegek és nyavalyások gyógyítá-
sában. Ne kicsinyeljük Krisztus földi életének s felséges munkájá-
nak ezt a részét se! Bár megváltásunk munkájával nem látszik 
szoros és szükséges összefüggésben állani, de mint az ő isteni 
emberszeretetének, határtalan jóságának egyik kifejezése, lényeges 
alkatrésze annak. Hány beteget gyógyított meg a hit által, hány-
nak szívébe plántált kiolthatatlan hitet gyógyításai által, pedig 
üdvösségünk feltétele épen az a hit, mely bennünk a Krisztus 
iránt ébredt s kiirthatatlanul meg tudott gyökerezni. 

És az orvos ? a hosszas gyakorlat által önkénytelenül, talán 
öntudatlanul, ezt a krisztusi czélzatot, sőt ennek a krisztusi erőnek 
egy parányi részét sajátítja el, s ha hivatását egész lélekkel, egész 
odaadással, emberszeretettel s a beteg iránti valódi részvéttel tel-
jesíti : önmagától, még ha akarná sem utasíthatja el a Krisztus 
példájából merített szellemet. Sokan nem is keresztyének, nem 
keresztelkedtek a Krisztus nevében, nem hisznek benne, sőt sokan, 
ha névleg keresztyének is, hitetlenek valóban. Hiába! akaratlanul 
is őt követik s az ő munkája gyakorlásával az ő szellemét is 
elsajátítják. 

Dr. Wagner János nem tartozott az utóbbiak közé ; ő öntu-
datosan igyekezett követni a Krisztust, egész életében s minden 
cselekedeteiben — első sorban természetesen orvosi gyakorlatá-
ban. Szeretete az emberekhez, szánalma a szenvedők iránt, könyö-
ríllete a nyomorultakon, orvosi gyakorlataiban mindig új táplálékot 
találva, napról napra növekedett. — A nem gépies munkával fog-
lalkozók, az erkölcsi értékkel bíró szellemi munka emberei tapasz-
talhatták, hogy bár ez is ép oly fárasztó, mint a testi munka, de 
a munkájok iránt való szeretet s annak értéke és becsérzete legyőzi 

í má 
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a fáradságot, s még mikor lankasztóvá lesz sem szűnik meg 
gyönyört adni s megelégedéssel tölteni el a lelket és kárpótolni 
a fáradságért. A szellemi munkának talán egy neméről sem lehet 
teljesebb mértékben elmondani, hogy erkölcsi becscsel bír s magá-
ban hordja jutalmát és enyhületét, mint a lelkiismeretes orvos 
munkájáról. A mely orvoson nem vesz erőt az orvosok leggyakoribb 
két uralkodó betegsége: a tudományuk csalhatatlanságában való 
kevély elbizakodás és az anyagi jutalom túlságos szomja, az a 
kapzsiság, melyet Pál és Péter apostolok «a nyereség éktelenül való 
kívánásának> neveznek (Tit. I. 7. — 1. Pét. V. 2.), hanem a 
tudományt a tudományért s azért szereti, mert azzal az emberiség-
nek használhat, az ilyen orvos munkája erkölcsi becsében találja 
legfőbb jutalmát s megérdemli, hogy a Krisztus munkatársának 
tekintessék. 

Ezek közé tartozott dr. Wagner János, s ezt a bizonyság-
tételt megadhatják neki összes kar- és kortársai. O az orvosi 
gyakorlatban úgy, mint a tanszéken, melyen 40 esztendeig ült, 
embernek bizonyította magát, a szónak legmagasabb, keresztyéni 
értelmében, s ez volt legfőbb dicsősége. A kiváló tudós, ki mind-
végig haladt a tudománynyal s folyvást tanult maga is, míg taní-
tott, a ki egy ezerekre menő orvosi nemzedéket nevelt a tudomány 
szeretetében és az emberiség szolgálatára — elhalványult, elmosó-
dott benne az ember nemes és szerénységében ragyogó alakja 
mellett — s ez az egyik, a miért azt mondám róla, hogy gondos-
kodott arról, hogy életének élő-fája holta után is termő maradjon; 
mert élete folyvást gyümölcsözik azok munkájában, a kik egykor 
tisztelő tanítványai voltak s mesterök iránti hálájokat nemes pél-
dája követésével tanúsítják. 

De máskép is gondoskodott ő arról, hogy életének munkája 
holta után is gyümölcsözzék s ő a sírban — és a halhatatlanság-
ban se szűnjék meg az emberiségnek szolgálni. S ebben is a 
Krisztus hű követője maradt. Engedjétek hozzám jöni a kis gyermeke-
ket — mondá az isteni mester. Valaki egynek e kicsinyek közül 
gondját felveszi: az én rólam gondoskodott. O pedig nem egynek, 
hanem sok száz, sok ezer elhagyott árva gyermeknek a gondját 
vette föl, midőn nemes szívét, keresztyén lelkületét visszatükröző 
végintézkedésében, munkás életén át szerzett vagyonának legna-
gyobb részét Országos Protestáns Arvaházunknak hagyományozta, 
s ezzel e jótékony intézetnek, mely évenkint mintegy száz árva 
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gyermeket ápol és nevel, legnagyobb alapítója ló'n. E vagyon — 
bár számokban kifejezve tetemes — tekintve a boldogultnak hosszú 
életpályáját, tanári jövedelmét, roppant orvosi gyakorlatát s a köz-
bizalmat, melynek örvendett; tekintve családtalan s igénytelen 
egyszerű életét: egyáltalában nem meglepő', sőt azt tanúsítja, hogy 
ő nem volt a nyereség éktelenül kívánója; de tanúsítja mindenek-
fölött nemes emberbaráti érzületét s ama fenkölt gondolkodását, 
hogy mikor a szó elnémul ajkán s a toll kiesik kezéből és maga 
többé nem használhat az emberiségnek, azt akarta, hogy földi 
munkája azontúl is a szenvedő és szűkölködő emberiségnek szol-
gáljon. 

Nemes szándékát titokban tartotta, életében sem jutalmat, 
sem elismerést nem várt érette: s holta után, mikor az tudomásra 
jutott, nem szorult már a mi elismerésünkre. De a mire ő nem 
számított — az megvan neki. Az igaznak emlékezete áldott 
mondja az írás. Az idők teljességében ezer meg ezer árva, a kik 
nélküle elzüllöttek volna s az utcza sarában és a bűn fertőjében 
vesztek volna el, fogják áldani emlékezetét. S ezer meg ezer apa 
és anya, kiknek szívét az örökkévalóságban is tépő bánat, védet-
len hagyott árváik utáni gond emésztette volna, karban az angya-
lokkal együtt zengik neki az Alleluját. 

(A lepel lehull a képről.) 

Nézzetek jóságos arczára. A dicsőség hiú kívánásának egyet-
len vonása sincs rajta; a munka, gond és kor által redőzött arezon 
csak az önzetlen emberszeretet s a teljesített kötelesség öntudatá-
nak nyugalmát olvashatjátok. 

Ö meg egy könyet sem kért emlékének. Neje, gyermekei 
nem voltak, a kik siratnák. Sirassuk-e mi, a kik büszkén tekintünk 
az emberi nem ily nemes példányára? Sirassák-e az árvák, a kik 
megtartásukat s a jó úton maradhatásukat köszönhetik halálának, 
mely oly áldott és gyümölcsöző volt, mint élete? 

Nem, ne könyeket hozzunk áldozatul neki, hanem lelkese-
dést példáján; lelkesedést az emberiség ügye iránt, lelkesedést a 
kötelesség s az abban való fáradhatatlan hűség és kitartó munka 
iránt, lelkesedést a legmagasb eszmények iránt, melyek a leg-
nemesebb sziveket dobogtatják ; lelkesedést a Krisztus követésére, 
a ki szertejárt, mindenekkel jól tevén, a ki megszánta a szenvedő-
ket, meggyógyította a betegeket s fölvette a gyermekek gondját 

i 
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— a kit Ü is követett életében, még halálában is; mert ma sem 
tudok jobbat mondani róla, mint a mi sírján kó'be vésve áll: 

Míg él t : gyógyított, sokak éltét vissza is adta ; 
Halva : kis árváknak hagyta örökje javát. 

A földön járó Krisztust ki követheti jobban ? 
Krisztusnál mennyben várja örök iutalom ! 

A Wagner János-alapítvány vagyon-kimutatása. Ujabb 
intézmények. 

Dr. Wagner János végrendeletét dr. Wagner Géza hajtotta 
végre gyorsan és minden tekintetben korrekt módon, a minek 
elismeréséül a választmány mély köszönetének kifejezése mellett 
megválasztotta választmányi tagnak árvaházunknak e lelkes barátját. 

Az alapítvány a) ingóságokban 38,053 frt 17 kr. és b) ingat-
lanokban 129,185 frt 89 kr., tehát összesen 167,239 frt 06 kr. tiszta 
értéket képvisel. 

Az ingó vagyon értékpapírokból, takarékpénztári betétekből 
és egy teljesen biztosított követelésből, az ingatlan vagyon pedig 
állott a király- és Rombach-utczák sarkán fekvő kétemeletes bér-
ház felerészéből és a Hunyadi-téren 11. sz. a. fekvő háromemeletes 
bérházból. Az előbbi, néhai dr. Tormay Károly örököseivel közös 
ház tehermentes felerészének értéke 60,633 frt 60 kr., a Hunyadi-
téri háznak értéke ellenben 108,915 frt 20 kr., mely értékből azon-
ban levonandó az ezen ingatlanra bekebelezett törlesztési kölcsön-
nek örökhagyó halálakor 40,362 frt 91 krnyi összegben fennállott 
hátraléka, úgy hogy ezen háznak tiszta értéke 68,552 frt 29 krra rug. 

Egyesületünk tulajdonjoga mindkét ingatlanra jogérvényesen 
bekebeleztetett és pedig a Hunyadi-téri házra vonatkozóan azon 
korlátozással, hogy az a budapesti (pesti) ev. ref. egyház tanácsá-
nak és a pesti ág. hitv. ev. egyház presbyteriumának beleegyezése 
nélkül sem el nem idegeníthető, sem pedig meg nem terhelhető. 
A király-utczai házrész tekintetében ezen korlátozás azon okból 
mellőztetett, mert annak lehetőleg mielőbbi eladása a végrendeleti 
végrehajtó által is kívánatosnak találtatott. 

Ezen házrész az 1893. évi május 15-én tartott közgyűlési 
határozattal jóváhagyott adás-vevési szerződés által eladatván, a 
Wagner-alapítvány átlaga annyiban szenvedett változást, hogy az 
említett fél házrész helyébe 48,500 frt vételári összeg igtattatott. 



Azon kölcsön törlesztésének kötelezettségén kívül, a mely a 
Ilunyadi-téri házra bekebeleztetett, egyesületünkre a végrendelet 
értelmében azon kötelezettség is szállott, hogy a nagylelkű alapító 
nővérének, özv. Trugly Józsefné, szül. Wagner Zsuzsannának Komá-
romban élte fogytáig 1000 frt életjáradék fizettessék. Ezen köte-
lezettség megszűnt az 1893. évben Truglyné elhalálozása folytán. 

Fel kell itt említenünk, hogy a nagyszerű alapítvány lehetővé 
tette megvalósíthatni az alapszabályok első szakaszában megírt azon 
czélt is, hogy az árvaházba bármely okból fel nem vehető és az 
árvaházból kilépett, jövőjük elősegítése érdekében arra utalt árvák 
pénzsegélyben részesíttessenek. 

A végrendelet értelmében ezen czélra évenként legalább 
1200 frt fordítandó és első sorban az árvaházból kilépő árvák 
részesítendők e jótéteményben továbbképzésük érdekében. 

Ugyancsak a végrendeleti végrehajtó óhajához képest, mely 
a nagylelkű alapító intenczióinak is kétségtelenül megfelel, meg-
állapíttatott, hogy az érintett 1200 frt összegből évenként 120 120 frt 
az alapító szülővárosa, Komárom ágostai és helvét hitvallású egy-
házainak bocsáttassék rendelkezésére ottani protestáns árvák segé-
lyezésére utólagos elszámolás nélkül. 

A Wagner-alapítvány az 1894. évben 11,599 frt 80 kr. bruttó 
jövedelmet mutatott, abból levonván a Hunyadi-téri ház fentartá-
sára (2362 frt 01 krt), továbbá e házra bekebelezett jelzálog-kölcsön 
törlesztésére (238 frt 52 kr.) és kamatának fizetésére (1862 frt 
71 kr.), valamint a künnlakó árvák segélyezésére (1462 frt 50 kr.) 
és egyebekre fordított összegeket, maradt tiszta jövedelemképen az 
árvaház szükségleteinek fedezésére 5,615 frt 42 kr. 

A Wagner-alapítvány átvétele alkalmul szolgált, hogy a választ-
mány az általa istápolt intézmény továbbfejlesztésének kérdésével 
behatóan foglalkozzék. Ezen a réven felvettetett azon életrevaló 
indítvány, hogy az árvaháznak a vidéken, de közel a fővároshoz, 
fióktelepe létesíttessék 2—6 éves kisdedárvák elhelyezésére, a kik 
ott az egészséges levegőtől megerősödvén, hat éves korukban átlép-
nének az anyaintézetbe. 

A választmány azonban e terv megvalósítására az egyesület 
jelen viszonyai között nem vállalkozhatott, nem akarván ezen új 
és nagy teherrel az anyaintézetet kitenni a lét bizonytalanságának, 
számolnia kellett azon ténykörülménynyel, hogy összes — bele-
értvén a Wagnerét is — alapítványainak jövedelme csak 50 árva 
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ellátására nyújt biztos támaszpontot; míg a többi 50 árva fentar-
tására szükségelt évi költséget, mintegy 12,000 frtot tagdíjakból, 
könyöradományokból és más egyéb kevésbé biztos segélyforrások-
ból kell összegyűjtenie, a mi már egymagában is elég és nehéz 
munkát ró reája. 

índítványoztatott másrészt, hogy az árvaházba bármely okból 
fel nem vehető' árvák egy része megfelelő díjért családoknál helyez-
tessék el. Ezt az indítványt a választmány nem ejtette el, egyelőre 
azonban csak tanulmánya tárgyává tette. 

Azonban magáévá tette végrehajtás czéljából azon tervet, hogy 
a jelenlegi árvaház a fővárosnak felajánltassék megvételre és helyette 
Budán egészséges fekvésű helyen nagyobb terjedelmű, mintegy 
150 árva befogadására alkalmas árvaház emeltessék lehetőleg pavil-
lon rendszerben. 

Mindkét terv keresztülvitele érdekében megtétettek a puha-
toló lépések. 

A nagy alapító kifejezett akaratának, hogy hagyománya az 
árvaház felvirágozására fordíttassék, a választmány mindenekfelett 
az által vélt leginkább megfelelően eleget tenni, ha a nyújtott segélyt 
az árvák lelki és testi jólétének emelésére és az intézetből kibo-
csátott növendékek továbbképzésére fordítja. 

E nemes gondolkodásra valló határozata, a mely az egyesü-
let derék alelnökében, Kovácsy Sándorban kiválóan buzgó támo-
gatójára talált, haladéktalanul érvényre emeltetett az intézetben az 
árvák nagy előnyére. 

Dr. Wagner János, a nagy emberbarát emléke pedig örökre 
élni fog a protestáns árvaház hálás árváiban nemzedékről nemzedékre. 

Anyagi gyarapodás. Üdvös alkotások. Oszloposok 
visszalépése. 

Mint tavaszi napon a permeteg eső csendesen hull a földre, 
de annál nagyobb hasznot hajt, olyan volt a választmány munkál-
kodása báró Kochmeister Frigyes vezetése alatt. Kerülve minden 
feltűnést, zajtalanul, de áldásthozóan működött az árvák ügyének 
előbbre vitelén. A bizalom az egyesület iránt a társadalom minden 
rétegében mindinkább fokozódott és gyarapította anyagi erejét. 

Az 1887-ben elhunyt Schneider József az egyesület tiszteleti 
tagja az azzal szemben tanúsított áldozatkészségével — noha ő maga 
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róm. kath. vallású volt — maradandó emléket szerzett magának 
az egyesület történetében. Annak keletkezésétó'l kezdve mint tagja 
évenként tetemes, rendesen 100 frt adománynyal járult a szeretet 
oltárához és nejével, szül. Mosánszky Zsuzsanna, a nőválaszt-
mány egyik legbuzgóbb tagjával közösen alkotott végrendeletében 
10,000 frtnyi hagyományt rendelt az árvaháznak. 

1888-ban a «Jó-szív« sorsjegyek kibocsátásának nyeremé-
nyéből a «Jó szív- egyesület igazgató-választmányának határozata 
folytán 12,490 frt 58 krnyi alapítványban részesült egyesületünk 
Tisza Kálmánné, szül. Degenfeld Ilona grófnő az árvaház nagy-

lelkű pártfogójának ajánlatára. Ezen nagyszerű adomány mind a 
«Jó-szív» egyesület alapítványa kezeltetik három árva kijelölési jogá-
nak épségben tartásával. A választmány a fenkölt lelkületű úrasszony-
nak hathatós pártfogásáért küldöttségileg fejezte ki az egyesület 
hálás köszönetét. 

Ezt az alapítványt követte 1889-ben a Wagneré, 1890-ben 
pedig özv. Laffert Antalné 4000 forintos «Bánó Antalka» alapít-
ványa fizettetett a pénztárba. 

A cselekvő szeretetnek e gazdag alkotásai lehetővé tették 
az árvák számának évről-évre való fokozatos emelését, úgy hogy 
lS92-ben az egyesület áldásos működésének 33-ik évében elérte 
a százat. Vájjon annyi idő alatt nem érhetett-e volna el a mi 
nehéz viszonyaink között is nagyobb eredményt, annak megítélé-
sére hivatkozunk a Francke Hermann által alapított és a gazdag 
és a humanisztikus czélok iránt sokkal fogékonyabb németek 
által fentartott híres hallei árvaházra, mely fennállása 33-ik évében 
134 növendékkel bírt. 

A választmány azonban nem elégedett meg az árvák szám-
beli emelésével, hanem hivatásának tartotta az árvaházi nevelés 
értékének minél magasabb színvonalra való emelését is, mi czél-
ból igen üdvös, az árvák egész életére kiható intézményeket léte-
sített az árvaházban. És pedig: 

I. 1889-ben a meglevő két tanítói állás mellé újat szervezett, 
hogy az árváknak egyéniségüknek megfelelőbb nevelést adjon. 

II. Ugyanaz évben életbe léptette a szünidei nyaralást dr. 
Jelenik Zsigmond intézeti orvos indítványára. Áthatva a tudomány 
és a gyakorlati élet által szentesített amaz igazság erejétől, hogy 
a szellemi, erkölcsi és anyagi jólétnek a kútforrása: az egészség, 
a mely épen az árváknál áll gyenge alapon, minthogy a szülők 

A bpesii prot. ont . árvagyet. és árvaház tört. 4 
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korai elhalálozása a legtöbb esetben oly szervezeti bajra vall, a 
mely örökségkép száll át gyermekeikre; tekintettel arra, hogy a 
jó és tiszta levegő' az egészség egyike leghathatósabb előmozdí-
tója, ezen okoknál fogva határozta el a választmány, hogy az 
iskolai nagy szünidőben valamely egészséges fekvésű vidéki helyre 
telepíti ki az árvákat, mely határozatának az árvák jólétét szivén 
viselő közönség, valamint a szakemberek a legnagyobb elisme-
réssel adóztak. 

III. 1891-ben Brocskó Lajos igazgató előterjesztésére, azt a 
fontos határozatot hozta a választmány, hogy azon tehetséges 
növendékek, kik valamely tudományos, vagy magasabb qualifiká-
cziót igénylő életpályára hajlamot mutatnak, azokra az egyesület 
költségén képeztessenek ki és pedig akként, hogy a leányok a 
szabályszerű kilépési időn túl is mindaddig az árvaházban marad-
hassanak, míg kiképeztetésük teljes befejezést nyer, a fiúk pedig 
14. életévük után az intézet falain kívül nyerjék tovább képzésü-
ket az árvaházi igazgató felügyelete alatt. 

Ezen életbe vágó intézkedés oly jótétemény és előny az 
árvákra nézve, a minőben csak a tehetősebb édes szülő részesít-
heti gyermekét, oly üdvös alkotás, mely módot nyújt nekik élet-
czéluk elérésére s így boldog jövőjük megalapítására a legfőbb 
jó, a mit az árvaház adhat növendékeinek, mert igaza van ama 
híres német paedagogusnak, ki azt mondta: «Adj pénzt, adj ke-
nyeret, adj ruhát az árvának és jót csak addig tettél vele, míg 
pénzét elkölti, kenyerét megeszi, ruháját elszakítja; de neveld őt, 
tanítsd meg dolgozni, tedd az emberi társaság hasznos tagjává, 
akkor el nem muló kincseket juttatsz birtokába és jótéteményed-
del egész életére boldoggá tetted». 

A választmány br. Kochmeister Frigyes elnöksége idején 
áldosos működésével, kiváló alkotásaival úgy az egyesületet, mint 
az árvaházat magas színvonalra emelte és virágzó állapotba he-
lyezte, azért mély sajnálattal fogadta az egyesület, a midőn oszlo-
posai egymásután mondottak le viselt tisztségükről. 

1889-ben csetneki dr. Jelenik Zsigmond kir. tanácsos, főor-
vos, ki árváink egészsége felett az egyesület keletkezése óta teljes 
30 éven át odaadó és önfeláldozó gondoskodással őrködött, ezen 
tisztről, melyet működése egész tartama alatt teljesen díjtalanul 
viselt, az egyesület és az árvaház mély sajnálatára, mely nem-
csak tisztelte, hanem szeretettel ragaszkodott hozzá — lemondott. 
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Az 1890. évben június 21-én tartott közgyűlés ezen elhatározása 
felett sajnálatát fejezte ki, elévülhetetlen érdemeit jegyzőkönyvileg 
megörökítette és az egyesület tiszteleti tagjainak sorába igtatta. 

Dr. Jelenik Zsigmondnak hazánk humanisztikus intézményei-
nek történetében a maga nemében páratlanul • álló áldozatkészsége 
szolgáljon az önzetlen humanizmus példaképéül. 

Az ekként megürült orvosi állásra dr. Szontagh Félix ismert 
fővárosi gyermekorvos választatott meg. 

1890-ben lemondott a titkári tisztről dr. Liedemann Károly, 
melyet 1881 óta viselt volt egészen díjtalanul. Daczára ügyvédi 
nagy elfoglaltságának a legnagyobb készséggel, ideális lelkesedés-
sel, lankadatlan buzgalommal végezte e tisztséggel járó sok 
oldalú munkálatokat. Az 1890.-ki június 21-én tartott köz-
gyűlés elismerése jeléül hálás köszönetet szavazott a derék 
ügyvédnek. 

Melyére dr. Csengey Gyula ügyvéd választatott meg. 
1892-ben pedig az egyesület kiváló elnöke báró Kochmeister 

Frigyes 18 évi érdemekben és eredményben gazdag működése 
után az elnöki tiszttől hajlott korára való hivatkozással, daczára 
annak, hogy az elnöki tisztség megtartására ismételten felkéretett, 

visszalépett. Az 1874. évben történt megválasztásakor elnöki 
működése feladatául kitűzött hármas czélját megvalósította, miért 
a megszilárdult elnöki széket nyugodtan adhatta át utódjának. 
1. L'j hajlékot emelt 100 árva befogadására és azt annyival be is 
népesítette. 2. Az árvaház virágzó színvonalra emelődött alatta. 
3. Az egyesület vagyona, a mely 1873-ban 46.980 forint volt, 
elnöksége idején 336.980 forintra növekedett, tehát 290.000 forint-
tal gyarapodott. 

Az emberbaráti szeretet, a társadalmi tevékenység ily nagy-
sága előtt a szó elnémul, a lélek meghajol és hálatelten a minden-
ható Isten végetlen jóságára gondol. 

Egyesületünk történetében e páratlanul álló sikeres munkás-
ságért az egyesület hálás elismerésének és mély köszönetének 
kifejezést adandó, tekintettel a nemes báró lelkületének minden 
feltűnést kerülő szép vonására, a választmány a nyilvánosság kike-
rülésével egész csendben egy a volt elnök érdemeit méltató, a 
férfi és a nőválasztmány összes tagjai és az árvaház tisztviselői 
által aláirt díszesen kiállított emlékiratot nyújtott át szép beszéd 
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kíséretében báró Kochmeister Frigyesnek, szeretve tisztelt volt 
elnökének. A közgyűlés pedig tiszteleti tagjai közé avatta. 

A közjólét érdekében kifejtett maradandó becsű munkálkodá-
sának örök emléket emelend az árvák szívró'l szívre szálló hálája. 

Habár e lemondással nagy veszteség érte az egyesületet, 
mégis megnyugtatólag hatott azon tudat, hogy oly férfiú veszi át 
az egyesület vezetését, a kinek nemes és szilárd jelleme, az egye-
sület terén szerzett érdemei teljes biztosítékot nyújtanak, hogy 
nagynevű elődjének méltó utódja leend. Egyhangúlag és lelkese-
déssel dr. Kovácsy Sándor egyesületi alelnök választatott meg az 
egyesület elnökének, ki 1884-ben tagja lett a választmánynak, 
1890-ben pedig az elhunyt Várady Károly helyébe megválasztatott 
alelnöknek, mely minőségében tanúsított rokonszenves eljárási mód-
jával és lelkes ügybuzgalmával csakhamar meghódította a maga 
részére környezetét s így elnöki működéséhez is a legszebb remé-
nyek köthetők. 

E választás folytán megüresedvén az alelnöki hely, arra egy 
szívvel egy lélekkel dr. Wagner Géza választatott, ki az 1889. 
év óta mint a választmány tagja hasznos munkálkodásával hatha-
tósan közreműködött az egyesület fejlesztésében. A jó Isten áldása 
kisérje működésüket. 

A jótéteményről pedig meg ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten. Zsid. 13, 16. 

Intézetünk nagy jótevőinek száma ismét növekedett egygyel 
az 1893. évben. Istennek tetsző dolgot művelt patkós-teszéri Zámory 
Kálmán, volt országos képviselő, a midőn végrendeletében meg-
emlékezvén árváinkról, árvaházunknak 50,000 frtot hagyományozott 
alapítványképen, melyet korlátozás, vagy feltétel nem terhelvén, 
a hagyományozott összeg rövid idő múlva árvaegyesületünk tőkéjét 
fogja gyarapítani. E váratlanul jött adomány annál meglepőbb volt, 
mert árvaházunk e nagy jótevője római katholikus volt. 

A boldog emlékű alapító e rendelkezésével egyrészt nemes 
lelkületének adta utolsó tanúbizonyságát s magának ércznél mara-
dandóbb emléket állított, de elismerte másrészt az egyesületünk 
által kitűzött czélok magasztos voltát is és kifejezést adott bizal-
mának a választmány czéltudatos és lelkiismeretes működése iránt, 
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hathatós eszközt adván kezébe az árvaintézmény czéljainak elő-
mozdítására. 

Az 1894. évi április 14-én tartott közgyűlés hálás megemlé-
kezésének egyelőre jegyzőkönyvileg adott méltó kifejezést, és erről 
a boldogultnak özvegye Zámory Kálmánné, szül. Káldy Ilona 
elnökileg értesíttetett. 

A nagylelkű emberbarát fejedelmi adománya szolgáljon a 
hitfelekezeti korlátokat nem ismerő valódi keresztyéni szeretet 
mintaképéül, hasson buzdítólag mindazokra, a kiket az Úr földi 
javakkal megáldott. Kövessék példáját, mert ilyen áldozatokban 
gyönyörködik az Úr. 

B e s z á m o l á s . 
1889—1895. 

A nagylelkű emberbarátok fejedelmi adományai állandó jöve-
delmet biztosítván az árvaház fentartására szükséges évi költség 
felerészének a fedezésére, a választmány a konsolidált viszonyok 
folytán működésének súlypontját az árvaház emelésére, intensiv 
fejlesztésére és az egyesület jótékony hatáskörének terjesztésére 
fektette. 

Dr. Wagner János páratlan alapítványa 1889-ben jutván birto-
kába az egyesületnek, ez időponttól kezdve igen üdvös alkotások-
kal és reformokkal gazdagította lelkiismeretes munkálkodása sikeres 
eredményeit. 

Ezen felette hasznos alkotások és reformok egyszersmind vilá-
got vetnek az új elnöknek, de régi előharczos dr. Kovácsy Sándor-
nak az egyesület és árvaház anyagi és szellemi érdekeit egymást 
kiegészítőén fejlesztő munkásságára, mert azok főleg lelke nemes 
tulajdonainak* és lankadatlan buzgalmú tevékenységének köszönik 
létrejöttüket. Ezen intézmények hivatása teljes tudatában levő szel-
lemének nyomait viselik magukon. 

Mit tett e hét év alatt a választmány az intézmény előmoz-
dítása érdekében, arra nézve tanúbizonyságul szolgáljanak a követ-
kező tények. 

1. Az árvák egészségének istápolására 1889-ben életbe léptette 
a szünidei nyaralást, melynek áldásos volta az általában gyenge 
szervezetű árvák jó egészségében és természetszerű fejlődésében 
nyilvánul. 
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II. 1889. óta künlakó szegény árvákat pénzsegélyben részesít, 
nyomoruk enyhítése végett. 

III. Az igazgató törzsfizetését 1889-ben 600-ról 800 forintra 
emelte. 

IV. 1891-ben létesítette a továbbképzés intézményét, mely-
nek hivatása: gondoskodni az árvák jövőjének biztosításáról, nekik 
eszközt, módot nyújtani, hogy tehetségüknek, hajlamuknak meg-
felelő életpályára magukat teljesen kiképezhessék. Annak előtte 
csak erkölcsi támogatásban részesülhettek a kibocsátott növendékek. 

V. Az 1892. évben a nevelésügy érdekében a már meglevő 
három tanítói állás mellé egy újat rendszeresített. A tanítók fize-
tését 300-ról 400 forintra emelte, hét ízben nyerendő 50 forintos 
korpótlék élvezése mellett. 

VI. 1892-ben határozattá emelte, hogy szükség esetén künlakó 
árvákat is tart egyes vidéki hitsorsosnál megfelelő ellátási díj fize-
tése mellett. 

VII. 1893-ban az árvák élelmezését mind minőségileg, mind 
mennyiségileg javította. Elrendelte, hogy reggeliül rántott leves 
helyett tejet kapjanak. Egy árvának élelmezése került 1883-ban 
80-90 forintba, 1893-ban pedig 82*39 forintba. 

VIII. 1893-ban meghonosította az intézetben az iskolai kézi 
munkát, a slöjd-öt, hogy a fiúk technikailag is képeztessenek. 
A slöjd tanítására bejáró szaktanárt alkalmazott. 

IX. 1893-ban varró és szabászati iskolát állított a leányok 
számára és annak vezetésére bejáró tanítónőt alkalmazott. 

X. 1894-ben a varrás és szabás tanítására nem bejáró, hanem 
rendes bennlakó tanítónő neveztetett ki, hogy a leányok nevelé-
sében is részt vegyen. 

XI. Fokozatosan emelte az árvák létszámát. 1888-ban 91, 
1895-ben pedig 104 növendéke volt az intézetnek. 

XII. 1894-ben az egyesület jövedelmeinek fokozása czéljából 
a dr. Wagner János alapítványához tartozó Hunyadi-tér 11. szám 
alatti ház telkének üresen álló hátulsó részét kiépítette mintegy 
35,000 frtnyi költséggel, mely az alapból nyeri fedezését. 

XIII. Felvetette egy új, mintegy 150 árva befogadására alkal-
mas, egészséges helyen fekvő, a főváros központjától és közleke-
dési vasútvonaltól nem messze eső nagyobb szabású árvaház épí-
tésének tervét, miután a mostani ház csak 100 árva befogadására 
készülvén, az árvák létszámának a növelésére nem alkalmas és 
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mivel Budapest székesfőváros tanácsa mostani házunkat iskolának 
megvenni óhajtja és ez iránt a tárgyalásokat meg is indította. 

Hogy az árvaháznak a főváros által való megvétele a választ-
mányt készületlenül ne találja, árvaházi czélra alkalmas telek meg-
vásárlására határozta magát, habár a fővárossal egyezségre még nem 
jutott is, de számolnia kellett azon körülménynyel, hogy a főváros 
külső területén is a telkek árai már is rohamosan emelkednek és 
későbben, a közlekedési útvonalak kiépítése folytán kétségtelenül 
még inkább emelődnek, s így, ha e telekvásárlás most elhalasztat-
nék, ez eljárással a választmány vállalata nagyon megdrágulna néhány 
év múlva. 

Erre való tekintettel a városmajorban fekvő s a budai 358. sz. 
tjkben 7040. hrsz. a. felvett 41753/10 • - ö l kiterjedésű telket Várasdy 
Lipót és nejétől 29,500 frton, az ezzel szomszédos, de előnyösebb 
fekvésű s a budai 9704. sz. tkvi betétben 
A / 7041—7043/7041—7043 \ /7041—7043 v /7041—7043 v 

' /> V a2 / , \ a3 ) \ ' 
helyrajzi számú 13257/10 D-öl kiterjedésű telket •-ölenkénti 13 frton, 
vagyis 17,234 frt 10 krért Dubraviczky Elektől a választmány meg-
vette és e vételt az 1895. évben április hó 29-én tartott évi ren-
des közgyűlés jóváhagyta. 

XIV. Ellátta az intézetet 1892-ben két teljesen felszerelt fürdő-
berendezéssel, egyiket a fiúk, a másikat a leányok használatára; 
1894-ben pedig Auer-féle légszesz izzófényű lámpákkal s más egyéb 
hvgienikus felszereléssel. 

E felsorolt tények fényesen igazolják az egyesület áldásos 
működésének életrevalóságát, valamint azon körülményt, hogy jóté-
konysága hatáskörének határvonalai mind jobban szélesednek és 
nagyobb területet foglalnak el, fényesen tanúskodnak arról, hogy 
fokozódó terjeszkedésével hathatósan hozzájárul kedves hazánk köz-
jólétének emeléséhez, mi által nagy szolgálatot tesz a most for-
rong»'» és jegeczesedő magyar társadalomnak. 

Hála legyen a jóságos Istennek az emberbaráti szeretet ter-
jedéséért és nemes alkotásaiért, melyek az isteni lélek s jézusi 
szellem müveinek monumentumai. Dicsőség az Istennek, hogy 
bőven megáldotta egyesületünket, «kevesen volt hív», azért «sokat 
bízott reá». 

De legyenek áldottak azon nemes lelkű emberek is, kik tiszta 
és szeplőtlen isten-szolgálatot teljesítenek szeretettel a szeretet által 
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Irodalmi munkásság. 
A választmány az egyesület keletkezésétől kezdve nyomtatott 

évi jelentéseket adott ki, hogy a nyilvánosság előtt számot tegyen 
munkálkodásáról és hogy ez úton is terjeszsze az általa felkarolt 
ügyet. 1860-ban jelent meg az első évi tudósítvány német nyelven, 
1861-ben a választmány már magyar nyelvűt is bocsátott közre és 
ez a szokás fennállott 1891-ig, azután már csakis magyar nyelvű évi 
jelentések nyomattak. 

1860-ban a választmány azon reményben, hogy az évi jelen-
tések szétküldésével a községeket az intézetnek nagy mérvben 
megnyeri, indította meg e vállalatot, a mely 348 frt 40 krnyi 
költséget okozott az egyesületnek, jóllehet a Heckenast-féle nyomda 
jószívűsége folytán e részben is lényeges költségkímélés foga-
natosíttatott. 

Várakozásában azonban keserűen csalódván, a választmány 
nem ajánlotta ezen rosszul sikerült kísérletnek további folytatását, 
mert attól tartott, hogy ama jelentékeny kiadások ismétlése által, 
melyek két árva gyermeknek ellátási költségeivel felérnek, érzéke-
nyen megfogyasztaná az egyesület pénzalapját. 

Szándékát nem hajtotta végre a jobbra fordult pénzviszo-
nyok folytán. 

Az első értesítőket 1864-ig Bauhofer György szerkesztette, 
1864-ben július 14-én bekövetkezett halála után az egyesület tit-
kárai végezték e munkát. 

Az évi jelentések ma már 2000 példányban nyomatnak és 
küldetnek szét az ország minden részébe. 

1870-ben 122 lapnyi vaskos füzetben adatott ki «A protes-
táns országos árvaház épületére tett kegyes adakozásoknak kimuta-
tása és bevezetésül a ház ünnepélyes megnyitásakor tartott beszé-
dek». Ezek egyike Ballagi Mór elnöki megnyitó beszéde, mely 
voltakép az intézet történetének vázlata; a másik Sztehló András 
beszéde a «keresztyén vendégszeretetről». 

1873-ban Hornyánszky Viktor által indítványba hozatott, hogy 
miután egyesületünknek rendes közlönye nincsen, mely által a 
nagy közönség egyesületünk életének mozzanatairól rendesen s 
részletesen értesülhessen, egyletünkre nézve pedig kétségkívül ked-
vező hatással lenne, ha a nagy közönséggel folytonos egybekötte-
tésben lehetne, azért adassék ki egy olcsó árvaházi naptár, mely 
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remélhetőleg nagy mennyiségben kelvén el, egyrészről évi közlö-
nye lenne egyesületünknek, másfelől némi anyagi hasznot is hajtana. 

Ezen indítvány közhelyesléssel fogadtatván s ennek kivitele 
érdekében készítendő részletes javaslat elkészítésére bizottság kül-
detett ki s ennek tagjaiul: Takács János, Kovács Albert, Hornyánszky 
Viktor és Farkas József választattak. 

A bizottság tisztében eljárván, ennek ajánlatára határozatba 
ment, hogy már az 1874. évre adassék ki egy hat íves s 30 kraj-
czáron áruba bocsátandó naptár. 

A czélba vett naptár szerkesztésével Farkas József és Kovács 
Albert bízattak meg s egyszersmind a szerkesztői s írói díjak 
fejében ívenként 40 forint állapíttatott meg. 

A naptár az 1874. évre csakugyan meg is jelent «Protestáns 
Árvaházi Képes Naptár» czím alatt és pedig magyar és német 
kiadásban. 

E vállalat úgy erkölcsi, mint anyagi hasznot hajtván, a választ-
mány azt mind e mai napig fentartotta, a német naptár kiadását 
azonban 1892-ben beszüntette. 

A naptár szerkesztői: 1874—76. Farkas József és Kovács 
Albert. 1877—81. Farkas József. 1881—84. Farkas József és Győry 
Vilmos. 1885—91. Farkas József. 1892— Kenessey Béla. 

A midőn Farkas József 18 éven át viselt szerkesztői tisztéről 
lemondott, a naptár szerkesztése és a közönséggel való megked-
veltetése körül szerzett érdemeiért a választmány teljes elimeréssel 
adózott a kiváló írónak. 

1893-ban a naptár Hornyánszky Viktor nyomdatulajdonosnak 
évi 550 frtért bérbe adatott az egyesület tulajdonjogának érvény-
ben tartásával. 

A naptár az 1874. évtől az 1896. év végéig 12,003 frt 45 krt 
jövedelmezett az egyesületnek. 

A választmányok egyes tagjai az időszaki sajtó útján is fon-
tos szolgálatokat tettek az ügynek az e téren az árvaház érdekében 
kifejtett szellemi munkásságukkal. így Székács József a «Lelki 
Kincstáriban és «Prot. Egyházi és Iskolai Lap -ban; Hornyánszky 
Viktor és Biberauer Tivadar az «Evang. Wochenblatt »-ban; Bau-
hofer György az «Evang. Christ »-ben s «Evang. Wochenblatt »-ban; 
Győry Vilmos a «Vasárnapi Újság»-ban; Ballagi Mór, Farkas 
József, Ballagi Aladár, Szőts Farkas és Kenessey Béla a «Prot. 

és Iskolai Lap »-ban, Brocskó Lajos igazgató pedig az 
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«Evang. Egyházi és Iskolai Lap»-ban közöltek ismertető és párto-
lásra serkentő czikkelyeket. 

Különösen a «Prot. Egyházi és Iskolai Lap», mely úgyszól-
ván az egyesület hivatalos közlönyének tekinthető, elismerésre méltó 
ügyszeretettel mozdította elő mindenkoron az egyesület és árvaház 
érdekeit s a mellett pénzadományok gyűjtésével is tetőzte érdemeit. 

A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» az 1861. évtől az 1895-ik 
év végéig, azaz 35 év alatt 20.359 frt 59 krt gyűjtött az árva-
háznak. 

Az árvaház nevelésrendszeréről bővebb ismertetést közöl 
Brocskó Lajos «Svájcz árvaházai» czímű munkájában. Ezen úttörő 
munkát báró Kochmeister Frigyesnek ajánlotta a szerző, annak 
egész jövedelme pedig az árvaház javára fordíttatik. E munka 
1895-ben 50 frtot jövedelmezett. 

Az egyesület alapításáról Biberauer Tivadar az alapító bi-
zottság volt tagja írt egy brosürát ily czímmel : «Beitrag zur 
Geschichte des protestantischen Landes-Waisenversorgungs-Vereins 
in Budapest.» 

A választmány megbízásából Brocskó Lajos megírta az egye-
sület és árvaház történetét 1859—1896-ig. 

Nyomtatásban és kéziratban megjelentek: Az egyesület alap-
szabályai. Az árvaház tisztviselőinek munkaköre. Intézeti rendsza-
bályok, napirend. A háztartás rendje. 



K i m u t a t á s 
az egyesület 'bevételeiről, kiadásairól, vagyonállásáról és az áfvák létszámáról 

1859—1896-ig. 

É v s z á m 
Bevétel Kiadás Vagyon-

állás Árvák 
száma 

Egy árva 
mennyibe 
került ? É v s z á m 

frt kr. frt kr. frt kr. 

Árvák 
száma 

frt kr. 

1859 4093 11 1572 « 2520 80 10 157 23 
1860 4732 91 3974 70 3279 01 16 248 41 
1861 5344 34 3373 87 5249 48 17 198 46 
1862 5805 82 3784 49 1 7270 81 25 151 37 
1863 5319 92 4439 02 8151 71 30 147 96 
1864 7779 50 5805 74 10125 47 34 170 73 
18^5 8173 63 5860 92 12438 18 37 158 43 
1866 8005 61 6356 46 14087 33 42 151 34 
1867 1O970 72 7169 93 17888 12 42 170 71 
1868 15698 67 8284 40 25302 39 44 188 28 
1869 13468 65 8985 76 28294 41 48 187 20 
1870 11473 23 9931 83 35296 51 51 194 74 
1871 27068 10 12730 55 50663 85 60 212 17 
1872 9625 33 12459 02 47519 68 57 218 57 
1873 10993 20 12632 79 46980 09 58 217 63 
1874 23328 83 12664 26 58912 89 58 214 10 
1876 14857 29 11462 11 62248 82 52 220 42 
1876 12533 03 10671 20 60341 24 55 194 02 
1877 10254 77 11079 78 86766 73 62 178 70 
1878 13757 69 13582 46' 92715 88 67 202 72 
1879 11453 69 12726 80 93373 56 70 181 81 
1880 11615 57 12693 28 97388 17 70 181 33 
1881 19526 17 13471 62 101811 22 71 189 74 
1882 12017 65 12348 78 104099 61 71 172 51 
1883 13365 93 12662 13 104489 51 75 168 82 
1884 21900 97 13390 17 112638 61 79 169 49 
1885 31608 91 13824 71 130424 73 80 165 30 
1886 16174 12 15005 13 132744 70 90 160 05 
1887 17002 92 16575 03 132626 60 91 175 55 
1888 31674 58 15639 95 147754 90 91 165 27 
1889 23227 35 18131 11 317601 61 93 188 50 
1890 23896 20 17784 40 318972 52 91 188 83 
1891 22601 39 17642 20 325742 64 98 173 90 
1892 33341 49 21098 47 336980 74 100 204 98 
1893 233-57 48 90876 73 327612 20 100 196 76 
1894 26244 04 21991 01 330850 57 103 207 67 
1895 28535 89 21146 56 338623 90 103 205 30 

Összesen . . 590858 70 443229 
- il 

68 
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Jövedelem-források. 

Az egyesület jövedelem-forrásai a következők: 
1. A tagok évi járuléka. Vannak rendes, rendkívüli, pártoló 

és alapító tagok. A rendes tagok három évi kötelezettséggel éven-
ként hat, a rendkívüliek három forintot fizetnek. Rendes tagnak 
az is vétetik, ki egyszer s mindenkorra 120 frtot fizet. A pártoló 
tagok, vagy készpénzben, vagy ingatlanban legalább 1000 frtot 
fizetnek. Alapítók azok, kik 4000 frt alapítványt tesznek. 

A kik az egyesület tagjai óhajtanak lenni, azok ebbeli szán-
dékukat az egyesület pénztáránál (Deák-tér 4.) jelentik be. (Tag-
díjakból 1894-ben befolyt: 2874 frt.) 

2. Önkéntes adományok (1894-ben: 4662 frt 97 kr.). 
3. A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap^ gyűjtése (1894-ben 

540 frt 27 kr.). 
4. Kamatjövedelem. (1894-ben kitett 2656 frt 54 krt). 
5. Néhai dr. Wagner János alapítványának (mely külön ke-

zeltetik) tiszta jövedeleme (1894-ben 5615 frt 42 kr.). 
6. A «Protestáns árvaházi képes naptár» jövedelme (1894-

ben 550 frt). 
7. A «Protestáns bál»-nak tiszta jövedelme. E jótékony czélu 

bál 1874-ben keletkezett és akkor 554 frt 90 krt jövedelmezett. 
1896-ban 2625 frt tiszta jövedelmet hozott. E bál 1874—1895-ig 
23.376 frt 22 kr. tiszta hasznot hajtott az árvaháznak. Fellendítése 
körül kiváló érdemeket szereztek: dr. Csengey Gyula és ifj. dr. 
Szedenics János. . . 

8. A karácsonyi gyűjtés (1894-ben 2111 frt 83 kr.). 
9. Tartás- és tandíjak (1894-ben 872 frt 97 kr.). 
10. Hagyományok (1894-ben 5515 frt 51 kr.). 
11. Alapítványok. 
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K i m u t a t á s 
az egyesületi tagok számáról és a tagdíjakból befolyt jövedelemről. 

É v s z á m 
iß 

TD c t>J0 
4} rt 

Pí ~ —
 

1 
R

en
d-

kí
vü

li 
ta

gi
 

Fő
vá

ro
si

 
1 

V
id

ék
i 

Ö
ss

ze
se

n 

Jövedelem 

frt kr. 

1859 375 244 550 69 619 2667 65 
1860 559 328 815 72 887 3763 90 
1861 625 367 908 84 992 3899 85 
1862 607 292 799 100 899 4037 62 
1863 571 271 757 85 842 3902 — 

1864 585 254 753 86 839 4101 50 
1865 608 238 734 112 846 3815 60 
1866 604 228 720 112 832 3961 12 
1867 623 240 730 133 863 4064 — 

1868 60b 258 725 138 863 3995 — 

1869 637 257 756 138 894 4094 — 

1870 664 265 774 155 929 4021 — 

1871 661 243 825 139 904 4' 30 — 

1872 682 j 243 780 145 925 3954 — 

1873 624 182 761 45 806 3975 -

1874 670 195 818 47 865 3933 — 

1875 717 204 863 58 921 3936 — 

1876 671 189 801 59 860 3779 — 

1877 138 569 66 730 3448 — 

1878 613 146 568 69 759 3565 — 

1879 609 141 678 72 750 3543 — 

1880 136 622 80 702 3546 90 
1881 567 129 654 42 696 3594 — 

1882 582 136 655 63 718 3779 50 
1883 580 148 670 58 728 3972 — 

1884 153 i 653 57 710 3955 — 

1885 142 631 44 675 3754 — 

1886 497 139 590 46 636 3544 — 

1887 514 131 596 49 645 3675 — 

1H88 497 129 578 48 626 3585 — 

1889 487 113 565 35 600 3379 — 

189U 445 100 520 25 545 3090 — 

1891 426 102 505 23 528 2982 — 

1892 427 92 495 24 519 2958 — 

1893 432 84 482 34 516 2952 — 

1894 418 82 465 35 500 2874 — 

1895 419 92 474 37 5 i 1 2898 — 

Ö s s z e s e n . . 20849 6831 24839 2684 27680 135054 64 
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Vagyonállás az 1895. év végén. 

frt kr. frt kr. 

Az árvaház előállítási értéke 79685 71 
Városmajori telkek értéke 48230 60 

leszámítva a terhet 725 — 47505 60 
Értékpapírok 52920 — 

«Pique-Dame» alapítvány 2484 — 

Hét alapítványi oklevél 790 -

Készpénz 635 40 

Dr. Wagner János-alap. 

Hunyadi-téri ház értéke 108915 20 
levonva a bekebelezett kölcsön hátralékát . . . 38759 6J j 70155 59 

A Hunyadi-téri ház új toldalékának értéke . . . . 26207 38 
leszámítva a reá eső terhet 19500 — 6707 38 

Követelés 32500 — 

Készpénz 140 22 
Értékpapírok 45100 — 

Összesen . . 338623 90 

» 

A bpe»«i pro«. or»x. irvjcgycs é> irvah. tőrt. . 5 
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Az egyesület volt és jelenlegi elnökeinek, alelnökeinek 
és választmányi tagjainak névsora. 

Évszám. Elnökök. 
1859. Meyer Antal, vasúti felügyelő. 

1860—1862. Fuchs Rudolf, nagykereskedő. 
1863—1868. Dr. Palló Sándor, helytartótanácsos. 
1869—1873. Dr. Ballagi Mór, ev. ref. theologiai igazgató. 
1874 — 1891. Báró Kochmeister Frigyes, főrendi házi tag. 
1892— Dr. Kovácsy Sándor, ministeri osztálytanácsos. 

Alelnökök: 
1859. Hornyánszky Viktor szerkesztő. 

1860—1862. Dr. Székács József, ev. püspök. 
1863—1868. Karlovszky Zsigmond, ügyvéd. 
1868 — 1873. Benedicty György, ügyvéd. 
1873 — 1889. Várady Károly, ügyvéd. 
1890 — 1891. Dr. Kovácsy Sándor, min. oszt.-tan. 
1892— Dr. Wagner Géza, ügyvéd. 

Választmányi tagok: 
1859. Adrian van Andel, iskolai igazgató. 

1859—1863. Bauhofer György, ev. lelkész. 
1859. Biberauer Tivadar, mérnök. 
1859. Jurenák Károly, ügyvéd. 
1859. Dr. Mikulás János, cs. és kir. iskolatanácsos. 

1859—1862. Dr. Palló Sándor, cs. és kir. helytartótanácsos. 
1859—1867. Scholtz János, gyógyszerész. 
1860 — 1862. Fiedler József, kereskedő. 

1860. Filó Lajos, tanár. 
1860—1863. Görgey István, ügyvéd. 
1860 —1862. Jármay Gusztáv, gyógyszerész. 
1860—1868. Karczag Ferencz, kereskedő. 
1860—1862. Karlovszky Zsigmond, ügyvéd. 

1860. Török Pál, ev. ref. püspök. 
1860—1862. Schmidt Titusz, ügyvéd. 
1861—1881. Hornyánszky Viktor, nyomdatulajdonos. 
1863—1868. Dr. Ballagi Mór, tanár. 
1863 — 1868. Batizfalvy István, tanár. 



Évszám. 
1863—1871. Beliczay Imre, mézes-kalácsos. 
1863—1884. Dr Bókay János, gyermekkórházi igazgató 

1863. Darier Gyula, kereskedő'. 
1863—1865. Fabiny Teofil, volt minister. 
1863 — 1868. Fuchs Rudolf, nagykereskedő'. 
1863 — 1865. Heckenast Gusztáv, nyomdatulajdonos. 
1863— Dr. Jelenik Zsigmond, főorvors. 
1863— Dr. Koller Gyula, orvos. 

1863. Kunsch Vilmos. 
1863—1868. Meyer Antal, vasúti főfelügyelő. 
1863 — 1876. Dr. Székács József, ev. püspök. 
1864 — 1865. Dr. Burgovszky János, isk.-tanácsos. 

1864. Dax János. 
1864—1865. Loisch Ede ügyvéd. 

1865. Herrich Károly. 
1866 — 1868. Barber Agcston id., malomtulajdonos. 
1866—1868. Diekmayer Konrád, kereskedő. 
1866—1880. Haberern Jonathan, egyet, tanár. 
1866—1871. Sztehlo András, ev. lelkész. 
1866-1882. Török Pál, ev. ref. püspök. 
1866 — 1868. Benedicty György, ügyvéd. 
1869—1871. Elefant Mihály, ev. lelkész. 
1869—1876. Dr. Grunwald Róbert, ügyvéd. 
1869-1873. König Rudolf, ref. lelkész. 
1869—1874. Kovács Albert, ref. theol. tanár. 
1869 — 1871. Moody András, ref. lelkész. 

1869. Dr. Palló Sándor, helytartótanácsos. 
1869—1871. Pósfai Károly. 
1869-1871. Rannicher Jakab. 
1869-1873. Báró Salmen Jenő, orsz. képviselő. 
1870 — 1871. Andaházy László, ügyvéd. 
1872-1873. Dr. Büsbach Péter, ügyvéd. 
1872— Farkas József, ref. theol. tanár. 
1872—1876. Karlovszky Zsigmond, ügyvéd. 
1872 — 1873. Molnár Aladár, orsz. képviselő. 

1872. Nagy Gedeon. 
1872—1873. Dr. Schiller Gyula. 
1872—1877. Skita Mihály, gazdatiszt. 
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Évszám. 
1872—1880. Takács János, postai- és távirdai-főigazgató. 
1874—1890. Dr. Ballagi Mór, tanár. 
1874—1888. Benedicty György, ügyvéd. 
1875—1876. Türsch Nándor, kereskedő'. 
1877—1891. Doleschall Sándor, ev. lelkész. 
1877 —1884. Győry Vilmos, ev. lelkész. 
1877— Stephany Lajos, légszeszgyári főigazgató. 
1881— Kéler Napoleon, építész. 
1882— Dr. Liedemann Károly, ügyvéd. 
1882 — 1890. Dr. Takács Lajos, egyet, tanár. 
1885— Dr. Ballagi Aladár, egyet, tanár. 
1885— Beliczay Béla, háztulajdonos. 
1885 —1891. Fabiny Gyula, min. tanácsos. 
1885— Dr. Haberern Pál, orvos. 
1885— Kenessey Béla, ev. ref. theol. tanár. 
1885—1889. Dr. Kovácsy Sándor, min. oszt. tanácsos. 
1885—1889. Péterfy Sándor, tanár. 
1885— Szász Károly, ev. ref. püspök. 
1885— Szilassy Aladár, pénzügyi közig. biró. 
1885— Szőts Farkas, ev. ref. theol tanár. 
1885—1887. Zsigmondy Géza, főmérnök. 
1888—1891. Dr. Ebner Ede, ügyvéd. 
1888— Perlaky Elek, orsz. képviselő. 
1888—1891. Dr. Wagner Géza, ügyvéd. 

Dr. Szontagh Félix, orvos. 
Dr. Csengey Gyula, ügyvéd. 
Dr. Bókay János, gyermekkórházi igazgató-
Darányi Kálmán, ügyvéd. 
Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. 
Dr. Zsigmondy Jenő, ügyvéd. 
Gelléri Szabó János, ügyvéd. 
Dr. Heinrich Gusztáv, egyet, tanár. 
Horváth Sándor, ev. lelkész. 

Tiszteleti tagok. 
1869. Czékus István, ev. püspök (Rozsnyó). 

» Flandorffer Ignácz, nagykereskedő (Sopron)-
» Győry Vilmos, ev. lelkész (Orosháza). 

1889— 
1890— 
1891— 
1891 — 
1892— 
1892— 
1893— 
1893— 
1893— 
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Évszám. 
1869. Hajós József, az elsó' hazai takarékp. igazgatója. 

» Karsay Sándor, ev. püspök (Győr). 
» Láng Adolf, ev. esperes (T.-Sz.-Márton). 
» Meynier Károly, gyáros (Fiume). 

Rósa Lajos, a budai takarékp. gondnoka. 
» Schneider József, nagykereskedő. 
» Stephany Lajos, a gázgyár igazgatója. 
» Sztehlo János, ev. esperes (Eperjes). 
» Tessényi János, ev. lelkész (Torzsa). 
» Torkos Károly ev. lelkész (Orosháza). 
» Br. Wodianer Albert, a budai takarékp. igazgatója. 

1872. Dr. Palló Sándor, kir. hely tartó tanácsos. 
1879. Pap Gábor, ref. esperes (Ér-Köbölkút). 
1885. Kovács Antal, ref. esperes (Terehegy). 
1889. Csetneki dr. Jelenik Zsigmond, kir. tan., főorvos. 
1894. Üzv. Haberern Jonathánné. 

» Özv. Hunfalvy Pálné. 
» Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. 
» Br. Kochmeister Frigyesné. 
» özv. Székács Józsefné 

özv. patkós-teszéri Zámory Kálmánné, született alsó-káldi 
Káldy Ida. 

A nőválasztmány. 

Az 1859. évben néhány lelkes budapesti nő, hogy a női 
hivatásnak megfelelő munkásságával az árvák szent ügyének szol-
gálatot tegyen, kört alakított ily czímmel: «Nők koszorúja az ev. 
árvákat segélvző egylet támogatására». 

E kör, hogy társas összejöveteleit hasznosan és e mellett kel-
lemesen is töltse a következőkben állapodott meg. 

Az összejöveteleken a tagok angol és német nyelven társa-
lognak egymással és e nyelveken felolvasások tartatnak. 

A tagok kézimunkákat készítenek az árvák számára, a me-
lyek pedig általuk fel nem használhatók, azok az egyesület javára 
adassanak el. 

A társalgás igazi keresztyéni szellemben történjék, azaz a 
tagok csak oly tárgyakról beszéljenek, a melyek igazán hasznot 

i 
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hajtók, az ismeretet bővítik, a kedélyt fölemelik, a mire elég anya-
got szolgálnak: a világ- és természettörténet, élettapasztalatok, házi 
s anyai kötelességek, gyermeknevelés stb. Minden hiú és ostoba 
városi pletykaság, rágalmazás, divat- és cselédkérdés lelkiismerete-
sen kerülendő. 

A ki ez ellen vét, 5 krajczár büntetéspénzt fizet. 
A társalgást váltsák fel időközönként felolvasások, azonban 

minden alkalommal olvastassák fel egy rész a bibliából, a köny-
vek könyvéből, a mely minden bölcseség kútforrása. Az össze-
jövetelek imával kezdődnek és végződnek. 

A tagok havonként 25 új krajczárt fizetnek. Az így begyű-
lendő pénzt vagy ruhakelmék vételére, vagy közvetlenül az árvaház: 
javára fordítják. 

Minden tagnak joga van új résztvevőket ajánlani, azonban 
csak azon ajánlott vehető fel, a kinek egyénisége minden részt-
vevőt kellemesen érint, mert a körnek virulása nem a tagok szá-
mától, hanem azok egyetértésétől függ. 

Minden tag akkor léphet ki, a mikor neki tetszik. 
Ha valamely tag netán vétene a rend ellen, vagy megzavarná 

a kör békéjét, egyetértését, azt a többség kívánatára a legnagyobb 
kímélettel és udvariassággal felszólítják, hogy a kört többé ne 
látogassa. 

Pénz-, ruha- és természetbeni adományok szívesen fogadtat-
nak az árvaház részére. 

E körnek mozgató tagjai: van Andelné, Nadlerné, de Lam-
bertné voltak. Az árvaház első berendezése körül nagy tevékeny-
séget fejtettek ki, különösen fehérneműek és leányruhák készítése 
által. Az első karácsony-ünnepet, melyen Filó Lajos tanár mondotta 
a beszédet, két árva pedig alkalmi verseket szavalt -— a körnek 
tagjai rendezték a skót missió-társulat lipótvárosi iskolájában. 

Az első férfi választmánynak 1860-ban történt visszalépésekor 
a «nők koszorú»-ja is beszüntette munkálkodását. 

Az 1860-iki új választmány nagy súlyt helyezvén a nők 
közreműködésére, Bauhofer György indítványára az alapszabályok 
közé igtatta a következő pontot: «A férfi-választmány oldala mel-
lett egy jótékony — védőnők név alatt — nőkből alakult bizott-
mány működik, mely a házi belügyek feletti őrködésben, fehér-
neműek, ruhák és egyebek beszerzésénél segédkezet nyújt». 

E rendelvény alapján 1860-ban megalakult a nőválasztmány 
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Liedemann Róza elnöklete alatt a következő 12 taggal: Darier 
Anna, Dück Berta, Fuchs Karolina, Karezag Agosta, Karczag 
Karolina, Karafiáth Zsófia, Kochmeister Karolina, Liedemann Róza, 
Oszvald Kornélia, Schneider Zsuzsánna, Székács Julia, Török Mária. 

A megválasztott tagokat Liedemann Róza szervezkedés czél-
jából értekezletre híván össze, azon megállapították munkakörüket 
és munkarendjüket. 

Megállapították : vezetni az intézet háztartását, az árvák élel-
mezéséről gondot viselni, rukázatukat beszerezni, a kellő rend és 
tisztaság felett őrködni, ezen tisztségek teljesítésében áll a nőválaszt-
mány hivatása. 

A munkafelosztás szempontjából elhatározták, hogy havonként 
más-más két soros nő látogatja az intézetet és végzi a teendőket; 
az előfordult dolgokról és tapasztalataikról jegyzőkönyvet vezetnek, 
mely a havi ülés elé terjesztetik; a hivatásuk körébe vágó dolgok 
megbeszélése és elintézése végett pedig havonként egyszer ülést 
tartanak az összes tagok. 

A nőválasztmány ezen munkarendjét, mely a gyakorlatban 
jónak bizonyult, változatlanul fentartotta mind e mai napig. 

A havi felügyelettel megbízott nők hetenként legalább két-
szer — a szükséghez képest, vagy ha idejük engedi, többször is, 
mert örömmel teszik azt — ellátogatnak az intézetbe, ott kiadják 
a szükséges élelmi szereket, a háztartáshoz s varráshoz kellő czik-
keket, megízlelik az ételeket, megtekintik az egész házat s mint jó 
és gondos anyák, megnézik a betegeket, figyelemmel kisérik, hogy 
a növendékek a tanulásban, a munkában, erkölcsi magaviseletük-
ben mily szorgalmat, ügyességet s előmenetelt tanúsítanak. Azok a 
boldogok, a kiknek a hónap végén rövid jegyzőkönyvet kell írniok, 
a választmányi ülésnek egyszerűen jelentvén: minden rendben volt, 
az árvák jó egészségnek örvendettek. 

Legtöbb munka háramlik azon nőkre, kik a deczember és 
január hónapokat vállalják el, mert az előbbiben tétetnek meg az 
előkészületek a karácsonyra, az utóbbiban pedig a leltározásra 
kerül a sor. 

Azonban a legnehezebb munkát is megkönnyíti náluk az a 
tudat, hogy az elhagyott árvákért fáradoznak, a kikről azt mondja 
az Ur: «a ki egygyel a szegények közül jót tesz, velem teszi azt». 

A férfiak, kik az intézet élén állanak, megtesznek mindent 
annak felvirágozására és növelésére, de hogy az árvák ne érezzék 
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magukat árvákul az intézetben, hogy azoknak az elveszített édes 
apa, édes anya lehetőleg helyettesíttessék: az a nők áldásos mun-
kásságának az eredménye. 

A nőválasztmány nemes keblű tagjai sokat fáradnak, sokat 
munkálkodnak az árvákért és teszik mindazt tisztán önzetlen szere-
tetből, a nélkül hogy feltűnni, láttatni kívánnának és épen e nemes 
vonásokban nyilvánul működésük nagysága. 

Az 1874. évben a nőválasztmány védő asszonyt választott 
gr. Teleki Sándorné személyében, ki mindenütt és mindenkor 
szives készséggel segíti elő az intézet érdekeit. 

Az első nőválasztmány tagjai közül csak kevesen érték meg 
az árvaház mustármagnyi kezdetből való kifejlődésének örömét, a 
legtöbben már örök álmukat aluszszák, porukban is áldván őket az 
árvák kegyeletes hálája. 

Fáradhatatlan buzgalommal 18 éven át munkálkodott árváink-
ért, mint a nőválasztmány elnöke özv. Liedemann Frigyesné, szül. 
Riecke Róza, ki határtalan jóságáról, nemesszivűségéről ismeretes 
volt az egész fővárosban. Szűkölködő kielégítetlenül nem hagyta 
el küszöbét. 

Nemes szive benső szeretettel vonzódott az árvákhoz, édes 
anyaként velük sírt, velük örült. Születésnapján, hogy öröme teljes 
legyen, az összes árvákat meghívta vendégeiül házába, a mely a 
városligeti fasornak egyik legnagyobb kertjében állott. Arcza 
sugárzott a boldogságtól a kisded sereg látásán, a mint az játszi 
jó kedvében élvezte a nap örömeit. 

Az árvák is őszinte gyermeki szeretettel ragaszkodtak hozzá, 
mert érezték jóságos szivének rájuk átható szeretetét. Az intézet-
ből való kilépésük után is örömmel keresték fel a nemesszivű nőt, 
e második édes anyjukat, hogy életsorsukról őt értesítsék. Ha 
támogatásra szorultak, résztvevően segített rajtuk, ha kedvezett a 
sors nekik, ez boldogította őt, ha magasabb czélú életpályára 
készültek, vagy önállóságra vergődtek, akkor a büszkeség öröme 
tükröződött vissza jóságos arczán. 

Aldásteljes életét 1884-ben fejezte be. Drága hamvait az 
árvák zokogó serege kisérte ki az örök nyugodalom helyére. 

Liedemann Frigyesné, az árvák szerető anyjának nevét a 
választmány arany betűkkel vésette az árvaház emléktáblájára, hogy 
örök hirdetője legyen a nő legszebb hivatásának: a boldogító 
szeretetnek. 
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Az 1891. évben a kérlelhetetlen végzet elragadta az oszlopos 
tagok sorából özv. Schneider Józsefhét, szül. Mosánszky Zsuzsannát, 
ki 32 évig volt a nó'választmánynak egyik legnemesebb tagja. 
A kedves Schneiderné elhunytát legjobban fájlalták az árvák, a 
kikről ó' oly bőkezűen gondoskodott, a mikor a havi felügyeletet 
vitte. A mikor adakozni kellett, mindig első volt, a ki követte 
Pál apostol ama intéseit: «A jó cselekedetekben meg ne restül-
jetek» és «A jókedvű adakozót szereti az Isten». 

Férjével közösen alkotott végrendeletükben, szorgalmuk után 
nagyra nőtt vagyonukból 10,000 forintot hagytak árvaházunknak. 
Hosszas munkálkodásuknak megtakarított jutalmából, saját szor-
galmuk gyümölcséből azoknak adták vissza a jót, mit gyermekek 
helyett az égtől nyertek, a kiknek gondját az Úr az őt követőire bízta. 

Mint az árvaház nagy jótevői megörökíttettek az árvaházi 
emléktáblán. 

Az Úr adta nekünk mindnyájunknak báró Kochmeister 
Frigyesnét, szül. Hornbostel Karolinát, a jóság, hűség, nemes szív, 
a női erények példányául, a jótevő részvét angyalául! Egész élete 
önzetlenség, magával nem gondolva, másoké volt. Az áldott lelkű 
nő csak szeretni tudott s feláldozni magát szeretteiért. Mint nap-
sugár nélkül a virág, szeretet nélkül ő nem élhetett. Szeretete 
teljességét mindig egynek, férjének tudta fentartani, de szive oly 
tele volt e nemes érzelemmel, hogy abból mindenkinek jutott. És 
mind e szeretetnek egy nagy, mindent megmagyarázó szeretet 
volt a forrása: a szeretet Isten iránt. Mint a lélek, mely Istentől 
ered, tőle hozza magával a szeretetet is; s mint a lélek megtér 
Istenhez, úgy minden szeretet is oda tér vissza. 

Az Ur vette el is, magához vette az örök boldogság hónába. 
Áldott legyen az ő szent neve érette. 

Az Ur adta árvaházunknak. Mint a nó'választmánynak tagja, 
36 évig gyakorolta magát a jótevésben, mint Tabitha, a ki gazdag 
vala jó cselekedetekkel és alamizsnákkal, a melyeket osztogatott 
vala (Cselek. IX. 36.). 

Mikor az intézeti felügyelet sora reá került, az ő hónapja a 
mindent kiegyenlítő szeretet és áldozatkészség hónapja volt. Híven 
osztozott az árvákkal örömeikben, velük aggódott, velük szenvedett 
s szeretettel enyhítette a betegek fájdalmait. A magáéból bőven 
osztogatott, üres kézzel ritkán jött az intézetbe, azonban az árva-
házi vagyon kezelésénél a szigorú takarékosság elvét követte. 



74 

Nemeslelkűségét szépen jellemzi azon tette, hogy névnapját 
az árváknak szentelte. Akkor az árvák az ő vendégei voltak, kiket 
ő ilyenkor gazdagon ellátott; zugligeti nyaralója visszhangzott a 
jelen örömeinek élő gyermekek zajától és lelkes dalától; a vendég-
látó úrasszony pedig reggeltől estig az ő körükben mozgott és 
boldogsága boldogságot árasztott mindenkire, ki részese volt ez 
ünnepszámba menő napnak, melynek szép emléke felejthetetlenül 
vésődött lelkük mélyébe. 

Nemes jó indulatát hálával és szeretettel viszonozták az árvák. 
A mikor az 1892. évi május 19-én szeretett férjével aranylako-
dalmukat ünnepelték, az árvák egy küldöttsége örömmel sietett 
jótevőik zugligeti nyaralójába, hogy elsőül üdvözölhesse őket és 
Isten áldását kérje rájuk; hálájuk jeléül társaik nevében virág-
bokrétát nyújtván át a nemes szivű bárónőnek. 

Hogy jótékonyságának forrása soha ki ne apadjon, hogy 
enyhítő italt szolgáltasson az árváknak még halála után is, e czél-
ból 20,000 forintot hagyott az árvaházra férjével közösen alkotott 
végrendeletében. 

1895-ben augusztus 4-én angyali lelke elhagyta mulandó por-
hüvelyét, hogy folytassa életét az örökkévalóságban. 

Az árvák nem kisérhették ki a boldogultat az örök nyuga-
lom helyére, mert akkor vidéki nyaralási helyükön tartózkodtak, a 
mint onnan a fővárosba visszatértek, az első alkalmat felhasználva, 
kimentek a kerepesi-úti temetőbe és ott a sírját borító koszorúkat 
megáztatták a hálás szeretet könyűivel. 

Teste meghalt, de lelke örökké élni fog szeretete cseleke-
deteiben ! 

* * 

Liedemann Frigyesné 1877-ben lemondván az elnöki tiszt-
ségről, helyére, szerzett érdemeinél és hivatottságánál fogva Székács 
Józsefné, szül. Vörös Julia választatott, ki tisztét mind e mai napig 
lelkes ügyszeretettel, odaadó buzgalommal és áldásos eredmény-
nyel töltötte be, mindenkor arra törekedvén, hogy a nőválasztmány 
működését az egyetértés szellemének fejlesztése és fenntartása által 
tegye hasznossá és áldásossá, a mi a nagylelkű nőnek teljesen 
sikerült is. Megnyerő modorával, finom tapintatával, nevének vará-
zsával sok jó barátot, pártfogót szerzett az árvák szent ügyének. 

A nőválasztmány tagjai tiszteletteljes szeretettel ragaszkodnak 
hozzá, a férfiak választmánya teljes elismeréssel adózik a fenkölt 
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lclkületti elnöknó'nek, az árvák szive örvend, a mikor körükben 
láthatják. 

A közhangulatot iránta minden szónál ékesebben jellemzi 
azon tény, hogy 1895-ben beadott lemondását, hivatkozással hajlott 
korára és betegeskedésére, a nó'választmány nem volt hajlandó 
elfogadni és ő kénytelen volt meghajolni a közkívánat nyilvánulása 
eló'tt. Ezen elhatározását megkönnyítette a nó'választmánynak azon 
intézkedése, hogy a mikor a szükség kívánja, az elnöki teendó'k 
végzésére Haberern Jonathánnét, a választmány sokérdemü tagját 
kérte fel. 

Az 1860. évtó'l az 1895. év végéig a nó'választmányi tagok 
közül az említetteken kívül az ügy érdekében kiváló tevékenységet 
fejtettek ki a következó'k: 

Beliczay Imréné, Fuchs Rudolfné, az ó' önzetlen áldozatkész-
ségével, Zsigmondy Pálné, kinek neve az árvaházi emléktáblán is 
megörökíttetett, Dück Berta, Cséry Lajosné, kiváltképen az árvák 
élelmezésének javítását szorgalmazta. Minden évben egyszer az 
árvák vendégei voltak puszta-szent-ló'rinczi birtokán, mely szép 
szokását hű férje iránta való kegyeletbó'l és az árvák iránt érzó' jóin-
dulatából a nemes lelkű nó'nek halála után továbbra is fentartotta. 

Hunfalvy Pálné sok érdemet szerzett a karácsonyi ünnepélyek 
rendezése kürül. Marschalko Leoné, Gyöngyélyi Jánosné, Dániel 
Ernó'né, Liedemann Sámuelné, Holl Albertné, Steudemann Karolina, 
br. Prónay Róza, Szilassy Aladárné, Domanovszky Endréné, Guoth 
Sándorné, Mechwart Andrásné, Kovácsy Sándorné, Bolla Mihályné. 

A nőválasztmányi elnökök és tagok névsora : 
1859—1895. 

1874. Yédó' asszony : gr. Teleki Sándorné. 

Elnökök : 
1860- 1877. Liedemann Frigyesné. 
1878— Székács Józsefné. 

Tagok: 
1860—1863. Darier Anna. 
1860—1870. Dück Berta. 
1860—1887. Fuchs Rudolfné. 
1860—1862. Karczag Ágosta. 
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1860—1865. Karczag Karolina. 
1860—1862. Karafiáth Zsófia. 
1860—1895. Báró Kochmeister Frigyesné. 
1860—1862. Oszvald Kornélia. 
1860—1889. Schneider Józsefné. 
1860—1877. Székács Józsefné. 
1860—1862. Török Pálné. 
1862—1875. Beliczay Imréné. 
1862— Haberern Jonathánné. 
1862—1870. May er Antalné. 
1862—1887. Zsigmondy Pálné. 
1864-1873. Franz Lóra. 
1866—1880. Cséry Lajosné. 
1871— Hunfalvy Pálné. 
1871—1889. Marschalko Leoné. 
1874— Tisza Kálmánná. 

1874. Wallaszky Karolina. , 
1875—1882. Steudemann Karolina. 

1876. Ambrozovics Béláné. 
1878— Gyöngyélyi Jánosné. 
1878—1883. Liedemann Frigyesné. 
1881— Dániel Ernó'né. 
1881—1887. Patay Györgyné. 
1886—1888. Kenessey Albertné. 
1886— Liedemann Sámuelné. 

1887. Haggenmacher Henrikné. 
1887— Holl Albertné. 
1888—1890. Hutter Emilia 
1888—1891. Illyés Károlyné. 
1888— Mechwart Andrásné. 
1888— Steudemann Karolina. 
1890— Gregersen Gudbrandné. 
1891— Hegedűs Sándorné. 
1892— Domanovszky Endréné 
1892— Guoth Sándorné. 
1892— Horváth Ilona. 
1892 - Kovách Zoltánné. 
1892— Br. Prónay Róza. 
1892— Szilassy Aladárné. 
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1893— Kovácsy Sándorné. 
1894— Rakovszky Istvánné. 
1895— Végh Arthurné. 
1895— Bolla Mihályné. 
1895— König Gyuláné. 

A k a r á c s o n y . 
A karácsony a protestáns árvaháznak egyik legmagasztosabb, 

legszebb ünnepe. 
A télnek is van virágszaka, a kedély virágok rövid szép ideje, 

a kis emberek kikeletje, a felnőttek engesztelő napja, a karácsony. 
Ki életét szenteli valamely emberi hivatásnak, ki kötelessé-

gének teljes odaadással élvén, nem nézi csak a maga hasznát, 
hanem másokét is: az méltó követője annak, ki e napon kezdte 
meg dicső életét, hogy azt később testvérei bűneiért adja áldozatul. 

Ki a birtokszerzés, pénzkeresés élvezésénél nagyobbra helyezi 
életfeladatát, kinek szive melegen dobog embertársaiért, ki, hol 
Ínséget lát, siet segíteni: az méltó követője annak, ki szegénynyé 
lett érettünk, hogy az ő szegénységével meggazdagodnánk. 

Az Isten legdrágább mennyei adományával áldotta meg az 
emberiséget e napon, elküldvén az ő egyszülött fiát, a minek 
emlékére ünnepelvén a karácsonyt, azt méltán az adás ünnepének 
mondhatjuk. 

Adunk, nemcsak hogy Ínséget enyhítsünk, hogy segítsünk, 
adunk, hogy örömöt szerezzünk; adunk hálából azon mennyei 
adományokért, melyekben e napon mi is részesültünk; adunk, hogy 
bebizonyítsuk emberi magasabb méltóságunkat, mely ott kezdődik, 
hol az önzés megszűnik. 

Azért adunk e napon a szegény szülőtlen árváknak, mind-
nyájunk fogadott gyermekeinek, mert gondjukat az Űr mindnyá-
junkra bízta. 

Es valóban magasztosabb valami nem lehet azon tudatnál, 
hogy az árvák öröméhez mi is hozzájárultunk valamivel. 

Ilyen boldogító tudata lehetett mindazon nemeslelkü ember-
barátoknak, kik árváinkról megemlékezvén, adományaikkal örömöt 
szereztek nekik karácsony napján és tették azt az adás ünnepévé. 

Es Isten dicsőségére legyen mondva, árvaházunk karácsonya 
mindenkor gazdag vala az adományokban, melyeket neki a fele-
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kezeti válaszfalakat nem ismerő tiszta szeretet juttatott, mely tény, 
hogy az adakozók sorában sok a katholikus és még több az izraelita, 
emeli az ünnep magasztos jelentőségét. 

A karácsonyt megelőző hetekben az előkészületek miatt az 
öröm ünnepére úgy az egyesületben, mint az árvaházban az élet 
mozgalmassá válik, folyik a munka buzgón, nagy serényen, hogy 
az eredmény minél fényesebb legyen. Az egyesület elnöke kérő 
leveleket intéz az árvaház jótevőihez s az ismertebb emberbará-
tokhoz tekintet nélkül hitfelekezeti hovátartozásukra és kérelme 
nem marad pusztában elhangzott szónak. Kisebb, nagyobb adomá-
nyok egymásután érkeznek az árvaházba. Az összes fővárosi és egyes 
vidéki malmok lisztet, kását, darát küldenek. 1895-ben 18 zsák 
lisztet egyenként 85 kg. súlylyal kapott az intézet: a pesti henger 
malom-társaság egymaga hét zsákkal küldött és ezt cselekedte 
minden karácsonykor az intézet fennállása óta. Társulatok, vagy 
egyesek tűzi fát, kőszenet szállítanak, így a «Salgótarjáni kőszén-
bánya részvény társulat» minden karácsonykor 200 métermázsa kő-
szenet ajándékoz, a mi nagy jótétemény intézetünkre, mely évente 
mintegy 1000 mmázsa kőszenet fogyaszt. A kereskedők fűszer- és 
gyarmatárúkat, mások meg háztartási czikkeket, tanszereket, játé-
kokat, könyveket, ruhaneműeket; gyárosok szappant, keményítőt, 
papirt, élelmi szereket küldenek stb. 

Vannak sokan, kik felszólítás nélkül is igen hasznos és érté-
kes tágyakat küldenek. Volt olyan, ki zongorát, egy másik nagy-
lelkű emberbarát meg phisharmoniumot, a harmadik iskolai padokat 
stb. ajándékozott az intézetnek. 

A karácsonyfa-ünnep rendezése dolgában fáradhatatlan buz-
galmat és lelkes tevékenységet fejtenek ki különösen a nőválaszt-
mány nemes keblű tagjai. A karácsonyesti ünnepély a nőválaszt-
mány áldásos munkálkodásának egyik legfényesebb eredménye. 
Az ünnepély közeledtével a tagok kezükben a gyűjtő-ívvel fel-
keresik közelebbi és távolabbi ismerőseiket pénzgyűjtés czéljából 
és boldogok, ha minél több résztvevő kebelre találnak, ha minél 
több könyörforrást nyithatnak. 

A keresztyénség hatalma: a szeretet, fényes eredményű munkát 
végez ilyenkor, mert Isten áldása jár vele. 

Az 1895. évi karácsonyfa-ünnepre a nők összesen 2419 frt 30krt 
gyűjtöttek, mely összegből az árváknak ajándékot vesznek, beszer-
zik az egész évre szükséges fehérneműeket, a kelméket a leányok 
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ruházatához, kiegészítik a leltárt, a fenmaradó összeg pedig az 
intézet czéljaira fordíttatik. 

A karácsonyi gyűjtések fokozatos emelkedésének megvilágo-
sítására szolgáljanak ez adatok: 1860-ban begyűlt: 171 frt 14 kr.; 
1870-ben 833 frt 44 kr.; 1880-ban 1393 frt; 1890-ben 1544 frt 40 kr.; 
1895-ben 2419 frt 30 kr. 

1860—1895-ig a nőválasztmány tagjai összesen 42,653 frt 
54 krt gyűjtöttek az árvák karácsonyfa-ünnepére. 

Választmányi határozat folytán 1860—1869-ig szokásban volt, 
hogy a karácsonyi gyűjtésből a rendes kiadások levonása után 
fenmaradó összeget takarékpénztárilag külön kezelték oly rendel-
tetéssel, hogy abból az árvaházból kilépő árvák segélyeztessenek. 
1869-ben 968 forintból állott ezen segélyző alap, mely aztán a 
kilépett árvák között szétosztatott. 

A nőválasztmány tagjai azonban nemcsak pénzt gyűjtenek, 
hanem egyéb hasznos tárgyakat is, mint vásznat, kelméket, ruhá-
kat, czipőt, varró- és konyhaeszközöket, élelmi szereket stb. stb., 
mely czélból sorra járják a jószívű kereskedők és iparosok üzleteit, 
a hol vásárolnak is, meg kérnek is. 

Nagy az öröm, hogy telik az éléskamra, meg a ruhatár, melyek 
már fogytán vannak karácsony felé. A beérkező adományokat 
suttogva fogadják az árvák, ők tudják miért. A nagyobb növen-
dékek már nem nézhetik tétlenül a Jézuska munkálkodását, nekik 
maguknak is abban segítőleg részt kell venniök, ajándékok hoza-
tala és más egyéb ilyenkor előforduló munkálatok teljesítése által. 

Ily gondos előkészületek után deczember 23-án a délutáni 
órákban megjelennek az árvaházban a nőválasztmány egyes tagjai 
és ott zárt ajtók mögött tündérlakot varázsolnak két nagy terem-
ből. Mindkét teremben egy-egy hosszú asztal nyúlik el egyik a 
fiúk, a másik a leányok számára. Azokra annyi tányért raknak, a 
hány árva van, tájékozás végett ellátván a tányérokat névjelző 
papírlappal. És most kezdődik az ajándékok kiosztása, tekintettel a 
korra és érdemre. A tányérok csakhamar megtelnek ínycsiklandó 
süteménynyel, kalácscsal, diós és mákos patkóval, czukorkákkal; 
a tányérok mellé pedig játékot, könyvet, tanszereket és más egyéb 
hasznos dolgokat raknak. A gazdag adományból bőven jut minden 
gyermeknek, a mi a szemnek, szájnak kedves, a léleknek hasznos. 

Míg a nők egyik része e kiosztásokkal foglalatoskodik, addig 
mások meg a fal mentén felállított asztalok rendezése körül szor-
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galmatoskodnak. Ide kerülnek a szövetek, vásznak, ruhák, házi 
szükségletek, élelmi szerek, melyek jó részt a begyült pénzen 
vásároltattak. A nők egy harmadik csoportja azalatt három nagy 
karácsonyfát diszít fel apró gyertyával és különfélénél különfélébb 
aprólékossággal. 

Végre három-négy órai szorgos munkálkodás után minden 
készen és rendben van. 

Deczember 24-én a várva várt nap beköszönt. Délután három 
és négy óra között egymásután érkeznek a vendégek, az árvák 
jótevői, hogy résztvegyenek az árvák örömében, kik már lázas 
nyugtalansággal várják a pillanatot, mely előttük feltárja a két 
terem titkait. 

Pontban négy órakor a karácsonyfa gyertyácskái meggyúj-
tatnak és az árvák páros sorban az árvák atyja vezetése mellett 
belépnek a tündéries fényű terembe, melynek egyik részét már 
elfoglalta a díszes résztvevőség. 

Adott jelre énekre nyilik az árvák ajka, melynek végeztével 
a rögtönzött szószékre lép a hitszónok és alkalmi szónoklatot 
tart. Annakelőtte magyar és német, 1891. óta azonban csak magyar 
hitszónoklat tartatik. A befejező ima és áldás után az árvák éneke 
fejezi be az ünnep vallásos részét. 

Hosszas várakozásra végre elérkezett a várva várt pillanat, 
mely birtokukba juttatja a Jézuska adományait. Az ünnepi csöndet 
az öröm kedves zaja váltja fel. A 104 árva sietve lép az asztalok-
hoz és keresi a nevét mutató papirlapocskát és a mikor azt meg-
találták, örömmel vizsgálják a sok és szép ajándékot. 

A boldogság sajtolta könyek, a melyek ilyenkor az árvák és 
a bennük gyönyörködő nemeslelkű emberbarátok szemeiben ragyog-
nak, azok az árvaházi karácsonyünnepélynek — legszebb ékességei. 

Az egyesület titkárai. 
A titkári tiszt sok és sokféle munkával jár. A titkár újabb 

időben egyszersmind ügyvédje és jogi képviselője az egyesületnek. 
A titkár vezeti a jegyzőkönyvet, összeállítja az évi jelentést, elin-
tézi a beérkező összes jogügyi iratokat, ő szerkeszti a jogi termé-
szetű beadványokat. 

E sok munkát, időt és fáradságot igénylő tisztet minden díj 
nélkül, tisztán ügyszeretetből végezték az eddigi titkárok. Találják 
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jutalmukat a nemes tett boldogító tudatában. Az egyesület titkárai-
nak névsora 1859—1895-ig: 

1859—1860. Biberauer Tivadar (főmérnök). 
1860—1862. Schmidt Titusz (ügyvéd). 
1863—1868. Dr. Koller Gyula (orvos). 
1869—1871. Dr. Grunwald Róbert (ügyvéd). 
1872—1881. Farkas József (theol. tanár). 
1882—1890. Dr. Liedemann Károly (ügyvéd). 
1891— Dr. Csengey Gyula (ügyvéd). 

Az egyesület pénztárosai. 

Nagy és nehéz munkát végez az egyesület pénztárosa. Azt a 
sok kisebb-nagyobb adományt, mely részint az egyesület tagjaitól, 
részint az ország különböző vidékeiről egyes jótevőktől néha kraj-
czárokban befoly, mind ő veszi számba, ő nyugtázza és könyveli el. 
Azt a sok rendbeli adományt ő veszi át, ő adja ki. 

Minden hó utolsó napján átadja az árvaház igazgatója a pénz-
tárnak kifizetés végett az összes havi számlákat, melyek az árvák 
élelmezésére, ruházatára, háztartási beszerzésekre, épület fentartásra 
és sok más egyéb szükségletre vonatkoznak, felveszi a tisztviselők 
havi illetményeit; mindezen kiadásokat az ő gondjaira bizott pénz-
tárból fedezi. 

Az egyesület összes kiadásait ő fizeti ki a pénztárból; nyilván 
tartja a tagok létszámát, az egyesület pénzét, értékpapírjait; ellen-
őrzi a tagok járulékainak behajtását stb. 

Érdemleges munkálkodását az egyesület elismerése kiséri. 
Mint pénztáros, kiváló érdemeket szerzett magának Hor-

nyánszky Viktor nyomdatulajdonos, ki az egyesület alapító bizott-
ságának tagja, 1859-ben az egyesület alelnöke és pénztárosa, 
1863- 1882-ig mint a választmány tagja egyszersmind pénztáros 
is volt. 

Az ő érdeme nemcsak abban állott, hogy a pénztárosi teen-
dőket 20 éven át teljesen díjtalanul s nagy elfoglaltsága mellett is 
a legnagyobb buzgósággal végezte, hanem ezen kívül a protestáns 
lelkészekkel fennállott összeköttetései segélyével folyvást újabb és 
újabb jövedelemforrások fölfedezésén, újabb jótevők, adakozók 
megnyerésén fáradozott. 

A bpcíti prot. oru. irvacgyes. is árvah. tört. 6 
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Az 1882. évben váratlanul bekövetkezett halála súlyos csapás-
ként nehezedett a választmányra, a mely elhunyta felett mély 
bánatának közgyűlési jegyzőkönyvében adott kifejezést és az árva-
ház alapítása és felvirágzása körül szerzett bokros érdemeiért a hálás 
elismerés jeléül nevét az árvaház emléktábláján megörökítette. 

Áldott emlékét az árvák hálás kegyelete őrzendi! 

Pénztárosok: 
1859. Hornyánszky Viktor (szerkesztő). 

1860—1862. Fiedler József (kereskedő). 
1863—1881. Hornyánszky Viktor (nyomdatulajdonos). 
1882—1886. Jákobéi József, ág. hitv. ev. egyházi pénztáros. 

1887. Bendl Henrik, ág. hitv. ev. egyházi pénztáros. 
Ellenőr: Mikolik Gyula, ág. hitv. ev. egyház-pénztári 

ellenőr. 

A választmány bizottságai. 
Brocskó Lajos előterjesztése alapján határozatba ment, hogy 

úgy a férfi, mint a nőválasztmány tagjainak száma emeltessék a 
mindinkább növekedő terhek részarányos megosztása czéljából, s 
hogy új erők bevonása által azok révén újabb segélyforrásokat 
nyisson az egyesületnek és hogy a választmányban helyt adjon a 
különböző társadalmi állások képviseletének. Ezen határozat végre-
hajtást nyert 1885-ben, a mikor a férfiválasztmány tagjainak száma 
14-ről 23-ra emeltetett, beleszámítván az elnököt és alelnököt is. 
A nőválasztmány évről-évre emelte a tagok számát 12-ről 20-ra. 

Ugyancsak Brocskó Lajos javaslatára az ígyen bővített választ-
mány tagjaiból bizottságok alakíttattak, hogy a hatáskörükbe eső 
ügyek intézői és ellenőrzői legyenek, és hogy minden fontosabb 
javaslat előbb bizottságilag tárgyaltatván, annak megokolt vélemé-
nyével kerüljön döntés végett a választmány elé. 

Alakíttatott négy bizottság, u. m. 

a) a tanügyi bizottság, 
a melyre a nevelés, tanítás és egészség körébe vágó ügyek tar-
toznak. Elnökei voltak: dr. Ballagi Mór, Péterfy Sándor és Doleschall 
Sándor; 1892. óta Szőts Farkas az elnöke. E bizottság tanácsko-
zásaiban részt vesznek a nőválasztmány által kiküldött tagok is. 

Tagjai: Domanovszky Endréné, Haberern Jonathánné, Hun-
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falvy Pálné és br. Prónay Róza. Dr. Ballagi Aladár, dr. Bókay 
János, dr. Habercrn Pál, dr. Heinrich Gusztáv, Kenessey Béla, 
Szilassy Aladár, dr. Szontagh Félix, dr. Zsigmondy Jenó'. Hivatal-
ból : Brocskó Lajos igazgató. 

b) a gazdasági bizottság. 
Intézi a házfentartási és házberendezési dolgokat. Elnöke lett 

Stephany Lajos után 1893-ban Kéler Napoleon. 
Tagjai: Beliczay Béla, Darányi Kálmán, dr. Liedemann 

Károly, Stephany Lajos. Hivatalból: Brocskó Lajos igazgató. 

c) a kérvényi bizottság. 
Tárgyalja a beérkezett felvételi kérvényeket és kijelöli a fel-

veendő' árvákat. Elnöke: Szilassy Aladár. 
Tagjai: dr. Csengey Gyula, dr. Haberern Pál, Horváth Sán-

dor, dr. Szontagh Félix, Szőts Farkas, Hivatalból: Brocskó Lajos 
igazgató. 

d) számadás-vizsgáló bizottság. 
Vizsgálja a pénztárt és a számadásokat. Elnöke: Stephany Lajos. 
Tagjai: dr. Koller Gyula, Perlaky Elek, egy tag hiányzik. 

Az á r v a h á z j ó t e v ő i . 
Alapítványok és hagyományok. 

100 forintos. 
1860. Schncidcr Józsefné Budapesten 

» Dr. Zimpel Ch. Fr. Budapesten. 
1861. Parragh János n.-szokolyi ev. 

ref. lelkész. 
1864. Dobsina városi község. 
1865. Kingaut Konstanczia Bpesten. 

» Dcbreczcn város. 
» Linbcrgcr István és neje Buda-

pesten. 
1867. Breznyik János Selmeczen. 
1868. Halka Sámuel és neje Pap Ág-

nes kadarkuti ref. lelkész. 
» Flcischl Dávid Budapesten. 
» Daray Imre Budapesten. 

1869. John Ludovika Budapesten. 
» Pest megyei ev. cspcrcsség Pi-

lisen. 

1870. Véssey Lajosné, Radó Krisztina 
Vésén. 
Dr. Ploss Lajos Budapesten. 
FarkasJ ánosné — Dömötör Etel 
Nagv-Atádon. 
Ajtay Sámuel Nagy-Atádon. 
Bozó Pál Szirákon. 
Puskás János ret. lelkész. 
Oroszy József és neje Sió-Ma-
roson. 
Lónyay Menyhért Budapesten, 
gr. Mikó Imre Budapesten. 

1871. Mokry Istvánné. 
Magyari Sámuel Gyönkön. 
legiij. gr. Ráday Gedeon Buda-
pesten. 

1872. Melchior György Budapesten. 
6* 
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1872. Ács Károly. 
1873. Kunszentmiklósi ref. egyház. 

» Thalmayer A. Budapesten. 
» Geiszt Gáspár Budapesten. 
» Herzberg Simonné Budapesten. 

1874. Türsch Nándor Budapesten. 
» Orbán Ferencz Budapesten. 
» Kazinczy Istvánné, sz. Kovács 

Júlia Czinderi-Bogádon. 
1875. Gózon Gyula ref. lelkész Kilitin. 

» Brüll Miksa és Gusztáv Buda-
pesten, atyjuk emlékére. 

» Bernát György Tasson. 
» Zelenka Dániel Vanyarczon. 
» Dr. Kovács Sebestyén Bpesten. 

1876. Andaházy Gabriella Budapesten. 
» Csilléry Lajos ref. leik. Szadán. 
» Somogyi Julianna Szadán. 
» Dona Demeter Szadán. 
» Ery Ferencz ref. leik. Pacséron. 
» Müller János Pacséron. 
» Rimaszombati ev. gyülekezet. 
» Bálint József ref. lelkész Rákos-

palotán. 
» Pap Gábor ref. lelkész Köböl-

kúton. 
1877. Adams György Budapesten. 

» Zeke Lajos ref. leik. Siklóson. 
» Tisza Kálmán Budapesten. 
» Török Pál Budapesten. 

1878. Alsó-borsodi ref. esperesség. 
1879. Naeff Karolina Budapesten. 

» Br. Prónay Dezső Budapesten. 
» Zólyomi ev. esperesség Beszter-

czebánván. 
» XIII. szepesi városi ev. espe-

resség. 
1880. Gózon Lajos. 

» özv. Prónay Gáborné br. Buda-
pesten. 

» Solti ev. esperesség. 
» Alsó-zempléni ref. egyházmegye. 
» Kovács Ferencz Hódmezővásár-

helyen. 
» Kohner testvérek, Kohnerné, sz. 

Sváb Luiza emlékére Bpesten. 
» Bácsi ev. esperesség. 

1880. Barsi ev. esperesség. 
1881. Deák Ignácz Budapesten. 

» Rumpeles Mihály és neje Buda-
pesten. 

» Andaházy László Budapesten. 
» Heidelberg L. W. Budapesten. 
» Miklovicz Bálint ref. lelkész 

Hódmezővásárhelyen. 
» László József ref. leik. Kócson. 
» Felső-baranyai ref. esperesség. 
» 12 ref. temetkezési egylet Hód-

mezővásárhelyen. 
» Pesti ev. német egyház. 
» Debreczeni ref. egyház. 
» Sepsii ref. esperesség Hidvégen 

u. p. Földvár, Brassó m. 
1882. Váradi Minka Budapesten. 

» Galambfy Vilmos Budapesten. 
» Bernát István Budapesten. 
» Morvay Ferencz ev. ref. lelkész 

Szaporczán. 
» Purgly Sándor. 
» Pesti magyar ev. egyház Buda-

pesten. 
» Olajos Teréz Budapesten. 
» Szikurai Rebeka Budapesten. 
» özv. Németh Sámuelné Bpesten. 
» Nyíregyházi ev. esperesség. 

1883. Kugler Henrik Budapesten. 
» Bükk László. 

1884. Nagy András és neje Mucsi 
Mária Hódmezővásárhelyen. 

» Tornyai Schosberger Henrik 
Budapesten. 

» 1874. évben végzett budapesti 
ev. ref. theologusokBudapesten. 

1885. Weiss Berthold Budapesten. 
1886. Özv. Gratzl Ferenczné. 
1888. Szabó Károly Budapesten. 

> Fuchs Rudolf Budapesten. 
» Saxlehner Emilia Budapesten. 
» Kutlánya János Budapesten. 

1889. Ökröss Bálint Budapesten. 
» Dr. Külley Zoltán Budapesten. 
» Zámoryné-Káldy Ida Bpesten. 
» Abauj ref. egyházmegye Bpesten. 

1890. Weinhaud Antal Budapesten. 
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1890. Witty Sándorné Budapesten. 
1891. Beregszászy Lajos Budapesten. 

» Dr. Nagy Vilmos «Beliczay Ilo-
na» emlékére Komárom. 

1892. Gcibel Hermann Budapesten. 
Tornai ev. ref. egyházmegye. 

» BÖngérfi János Budapesten. 
> Fabiny Teofil Budapesten, édes 

anyja emlékére. 

1892. Fabiny Gyula és testvérei Buda-
pesten, édes anyjuk emlékére. 

» Dr. Mészáros Károly Bpesten. 
1894. Barkassy Béla. 

» Dr. König Mór. 
1895. Zsilinszky Mihály Budapesten. 

» Mendege István Omoraviczán. 

1 0 0 — 

1861. Liedemann S. F. és neje frt 
Budapesten 210.-

1862. Ullmann K. Budapesten 200.-
1864. Meynier Károly Fiume .200.-
1865. Dreinhofer Henrik Buda-

pesten 300.-
1867. Mehnert Gyula Bpesten 300.-

» Id. Barber Ágoston Buda-
pesten 200.-

1868. Gr. Karácsonyi Guidó Bu-
dapesten 300.-

1869. Nyiri József Budapesten 250.-
1870. Zsigmondy Pál és neje 

Budapesten 200.-
1872. Kornádi Nagy Dánielné 

Jibay Lidia és Kornádi 
Nagy Erzsébet emlékére 
Solton 406.-

1873. Soltész Lajos Nagy-Bajom 200.-
» Br. Podmaniczky Gézáné 

Budapesten 300.-
» Nagv Zsuzsánna Patientia 300. -

1874. Dcutsch Bemátné atyja 
emlékére Budapesten . 300.-

» Özv. Jálics F. A.-né férje 
emlékére Budapesten . 200.-

» Ehrcnfeld Benjámin Bu-
dapesten 400. -

» Pollák Rudolf Bpesten . 200,-
» Maycr János Budapesten 200.-

1875. Paulovits György Bpesten 200.-
1876. Walthier Alajos Bpesten 200.-
1878. Gcduly Bogyoszló evang. 

lelkész és neje Benczúr 
Zsuzsánna Gután . . . 200.-

1879. Miklovics György Rima-

500 forintig. 
szombaton «Ida»-alapít- frt 
vány Budapesten . . .240.— 

1880. Ullmann Károly Bpesten 300. — 
1882. Láng Erzsébet «Anna»-

alapítvány Budapesten . 200.— 
1883. Tornyai Schossberger N. 

és Hatvani Deutsch Adél 
Budapesten 200. 

1884. Lazits Péter Budapesten 131.47 
» Dr. Borbély József Buda-

pesten 200.— 
1885. Szabó József Nagyvárad. 416.61 
1886. Dr. Szelényi Károly Bu-

dapesten 200.— 
» Szakonyi István Bpesten 200.— 
» Schmidt József Bécsben 200.— 

1887. Nyikos Péterné-Papp Ka-
rolina 200. -

» Fuchs Rudolfné Bpesten 200.— 
1888. Leyritz Károlyné-Moysi-

sovits Róza Budapesten 200.— 
» Br. Prónay Róza anyja 

emlékére Budapesten . 320.— 
» Tisza Kálmánné Bpesten 200. — 

1889. Thenke LászlónéSárközy 
Erzsébet Budapesten. .200.— 

» Özv. Kund Vilmosné Bu-
dapesten 200. — 

» Wolfner Gyula örökösei 
Budapesten 400,— 

1890. Szeles László Bpesten .200,— 
> Dr. Kovács Sebestyén 

Endréné, — Lumniczer 
Júlia emlékére Budapesten 200.— 

1891. Fröhlich Frigyes Bpesten 200,— 
1892. Kovács Sámuel Bpesten 112.32 
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1893. Rakovszky Istvánné Bu-
dapesten 120.— 

» Gaál Lajos Szepezden . 120.— 
1894. Drexler Béláné, sz. Ge-

guss Malvina Budapesten 200. — 
» Takács Lajos Budapesten 200. — 
» Végh Arthur és neje Ha-

jós Erzsébet Bpesten . 200. — 

1894. Krausz Mayer Bpesten .200.— 
» Böhmné-Ringauf Melanie 

«Ringauf Hugó» emlé-
kére Budapesten . . . 200. — 

» Nánássy Lajos Márama-
ros-Szigeten 243.51 

1895.Machlup Adolf. . . .200,— 
» Pósfay István . . . . 400.— 

500 for 

1867. Kralovánszky György Bpesten. 
1871. Gr. Zichy János Budapesten. 
1877. Unger Henrik örökösei Bpesten. 
1880. Nagy József Budapesten. 
1883. Br. Podmaniczky János Bpesten. 

» Röck István Budapesten. 
1884. Hugmayer Károly Budapesten. 
1885. Langheinrich A. Budapesten. 

500—1000 

1870. Gr. Károlyi Tiborné Bu-
dapesten 700. — 

1878. Melchior Magdolna Buda-
pesten 532.50 

1881. Beliczay Béla Bpesten .800.— 

1886. Mosánszky Róbert Budapesten. 
1888. Ihász Lajos Lörintén. 
1892. Horváth Mihály és neje Szikszay 

Zsófia Budapesten. 
1893. Özv. Deutsch Bernátné Buda-

pesten. 
189+. Pollák Istvánné, szül. Boden-

dorfer Henriette. 

forintig. 

1886. Horváth József Bpesten 638.78 
» Stinner Pálné, Weisz Ka-

talin Budapesten . . . 600.— 
1895. Nagy Sándor és neje Győ-

rött 894.44 

1000 forintos. 

1870. Gr. Gyulai Albert Budapesten. 
1871. Spresser Pál Budapesten. 
1872. Berger Dávid Budapesten. 
1874. Hoffmann Frigyes örökösei Bu-

dapesten. 
» Gebhardt Magda, sz. Kriszt 

Budapesten. 
» Fogler Jánosné, sz. Madarász 

Róza Budapesten. 
» Tornyai Schossberger S. V. 

Budapesten. 
» Fuchs Mór és neje Budapes-

ten. 
1875. Id. Barber Ágoston Budapes-

ten. 
» Wartenbergi Dräsche Henrik 

lovag Bécs. 
1875.Várady Károly Budapesten. 

1878. Dr. Kovács Sebestyén Endre 
Budapesten. 

1882. Posch Francziska Budapesten. 
1888. Fábián Lajos Nagyváradon. 
1889. Fuchs Gusztáv Budapesten. 
1890. Saxlehner András Budapesten. 

» Lorenz Jánosné, sz. Traiber Anna 
Budapesten. 

1891. Bélavárv Ferencz. 
1892. Br. Prónav Róza. 

» Faber Fülöp Budapesten. 
1894. Ganz és társa vasöntő- és gép-

gyár r.-t. Budapesten. 
1895. Sréter Klára. 

» Oswald Pál és neje Rumpf Anna. 
» Dr. Elischer Boldizsár. 
» Névtelen. 
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1000-4000 forintig. 
1868. Peja Ödön és neje Buda-

pesten 1800.— 
1876. Paphegyi Katalin Buda-

pesten 2489.91 
1880. Riedle Miksa Bpesten .2100,— 
1884. Dr. Schulek Vilmos «Lie-

demannn Frigyesné, sz. 
Recke Róza» emlékére 
Budapesten . . . . 2000.— 

1889. Haggenmacher Henrik 
neje emlékére Bpesten 2000.— 

1893. Özv. Fuchs Rudolfné 
Budapesten . . . . 1022.— 

1886. Pique-Dame Bpesten .2484.— 
1894. «Névtelen» Br. Koch-

meister F. útján Buda-
pesten 1072.— 

4000 forintos (ágyalapítvány). 
1882. Báró Laffert Antal «Bánó An-

talka» alapítványa Rákos-Csa-
bán. 

1884. Langheinrich Lenke «Langhein-

4000—10,000 forintig. 
1874. Br. Bésán József Buda- 1885. Bujanovich Jánosné, sz. 

rich Frigyes és Anna» alapítv. 
Budapesten. 

1893. Gróf Karácsonyi Guidó Buda-
pesten. 

pesten 5000.— Koppy Mária Bpesten 5000.— 

10,000 forintosok. 
1885. Küttcl Jozefa Budapesten. 
1892. Schneider Jószef és neje, szüle-

1884. Zsivora György Buda-
pesten 13,500.— 

1888. «Jó-szív» egyesül. Bu-
dapesten 12,490'58 

tett Mosánszky Zsuzsanna Buda-
pesten. 

10,000-en felüliek. 
1889. Dr. Wagner János 

Budapesten . . . 167,239 06 

Pique-Dame. 
Kéler Napoleon a választmánynak fáradhatatlan buzgó tagja, 

nemcsak egyesületünk, hanem azonkívül hasonló érzelmű barátjai 
körében is lelkesen támogatja s eló'mozdítja árváink ügyét, így 
a szórakozást is az árvák javára fordítandó 1885-ben otthonában 
megalapítá a * Pique-Dame» társaságot, a mely kettős czél eléré-
sére törekszik. 

Ez a társaság kezdetben családi, később baráti körben he-
tenként egyszer whist-játék útján szórakozva pihen a komoly 
munka után, s hogy ebből a szórakozásból az anyagi érdeknek 
még látszata is kizárassék, s hogy a játék kedvezőtlen esélyei is 
a nemesen érző tagok lelki megnyugtatására szolgáljanak: awihst-
játék nyereség és veszteség eredményét teljesen a jótékonyság 
oltárára áldozza; szabadságukban állván a társaság tagjainak a jó-
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tékonyság alapját az alapszabályokban megállapított önkéntes ado-
mányaikkal is gyarapítani. 

A négy taggal megalakult s néhány év multán 10 tagra fel-
szaporodott családias jellegű társaság elhatározta, hogy szórako-
zása és egyéb önkéntes adományai útján évről-évre befolyó ösz-
szes jövedelméből a protestáns országos árvaházban 4000 frtos 
ágy-alapítványt létesít oly módon, hogy évi bevételeit gyümöl-
csöztetés végett mindenkoron átadja a protestáns országos árva-
egyesületnek mindaddig, a míg ezen gyarapítás folytán a tőke 
4000 forintra növekedvén, 5°/0-os évi kamatai egy árva évi eltar-
tására kellő fedezetet nyújtanak; egyelőre megengedi azonban, 
hogy az időközi kamatokat az alap teljessé válása előtt is az 
árvaház élvezhesse. 

Ez utóbbi ideiglenes határozatát 1895-ben akként módosítá, 
hogy jövőre az időközi kamatok is a tőke gyarapítására fordíttas-
sanak, a czél mielőbbi megvalósíthatása érdekében ; de hogy az 
árvaház e miatt rövidülést ne szenvedjen, kárpótlásul évi 50 frtnyi 
adományt juttat részére, és ezt az 1895. évben végre is hajtotta. 

Az alap ma 2484 forintból áll, mely összeg annyira a követ-
köző évi befizetésekből növekett: 

Befizettetett: 
1885-ben . . 40 frt 66 kr. 
1886-ban . . 82 frt 34 kr. 
1887-ben . . 251 frt 66 kr. 
1888-ban . . 225 frt 34 kr. 
1889-ben . . 300 frt. 
1890-ben . . 350 frt. 
1891-ben . . 100 frt. 
1892-ben . . 150 frt. 
1893-ban . . 200 frt. 
1894-ben . . 400 frt. 
1895-ben . . 300 frt. 
1895. évi kamat . . . . 84 frt. 

Összesen: 2484 frt. 

íme a nemes szórakozás keretében a jó akarat, az egyetértő 
összetartás minden nehézség nélkül mily áldásthozó nagy dolgot 
művelhet. Ha társadalmunkban e követésre méltó szokás megho-
nosodnék, ha úri köreink, kaszinóink hasonló módon járnának el, 
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mennyi szépet, nemest és jót, művelhetnének; hány lélek mentet-
nék meg az erkölcsi és anyagi tönktó'l; a társadalomnak, állam-
nak mily fontos szolgálatokat tehetnénék! 

A Pique Dame» ma már a következő' 11 tagból áll: 
1. Bajza Lajos, m. áll. vasúti főmérnök. 
2. Bexheft Mór, kir. tan. nyug. m. áll. vas. vezérfelügyelő. 
3. Bielek Miksa, műegyetemi tanár. 
4. Fleischer Péter, cs. és kir. tüzér százados. 
5. Forcher Adolf, m. áll. vasúti főfelügyelő. 
6. Horváth Mihály, ügyvéd. 
7. Joób Károly, takarékpénztári igazgató. 
8. Kéler Napoleon, építész. 
9. Dr. Kéler Zoltán, ügyvéd. 
10. Zimmermann, m. áll. vasúti főmérnök. 
11. Zsembery Kálmán, kir ítélőtáblai biró. 

Az ég áldása kísérje e nagylelkű, fenkölt gondolkodású fér-
fiakat nemes működésükben, mely mintaképül szolgáljon arra 
nézve, mikép lehet és kell a nemes szórakozást összhangzatba 
hozni a jótékonysággal. 

Az 1895. évi Sylvester-estén igen szép és megható ünnepély 
folyt le az árvaházban, a melyen a «Pique-Dame» társaság tagjai-
nak az árvák iránt érző jó indulatukról ismételten alkalmunk volt 
meggyőződni. Az árvák előzetesen értesülvén jótevőik látogatásáról, 
tiszteletükre kézimunka (slöjd) kiállítást rögtönöztek és szini s 
szavalati előadást rendeztek, a melyre az egyesület szeretve tisztelt 
elnökét is meghívták, úgy a nőválasztmány tagjait is. 

Délután hat órakor jelentek meg a «Pique Dame» társaság 
tagjai. Mindenekelőtt megtekintették a munkakiállítást, örömmel 
győződvén meg az árvák ügyességéről és szorgalmáról; azután 
sorra járták a ház összes helyiségeit, melyeknek dísze : a rend s 
tisztaság kellemes hatást gyakorolt reájuk. Ezalatt a kis színészek 
szívszorongva várták a nagy vendégek megjelenését, a kiket 
beléptükkor az egybegyűlt árvák szives köszöntéssel üdvözöltek, 
mire megkezdődött az előadás. Előadták Barkóczyné Dömök 
Antónia Az okos anya» czímű, az ifjúság számára jelesen írt 
színművét; egyik volt növendék pedig szavalt. 

A társaság tagjain kívül e jól sikerült előadáson jelen voltak: 
dr. Kovácsy Sándor egyesületi elnök, Domanovszky Endréné a 
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nőválasztmány részéről; továbbá Reimer Géza kir. aljárásbiró, Benkő 
Henrik, a m. kir. opera karnagya stb. 

Az előadás végeztével szép soros párban a növendékek levo-
nultak az ebédlőbe, hogy ott a régi szokáshoz híven leszereljék a 
karácsonyfákat. Gyertyácskáikat csakhamar meggyújtották, azután 
körülállták a mindenféle süteménynyel s csecsebecsével gazdagon 
megrakott s fényárban uszó három nagy fát és a mikor a vendé-
gek az ebédlőbe léptek, rázendítettek egy szép karácsonyi énekre. 
Két ilyen dal eléneklése után siettek asztalaikhoz, mert a párolgó 
vacsora már türelmetlenül várta őket, a mi miatt a fák leszerelését 
is el kellett halasztani. 

Most szerepcserével új és változatos kép tárul elénk. A ven-
dégek vendéglátók, az árvák meg vendégeik lettek. A mai bőséges, 
a gyermek szemének, szájának kívánatos vacsorával a «Pique-
Dame» társaság lepte meg az árvákat, hogy örömet szerezzen 
nekik. Azonban a jótevő urak öröme is teljes, a mint maguk előtt 
látják a vigan s jóizűen falatozó 104 árvát; leereszkedő nyájas-
sággal, lekötelező szívességgel maguk szolgálják ki őket, egyik 
süteményt, a másik almát, a harmadik diót oszt stb. Hogy miként 
jutott az intézetbe e sok jóétvágyú apró ember kielégítésére szük-
séges nagy mennyiségű étek, azt az árvák nem tudják, oly észre-
vétetlenül történt beszállíttatásuk; annak egyedüli megmondhatója 
dr. Kéler Zoltán, ő meg az utolsó, ki e titkot elárulja. 

Az étkeit illetőleg ritkaság számba menő s bőséges vacsora 
már teljesen kielégítette a gyermeksereget és mégis hátra vannak 
felbontatlan csomagok, várván leleplezésüket, vájjon azok mit rejt-
hetnek magukban ? A titok leple csakhamar lehullott. A vacsora 
utáni ima elmondása után Kéler Napoleon a rejtélyes csomagok-
hoz nyul, lebontván róluk a papir-lepelt. Szebbnél-szebb, hasznos-
nál-hasznosabb játékszerek láttak ismét napvilágot a gyermekek 
nagy örömére. Kéler Napoleon ekkor magához szólítá a leg-
érdemesebb növendékeket és mindegyiknek egy-egy értékes játék-
szert ajándékozott elismerő és biztató szavak kíséretében, meg-
hagyván nekik, hogy a kapott ajándékot, melynek ugyan ők a 
tulajdonosai, használatra engedjék át társaiknak is. A kitüntettek 
illedelmes köszönetmondás után örömsugárzó arczczal siettek tár-
saik közé. 

Befejezésképen Kéler Napoleon lendülettel, meleg hangon 
mondott hatásos alkalomszerű beszédet intézett a növendékekhez, 
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a melyre az igazgató válaszolt, az árvák nevében hálatelt szavakkal 
köszönetet mondván a «Pique-Dame» társaságnak árvaházunk iránt 
tanúsító és tettekben nyilvánuló nemes jó indulatáért. Ezzel a 
valóban lélekemelő' ünnepély véget ért. 

így szórakozik a «Pique-Dame» társaság. 

A tanítás- és nevelésügy a múltban. 
1859-1874. 

Az 1859-ben alakult árvaegyesület választmányának nagy gon-
dott okozott az árvaatyai állás betöltésének kérdése. Az árvák lelki, 
testi gondozását oly családra óhajtotta bízni, melynek feje végezné 
az árvaatyai teendőket, a kinek mindenekfelett buzgó hitű keresz-
tyénnek kell lennie, a ki képes legyen az elemi iskolai oktatás, 
valamint a reggeli és esti házi áhitatosságok vezetésére és ki bírja 
a német és magyar nyelvet. 

A választás miként való megejtésére nézve a nézetek eltérők 
voltak. Némelyek nyilvános pályázat útján kívánták betölteni az 
árvaatyai állást, mások ismét azt ajánlották, hogy magánúton 
keressenek alkalmas embert, azután voltak olyanok is, kik taná-
csolták, hogy várni kellene, míg az Űr küld valakit. Végre abban 
állapodtak meg, hogy árvákat addig fel nem vesznek, míg gondo-
zásukra alkalmas család nem jelentkezik. 

Ajánlkozó családban hiány nem volt, a sok közül Bauhofer 
György ev. lelkész Feischner Gottlobét ajánlotta. Feischner évek 
óta egyházához tartozott s mint nagyon hitbuzgó ember volt isme-
retes. Igaz ugyan, hogy a magyar nyelvet nem bírta, tanítani sem 
volt képes, mert rézműves volt, mindazonáltal a választmány e 
hiányoktól eltekintett és őt választotta árvaatyának, mert hitbuzgó-
sága volt, a mely nézetük szerint az árvaatyai hivatottság legfőbb 
feltétele s legtöbb biztosítékot nyújt a nevelés sikeres eredményei 
iránt. A tanítást majd végzi két felnőtt leánya, kik magyarul is tudnak. 

A választmány e választással megszabadulván egyik főgond-
jától, hozzáláthatott az árvaház felszereléséhez és az 1859. évi július 
elsején felvette az első árvát, a kiknek száma még ugyanaz év 
végéig 10-re emelkedett. 

Az első növendékek azonban nem otthonukban nyertek iskolai 
oktatást, hanem a skót missió-társulat által fentartott iskolában, 
a hol a fősúly a vallástanra és énekre fordíttatott. 
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1860-ban az egyesület vezetése Fuchs Rudolfra és helyette-
sére Székács Józsefre bízatván, a helyzet e tekintetben is fordu-
latot vett, mert utóbbinak indítványára a választmány kimondotta, 
hogy az ágostai hitvallású evangélikus gyermekek a szén-téri (most 
Deák-tér) ev. népiskolába, az ev. reformátusok pedig a széna-téri 
(most Kálvin-tér) ev. ref. egyház népiskolájába járjanak. 

Daczára e határozatnak az árvaház szoros összeköttetésben 
állott a skót-missió társulat itteni fióktelepével és annak idegenszerű 
pietisztikus szelleme átplántálódván az árvaházba is, e szellem 
uralta azt — kevés megszakítással — 1872-ig, mert Feischner és 
Haupt árvaatyák valamint a választmánynak is egy-két tagja hívei 
voltak e sajátságos szektának, melynek tulajdonképeni hivatása a 
zsidók áttérítésében állott. 

1862-ben a missió-iskola egyik tanítója házassági frigyre 
akarván lépni Feischner egyik leányával, azon kérelemmel járult 
a választmányhoz, hogy leendő nejéhez az árvaházba beköltözhes-
sék. A választmány azonban tisztán látván az ő és a háta mögött 
állóknak számításait, állást foglalt velük szemben, félreérthetetlenül 
elítélvén őket e határozathozatallal: «Az árvák atyja Mária leánya 
férjhez akarván menni oly egyénhez, ki Pesten a két törvényesen 
bevett protestáns egyházon kívül álló, ki nem fejezett irányú prot. 
missió iskolájában Van Andel lelkész alatt mint tanító működik 
és azon kérelemmel fordult a választmányhoz, hogy leendő nejé-
hez az árvaházba költözhessék, erre nézve kimondatott: hogy a 
mennyiben a leendő férjnek a bennlakás megengedtetik, ő az árva-
atyai állomás elnyerésére a mostani árvaatyának távozása, vagy 
halála által netán történhető üresedés esetére igényt és számot 
nem tarthat; az egyesületi árvákat más mint az ágostai és helvét 
hitvallású iskolákba járatni tilos, őket ezen hazai törvényes két 
vallás egyikében megtéveszteni akarni, előre véteknek és az 
egyleti elül-járóság által semmi áron nem tűrendő visszaélésnek 
nyilváníttatik». 

E határozathozatala után, miután három évi mandátuma lejárt, 
nemsokára lemondott a választmány és az utána következő nem 
juttatta kellő érvényre elődje ama intézkedését. 

Az árvák ugyan már nem jártak a missió iskolájába, de szor-
galmasan látogatták istentiszteletét, vasárnapi iskoláját és esti imád-
kozó óráit. 
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Az árvaház belső életében is a munkanapnak jó részét a 
házi áhitatosságok foglalták el, a vasárnapok pedig majdnem teljesen 
vallásos cselekvényeknek szenteltettek. A reggeli áhitat imádság-
felolvasásból és a gyermekek valamelyike által mondott imádságból 
és éneklésből állott; ebéd után minden árvának a bibliából három 
verset kellett olvasnia; este lefekvés előtt bibliamagyarázat tarta-
tott, mely imádsággal és énekkel végződött. Vasárnap délelőtt 
templomba jártak az árvák; délután egy óráig tartó könyvből 
olvasott igefejtegetéseket kellett hallgatniok, este pedig többnyire 
imaórákra jártak a missióba. Imádkozás alkalmával szorosan ügyel-
niök kellett, hogy kezeik összetevése az előírt módon történjék és 
szemeik csukottak legyenek. 

Van Andel pl. megkívánta, hogy a növendékek karácsony 
estéjén lesütött szemmel hallgassák végig a szent beszédet, nehogy 
tekintetük a karácsonyfára esvén, szivükben a megkivánás gonosz 
ördöge felébredjen. A kenyeret késsel aprózniok nem volt szabad, 
mert Krisztus is a kenyeret törte s nem illik Krisztus testének 
jelképét késsel szelni. A fiúknak rövidre nyírott hajat azért kellett 
viselniük, mert a hosszú haj visszaélés Istennek ez adományával; 
Absolont is megbüntette az Isten hosszú haja miatt, stb. 

Bauhofer nem helyeselte e szertelenségeket, de mint pap 
vonakodott Van Andel ellen nyíltan fellépni; dr. Jelenik Zsigmond 
intézeti orvos azonban egészségi szempontból erélyesen tiltakozott 
az ellen, hogy az árvák napjában több ízben hosszabb ideig térde-
pelve s meggörnyedten imádkoztak. Az első választmány e fel-
szólalásnak nem szerzett érvényt, mi által ellenszenvet keltett maga 
iránt az egyesület tagjaiban. 

14 éves korukban, kilépésük évében, konfirmáltattak, kiki a 
maga egyháza lelkésze által; az ágostai hitvallásúak tetszésük szerint 
járhattak a magyar vagy német konfirmáczióba. A konfirmálás 
napja az árvaházban családias jellegű fontos ünnepnap volt. Az 
arra készülők nevelőiktől és társaiktól bocsánatot kérvén az ellenük 
elkövetett bántódásokért, visszavonultak az árvaanya szobájába, a 
hol vele együtt térdreborulva Istentől bűneik megbocsátását és áldá-
sát kérték, mire az árvaatya áldásával a templomba mentek, ott 
Isten oltára előtt fogadást teendő, hogy az egyháznak, hazának 
hü és hasznos polgáraivá válni legszentebb törekvésüknek fogják 
tartani. 

A konfirmáczióra az árvák új ruhát kaptak az újjászületés 
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külső jelvénye gyanánt. A konfirmáltak megkülönböztetett elbánás-
ban részesültek, így testi büntetéssel már nem illették őket. 

Ezek voltak az utak és módok, a melyek a vallásos nevelés 
czéljainak elérésére eszközül szolgáltak. 

Az értelmi nevelésre aránylag kevés gond fordíttatott. A leg-
többen az árvák közül három, négy elemi osztályt végeztek, aztán 
mint inasokat helyezte el őket az intézet. A leányok majdnem 
kivétel nélkül szolgálatba állottak. Csak a kiváló tehetségű fiúk 
járhattak gymnasiumba, a kiket aztán az intézetből való kilépésük 
után vagy valamelyik hozzátartozójuk, vagy elvétve az egyesület 
taníttatott tovább segélynyújtással, mely azonban oly szerény mérvű 
volt, hogy inkább a saját erejükre kelle támaszkodniok. Azok a 
gymnasiumi tanulók — akkor más középfokú iskola a gymnasiumon 
•és reáliskolán kivül nem volt — a kiknek tehetősebb rokonuk nem 
volt, a kinek segítségét igénybe vehették volna és az egyesülettől 
— szűk anyagi körülményeinél fogva — sem kaphattak támogatást, 
egy-két osztály elvégzése után inasnak állottak be. 

Hogy az árvák iskolai teendőik végzésénél szakértő vezetés 
alatt álljanak, Palló Sándor elnök indítványára korrepetitorok alkal-
maztattak melléjük, kik havi 18 frt tiszteletdíjban részesültek napontai 
két óráért. E korrepetitorok az egyesült prot. theologia hallgatói 
közül választattak. Az 1863—65. években mint ilyenek működtek: 
Terray Gyula, Martiny József, Elefánt József, Horváth Sámuel és 
Szabó József hitjelöltek. 

Az árvák számának növekedésével a nevelés munkája is 
nagyobbá és nehezebbé válván, mind jobban érezhető lett annak 
szüksége, hogy az intézeti nevelés szakképzett emberre bizassék, ki 
az intézetben lakván, az árvákkal folytonos érintkezésben álljon-
A miért Karlovszky Zsigmond indítványozta, hogy tekintettel Feisch-
ner Gottlob árvák atyjának előrehaladott korára, gondoskodni kel-
lene szakképzett utódról, kit az egyesület költségén külföldre kel-
lene küldeni tapasztalatok gyűjtése végett. A választmány magáévá 
tevén ez indítványt, a keresett erőt a soproni tanítóképző-intézet 
volt növendékében, Dorfleitner Sándorban vélte feltalálhatni. 

A nevelés vezetőjére nézve a választmány a közgyűlés fel-
hatalmazása folytán a következő feltételeket kötötte ki: «Az ezen 
állomásra pályázó tartozik az intézetben hat hónapon át próbakép 
működni; végzett tanítónak, a magyar és német nyelvben tökéle-
tesen jártasnak és a negyedik polgári iskolábani tanításra képesnek 
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kell lennie; a próbaidő alatt szállás s teljes élelmezésben részesü-
lésén kívül havonként 20 frtot kap; ha a várakozásnak megfelel, 
az egylet költségén bizonyos — a körülményekhez képest meg-
határozandó — időre Németországba küldetik oly czélból, hogy 
ott bővebb szakismereteket szerezhessen, azután hazatértével inté-
zetünkben állandóan alkalmaztatik, egyelőre 400 frt, későbben pedig, 
ha az árvaház összes vezetését átveendi, 600 frt fizetvénynyel, ezen 
kívül mind saját, mind családja számára szállást és teljes ellátást 
kap az intézetben». 

Dorfleitncr elfogadván ezen föltételeket, az 1867. évi február 
hó 1-én elfoglalta állását, átvévén az első és második elemi osztály-
beli növendékek iskolai tanítását és ez intézkedéssel a választmány 
megvetette alapját az árvaházi népiskolának. Azonban Dorfleitner 
hat havi működése után, miután az intézeti életet megszokni nem 
tudta, lemondott állásáról és miután egy másik házitanítónak meg-
hívott egyén is csakhamar visszalépett, az intézet ismét szakértő 
vezető nélkül maradt. 

Ez okból az első és második elemi osztálybeli növendékek 
újra az ág. hitv. ev. egyház kis-mező-utezai 18. sz. a. népiskolá-
jába küldettek, a hol őket a derék Záboy Alajos tanította, a ki 
elismerésre méltóan a legnagyobb készséggel ajánlotta fel szolgá-
latát az árvaháznak, a mikor azt a szükség kivánta. 

A népiskola III. és IV. osztályába járó növendékek és pedig 
úgy az ágostai, mint a helvét hitvallásúak a Deák-téri ág. hitv. ev. 
egyház népiskolájában nyertek oktatást. 

A leányokra felügyelt az árvaatya leánya, a ki azonban 1863-ban 
férjhez menvén, hogy helyét ne kelljen az árvaatyára nézve 
teljesen idegen nővel betölteni, a választmány beleegyezésével 
Feischner, ki özvegy ember és akkor már igen koros volt — újra 
megházasodott, nőül vévén özv. Szemián Károlynét a pesti nőegy-
let által fentartott szembetegek gyógyintézete ápolóját, mely há-
zasságkötéssel az árvaatya feleségében az árvaleányok nevelő-
anyát, az intézet pedig gazdasszonyt nyertek. 

Különösen a leányok kevés iskolai képzettségben részesültek, 
legtöbbjét 3—4 elemi osztály végzése után az iskolától elvonták 
és 2—3 éven át csakis háztartási munkálatokkal, kevés varrással, 
de annál több harisnyakötéssel foglalkoztatták őket. Harisnyákat 
kötöttek nemcsak az intézet számára, hanem idegeneknek is pénz-
ért, mely szerzeményük kilépésük után kiszolgáltatott. 
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A fiúknak sok és nehéz házi munkálatot kellett teljesíteniök. 
A főzéshez, mosáshoz, fürdéshez szükséges nagymennyiségű vizet 
télen-nyáron ők hordták nehéz dézsákban; ugyancsak ők vágták 
fel a sok tűzifát is. Az élelmiszereket a piaczról ők szállították 
haza kézi kocsin. Házi iparral is foglalkoztak u. m. esztergályozás-
sal, könyvkötéssel, de nem rendszeresen. 

A rend- és fegyelemtartás szigorú volt, irányadóul e tekin-
tetben és általában az egész nevelésre nézve az ó-testamentumi 
pedagógia szolgált. Testileg büntették nemcsak a fiúkat, hanem a 
leányokat is, mert a Példabeszédek könyve (13, 24.) is azt mondja: 
«A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát», továbbá: 
«A vessző és dorgálás bölcseséget ad, de a szabadjára bocsátott 
gyermek megszégyeníti az ő anyját» (29, 15.). 

Az intézetben erős német szellem honolt. A tanítás és tár-
salgás nyelve Feischner (1859—1867.) és Haupt (1871—1872.) árva-
atyák idejében, miután egy szót sem tudtak magyarul, egészen 
német volt, úgy hogy a magyar anyanyelvű gyermekek is teljesen 
elnémetesedtek; a többiek alatt pedig vegyes, német és magyar volt, 
csak 1873-ban Horkay Antal idejében kezdett magyarosodni az 
intézet. A magyar szellemet a gymnasiumba járó árvák ápolták. 
Csak német nemzeti irányú és nyelvű ifjúsági iratok állottak ren-
delkezésükre, magyar nem igen került a kezükbe, igaz, hogy akkor 
még nem is igen volt. 

1867-ben október 12-én Feischner Gottlob hagymázban meg-
halt. Erdemei elismeréséül emlékét jegyzőkönyvileg örökítette meg 
a választmány. Működését odaadó hűség, pontos lelkiismeretesség 
jellemezték, de legfőbb érdeme az árvák iránt tanúsított önfelál-
dozó szeretetében nyilvánult. 

Az árvaház e halálozás folytán férfitámasz nélkül állván, a 
választmány Záboy Alajos egyházközségi tanítót kérte fel, hogy 
szabad idejét szentelje az árváknak, ki annak készséggel engedett. 
A választmány azonban nem állapodhaték meg a jelennél, a jövő-
ről is kellett gondoskodnia, a miért szem előtt tartva a férfiúi 
vezetés szükségét, elhatározá, miszerint: kerestessék olyan peda-
gógiai erő, mely különösen a szellemi ápolásnak feleljen meg, a 
gazdasági ügyeket pedig vezesse továbbra is az elhunyt árvaatya 
özvegye. E két czélt óhajtotta a választmány kellő összhangzatba 
hozni szerencsés választás által. Az árvák anyja fizetését 300, a 
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leendő árvák atyjáét pedig 400 forintban állapította meg, Záboy 
Alajosnak 20 frt havi tiszteletdíjat szavazott meg. 

Az árvaatyai állásra Adelmann György komáromi ev. tanító 
hívatott meg, ki azt 1868-ban július 1-én foglalta el, és ezzel a 
nyolez hónapig tartott ideiglenes állapotnak vége szakadt. Segéd-
tanítóul Nyikos Béla hitjelölt alkalmaztatott teljes ellátásért. Az 
árvaatya neje segédkezett a háztartás körül. 

Az árvaházi népiskola két alsó osztálya ismét megnyílt. 
1869-ben Adelmann lemondván, helyét ugyanaz évi október 

l-jén Porubszky Ágoston foglalta el. 
1869-ben dr. Ballagi Mór elnök indítványára elhatároztatott, 

hogy az intézeti népiskolába bejáró növendékek is vétetnek fel, 
kik havonként 2 frtnyi tandíjat kötelesek fizetni. A tandíj egyik 
fele az intézeté, a másik fele pedig az árvák atyjáé. 

1871-ben Porubszky Ágost visszalépvén, helyére ideiglenes 
minőségben az intézet volt növendéke, Nyikos Béla választatott, ki 
néhány heti működése után himlőben elhalván, a nappali órákban 
Malik theologus, az éjjeli órákban pedig Sörös Vilmos technikus, 
volt intézeti növendék, végezték a felügyeletet a fiúkra. 

Az árvaházban a sok változás folytán a rend és fegyelem 
felbomlott. Nagy zavarban volt a választmány is, mert az általa 
felkért tanférfiak egyike sem vállalkozott az árvaatyai állás elfog-
lalására. Miután magyar embert nem kaptak, ki életét az árvaügy-
nek szentelje, a választmány azt határozta, hogy árvaatyául külföldi 
alkalmaztassék 600 frt évi fizetéssel, ki kötelezi magát három évi 
maradásra és a magyar nyelv elsajátítására. Melléje pedig magyar 
segédtanítót alkalmaz 25 frt havi fizetéssel és teljes ellátással. 

1872-ben márczius 8-án az árvaház újra vezetőt kapott Haupt 
Henrik személyében, ki 13 évig mint hittérítő működött Afrikában. 
Segédtanító Bede Dénes, a balatonfüredi szeretetház volt taní-
tója lett. 

Bede Dénes három hónap múlva távozván, segédtanítónak 
Sörös Vilmos választatott havi 15 frt fizetéssel. 

Az 1873. évi május 2-án Haupt Henrik elhagyta az intézetet 
és utódja Balog Gábor lett ideiglenes minőségben, míg a végle-
gesen alkalmazandó árvaatya hivatalba lép. Pályázat útján az ismert 
gyermek-vers író, Horkay Antal hivatott meg árvaatyának, ki 
Máramaros-Szigeten 21 évig működött mint tanító, Ígérvén, hogy új 
állását szept. l-jén fogja elfoglalni, mely időre mind a helyettes árva-

A bpoti prot. or&i. árvaegves. éi ArvaliAi tori. 7 
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atyának, mind a segédtanítónak felmondtak, miután az egyesület 
anyagi viszonyai akkor kedvezó'tlenek voltak, takarékoskodni akartak. 

Horkay megkezdvén működését a kitűzött idó'ben, csakhamar 
belátta, hogy egymaga elégtelen sokoldalú hivatásának kelló' módon 
való betöltésére, maga mellé segédtanítót kért. A választmány 
méltányolván megokolt kérelmét, segédtanítónak Kaszner Ede 
lelkészjelölt s tanító választatott melléje 15 frt havi fizetéssel és ellá-
tással három hónapi eló'leges felmondás feltétele mellett. 

Működési idejük azonban nem nyúlt hosszúra, mert a köztük 
fölmerült kellemetlenségek miatt a választmány kénytelen volt 
mindkettőt hivatalától felmenteni, a kik aztán el is hagyták az 
intézetet 1874-ben május havában. 

Az 1874. évi aug. 1-jéig Schreiner Adolf, a soproni tanító-
képző intézet végzett növendéke vezette ideiglenesen a fiúk neve-
lését és tanítását. 

E gyakori változások oka három körülményben keresendő: 
1. abban, hogy a tisztviselők nem bírtak a hatáskörüket tüzetesen 
körülíró és biztosító rendszabályzattal; 2. a hivatásérzet hiányában; 
3. az árvaatyának nem volt az egész házra kiterjedő felügyeleti és 
rendelkezési joga, sőt sok tekintetben az árvaanya hatáskörével 
szemben helyzete alárendelt volt. 

Napirend az árvaházban. 
Dr. Ballagi Mór 1869-ben átvévén az egyesület vezetését, a 

hazai tanügy e kiváló és lelkes barátja az árvaházi tanügyet is 
meleg pártfogásában részesítette s különösen arra törekedett, hogy 
az iskolát az árvaház központjává tegye, de öregbítette érdemeit 
az által is, hogy az árvaház nevelésfáját megszabadítván vadhajtá-
saitól, az termőképes fejlődésnek indult. 

A közlendő napirend is az ő kezdeményezésére és rendele-
tére honosíttatott meg az árvaházban. 

Napirend: 
Az árvák április 1-től október l-ig reggeli öt, különben hat 

órakor keljenek fel, mosakodjanak s öltözködjenek. Minthogy a 
leányok öltözködése rendszerint hosszabb időt vesz igénybe, az 
asztalt a reggelihez a fiúk terítendik, kik ezen teendőben egymást 
felváltják. 
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A reggelit közvetetlenül a reggeli ájtatosság követi, mely 
énekkel kezdó'dik s egy fejezetnek a szentírásból való felolvasása 
után imával végzó'dik. 

'/.,8 órakor azon gyermekek,kik a III. elemi osztálybajárnak vagy 
más felsó'bb osztályt látogatnak, iskolába mennek; 8 órakor pedig az 
1. és II. elemi osztálybeli tanulók számára kezdődik a házi oktatás. 

A házi iskola, mely a népiskolának első két osztályát magá-
ban foglalja, tartozik az alant látható tantervhez szorosan alkal-
mazkodni, mely a helybeli ág. hitv. ev. iskola illető osztályaira 
nézve kötelezett, úgy hogy az árvák, a mikor házi iskolánkat 
elhagyják, bármely nyilvános tanoda 111. osztályát haszonnal láto-
gathassák. 

Az iskola óra-rendje : 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

8 - 9 I., II. oszt. 
Bibi. tört. 

I. Magyar 
ABC 

II. M. olv. 

I., II. 
Bibliai 
tört. 

I. Magyar 
ABC 

II. M. olv. 

I., II. 
Bibliai 
tört. 

I., II. 
Bibliai 
tört. 

9—10 
I. Magyar 

ABC 
II. Föld-

rajz 

I., II. 
Ének 

I. Német 
ABC 

II. Német 
helyírás 

I., II. 
Ének 

I. Német 
ABC 

II. Német 
helyírás 

Ének 

' 2 - 3 
I. Szem-
léltetés 

II. Termé-
szetrajz 

I. Német 
ABC 

II. Termé-
szetrajz 

I. II. 
Séta Fejszámo-

lás 

I. írás 
II. Üteny-

írás 
Séta 

3 - 4 
I. írás 

II. Üteny-
irás 

I., II. 
Számolás 

Séta I., II. 
írás 

I., II. 
Számolás 

Séta 

Minthogy az árvaatya mellett segédtanító is alkalmaztatik, az 
első és második osztálybeli tanulók egy időben különféle termek-
ben fognak taníttatni, azonban oly tárgyak, melyek mindkét osztály-
lyal közösek egyszerre és egy teremben taníthatók. 

Délelőtt 10—1 j 12 óráig az árvák, kik egy iskolát látogatnak 
a délutáni tanításokra való feladványaikat az árvaatya és segéd-
tanító őrködése mellett kétszítsék el; a hátralevő időben a nem-
hez és korhoz mérten hasznos munkával ellátandók. Mindamellett 
arra tekintettel kell lenni, hogy valamennyi gyermek ebéd előtt — 
egy óra hosszáig játszódjék, tornázzék. 

6* 
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Fél egy órakor: ebéd ; ima eló'tte és utána. Az asztal terí-
tése és leszedése, az edény tisztázása csakis a leányok dolga. 
Általában véve a fiúk a konyhában semmi módon nem alkalma-
zandók, minthogy ilyes foglalkozások jövó' hivatásuktól távol esnek 
s jellemükhöz sem mérvék, míg a leányoknak bó' alkalmat nyújta-
nak arra, magukat jövó' hivatásukra kiképezni. Azonban a nagyobb 
fiúk továbbra is mint eddig, a nagymosás alkalmával a konyhába 
fát és vizet hordani s a fát felvágni fogják. 

Délután négy óra után a tanulók ismét az árvaatya és segéd-
tanító felügyelete mellett feladványaikat a következő' napra készít-
sék. A hátralevő szabad idő megfelelő munkálkodással, játékkal, 
úgymint a délelőtti órákban, töltendő ki. A leányok foglalkozásai-
nál egyszersmind a fokozatos haladás a könnyűről a nehézre figye-
lembe veendő s leginkább arra ügyelendő, hogy ők az egyszerű, 
közönséges varrásban és kötésben lehető készültségre s ügyességre 
tegyenek szert. 

Este 7 órakor vacsora. Azután a gyermekek czipőiket tisztít-
ják és a következő reggelre a mósdóasztalokat készítik elő. Fél 
kilencz órára az árvaatya az esti imához valamennyi gyermeket 
összegyűjti, mely után azok lefeküsznek. 

Vasár- és ünnepnapokon a gyermekek vallásuk és nemzeti-
ségük szerint a templomot látogatják és pedig mindenkor az 
árvaatya, az árvaanya, vagy a segédtanító kíséretében. Rossz időben 
azonban ezen templomlátogatás a nagy távolság miatt elmaradhat és 
az oly napokon délelőtt az árvaatya maga végzi a házi ájtatosságot. 

Vasárnap délután a téli és őszi napokban hat, a tavaszi és 
nyári hónapokban két órakor vasárnapi iskola tartatik és abban 
idegen gyermekek is részt vehetnek. 

Vasár- és ünnepnapokon, valamint szerdán és szombaton 
d. u., a mikor az idő kedvező, a fiúkkal az árvaatya, a leányokkal 
az árvaanya a szabadban nagyobb sétákat tegyenek. 

A tanítás- és nevelésügy a jelenben. 
1874—1895. 

Báró Kochmeister Frigyes elnöksége alatt az egyesület vagyona 
nagyobb hagyományok és alapítványok folytán tetemesen gyara-
podván, az anyagi viszonyok e kedvező alakulásának ténye lehe-
tővé tette, hogy a választmány az intézeti tanügy czéljaira az 
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addiginál nagyobb pénzösszeget fordítson, a mi annak haladását 
hathatósan eló'segítette. 

De eló'segítette haladását a tanügyi bizottság meleg támoga-
tása is, különösen annak elnökei, dr. Ballagi Mór, Péterfy Sándor 
és Doleschall Sándor egyesületi tevékenységük súlypontját az 
árvaház szellemi niveaujának emelésére fektették. Boldogult Ballagi 
Mórnak, ki nagy elfoglaltsága daczára mindenkor a legnagyobb 
szives készséggel állott az árvaház rendelkezésére ,— legnagyobb 
örömét az évzáró vizsgálatok vezetésében találta. Míg ereje bírta 
nem is engedte át azt másnak, megjelent azokon még betegen is. 
Jóságos arcza mint sugárzott a boldogságtól egy-egy talpraesett 
felelet hallatára, lelkesedése villamos áramként áthatott a tanítóra, 
a növendékekre és a hallgatóságra. Az ó' elnöksége alatt állott 
évzáró vizsgálatokon rossz felelet nem volt hallható, jóságos szive 
és pedagógiai finom tapintata kisegítette a gyengéket is. A mikor 
az évzáró vizsgálatokon szívszorongva várták a növendékek vájjon 
ki lesz az ő birájuk és ha ennek képében Ballagi Mór lépett a 
terembe, általános élénk mozgalom támadt: a bizalom és öröm 
nyilvánulása volt az. 

Tudott ó' azonban haragudni is és pedig azokra, kik bántot-
ták az ő kedvenczét, az árvaházat. Ilyenkor tanúsított magatartásá-
ban tárult eló' teljes nagyságában szive nemessége, lelke fenköltsége 
és odaadó szeretete az árvaház iránt. A ki bántotta az árvaházat, 
bántotta ó't is. 

Szivét lelke, lelkét szive vezette azért vált oly áldásossá élte 
egész munkálkodása. 

Halála után Péterfy Sándor, e kiváló tanférfiú vezette hosszabb 
ideig mint elnök a tanügyi bizottságot, kitartó buzgalommal moz-
dítván eló' különösen a tanítók érdekeit. 

Az egyesület mostani elnöke Kovácsy Sándor, az intézet 
intensiv fejlesztésén munkálkodik és az ennek érdekében általa 
már eddig is alkotott intézményekkel az árvák testi és lelki jólétére 
messze kiható áldásos munkát végzett. E nemes czélú munkában 
híven osztozik vele Szó'ts Farkas a tanügyi bizottság mostani elnöke, 
a választmány egyik legbuzgóbb tagja, ki mindég az elsó'k között 
van, a mikor tenni kell. Érdcmteljes működó'sét örökbecsűvé tette 
két alkotása által. Az ó' kezdeményezésére és meleg hangú aján-
latára új tanítói állás szerveztetett, a tisztviselők fizetése pedig 
jelentékenyen javíttatott. 
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Az árvaházi tanügy intézőinek e bemutatása után, áttérünk 
fejleményeinek vázlatos ismertetésére. 

Karsay Sándor ev. püspök és báró Kochmeister Frigyes aján-
latára az intézet volt növendéke, Brocskó Lajos választatván meg 
árvaatyának, ki akkor mint nevelő működött egy uri családnál 
Téthen Győrmegyében, az alig 23 éves ifjú lelkes szeretettel új 
hivatása iránt kezdette meg működését az 1874. évi augusztus 1-én, 
azon erős elhatározással, hogy teljes erővel arra fog törekedni, 
hogy példája által ő is hozzájáruljon azon közfelfogásnak meg-
döntéséhez, miszerint magyar ember nem alkalmas az árvanevelői 
hivatás sikeres betöltésére. 

Mint az intézet vezetője, működése feladatául a következő 
czélok megvalósítását tűzte ki: 

a) a gyermek lélektani természetéhez mért intézeti szellemet 
teremteni az evangélium alapján ; 

b) magyar nemzeti szellemet meghonosítani az intézetben; 
c) emelni az árvák értelmi képzését, őket tehetségeikhez mért 

iskoláztatásban részesíteni, nemcsak a fiúkat, hanem a leányokat is ; 
d) az árvaházi népiskolát hat osztályúvá fejleszteni; 
e) úgy a fiúkat, mint a leányokat oly életpályákra kiképezni, 

melyek hajlamaiknak és tehetségeiknek megfelelnek; 
f ) elősegíteni az árvák egészségét és testi fejlődését hatékony 

intézkedések életbeléptetése által; 
g) az árvaházat akként újjászervezni, hogy annak egész veze-

tése az árvaatya kezében összpontosíttassék. 
h) a tömegnevelési rendszert megszüntetni. 
i) úgy a fiúk, mint a leányok rendszeres kézimunkaoktatásban 

részesüljenek. 
Husz év leforgása alatt mind e czélok megvalósultak, hála az 

Égnek, hála az egyesület fenkölt gondolkozású vezérlő férfiainak. 
Mennyire és miként hajtattak végre e czélok, az kitűnik a neve-
zetesebb tanügyi mozzanatok következő időszerinti felsorolásánál. 

Az 1874. évben Király Ernő tanárjelölt alkalmaztatott, mint 
segédtanító. 

A leányok nevelését az árvák anyja vezette és ebben segít-
ségére volt az intézetben lakó éltes korú anyja, a ki ez évben jobb 
létre szenderülvén, határoztatott, hogy egy varrónő fog alkalmaztatni, 
a ki végzi az intézeti varrást, tanítja a női kézimunkát és segéd-
kezik a leányok nevelésében az árva anyának. 



103 

Az első és második elemi osztály évzáró vizsgálatán meg-
jelenvén Bója Gergely főv. kir. tanfelügyelő, a siker felett elisme-
rését nyilvánította és kijelenté, hogy iskolánkat a főváros legkitűnőbb 
e nemű tanintézetei közé sorozza. 

1875. Király Ernő egy évi sikeres működése után elhagyván 
az intézetet, ez idő óta 1885-ig egyedül az árvák atyja teljesítette 
a tanítást és a fiúk feletti felügyeletet. 

A vallás- és közoktatásügyi nm. m. kir. ministerum igen 
hasznos és jelentékeny értékű tanszerekkel kegyeskedett iskolánkat 
ellátni és ezenkívül még 200 frtot adományozott iskolai czélokra. 

1878. Biedermann Eliz kézimunkatanítónő állásáról lemond-
ván, határoztatott, hogy a leányok nevelése szakképzett tanítónőre 
bizassék. Tanítónőnek özv. Jónás Józsefné, szül. Turcsányi Emma 
választatott 300 forint évi fizetéssel és teljes ellátással. O vezette 
egyszersmind az árvaházi népiskola I. és II. osztályát. 

Brocskó Lajos indítványára az iskola a III. és IV. osztálylyal 
ki bővíttetvén, ezen egyesített két osztályt az ő vezetésére bízták. 
Ettől fogva az elemi iskola III., IV. osztályába járó növendékek is, 
kik eddig a Deák-téri ev. népiskolát látogatták, otthon nyerték az 
iskolai oktatást. A IV. osztály bevégzése után a tehetségesebb 
növendékek, fiúk és leányok egyaránt a fővárosi középiskolákat 
látogatták. 

Az árvaházi népiskolába hitfelekezeti különbség nélkül bejáró 
növendékek is vétettek fel, kik havonként két frtot fizettek. A tan-
díj fele az intézetet, másik fele a tanítókat illette és pedig akként, 
hogy az árvaatyának három, a tanítónőnek egy rész juttatott belőle. 
A nem protestánsok a vallásoktatást tanácsi rendeletre, az intézet-
In/. legközelebb eső főv. közs. iskolákban nyerték. Arvaházi iskolánk 
oly jó hírnévnek örvendett, hogy a fölvételre jelentkezett bejáró 
tanulók nagy számát vissza kellett utasítani. 

1881. Ebben az évben megnyílt az elemi iskola V. osztálya 
is, mely a III., IV. osztálylyal kapcsoltatott össze. Iskolánk ez évben 
200 frt államsegélyben részesült. Az 1881/82. tanévben tandíjból 
összesen 1314 frt folyt be. 

1882. Megnyílt a VI. osztály. A III—VI. osztályt az árvaatya 
tanította osztatlanul egy teremben, egyes tantárgyakból azonban 
az V., VI. osztály külön órákat is kapott, úgy, hogy az árvaatya 
szerdát és szombatot kivéve, naponta hat rendes órát adott. 
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1883. Az iskolai szünidőt Brocskó Lajos a svájczi, német- és 
bajorországi árvaházak tanulmányozására használta fel és tapasz-
talatának eredményét jelentés alakjában terjesztette a választmány elé. 

1884. A hitélet fejlesztése érdekében az intézetben vasárnap 
délelőtt isteni tiszteletek, délután pedig biblimagyarázatok rendez-
tettek, a melyeken idegen felnőttek is részt vettek és a melyek a 
növendékek vallásos és erkölcsi érzületének emelésére igen ked-
vező hatást gyakoroltak. Azok rendezése körül kiváló buzgalmat 
és tevékenységet Kenessey Béla ev. ref. theol. segédtanár és Szabó 
Aladár ref. segédlelkész fejtettek ki. Az istentiszteletet és vasár-
napi iskolát vagy ők maguk, vagy a ref. theologia általuk kijelölt 
hallgatói végezték. 

Brocskó Lajos árvaatya igazgatói czímmel ruháztatott fel, meg-
bízatván az egész intézet vezetésével. 

Az igazgató indítványára tanügyi bizottság alakíttatott. 
1885. Segédtanítóul Schmidt Samu ev. ref. hitjelölt alkal-

maztatott. 
1886. Porzsolt Lajos tornatanár díjtalanul tanította a tornát 

az 1886/87. tanévben. 
1887. Egy új tanári állás szerveztetett, mely az eddigi segéd-

tanítóval, Schmidt (Keresztesi) Samuval töltetett be, ki tanította a 
III., IV. osztályt, az V., VI. osztályt pedig az igazgató. 

1888. Keresztesi (Schmidt) Sámuel tanító négy évi eredmé-
nyes működés után segédlelkésznek menvén, helyét Tóth Lajos 
okleveles tanító foglalta el. 

1889. Miután a Wagner-alapítvány folytán az egyesület anyagi 
viszonyai jobbra fordultak, és az árvák száma is egyre emelkedett, 
hogy rájuk nagyobb pedagógiai gond fordítható legyen, elhatároz-
tatott, hogy jövőre az árvaházi népiskolába bejáró növendékek nem 
vétetnek fel, mely intézmény főleg jövedelmi szempontból tarta-
tott fenn eddig is. 

Dr. Wagner János végrendeletének végrehajtója, dr. Wagner 
Géza beleegyezésével határozatba ment, hogy néhai dr. Wagner 
János alapítványának jövedelmeiből évenként legalább 1200 forint 
künnlakó szegénysorsú árvák segélyezésére fordíttassák és ezen 
segélyezésnél első sorban az intézetből kilépő árvák jönnek tekin-
tetbe, kiknek magaviselete és körülményei megokolttá teszik, hogy 
további kiképzésükben, vagy jövőjük egyébkénti elősegítésében, 
támogatásban részesíttessenek. 
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Gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister azon ki-
tüntetésben részesítette intézetünket, hogy Abt Camill osztálytaná-
csos és dr. Verédy Károly fővárosi kir. tanfelügyelő kíséretében 
meglátogatván, ez alkalommal az árvaházi iskola összes osztá-
lyait sorra járta és maga is kérdéseket intézett a növendékekhez. 
Megnézte a rögtönzött munkakiállítást is és megelégedésének kife-
jezésével távozott az intézetből. 

Özv. Jónás Józsefné a rákos-palotai kir. javítóintézethez igaz-
gatónak választatván, 11 évi elismerésre méltó tanítói működés 
után intézetünket elhagyta, helyére Beck Klementina oki. tanítónő 
választatott. Tóth Lajos tanító is megvált az intézettől és helyére 
Kathona Géza okleveles polg. iskolai tanító lépett. 

Dr. Jelenik Zsigmond főorvos indítványára 30 növendék, 
egyenként 25 frt tartásdíjért a budapesti szünidei gyermektelep 
egyesület útján Selmecz és Körmöczbánya fenyves vidékére tele-
píttetett hat heti ott tartózkodásra, a honnan tetemesen megerő-
södve tértek vissza. 

Az igazgató fizetését 600 frtról 800 forintra emelte az igaz-
gatóság. 

1890. Életbelépett a nyaralási intézmény, melyről bővebben 
szólunk az egészségügynél. 

Kathona Géza a rimaszombati polgári leányiskolához hivatván 
meg tanárnak, az intézet sajnálattal vált meg e derék tanítójától. 
Helyét Bakos Kálmán oki. polg. isk. tanító foglalta el. 

1891. Árváink életérdekeire vonatkozólag igen fontos határo-
zatot hozott a választmány, mely már ez évben végre is hajtatott. 
Kimondta, hogy úgy a fiúk, mint a leányok tehetségüknek és haj-
lamuknak megfelelő életpályákra képeztessenek ki. Végrehajtási 
módját illetőleg megállapíttatott, hogy a magasabb qualifikácziót 
igénylő pályákra lépő növendékek közül a leányok az intézetben 
maradnak kiképeztetésük befejeztéig, a fiúk azonban, mint eddig, 
14 éves korukban kilépvén az intézetből, vagy vidéki középiskolák 
internatusaiban nyernek ellátást, vagy ha a fővárosban kell foly-
tatniok tanulmányaikat, akkor az árvaház szomszédságában számukra 
lakás béreltetik, étkezésre pedig az árvaházba járnak. 

A tanerők sorában ez évben is változás állott be, a mennyi-
ben Bakos Kálmán Orosházára hivatván meg az ottani polgári 
iskolához tanárnak, egy évi sikeres működése után megvált eddigi 
állásától s utóda Kapi Rezső volt keszthelyi tanító lett. 
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A fiúk közül egynehányan látogatták a Guttenberg Pál tanár 
vezetése alatt állott kézimunkaiskolát. 

1892. Ez évben ismét egy messze kiható reformalkotással 
gazdagította a választmány érdemeinek tárházát, egy új tanítói 
állásnak szervezése által, hogy a tömegnevelési rendszer beszünte-
tésével az egyéni nevelésmódnak tágabb teret nyisson és köny-
nyítsen a tanítók és igazgató terhein. Ezen új erő alkalmazása 
folytán intézetünkben a csoportnevelési rendszer honosíttatott meg, 
mely szerint a fiúnövendékek két csoportra osztatván, mindegyike 
egy-egy tanítónak a vezetésére bizatik, ki azt tanítja, neveli. 

Ezen újabb intézkedés kapcsán az igazgató fölmentetett a 
rendes iskolai tanítás alól, mert munkaköre jeletékenyen szélese-
dett, részint a növendékek számának százra való növekedése foly-
tán, részint az által, hogy az új elnökség az adminisztráczionális 
ügyeket az ő kezében összpontosította. 

A vallást azonban az igazgató tanítja az összes osztályokban. 
A tanítók fizetésének javítása ügyében is nevezetes fordulat 

állott be. Fizetésüket az eddigi 300 forintról 400 forintra emelte a 
választmány és úgy az ő részükre, mint az igazgató részére hét 
ízben élvezendő 30 frtos korpótlékot állapított meg, mely azonban 
az 1895. évtől kezdődőleg 50 frtra emeltetett. 

Az 1892/93. tanévben az árvaházi népiskolában 80 árva nyert 
oktatást; 17 növendékünk fővárosi középiskolákat látogatott, négy 
továbbképző leány szakiskolába, három varróiskolába járt, egy leány 
a háztartásnál alkalmaztatott. Tanítók voltak: Frecska József (Kapi 
Rezső helyett), Locsava Aurél voltkis-kőrösi tanító és BeckKlementina. 

1893. Meghonosíttatott az iskolai kézimunkaoktatás, a slöjd 
és pedig famunkálati ága. Tanította, mint óraadó, Guttenberg Pál 
középiskolai tanár hetenként kétszer 1V2 órán át, 1 frt 50 kr. óra-
díj fejében. Egyelőre csak a fiúk tanulják. Neveléstörténeti szem-
pontból is figyelemre méltó a slöjdnek intézetünkben történt meg-
honosítása, a mennyiben ezzel megvetettük alapját hazánkban az 
első slöjdiskolának a népiskolai oktatás keretében. 

A varrás és szabás módszeres és gyakorlati elsajátítására a 
leánynövendékek részére tanfolyam nyittatott Petrik Janka oki. kézi-
munkatanítónő vezetése alatt. Hetenként kétszer két órában tanított 
mint bejáró óraadó tanítónő, óradíj fejében 1 frtot kapván. 

Kijáró növendékünk 27 volt és pedig 11 fiú és 16 leány, 
kik között 3 továbbképző volt. 
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Tanítók voltak: Beck Klementina, Frecska József és Kiss Ernő 
(Locsava Aurél helyett, ki a fővároshoz ment át). 

1894. Hogy leánynövendékeink a varrást és szabást minél 
alaposabban elsajátítsák és ruházatukat maguk elkészíteni meg-
tanulhassák, valamint azon okból is, hogy 45 leánynövendékünk 
mellett csak egy tanítónő' végzi a nevelés és tanítás nehéz és sok-
oldalú munkáját, határoztatott, hogy a kézmunkatanítónő ezentúl 
ne mint óradíjas bejáró, hanem mint bennlakó tanítónő alkalmaz-
tassék, a ki egyszersmind a leányokra való felügyeletben és neve-
lésük vezetésében is részt vegyen. Javadalma 300 frt és teljes ellátás. 

Ez állásra Petrik Janka választatott. 
Dr. Szabó Aladár ref. theol. akadémiai tanár, ki 1884. óta 

vezette intézetünkben a a vasárnapi házi istentiszteleteket és a 
vasárnapi iskolát s mélyen vallásos kedélyével, evangéliumi szel-
lemű tanításaival kiváló hatást gyakorolt növendékeink valláserkölcsi 
életére, szent czélú munkálkodását sokoldalú elfoglaltságánál fogva 
intézetünkben be kellett szüntetnie mindnyájunk mély sajnálatára. 

Az általa elvetett mag jó földbe hullván, távozása után is hű 
ápolásban részesült. A vasárnapi iskola vezetését átvette az igaz-
gat«'), eszközül használván azt az árvák valláserkölcsi érzületének 
fejlesztésére. 

Slöjdiskolánk növendékeit — kiknek sorába 3 frt tandíj fize-
tése mellett bejárók is felvétettek — a tanév elején két csoportra 
osztottuk. A kezdőket Macher Géza oki. kézügyességi tanító, a 
haladók csoportját Guttenberg Pál tanár vezette, a ki június 13-án 
nagyszámú és díszes közönség jelenlétében meglepő sikerrel vizs-
gát tartott növendékeivel. A kidolgozásra feladott munkát a gyer-
mekek ügyesen és szabatosan hajtották végre. 

Intézetünket, valamint slöjdiskolánkat megtisztelte látogatásá-
val a nemzetközi közegészségügyi és demográfiái kongresszus néhány 
tagja is, kik két órai itt időzésük után a látottak és tapasztaltak 
felett való megelégedésüknek többszörösen kifejezést adtak. 

A kijáró növendékek közül az ág. hitv. ev. főgymna-
siumba 3 ; az ev. ref. főgymnasiumba 5 ; a Barcsay-u. állami 
tőgymnasiumba 1 ; a Kazinczy-u. polgári fiúiskolába 8 ; a Kazinczy-
u. közs. polgári leányiskolába 12 ; a Deák-téri ág. hitv. ev. polgári 
leányiskolába 3 ; a továbbképzők közül: az orsz. kisdedóvó képző-
intézetbe 2; a nőképzó'-egyleti tanítónőképző intézetbe 1 járt; 
összesen : 35 kijáró növendékünk volt. 
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Kilépett növendékeink közül pénzsegélyben részesült 2 taní-
tóképző, 1 kisdedóvóképző intézeti tanuló. 

A tanítótestület Brocskó Lajos igazgatóval a következő tagok-
ból állt : Brocskó Lajosné szül. Beck Klementina, vezeti a nagyobb 
leányokat és az I. II. osztályt; Petrik Janka tanítja a fehérnemű 
s ruhavarrást és szabást s vezeti a kisebb leányokat ; Adorján 
Márton vezeti a kisebb fiúk csoportját és a III. IV. osztályt ; 
Macher Géza az idősebb fiúk csoportját és az V. VI. osztályt. 

E két utóbb nevezett tanító a soproni ev. tanítóképző inté-
zet növendéke volt. Ugy ezen intézet, valamint a budai állami 
paedagogium mindenkor elismerésre méltó készséggel látják el 
árvaházunkat igen jól képzett tanítókkal. 

Brocskó Lajos igazgató Beck Klementina árvaházi tanítónőt 
nőül vévén, a választmány nászajándékul 600 frtot szavazott meg 
részükre. 

1895. Adorján Márton kispesti tanítónak neveztetvén ki, 
helyére Szabó György telkibányai ref. tanító választatott. 

Kijáró 20, továbbképző növendék 2 volt. 
A vallás- és közoktatásügyi ministerium, valamint a székes-

fővárosi kir. tanfelügyelőség felhívására a választmány elhatározta, 
hogy Magyarország ezeréves fennállásának emlékére 1896-ban ren-
dezendő országos kiállításon az árvaház is részt veend a következő 
tárgyak közszemléletre való bocsátásával. Kiállíttatik : 

1. Az árvaház épülete fényképben. 2. A közös nevelés vég-
rehajtása módját feltüntető 8 fénykép. 3. 2 bábalak, a fiúalak 
bemutatt egy árvafiút intézeti öltözetben, a leányalak egy árva-
leányt ábrázol intézeti öltönyben, a mely az intézetben készült. 
4. Női kézimunkák. 5. Slöjd munkák. 6. Az árvaegyesület jelentése 
az 1895.-ről. 7. A prot. orsz. árvaegyesület és árvaházának törté-
nete 1859—1895. Irta Brocskó Lajos igazgató. 8. Az árvaház alkal-
mazottainak munkarendje. 9. Az egyesület alapszabályai. 10. Az 
árvaházi háztartás rendje. 11. Iskolai rajzok és Írásbeli munkálatok. 
12. Táblázat a kilépett növendékekről. 

* * 
* 

íme 2 évtized szorgalmi gyümölcsét, küzdelemteljes munkál-
kodása eredményét mutatjuk be a felsorolt tényekben, melyek 
hű képet nyújtanak az árvaházi tanítás- és nevelésügy fejlődéséről 
és mostani állapotáról. Fényesen tanúskodnak egyrészt a választ-
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mány fenkölt gondolkozásáról, áldozatkészségéről, másrészt az e 
téren elért eredmények nagybecsű pedagógiai és gyakorlati érté-
kéről, és szemben a múlttal feltüntetik a jelennek nagyfokú hala-
dását, terjeszkedését, czéltudatos irányát. A haladás legnyomaté-
kosabban mutatkozik a leányok kiképeztetési módjánál. Mig a 
múltban a leányok egész képzése alig szorítkozott másra mint 
írás, olvasás, számolásra, harisnyakötesre, csekély varrásra, egy 
kis háztartási gyakorlottságra és belőlük csekély kivétellel vagy 
cseléd, vagy bolti leány lett; addig ma a cselédnek való leány is 
hat elemi osztályt végez, rendszeresen megtanítják őket varrni, 
szabni, ruházataiknak sajátkezű elkészítésére; akármi válik is belő-
lük, mindnyájuknak részt kell venniök az összes háztartási teen-
dők végzésében, hogy azokat elsajátítsák ; látogathatják a polgári 
iskolát, és a kiknek tehetségük van, azok előtt nyitva állanak az 
összes pályák, a melyekre nők léphetnek. 

De áldhatják sorsukat a fiuk is, a kik most hajlamuknak 
megfelelő pályát választhatnak, s nem kénytelenek, mint annak 
előtte, akarva nem akarva inasnak beállani. És egész képzésük is 
mennyivel intesívebb, mint valaha. Ma már nemcsak tisztán elmé-
leti, hanem gyakorlati irányú képzést is nyernek a rendszeresen 
vezetett kézimunka-oktatás által, hogy majdnem az életben köny-
nyebben megoldhassák a technikai kérdéseket. 

Egyéb tekintetben is nagy eltérés mutatkozik a múlt és 
jelen között. 

Ma már hat osztályú vegyes nemű népiskolája van az inté-
zetnek 3 tanitó vezetése mellett s így nem kénytelen kisebb növen-
dékeit a messze fekvő népiskolákba küldeni, hanem otthon tanít-
tatja őket kitűzött czéljainak megfelelő módon. 

Most az egyes növendékek lelki s testi erőinek a kifejtésére 
is sokkal kedvezőbbek a viszonyok, mert míg még csak a közel 
múltban is 80 árva mellett egy tanító és egy tanítónő állott alkal-
mazásban, ma 100 árva lelki s testi gondozását 2 tanító, 2 taní-
tónő és az igazgató végzik. 

A tanítók fizetése is javíttatott, terhükön könnyíttetett, mind-
azonáltal a tanitóváltozások most is gyakoriak, mert ezen állásukban 
családot nem alapíthatnak; részben azért, mert a neveléssel járó sok 
és nehéz munka, valamint a kevés szabad idő tűrhetetlenné teszi 
reájuk nézve ezen állást, a melyet hivatást érzet nélkül elfoglaltak 
csak azért, hogy révén jó álláshoz jussanak. 
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Ezen gyakori változásokkal járó ujabb, meg ujabb kísérlete-
zések természetesen hátráltatják a nevelés és tanítás rendes menetét, 
mindazonáltal az árvaházak ezen a nevelésre károsan visszaható 
bajon nem segíthetnek, míg az állam nem bocsát rendelkezésükre 
általa külön e czélra képzett alkalmas erőket, a miért ezen eszme 
megvalósítása érdekében az összes emberbaráti intézetek elnöksé-
gének közös mozgalmat kellene indítaniok. 

A fentebb előadott, tényekből kiviláglik továbbá, hogy az 
árvaház ujjászerveztetvén, minden egyes tisztviselő hatáskörének 
megállapításával az árvaatyára mint igazgatóra bízatott az egész 
intézet vezetése. Ezen intézkedés folytán az árvaházban meghonosult 
jótékony hatású közszellemnek tudandó be azon családias jellegű 
kedélyes jó viszony, egyetértő működés, mely azóta benne uralkodik. 

Az árvaházi életet erős vallásos szellem lengi át, de menten 
minden túlzástól. 

Az uj időszaknak egyik legszebb vívmánya, hogy az inté-
zet teljesen magyarrá lett, minden ízét magyar nemzeti szellem 
hatja át és ezt hazafias működésünk nemzeti missiót teljesítő ténye-
ként mutathatjuk fel kedves hazánk ezeréves fennállásának emlék-
ünnepén. 

K i m u t a t á s 
az árvaházi népiskola növendékeinek létszámáról az utolsó tiz tanévben. 

T a n é v 
Lét-
szám Val lása Anyanyel ve ii rt Össze- Tandíj 

fiú l e á n y 
h i tv . 

h e l v . 
h i tv . 

r ó m . 
ka th . 

izr. ma-
g y a r 

n é m e t t ó t 
' í ? 
PQ - < | 

sen 
f o r i n t 

1886 87. . 54 61 60 28 16 11 113 1 1 48 67 115 874 
1887/88. . 59 57 58 40 13 Ő 116 — j — 45 71 116 675 
: 888/89. . 60 47 51 37 13 6 10b 1 I — 40 67 107 970 
1889,90. . 4í 28 38 34 — — 70 1 1 — 72 72 
1890/91. . 52 31 43 40 — — ! 8S — — 83 83 
1891/92. . 50 29 42 37 — - 77 2 — 79 79 -

1892/93. . 54 26 45 35 — — 80 — j - — 80 80 — 
1893/94. . 49 26 44 31 — - 73 2 — 75 75 — 
1894 95. . 41 27 39 29 — — | 68 — — í — 68 68 — 
1895/96. . 48 27 41 34 — j 75 — — - | 75 75 — 

Összesen , 511 359 461 345 42 22 861 5 4 
1 

133 737 870 2519 
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Az árvaházi iskola órarendjei. 
I. és II. osztályé. 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

8 - 9 
l , n . 
Bibliai 

tört. 
I., II. 

Számvetés 
I., II. 

Számvetés 
I., II. 

Számvet. 
I., II. 

Bibi. tört. 
I., II. 

Számvet. 

9 - 1 0 
i„ ír. 

Magyar 
írás, olv. 

I. M. í. o. 
II. M. í. o 

I. M. í. o. 
II. M. í. o. 

I., II. 

M. í. o. 
I., II. 

Számvet. 
1., II. 

M. í. o. 

10-11 
Női 
kézi-

munka 

Női 
kézi-

munka 
Séta 

Női 
kézi-

munka 

Női 
kézi-

munka 
Séta 

2 - 8 
I. Magyar 
írás, olv. 
I. Német 
írás, olv, 

I., II. 

Magy. í. o. 
— 

I., II. 

M. í. o. 

I. M. í. o. 
II. Német 

í. o. 
— 

3 - 4 I., II. 
Ének 

I., II. Besz. 
és ért. 
gyak. 

I., II. Besz. 
és ért. 
gyak. 

I., II. Besz. 
és ért. 
gyak. 

— 

III. és IV. osztályé. 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

8 - 9 Számtan Magy. 
nyelvt. 

Számtan Vallás Fogal-
mazás 

Számtan 

9 - 1 0 Rajz Vallás Magy. olv. 
Szépírás 

Számtan Rajz Magyar 
nyelv 

10-11 
Női 

kézi-
munka 

Női 
kézi-

munka 
Séta 

Női 
kézi-

munka 

Női 
kézi-

munka 
Séta 

11 - 1 2 

L 
- Ének — -

2 3 Magv. olv. 
Szépírás Földrajz 

. . . . 

Földrajz Történet — 
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Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

3—4 Német-
nyelv 

Termé-
szetrajz — 

Német 
nyelv 

Olvasás 
Történeti 

feladat 
— 

4 - 6 — 
Torna 
(leány) 

" / 

Kézi-
munka 

(fiú) 
Torna 

(fiú) 
• 

— 

Kézi-
munka 

(fiú) 

Az V. és VI. osztályé. 

Óra Hétfő • Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

8 - 9 Számtan Vallás Számtan Számtan Mértan 

I 

Számtan 

9 - 1 0 Ének Rajz Magyar 
írás 

Magyar 
nyelvtan 

Rajz Magyar 
fogalmaz. 

10—11 
Női 

kézi-
munka 

Női 
kézi-

munka 
Séta 

Női 
kézi-

munka 

Női 
kézi-

munka 
Séta 

11-12 — — Ének Vallás — 

2—3 

I 

Magyar 
olv. 

Termé-
szettan 

Földrajz Termész.-
rajz 

— 

3 - 4 Földrajz Német 
nyelv 

Történet Német 
nyelv 

— 

4 - 5 — 
Torna 
(leány) — 

Torna 
(fiú) — 

4 - l / 2 6 _ 
Kézi-

munka 
(fiú) < 

— 

Kézi-
munka 

(fiú) 
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Az árvaházi iskola taneszközei. Ertv,ke: 

1. Gönczy-Berghaus «Magyarország fali térképe» . . . 4.40 
2. » «Osztrák-Magyarország» 4.40 
3. » «Osztr.-Magyarország domború képe» 20.50 
4. » «Európa fali térképe» 4.40 
5. » «Ázsia fali térképe» 4.40 
6. » «Az öt földrész» 4.40 
7. Tellurium 12.50 
8. Planetarium 21.— 
9. 47 cm. átmérőjű földgömb, délkörrel 28.— 

10. 31-5 cm. átmérőjű földgömb, délkörrel 12.65 
11. Szemléltető képek . 26.— 
12. llartinger: Az emberi test boncztana 7.50 
13. llartinger: Az ehető és mérges gombák 12.60 
14. llartinger: A hazai mérges növények 12.60 
15. Maszák kivágott papir fali rajz és kézi rajzmintái . . 4.30 
16. Egy természettani gyűjtemény 30.— 
17. Rasch természetrajzi fali táblái 6.60 
18. Bopp természettani fali ábrái 4.— 
19. Métermértékek gyűjteménye 4.50 
20. Egy ásványgyűjtemény 8.— 
21. Három fekete tábla 25.— 
22. Fali olvasó-táblák 2.40 
23. Két számoló-gép 12.— 
24. Testgyakorló eszközök 120.— 
25. Ifjúsági könyvtár 250 kötettel 150.— 
26. Egy zongora 250.— 
27. Egy phisharmonium 100.— 
28. Hét kettős gyalupad 147.— 
29. Egy egyes gyalupad 10.50 
30. Egy köszörűkő, állványnyal 14.— 
31. Három széles gyalupad 66.— 
32. Kézimunka-iskolai szerszámok 242.46 

összesen . . . 1372.11 

Nevelés- és életmód. 
Arvaházunk bennlakói egy nagy családot alkotnak, a mely-

ben az árvák atyja és árvák anyja a szülők hivatását töltik be, a 
miért is az árvák, mint e nagy család gyermekei, megszólításképen 

K b p c i t i p r o t . or»7. i r v a e g v e s . i s Árvali iz t i i r t . 8 
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az atya és anya nevet használják és mindenkor teljes bizalommal 
fordulhatnak hozzájuk. Segítőtársaikat, a tanítónőket és tanítókat 
«néni»-nek, illetve «bácsi »-nak czímezik. 

Az intézeti életben családias jellegű szellem honol, nagyok 
és kicsinyek együtt imádkoznak, dolgoznak, tanulnak, játszanak, 
étkeznek, örömben és bánatban mindnyájan közösen osztoznak. 

Árvaházunk más örökséget a nevelés tőkéjénél növendékei-
nek nem adhatván, annak növelése érdekében minden lehető esz-
közt megragad, csakhogy minél boldogabb jövőt biztosítson szá-
mukra. 

Lelkes buzgósággal, meg nem szűnő áldozatkészséggel arra 
törekszik, hogy belőlük vallásos, erkölcsös, egészséges, munkás s 
értelmes egyéneket, az egyháznak, a hazának és a társadalomnak 
hasznos polgárokat neveljen. 

E nevelési czélt a test és lélek képzése, a munka és hasznos 
szórakoztatások által igyekszik elérni. E három tényező képezi egy-
szersmind az intézeti életmódot is. 

Az iskola az árvaházi élet központja, ennek sugarai hatják át 
minden tényezőjét. Nevelve tanítunk, tanítva nevelünk. Nem az a 
czélja iskolánknak, hogy a növendékek minél többet tudjanak, 
hanem hogy józan gondolkodású, munkás, vallásos és nemesen 
érző embereket neveljen. Mindazon növendékeknek azonban, kik 
nem lépnek a tanulói pályára, legalább hat elemi osztályt kell 
végezniök. 

Az iskolai képzés, valamint általában az egész nevelésrend-
szer valláserkölcsi alapokon nyugszanak. A valláserkölcsi érzet 
fejlesztésére és ápolására a nevelés nagy súlyt helyez, minden 
lehetőt elkövet, hogy az sem szóval, sem tettel meg ne sértessék. 
Erős evangéliumi szellem hatja át az intézeti életet, de azért a 
vallásos nevelés távol áll minden túlzástól, mindattól, a mi a gyer-
mek lélektani természetével meg nem egyeztethető. 

Minden nap imával és énekkel kezdődik és végződik, vala-
mint az iskolai tanítás is; minden étkezés előtt Isten áldásáért 
könyörögnek, utána köszönetmondó ima következik. 

A vasárnap Istennek szenteltetik, a köznapi munkák akkor 
szünetelnek, hogy a lélek zavartalanul Istenhez emelkedhessék, a 
test megpihenhessen és újabb erőt nyerjen munkásságának foly-
tatására. E napon a délelőtti órákban minden csoport a maga 
tanítójával látogatja a templomot; a legkisebb növendékeket pedig 
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az árvák atyja otthon maga köré gyűjti és együtt énekelnek s 
együtt imádkoznak. A templomi szent beszéd tartalmáról a nö-
vendékeknek számot kell adniok. Rossz idó' esetén házi istentisz-
telet tartatik. Délután az úgynevezett vasárnapi iskola, mely leg-
feljebb egy óráig tart, nemesíti szívüket és kedélyüket és látja el 
ó'ket lelki eledellel, minden iskolai pedanteria mellőzésével. Le-
folyása a következő: ének; ima, elmondja valamelyik arra önkén-
tesen jelentkező növendék; szentírás-magyarázat; utána egyik nö-
vendék imádkozik, végül ének. 

A vallásos érzelem táplálására felhasználtatnak az egyházi és 
alkalmi ünnepek is, így különösen a konfirmáczió, mely egyik 
legmeghatóbb ünnepe az intézetnek. Ez ünnep napján a konfirmá-
landók, külön a fiúk, külön a leányok az árvák atyja szobájába 
vonulnak és ott egyik növendék társai nevében bocsánatot kér 
elkövetett hibáikért, fogadván, hogy azok elhagyására ezután még 
inkább törekedni fognak. Az árvák atyja erre beszédet intéz hoz-
zájuk, elmondja kinek-kinek a fogyatkozásait, melyek megjavítá-
sára törekedniök kell, azután mindegyikkel kezet fogva, Isten ál-
dását kéri rájuk. Ennekutána felkeresik a tanítókat és tanítónőket, 
az árvák anyját, a kiktől szintén bocsánatot kérnek. Végül hasonló 
czélból társaikkal is kezet fogván, a templomba mennek, hogy ott 
az egyház tagjaivá felavattassanak. 

Az erkölcsi tudat ébresztésére és emelésére jótékony hatást 
gyakorolnak az esti számot adó összejövetelek, a melyeken a nö-
vendékek visszapillantást vetve a lefolyt nap eseményeire, számot 
adnak kötelességeik miként való végzéséről és önkéntes vallomást 
tesznek elkövetett hibáikról. 

Egész nevelésünk odairányul, hogy a növendékek erkölcsi 
lénynyé fejlődjenek, hogy tudatosan tegyék a jót magáért a jóért 
és Isten iránt való szeretetből. 

A fegyelmet a növendékek helyes és folytonos foglalkozta-
tása által tartjuk fenn, mert a gyermek, a míg tanul, dolgozik vagy 
játszik, rosszat nem tesz. Arra törekszünk, hogy a növendékek ter-
mészeti hibáit, rossz szándékait csirájukban elfojtsuk jó példaadás, 
éberség, rendszeretet, következetes és szigorú igazságszolgáltatás 
és szeretetteljes bánásmód által, mely azonban feltétlen engedel-
mességet követel. Minél jobban domborodnak ki e tulajdonok a 
nevelőben, a fegyelemtartás annál könnyebb, az intézeti szellem 
annál jobb. 

6* 
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A büntetések czélja nem a megtorlás, hanem a javítás. Min-
den hibát lélektanilag ítélünk meg és a büntetést annak természe-
téhez, valamint a gyermek egyéniségéhez mérten szabjuk ki. A ki 
például valamit bepiszkít, azt sajátkezűleg kell letisztítania, ha ront, 
helyre kell azt igazítania, vagy megtakarított pénzéből megtérítenie 
a kárt; a ki nem dolgozik, kevesebbet eszik, mint a kik köteles-
ségeiket megtették, vagy azzal büntetjük, hogy ünnepnapokon, a 
mikor megengedjük a megbízható rokonok látogatását, nem en-
gedjük ki őt az intézetből stb. Testi fenyítékben csak a fiúk ré-
szesülnek, azok közül is inkább a kisebbek, kik inkább hódolnak 
természeti ösztönüknek, mint a jó szónak. Kizárás az intézetből a 
jelenben még nem fordult elő. 

Erkölcsi nevelésünk lényege abban áll, odahatni, hogy a nö-
vendékek a jót, szépet és nemest cselekedni magukra nézve ké-
nyelmesebbnek és kellemesebbnek találják, mint megfordítva. A 
jókat azért azzal jutalmazzuk meg, hogy kitüntetjük őket bizal-
munkkal,, több szabadságot engedünk nekik, kiengedjük őket gyak-
rabban az intézetből, megbízzuk őket különféle vásárlásokkal és 
egyéb dolgok végzésével, szóval önállóbb és függetlenebb hely-
zetet biztosítunk számukra. 

Jellemfejlesztőleg hat növendékeinkre azon körülmény is, 
hogy árvaházunkban fiúk és leányok vannak, kik több tekintetben 
közös nevelésben részesülnek, mint pl. az iskolában. A két nem 
kölcsönösen simítja, nemesíti és kiegészíti egymást. A fiúk sokat 
veszítenek szögletességükből a leányokkal való társalgásuk folytán; 
a leányok kitartó szorgalma és ennek eredménye, mérsékli a fiúk 
jellemzetes önhittségét, a leányok rend- s tisztaságszeretete, vala-
mint szelíd magaviselete és vidám kedélye áthatnak a fiúkra is. 
Viszont a fiúk határozottabb magatartása emeli a leányok önálló-
ságát, a fiúk komolyabb és mélyebb gondolkozásmódja elveszi 
élét a leányok felületességének stb. A háztartás sokféle viszonyai 
különösen az által, hogy a fiúknak a nehezebb, a leányoknak a 
könnyebb házimunkákat kell végezniök, bő alkalmat szolgáltatnak 
a két nemnek egymás iránt tartozó kötelességeik megismerésére 
és hivatásszerű teljesítésére. 

Hazánkban a közös nevelésnek eddig árvaházunk lévén egye-
düli képviselője, ezen álláspontja úgy neveléstörténeti, valamint 
psychologiai szempontból is nevezetes tény. 
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Munka által munkára nevelni, nevelésrendszerünk másik 
alapelve. 

A múltban a munka czéllá tétetvén, arra törekedtek, hogy 
a növendékek minél többet dolgozzanak, s ezáltal minél nagyobb 
hasznot hajtsanak, és keveset törődtek a munka erkölcsi és phi-
sikai hatásával. Ma a munka nevelési eszköz gyanánt szolgál er-
kölcsi, phisikai és technikai czélok elérésére. Czélja: ébreszteni, 
erősíteni a munkaszeretetet, kötelességérzetet, szorgalmat; türe-
lemre, kitartásra szoktatni a vele foglalkozókat; edzeni, erősíteni 
a testet, elősegíteni az anyagcserét; ügyesíteni az ujjakat, fejlesz-
teni az érzékeket, fogékonynyá tenni a gyermeket az ipar s mű-
vészet iránt, elsajátíttatni velük a szerszámokkal való bánni tudást, 
hogy tanuljanak egyfelől eligazodni a köznapi technika minden 
olyan nehézségeiben, a melyekkel majdan pályájukon meg keilend 
kilzdeniök, másfelől pedig szokják meg idejekorán az életben reá-
juk váró gyakorlati kérdéseket önállóan megoldani. 

Az árvák kedvvel és ügyesen űzik az iskolai kézimunkát, a 
miről tanúságot tesznek az általuk szabatosan készített tárgyak, 
melyek az ezeréves országos kiállításon közszemlére kiállíttatnak. 

A leányok a rendes iskolai kézimunka-oktatáson kívül a 
lehérnemű- s ruhavarrásban és szabásban is rendszeres tanítást 
nyernek és e téren oly jártasságra tesznek szert, hogy ruhaneműi-
ket maguk készítik, sőt az ügyesebbek elkészítik a kisebbek ruhá-
zatát is. 

Az árvaházi nagy család fentartásához minden egyes tagjá-
nak erejéhez és tehetségéhez mérten hozzá kell járulnia; háztartá-
sunkban a munkafelosztás elvét gyakorlati érvényre juttatjuk. A 
fiúk fát vágnak, söpörnek, takarítanak, vizet hordanak, fűtenek, 
ablakokat tisztítanak, művelik a kertet, végeznek bevásárlásokat, a 
leszakadt gombokat felvarrják, foltozzák ruháikat, ápolják a bete-
geket stb. Ugyanezen dolgokat végzik a leányok is, kik ezeken 
kívül a tulajdonképeni női munkálatokat is teljesítik; mosnak, 
teregetnek, vasalnak, sikálnak, tisztítják az evőeszközöket, járnak 
a piaezra stb. Mint jó testvérekhez illik, a nagyobbak gondozzák 
a kisebbeket, a miért minden nagyobb megbízható növendék kap 
egy kisebbet, hogy őt rendben tartsa, oktassa, ápolja stb., a kiért 
ő minden tekintetben felelős. 

Árváinkkal megértetjük, hogy a táplálék, ruházat, lakás és 
mindazon jótétemények, a melyekben részesülnek a szorgalom 
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gyümölcsei, a miért csak akkor érdemesek mindazokra, ha maguk 
is szorgalmasak, azért minden munkát, mely erejüknek megfelel, 
egészségüknek nem árt, velük végeztetünk. 

Munka után jól esik a nemesítő' szórakozás. A nemesítő szó-
rakozások fejlesztik az egészséget, mérséklik az intézeti nevelés 
egyik általános hátrányát: a közönyt; emelik a kedélyhangulatot, 
mi által a növendékek fogékonyabbakká válnak kötelességeik tel-
jesítésére, bennük és általuk legőszintébben nyilvánulván a gyer-
meki lélek és természet; azért intézeti nevelésünk nagy súlyt fektet 
arra, hogy munka és szórakozás a napirendben kellő összhangzat-
ban legyenek. Minden évszak a szórakozásra kedvező alkalmakat 
nyújt, ezeket lelkiismeretesen fel is használjuk. Árváink tehát e 
részben sem szenvednek hiányt. Korcsolyáznak, csuszkáinak, lap-
dáznak, úsznak, tornáznak, játszanak, énekelnek, sétálnak, kirándulnak 
stb., a szerint, a mint azt az évszakok és a körülmények engedik. 

Minden nap ebéd után 1—2-ig és este 7 - 9-ig tetszésük sze-
rint szabadon foglalkozhatnak. Ha az idő engedi, d. u. 4—5-ig 
társasjátékokat űznek a kertben, a melyeknél különösen a leendő 
óvónők és értelmesebb fiúk szerepelnek vezetőkül. Változatosság 
kedvéért kivált a téli időszakban esténként felolvasásokat, szavalati- és 
ének előadásokat tartanak, sőt némelykor színdarabokat is adnak elő. 

Hetenként kétszer, télen-nyáron, sétálni mennek a szabadba, 
időnként megtekintenek látnivalókat is, vagy földrajzi ismeretek 
szerzése végett körutakat tesznek a fővárosban és vidékén. 

Nagy az öröm, a mikor elkövetkezik az iskolai nagy szünidő 
és falura költöznek, a hol egészen új és szabadabb élet nyílik 
meg előttük, a hol a szabad természet változatos szépségei emelik 
lelküket, nemesítik szívüket; hol a balzsamos levegő, a kristály-
tiszta víz vérüket megújítván, testi erőik felfrissülnek. Az életrend 
természetesen itt más, mint az otthonban. Minden nap reggel a 
Dunába mennek fürödni, aztán reggeliznek, rendbe hozzák a szo-
bákat és az udvart, egy óra hosszat tanulnak; ebéd után pihen-
nek, 4 óra után pedig járják az erdőket, mászszák a hegyeket, 
vagy kirándulnak a szomszéd falvakba. Némelykor az egész napot 
is az erdőben töltik, s ilyen esetben az ízletes ebédet ott főzik 
szemük láttára. 

Mint .minden családban, úgy az árvaházi nagy családban is 
a családfők születés- és névnapjaik ünnepszámba mennek. Az árvák 
felköszöntik őket, üdvözlő dalokat énekelnek és meglepik őket 
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valamely kézimunkával, az ünnepeltek pedig megvendégelik az 
árvákat és mulattatásukra társasjátékokat rendeznek. A mikor vala-
melyik árvának születésnapja van, az reggelire tej helyett kávét kap. 

Lássuk miképen folyt le 1895-ben aug. 25-én az árvák atyja 
névnapja Zebegényben, a hol az árvák akkor nyaraltak. 

A jelzett napon már kora hajnalban szokatlan sürgés, forgás 
mutatkozott az árvák között, míg az árvapapa aludt, a legnagyobb 
csendben feldíszítették zöld galyakkal, virágokkal, futó növényekkel 
és nemzeti koronával a lugast, úgy, hogy a mikor szobájából 
kilépett, a máskor egyszerű lugas most Ízléses virágdíszben állott. 
Ez az ünnepélyes nap első meglepetése volt. Most egy leány ment 
hozzája és virágcsokrot tűzött a mellére. Nyolcz órakor szekér 
robogott a ház udvarára, azt megrakták főző- és evőeszközökkel, 
élelmi szerekkel, hogy mind e holmit a közel eső erdőbe szállítsa, 
mert ma ott főzik az ebédet. Alig hagyta el a jól megrakott sze-
kér az udvart, az árvák is, meg az időközben megérkezett ven-
dégek is virágcsokorral a mellükön megindultak az erdő felé. 
Negyed órai gyalogolás után az erdő hűvös árnya fogadta a víg 
társaságot s kiki sietett magának kényelmes fekvő helyet biztosí-
tani. Az elemozsiás szekér is rendeltetése helyére jutván, azt csak-
hamar leszerelték és ekkor a kis köztársaság kormányzatát átvette 
az árvamama, kinek rendelkezésére a fiúk elkészítették a tűzhelye-
ket, mások száraz galyat hordtak össze vagy vízzel látták el a fel-
állított bográcsokat; a leányok meg burgonyát hámoztak és szeltek, 
hagymát vágtak, a felvagdalt húst a bográcsokba rakták, szóval 
munka jutott minden kéznek és mintha tündérújjak varázsoltak 
volna elő mindent, oly hamar és ügyesen végeztettek az előmun-
kálatok a főzéshez. 

Egyszerre jeladás hallatszik, a gyermeki vígság kedves zaja 
elnémul, az arezok komoly színt öltenek, mindenki siet a jeladás 
hely ére. Ott új és megkapó jelenet képe tárul elénk. A völgykat-
lan tisztásán ott áll az árvák serege, előttük Isten szolgája ihletett 
arczczal; felülről Isten áldó szent lelke száll alá buzgó híveire, 
alulról fölfelé szerető szivek buzgó imája emelkedik az Egek Urá-
hoz. Ott az Isten szabad ege alatt, a természet mélységes csendjé-
ben megzendült Luther hatalmas éneke: «Erős várunk a mi 
Istenünk», mire Kaczián János ev. lelkipásztor s hittanár buzgó 
imában ecsetelvén hallgatói érzelmeit, szónoki hévvel lendületes 
beszédet tartott. E vidéken ez volt az első magyar prédikáczió, ez 
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volt az első protestáns istentisztelet. Befejezéskép az árvák eléne-
kelték a magyar hymnust. 

A mint az ünnep ezen vallásos része bevégződött az erdőőr 
rejtekhelyéből üdvözlő lövésekkel lepte meg a társaságot, mely 
aztán csoportokra oszolva, élvezte a természet remek szépségeit 
és a nap változatos örömeit. A nagyobb leányok a pattogó tűz 
körül serénykedtek, az ügyesebb fiúk nyárson pecsenyét és szalon-
nát sütöttek s azzal kinálták meg a vendégeket és társaikat. 

Végre elérkezett a várva-várt ebéd ideje, az árvák letele-
pedtek a puha pázsitra és ily módon költötték el az inycsiklandóan 
párolgó jó gulyás hust, melyet a leányok szolgáltak fel nekik. Jó 
kedvvel, jó étvágygyal ettek, a ki kért, kapott másodszor is, de 
azért jól esett a mákos kalács is, mely teljesen kielégítette őket. 
A befejező ima után összeállottak, súgtak-búgtak, látszott rajtuk, 
hogy fontos dolgon törik a fejüket. Nem is csalódtunk. Az egész 
sereg szép rendben, ünnepies hangulatban odajárul a papához és 
rázendített egy igen szép üdvözlő dalra, mire egyik fiú előlépett, 
kezeiben nemzeti színű szalagos virágbokrétát és papírtekercset 
tartván, a mely az összes növendékek által sajátkezűleg aláírt 
köszöntő iratot rejtett magában, szépen csengő hangon tolmácsolta 
társai nevében ragaszkodó szeretetük és hálájuk nagyságát, mely 
meleg érzelmeik záloga gyanánt átnyújtotta a papának a virág-
bokrétát és az iratot. Majd a nagy leányok egyike lépett elő és 
az előbbihez hasonló módon adott kifejezést érzelmeiknek, de leg-
jobban hatotta meg a vendégeket és csalta szemükbe a részvét 
ragyogó gyöngyeit az a jelenet, a mikor egy hat éves kis árva-
leány nyújtotta át mezei virágokból kötött bokrétáját kis szive 
nagy szeretete jeléül igaz gyermeki hangon mondott beszéd kísé-
retében a kedves papának. 

Az árvák atyjának hozzájuk intézett meleg hangú beszéde után 
az árvák éneke és éljenzése zárta be az ünnepnek e valóban meg-
ható és lélekemelő részét. Most átvették a szót a gyermekektől a 
nagyok s egymást érte a szeretet, tisztelet vagy hazafiérzet sugal-
mazta szebbnél szebb tószt. A gyermekek azalatt játszottak, énekel-
tek, tánczoltak, kiki mulatott a maga kedve és módja szerint szépen, 
illedelmesen, mert nagy vétek volna a mai ünnepies hangulatot 
megzavarni, megsérteni, ezt vallja mindegyikök. Hangos jó kedvük-
kel magukhoz vonják a nagyokat is, örömük most már teljes, mert 
együtt mulathatnak azokkal, kiket szeretve tisztelnek. 
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Bármilyen rosszul esik is megválni e kedves helytől, az 
alkonyat hazatérésre készti a társaságot, de sietteti azt még azon 
körülmény is, hogy hátra van még az utolsó meglepetés és a 
Programm ez utolsó pontját csak otthon lehet végrehajtani. 

Az intézet egynehány volt növendéke rendezte azt. Az árva-
papa egyszerű kis falusi lakószobáját, míg az erdőben volt, fel-
díszítették virágokkal, magyar nemzeti koronákkal, a falnak körül-
belől egy négyzet méternyi területét fehér lepellel vonták be, mert 
ott tartották rejtve a mai nap utolsó meglepetését. 

A minderről mitsem sejtő árvaapát az egész társaság elkísérte 
lakáig, a ki meglepődve lépett fényesen kivilágított szobájába, a 
hol már várták volt növendékei és a hymnussal fogadták. Az utolsó 
akkordok elhangzása után egyikök beszéddel üdvözölte őt társai 
nevében. A szépen átgondolt, szívből jövő és szívhez szóló beszéd-
nek vége felé felkérte volt nevelő atyjukat, hogy fogadja tőlük 
szívesen ez emléket, mire lehullván a lepel, egy bőrből készült & 
két volt növendék által művésziesen kidolgozott arczképtartó tünt 
elő, a melynek közepén az árvaatyáé, körülötte pedig volt növen-
dékek arczképei helyeztettek el. 

Az árvaatya meghatott hangon megköszönvén e kegyeletes 
megemlékezést, a névnapi ünnep a «Szózat» eléneklésével befe-
jeződött. 

Íme ez egyszerű kis rajz hű képet nyújt az árvaházi életről,, 
a miért minden további magyarázat feleslegessé válik. 

N a p i r e n d . 
' »6—1 ,7. Felkelés, ágyvetés, takarítás, mosdás. 

A hetes leányok terítenek. 
V»7—s,

47. Reggelizés, ima énekkel. 
" (7—8. Ilázi munkálatok bevégzése, a hetes leányok a konyhá-

ban tisztítják az edényeket és evőeszközöket; fog-
tisztítás, ruhaporolás, a kijárok iskolába mennek, 
szekrényrendezés, előkészület az iskolába. 

8—10. Iskolai tanítás. 
1 0—Vfll . A fiúk kerti vagy házi munkálatokat teljesítenek. 
10—11. A leányok kézimunka-órája. 

7,11—V, 12. A fiúk leczkéznek. 
11 —7212. A leányok leczkéznek. 
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3/212—12. Kézmosás, a leányok terítenek. 
12—V21. Ebéd. 

\l21—1. Fogtisztítás, a leányok konyhai dolgokat végeznek. 
1—2. Szabad idő. Tartózkodás a kertben, vagy a folyosón. 
2—4. Iskolai tanítás. 
2—4. A kijáró leányok mosnak, teregetnek, vasalnak, taka-

rítanak, ablakokat tisztítanak váltakozó sorrend-
ben. A kijáró fiúk iskolai feladataikat készítik. 

4—5. Uzsonna, játszás a kertben vagy folyosón, szükség 
szerint kerti munkákat végeznek úgy a fiúk, mint 
a leányok. 

5—~727. Leczkézés. A kijárok felmondják az iskolai leczkét. 
\\,7—7. A fiúk I. csoportja czipőt tisztít, a hetes leányok 

terítenek az ebédlőben, kézmosás. 
7—V48. Vacsora. 

lj48—8. Fogtisztítás, a leányok leszerelik az asztalokat az 
ebédlőben, segédkeznek a konyhában; a fiúk II. 
csoportja czipőt tisztít. Foltozás. 

8. A kisebb gyermekek lefeküsznek, a leányok czipőt 
tisztítanak. 

8—9. Szabad foglalkozás. 
9. Esti ájtatosság énekkel, lefekvés. 

Szerdán, szombaton. 
10—12. Sétálás a szabadban. 
2—4. A kisebb leányok foltoznak, varrnak, a nagyobbak 

varrás s szabásra taníttatnak, a fiúk leczkéznek, 
kerti vagy házi munkálatokat teljesítenek. 

4—5. Szabad idő. 
4—lJ26. Iskolai kézimunka-oktatás a kezdő fiúk számára. 

1j26—7. A fiúk haladottabb csoportjának oktatása a kézi 
munkában. 

Szombaton. 
5—9. Fürdés. 

Vasárnap. 
10—12. Templomi istentisztelet; házi ájtatosság a kisebbek 

számára. 
1—4. Levélírás. Látogatás ideje, a mikor az anyák, a roko-
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nok vagy hozzátartozóik az árvákat meglátogathat-
ják. Szabad idó'. 

5—6. Vasárnapi iskola. 
6 -9. Szabad foglalkozás. 

Egészségügy. 
Az emberi életben a boldogulásnak egyik fó'tényezó'je az 

egészség lévén, a nevelésnek az egészség gondozására kiváló figyel-
met kell fordítania és miután az oly fontos szerepet játszik sze-
génynél, gazdagnál egyaránt, az árvaházi nevelésnek megkettó'zött 
buzgalommal kell azt ápolnia, mert az árváknál épen az egészség 
áll gyenge lábon, minthogy a szülők korai elhalálozása a legtöbb 
esetben oly szervezeti bajra vall, a mely örökségkép szokott átszál-
lani a gyermekeikre. Erró'l tanúságot tesznek tapasztalataink és 
statisztikai adataink. 

Árvaházunkban, annak ke/detétől fogva, az egészségügyre 
mindenkor a legnagyobb gond fordíttatott és hogy így történt, az 
fó'kép dr. Jelenik Zsigmond kir. tanácsos, fó'orvos érdemteljes műkö-
désének, önfeláldozó buzgalmának köszönhető'. 1859-ben a mint 
hírét vette a lapokból a pesti ev. árvaápoló egylet megalakulásá-
nak, felkereste Bauhofer György ev. lelkészt, az árvaház alapítóját 
és felajánlotta orvosi szolgálatát az árváknak. 1859-ben életét aján-
lotta fel a hazának, tíz év múlva tudományát ajánlotta fel a sze-
gény elhagyott árváknak. Bauhofer ezen üdvözlettel: «kedvestest-
vérem az Urban megölelte, megcsókolta a lelkes fiatal orvost, 
hálás köszönettel fogadván nagylelkű ajánlatát. 

Teljes 30 éven át viselte e tisztet odaadással, soha nem lan-
kadó buzgósággal, ügyszeretettel, e hosszú időn keresztül, hacsak 
a fővárostól távol nem volt, a mi ritkán történt, vagy gyöngélke-
dése esetén, a mikor őt az utóbbi években dr. Kakucsy Sándor 
tőorvos helyettesítette, majdnem mindennap megjelent az árvaház-
ban, akár volt, akár nem volt betege az intézetnek és tette ezt 
egészen önzetlenül, a nélkül, hogy kért, a nélkül, hogy elfogadott 
volna bárminő viszonszolgálatot, úgy hogyha orvosi látogatásaiért 
az egyesületnek tiszteletdíjat kellett volna fizetnie, szerény fokú 
számítás szerint is e pénzösszeg igen jelentékeny vagyont képvi-
selne, miért a nemeslelkű főorv os méltán sorolható az árvaház nagy 
jótevői sorába. 
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Mint orvos szigorúan pontos és lelkiismeretes volt és hatás-
körében megkivánta azt másoktól is, kik iránt azonban mindenek-
felett méltányos és igazságos volt. Az egészség érdekei megóvása 
czéljából szigorúan ügyelt arra, hogy az árvaházban rend és 
tisztaság, rendes szelló'zés, jó ivóvíz legyen; az árvák necsak 
mennyiségileg, hanem minó'ségileg is kelló'en élelmeztessenek és 
minél gyakrabban mozogjanak és tartózkodjanak a szabadban. 

Anakeló'tte, a mikor az árvák erőteljesebbek, nagyobbak vol-
tak, az iskolai nyári szünidőben mindennap reggel */26 órakor 
uszodába kellett menniök, a hol nemcsak fürödtek, hanem a 
nagyobbak egyszersmind úszni is tanultak; a délelőtti órákat pedig 
a városligetben kellett tölteniök. Hetenként egyszer nagyobb kirán-
dulást is tettek, az egész napot szabadban töltvén, a hová kosarak-
ban vitték magukkal a hideg étkeket. Gyalogosan elmentek a 
zugligetbe, Mária-Remetére, Budakeszre, Rákos-Palotára, Rákosra, 
Újpestre stb. 

Dr. Jelenik az árvák egészségére őrködött mint szerető, gondos 
atya. Kemény téli napon egy alkalommal találkozván a hidegtől 
didergő árvákkal az utczán, miután akkor az árvaház még nagyon 
szerény viszonyok között élt, az összes kijáró növendékeknek átvető 
bő köpönyegeket csináltatott a saját költségén. A betegekkel gyen-
géden bánt, mintha saját gyermekei lettek volna, szigorúan ügyelt 
rá, hogy megfelelő ellátásban és ápolásban részesüljenek. Szerették 
is őt az árvák őszintén, igazán; ma is hálás szívvel emlékeznek 
meg a jó főorvos úrról, ki nagy bajukból kigyógyította őket. 

Kitelepíteni az árvákat a nyári szünidőben egészséges fekvésű, 
folyóvíz melletti vidéki helyre, kedvencz eszméje volt, ez eszmét 
azonban az egyesület, szegénysége miatt, csak 1889-ben valósíthatta 
meg, a mikor dr. Wágner János nagy alapítványa az egyesület 
birtokába jutott. 

E humánus és életre való intézmény megalkotásával, mely 
sok küzdelmébe került, 1889-ben, a választmány és az árvaház 
mély sajnálatára megvált az árvaházban viselt orvosi tisztétől, jól 
szervezett egészségügyi állapotokat hagyván vissza utódjának. 

Eredményekben gazdag működése alatt 383 árva egészsége 
felett őrködött, számos esetekben visszaadván éltük legdrágább 
kincsét: az egészséget, a miért önzetlen buzgalmának és áldásos 
működésének jutalmát lelje az árvák tisztelettel párosult ragaszkodó 
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szeretetében és örök hálájában, valamint azon boldogító és lélek-
emelő tudatban, hogy nemes munkát végzett. 

Utódja dr. Szontagh Félix egyetemi magántanár, ismert fővá-
rosi gyermekorvos lett, ki elődje szellemében vezeti azóta az árva-
házi egészségügyet teljes odaadással és ritka szakavatottsággal; 
megörökítvén munkálkodását működése második évében azon tény-
nyel, hogy meleg szószólása folytán a választmány a nyaralás 
intézményét tökéletesítette azon határozathozatallal, hogy a nyara-
lásban necsak a gyenge testűek, hanem az egészségesek is, azaz 
az összes növendékek résztvegyenek. 

E nagy horderejű intézkedés áldásos eredménye csakhamar 
meglepően mutatkozott az egészségi állapot feltűnő javulásában. 
Míg azelőtt a görvélykór állandó lakója volt az árvaháznak, a nya-
ralási intézmény életbeléptetése óta csak mint igen ritka vendég 
ismeretes, az angolkór pedig, mely a leánynövendékek között honolt, 
azóta teljesen megszűnt. Szóval az alkati bajok száma feltűnően 
csökkent. 

Az összes árvák a nyarat először Nógrád-Verőczén, azután 
Tahiban, a legutóbbi négy évben pedig Zebegényben töltötték. 
A málhaszállítást a fővárosban a Macher és Roszner czég teljesíti 
egészen díjtalanul, a vasúton pedig a kereskedelmi ministerium. 
A személyszállítás féláron történik. Zebegény Hontmegyében a 
Duna mellett fekszik, északkeletről erdős hegyek határolják, a fő-
várostól vasúton egy és fél órányira esik. Az árvák itt négy paraszt-
házban laknak, földre vetett szalmazsákon alusznak, ebédlőül, 
iskolául, esős időben tartózkodási helyül, a nyitott kocsiszín szol-
gál. Reggel hat órakor fürdenek a Dunában, délelőtt egy órahosszat 
tanulnak, ebéd után délutáni négy óráig a szobákban pihennek a 
forróság tartama alatt, uzsonna után mászszák a hegyeket, járják 
az erdőket, mely ilyenkor visszhangzik a daltól és zajtól. 

A nyaralás kimondhatatlan áldás árváinkra, kik legtöbbnyire 
gyengék, véznák, kisebb-nagyobb fokban görvélyesek, fejlődésükben 
hátramaradottak, a mikor az intézetbe felvétetnek és milyen átala-
kuláson esnek keresztül, mennyire megerősödnek, mily örvendetes 
tejlődésnek indulnak az árvaházban való egy-két évi tartózkodásuk 
után, a fegyelmezett életmód, a rendes élelmezés és az egészségi 
érdekek lelkiismeretes és okszerű ápolása folytán. Az 1894. évi 
Budapesten tartott nemzetközi közegészségi és demográfiai kon-
gresszus azon tagjai előtt is, kik intézetünket látogatásukkal meg-
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tisztelték, feltűnt árváink erőteljessége, viruló szine. Hasonló észre-
vételnek adnak kifejezést az iskolai orvostan hallgatói, kik minden 
évben dr. Fodor József egyetemi tanár, vagy assistense vezetése 
alatt tanulmányi czélból megtekinteni szokták intézetünket. 

A nyaralás július és augusztus hónapokra terjed, mely idő 
alatt többet kapnak enni, mert az ózontelt levegőtől és sok moz-
gástól étvágyuk sokkal nagyobb, mint a fővárosban, a minek hatása 
meg is látszik testük megerősödésén. A mikor kimennek, valamint 
visszajövetkor is testsúlyukat megmérjük, hogy ennek változásáról 
meggyőződjünk; fogyást ritkán észlelünk, a legtöbben 2—3 kilónyi 
súlynövekvést mutatnak, e növekedés a leányoknál általában nagyobb 
fokú, mint a fiúknál, vannak kik 5—8 kilót is nyernek súlyban; 
e mellett azonban lélekben is felfrissülten térnek vissza otthonukba 
fogékonyabbá válván ezáltal a szellemi munkára. 

Az intézetben szigorú rend és tisztaság uralkodik. Megköve-
teljük, hogy az árvák mindig tiszták legyenek; reggel derékig friss, 
hideg, csak nagyon hideg időben állott vízzel mosakodjanak és 
sohasem ülnek az asztalhoz azt megelőző kézmosás nélkül. Minden 
étkezés után fogtisztításra és száj öblítésre kerül a sor. Minden gyer-
mek külön ivőpohárral és külön törülközőkendővel bír. Télen min-
den héten egyszer 28 fokos meleg vízben meg kell fürödniök 
kádakban. Egynek-egynek a fürdés ideje 15 perczig tart. A meleg-
évszakokban mindennap zuhanyt vesznek, a kiknek az orvos azt 
megengedi. Fehérneműt minden héten kétszer váltanak, nyári külső 
ruhát minden héten egyszer, ágyneműt pedig kéthetenként. A fiúk 
télen-nyáron rövidre nyirott hajat visHnek. A nyirást az ügyeseb-
bek végzik géppel. Úgy a fiúk, mint a leányok, mindenkor födet-
len fejjel járnak a házban és kertben. Nyaktakarókat nem szabad 
hordaniok. Mind a fiúk, mind a leányok, minden évben két rend 
új ruhát kapnak. A fiúk csizmát, a leányok czipőt viselnek. Otthon 
a fiúk télen ujjas mellényt, tisztasági szempontból pedig kötényt 
hordanak minden időben. A fiúk kék sapkát, a leányok kalapot 
viselnek. 

A világossággal, vízzel és levegővel nem fukarkodunk. Az 
ablakszerkezet felső és alsó ablakokból, oldalt nyiló szárnyakból 
áll, a nagy és kellő számú ablakokon elegendő világosság hatolhat 
a termekbe ; este Auer-féle izzó fényű légszeszlámpák szolgálnak 
világításul. 

Ivóvíz gyanánt a vezetéki vizet használják az árvák, azonban 
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járvány idején artézi vizet isznak lehűtött állapotban. A mikor 
nagyon hideg a víz a vezetékben, akkor azt evés előtt egy óra 
hosszáig födött korsókban a konyhában állni hagyjuk. 

A szellőztetésre kiváló gondot fordít az intézet. A hálótermek 
télen 2—3 órahosszat szellőződnek, nyáron az ablaknyitás az első 
teendő, az utolsó az ablakzárás, a felső ablakok azonban-éjjel is 
nyitva állanak a meleg évszakokban. A használatbanj levő többi 
termek is télen majdnem minden órában néhány perczig szellőz-
tetnek, nyáron pedig lehetőleg mindig nyitottak ablakaik. E mellett 
ellátvák a termek légszívó kürtővel és légbocsátó készülékkel is. 

Télen naponta háromszor a kertben kell tartózkodniok az 
időjáráshoz képest rövidebb, vagy hosszabb ideig, a mikor csusz-
káinak, korcsolyáznak, vagy egyébként mozognak. A gyengélkedők 
a zárt folyosókon sétálnak. A meleg évszakokban, a mikor csak 
lehetséges, a kertben tartózkodnak, ott dolgoznak, tanulják a lecz-
két, játszanak, énekelnek, sétálnak vagy társalognak. A kijáró 
növendékeknek elég alkalmuk van a mozgásra, nem úgy az otthon 
tanulóknak, a kiknek azért hetenként kétszer a szabadba ki kell 
menniök, iskolai szünidőben pedig mindennap a délelőtti órákban^ 
hogy kedvük szerint mozoghassanak, játszhassanak. 

Az élelmezést az intézeti orvos ellenőrzi, az étlap az ő hozzá-
járulásával állapíttatik meg. 

A mikor valamely árvánál komolyabb betegség tünetei mu-
tatkoznak, erről az orvos az igazgató útján azonnal értesíttetik. 
A könnyebb betegeket a nagyobb növendékek ápolják, súlyos 
esetben az árvák anyja, vagy a varrónő végzi azt. 

A ragályozó betegek azonnal elkülöníttetnek és a «Stefánia» 
szegény gyermekek kórházába szállíttatnak a kerületi tiszti orvosi 
hivatal rendeletére küldött betegszállító hintón, a hol kitűnő orvosi 
kezelésben és ápolásban részesülnek. E tekintetben kiváló érdeme-
ket szerzett magának a gyermekkórház volt igazgatója, választ-
mányunk buzgó tagja, id. Bókay János. Az árvák kegyeletes hálá-
juknak adtak kifejezést, a midőn ravatalánál megjelenve, könytelt 
szemekkel vettek örök búcsút jótevőjüktől. A fenkölt gondolkodású 
apát az emberbaráti szeretet munkájában híven követi nagylelkű 
fia, ifj. dr. Bókay János, a gyermekkórház mostani igazgatója és 
választmányunk lelkes tagja. 

Az utolsó tíz évben intézetünkben előfordult fertőző beteg-
ségeket, úgy mikénti lefolyásukat feltünteti a következő kimutatás: 
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1886 90 -

1887 91 - — 

1888 91 16 — — 2 — 18 17 1 
1889 93 — 

1890 91 
1891 98 3 2 — 1 — — 6 6 — 

1892 100 — — — 2 ' — - - — 2 1 1 
1893 100 — 

1894 103 — — — 10 — 10 10 — 

1895 103 i — 2 - — 3 6 6 — 

Összesen 960 20 2 2 
-

•4 2 10 3 42 40 2 

Kimutatás az egészségi állapotról a legutóbbi tiz évben. 

Évszám Bennlakók 
száma 

Betege-
dési eset 

Meg-
gyógyult 

Meghalt A halálozás 
oka 

1886 101 106 105 1 Tüdővész 

1887 102 125 122 3 Tüdővész 

1S88 102 137 135 2 
1 vesebaj 
1 kanyaró 

1889 104 110 108 2 Tüdővész 

1890 102 60 60 — j — 

1891 109 41 40 1 Tüdővész 

1892 112 46 45 1 Diíteria 

1893 112 112 112 — — 

1894 116 103 103 — 

1895 116 74 73 1 
Gümős 

agyhártyalob 
Összesen 1076 914 903 11 -
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A betegedési esetek számában foglaltatnak kisebb bajok is, 
pl. a körömbajok, tályogok, fagydaganatok stb. 

Teljes elismeréssel adózunk dr. Haberern Pál egyetemi ma-
gántanár, műtó'-orvosnak, a midó'n felemlítjük, hogy a sebészi mű-
téteket évek óta teljesen díjtalanul ó' végzi szokott pracizitásával; 
úgy dr. Krepuska Géza fülorvosnak is a fülbajok ingyenes orvos-
lásáért. 

A fogoperácziók a fogászati klinikán végeztetnek, a szem-
bajosok a szemészeti klinikán vizsgáltatnak meg; az orthopädiai 
kezelést szives készséggel végzi dr. Dollinger Gyula. 

Az összes növendékek havonként egyszer az intézeti orvos 
által sorban megvizsgáltatnak. 

A növendékek egészségi állapotáról pontos naplót vezetünk, 
mely egyrészt útbaigazításul szolgál a nevelésnél, másrészt elő-
segíti, megkönnyíti ama törekvésünket, hogy a bajok keletkezését 
lehetőleg megelőzzük, meggátoljuk. Nevelésrendszerünk egyik fő 
irányelve: «Xe tégy semmit az egészségi érdek számbavétele nél-
kül», mely elvnek gyakorlati alkalmazása eredményezi részben 
árváink viruló egészségét. 

Élelmezés. Háztartás. 
Az árvák a legtöbb esetben már születésüknél fogva gyenge 

szervezetű testtel bírván, táplálásukra kiváló gondot kell fordítani, 
mert az okszerű táplálkozás a testi jólétnek legfontosabb ténye-
zője. Ilogy e tekintetben árvaházunk szükkeblüséggel nem vádol-
ható, legjobban bizonyítja azon tény, hogy fennállása első éveiben 
is egy-egy árva élelmezésére évi 76 forintot fordított, most pedig 
82 frtot költ. Dr. Jelenik Zsigmond erélyesen, kitartóan ügyelt az 
élelmezés kifogástalanságára, minden kedvező alkalmat megragad-
ván, hogy azt mennyiségileg, vagy minőségileg javítsa. Utódja dr. 
Szontagh Félix orvostanár is e részben szigorú ellenőrzést gyako-
rol. A nőválasztmánynak soros felügyelő-tagjai pedig igen gyakran 
fordulnak meg a konyhában, megízlelvén ott az étkeket. 

Az élelmezésnél nem az a czélunk, hogy a gyermekek minél 
többször és minél többet egyenek, hanem hogy kellő adagban és 
időben nyújtott és ízletesen készített tápláló étkek által elősegít-
sük testi fejlődésüket, fentartsuk és előmozdítsuk egészségüket. 

A bpesti prot, o ru . Arvaegycs. i s árvaház tört. 9 
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Az árvák napjában négyszer étkeznek. Az étlap összeállíttatik 
tekintettel az évszakokra, időjárásra, a gyermekek természetére; 
sablonhoz nem kötjük magunkat, az étlap egyhangúságát kerüljük, 
arra törekszünk, hogy az lehetőség szerint változatos legyen. 

a) Heti étlap deczember havában 

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Reggeli. 

Tej Tej Tej Tej 

Ebéd. 

Tej Tej Tej 

Hus leves 

Marhahús 

Vörös-
répa 

Turós-
lepény 

Rántott 
leves 

Marha-
sült 

Kel-
káposzta 

Husieves 

Marhahús 

Bab 

Rántott 
leves 

Kolbász 

Köleskása 

Uzsonna. 

Rizsleves 

Disznóhús 

Káposzta 

Bableves 

Darás-
metélt 

Husieves 

Párolt hus 

Sárgarépa 

Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér 

Méz Kelká-
poszta Bab 

Vacsora. 

Gulyás Káposzta 
Szalonna 

Sült 
burgonya 

Sárga 
répa 

b) Heti étlap augusztus hóban. 

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Tej Tej Tej 

Reggeli. 

Tej Tej Tej Tej 

Husieves 

Marhahús 

Sóska 
mártás 

Almás 
rétes 

Rántott 
leves 

Marha-
sült 

Zöld bab 

Husieves 

Marhahús 

Tök 

Ebéd. 
Rántott 

leves 

Marha-
sült 

Burgonya 

Tésztás 
leves 

Disznóhús 

Káposzta 

Burgonya 
leves 

Turós-
tészta 

Husieves 

Marhahús 

Kalaráb 



131 

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Uzsonna. 

Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér Kenyér 

Vajas 
kenyér Zöld bab 

, I S ' '*>. 

Tök 

Vacsora. 

Gulyás Káposzta Birka 
pörkölt Kalaráb 

Egy gyermekre számíttatik naponta 3 deciliter tej, 15 deka-
gramm hús, 40 dekagramm kenyér. 

Az ételek kiosztásánál tekintettel vagyunk a korra, a termé-
szetre. Az idősebbek és sokat evők többet kapnak, a gyenge 
gyomruak, fiatalabbak kevesebbet. 

A főzést az árvák anyja vezetése és felelőssége mellett egy 
fogadott szakácsnő végzi, kinek e részben segítségére vannak egy 
konyhaleány 8 frt havi bérrel és a háztartáshoz beosztott és isko-
lába már nem járó leányok, kik a háztartás egyéb dolgaiban is 
tevékenyen részt vévén, így készíttetnek elő élethivatásukra. 

Az élelmiszerek vagy időnként nagyban, vagy naponta a 
szükségletnek megfelelő mennyiségben szállíttatnak, illetve vásá-
roltatnak. Az évi lisztszükséglet kitesz mintegy 30 métermázsát; 
húsból 18 kg., kenyérből 40 kg., tejből 25 liter szállíttatik naponta. 

Az egyes főbb élelmiszerekből az évi fogyasztás a következő. 
Szükséges: babból 4 5, lencséből 45, kásából 3, rizsből 2, árpa-
kásából 12, darából 1*2, burgonyából 50, zsírból 12, szalonnából 
0*36, vajból 036, czukorból 220, kávéból 4 2 métermázsa, káposz-
tából 900 fej, zöld főzelékből 40 frt árú, stb. 

116 bennlakó élelmezése évenként mintegy 8500 frtba kerül. 
Az élelmezést illető, valamint a háztartásban előforduló egyéb 

kiadásokról is az árvák anyja számadási könyvet vezet, azt az 
igazgató minden hó végén lezárja, a nőválasztmány egyik, azzal 
rendesen megbízott tagja láttamozza és a nó'választmánynak a havi 
ülésen, mely minden hó utolsó napján tartatik, bemutatja. A ház-
tartás kiadásairól szóló számlákat a soros felügyelőnők láttamoz-
zák és az elnök utalványozására a pénztár fizeti ki. A napi kiadá-
sok fedezésére az igazgató a pénztártól havonként előlegképen 
átvesz 200 frtot, a túlkiadások pedig a hó végén utólagosan fizet-

9* 
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tetnek ki. Minden kiadást számlával kell igazolni, kivéve a külön-
féle kisebb háztartásiakat. Az összes szállítmányok az intézetben 
utánméretnek és az ellenőrzési könyvbe bevezettetnek. Az összes 
számadásokat a hó végén az egyesület elnöke is átnézi és látta-
mozza, utalványozása nélkül a pénztár semmit ki nem fizet. 

A háztartáshoz tartozó tárgyak nyilvántartására eszközül szol-
gál a leltár, a mely minden évben kétszer vizsgálat alá kerül. A 
nőválasztmány a leltárt rendesen karácsony táján egészíti ki a 
karácsonyfára rendezett gyűjtés pénzéből. A leltári felszerelés kö-
rülbelül 13,466 frtot képvisel. 

A ruházat elhelyezésére két szobás ruhatár áll az intézet ren-
delkezésére. Készenlétben van minden növendék számára az ágy-
neműből egy pár, a fehérneműből két pár, téli és nyári ruhából 
egy-egy pár, egy ünnepi és egy köznapi, lábbeliből két, kalapból, 
illetve sapkából egy-egy pár. A növendékek egyenruhát viselnek, 
a mely a fiúknál télen: szürke posztóból készült nadrágból, ujjas 
mellényből, bélelt kabátból és kék sapkából; nyáron: szürke nyári 
szövetből készült nadrágból és kabátból áll. A házban kék vászon-
kabátot viselnek, mely otthon készül. A fiúk felső ruházatát szabó 
készíti el. Új nadrágot és mellényt minden évben kapnak, új ka-
bátot azonban csak minden 4—5 évben. 

A most felsorolandó adatokkal kimutatjuk, mennyibe kerül 
egy fiú ruhafelszerelése. 

Nyári ruha. 
Egy nadrághoz való szövet ä 70 kr 1.40 
Egy nadrág varrása és előállítása 1.45 
Egy kabáthoz való szövet ä 70 kr 1.40 
Egy kabát elkészítése 1.45 

5?7Ö 
Téli ruha. 

Egy kabáthoz való posztó ä 3 frt 4.50 
Egy kabát előállítása 5.28 
Egy nadrághoz való posztó ä 3 frt 3.— 
Egy nadrág varrása és előállítása 1.49 
Egy mellény előállítása 3.63 

17.90 

Egy fiúra évenként esik átlagosan 12 frtnyi ruhaköltség, a 
lábbeliből pedig 10 frt. 

A 
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Az egyenruha a leányoknál télen: egy barket felsőszoknyá-
ból, bélelt szürke posztókabátból, fekete kalapból; nyáron: perkál 
felsó' szoknyából, fekete köténynyel és szalmakalapból áll. 

A téli kabát és kalapok kivételével a leányok ruházatát ma-
guk a leányok készítik. Új felsó'ruhákat kapnak minden nyáron és 
télen, új kabátot 3—4 évben egyszer. 

Evenként egy leányra esik átlagosan 8 frtnyi ruhaköltség, a 
lábbeliből pedig 8 frt 50 kr. 

A fehérnemüvarrást és foltozást részben a leányok segítségé-
vel bennlakó varrónő végzi, ki egyszersmind helyettesíti az árvák 
anyját a háztartásban. Javadalma: havi 12 frt és teljes ellátás. 

A csizmák és czipők házon kívül készíttetnek. Egy pár új 
csizma kerül 3 -4 .50 , fejelés 2.30-2.60, talpalás 0.70—0.80 frtba. 
Egy pár új czipő 3—3.40, fejelés 0.50—0.80, talpalás 0.50 frtba 
kerül. A javítandó lábbeliek minden héten egyszer vitetnek el, a 
mikor a kinek rossz lábbelije van, jelentkezni tartozik. 

100 árvának évi összes ruházata mintegy 2890 frtba kerül. 
Az intézet elüljárósága a ruhamosást is házilag kezelteti, végez-

tetvén azt két bennlakó mindenes cseléd által, kik egyenként nyolcz 
frt havi bért s ellátást és két bejáró mosónő által, kik napszámra 
1 frt 20 krt és élelmezést kapnak. Ruhamosás minden héten van 
és három napig tart. A nagyobb leányok is egy héten egyszer 
két óra hosszat segédkeznek a mosásnál. A mosásba adott ruha-
darabokról az árvák anyja jegyzéket vezet. A ruhaösszerakást, mán-
gorlást és vasalást a bennlakó két cseléd és hetenként egyszer két 
óra hosszáig a nagyobb leányok teljesítik. 

Nagyobb takarítások minden héten egyszer tartatnak és azo-
kat is a leányok végzik az árvák anyja felügyelete mellett. 

A háztartást az első években Feischner leánya vitte, 1863—1890. 
május l-ig pedig Feischner második neje vezette azt a nőválaszt-
mány teljes megelégedésére, ki mint árvák anyja is, odaadó sze-
retettel ápolta és gondozta az árvákat. Betegeskedése miatt állásá-
ról lemondván, a választmány elismerése jeléül 300 frt évi kegydíjat 
szavazott meg részére élte végéig. Utódjának Máchik Gyuláné tanító 
özvegye választatott, ki 1890-ben május 1-én foglalta el állását, 
melyben ma is működik, ügyszeretettel és buzgón végezvén az 
árvaanyai és gazdasszonyi teendőket. 
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Az árvák felvétele és kibocsátása. 

Árvaházunk protestáns és vegyes nemű jelleggel bírván, abba 
mindenkoron lutheránus és kálvinista, valamint fiú- és leány-növen-
dékek vétettek és vétetnek fel hatodik életévüktől kezdve a 10-ikig. 
10 évesnél idősebbek csak kivételesen vétetnek fel. Ugyanazon 
családból származó gyermekek közül rendesen csak egy részesül 
a felvétel jótéteményében. 

A kérvényi bizottság a folyamodványok elintézésénél a követ-
kező eljárást követi. Felvételre első sorban az egész árvákat ajánlja, 
másodsorban a félárvák közül azokat, kik legtöbb testvérrel bírnak, 
harmadsorban azon félárvákat, kiknek egy-két testvérük van, vagy 
testvér nélkül állanak. Az így hátramaradottak közül a legérdeme-
sebbek 25—100 frt pénzsegélyben részesíttetnek. Lelkészek, tanítók, 
szóval az értelmiséghez tartozó családok árváinak előny adatik. 

A felvételért és pénzsegélyért beadott kérvények mindig 
június hó elején intéztetnek el és ennek eredményéről az érdekel-
tek azonnal értesíttetnek. A felvételre előjegyzett árvák tartoznak 
szeptember elején az elnök által kitűzött időben az árvaházban 
megjelenni, a hol az intézet orvosa által a kérvényi bizottság tag-
jainak jelenlétében, alaposan megvizsgáltatnak. A lelkileg, testileg 
épeket azonnal felveszi az intézet, a kifogás alá esők visszauta-
síttatnak. 

A fiúk abban az évben, a melyben 14-ik életévüket elérik, 
kibocsáttatnak. A leányok a múltban szintén 14 éves korukban 
léptek ki, azonban — miután e korukban még gyengéknek bizo-
nyultak a szolgálatra — határozatba ment, hogy ők 16-ik élet-
évükben bocsátandók ki az intézetből, mely határozat máig is 
fennáll általában, kivételt képezvén a továbbképzők, kik az inté-
zetben maradnak, míg kiképzésük befejeződött. 

Kilépésük alkalmával úgy a fiúk, mint a leányok teljes új 
ruhafelszerelést kapnak. 

Az árvák elhelyezéséről rendesen az igazgató gondoskodik, 
vagy a gyermek anyja, illetve hozzátartozója. A mikor az édes 
gyermek elhagyja a szülőházat, hogy idegen helyen, idegen embe-
rek közt folytassa tanulmányait, hogy mint iparos tanuló, vagy 
bármely szolgálatban megkísérelje az első lépést az élet rögös 
pályáján, e távozás az édes szülők komoly aggodalma nélkül nem 
történhetik. Ajkukon ott lebegnek e kérdések: «vájjon ellent fog-e 
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állhatni a fenyegető veszélyeknek, lesz-e elég ereje megállani a 
lépten-nyomon kisértő csábításokkal szemben, lesz-e hatása a csa-
ládi nevelésnek, válik-e derék emberré?» Mennyivel nagyobb mérv-
ben tűnnek fel ez aggodalmak egy árvaháznál, mely, ha azt akarja, 
hogy minden fáradsága kárba ne veszszen, gondoskodnia kell növen-
dékeiről, mint édes gyermekeiről kibocsáttatásukkor az életbe és 
még az életben is; mennyivel nagyobb az aggodalma egy árva-
háznak, melynek kebelétől nem egy, hanem egyszerre többen sza-
kadnak el és lépnek az élet küzdő porondjára, felfegyverkezve 
ugyan mindazon védő eszközökkel, melyeket a gondos nevelés csak 
nyújthat, de mégis csak tapasztalatlanul és bizonytalan lábon állva! 

Mennyi gondot, utánjárást feltételez annyinak jó elhelyezése! 
A fiúk legnagyobb része az- iparos vagy kereskedői pályát 

választván, őket az intézet megbízható iparosoknál, vagy kereske-
dőknél helyezi el, úgy a fővárosban, mint vidéken, rendesen négy 
évi tanulási időtartamra teljes ellátás mellett. Szükség esetén ez 
idő alatt az intézet látja el őket ruházattal és fizet értük lakáspénzt. 

A tanulói pályára lépők vidéki középiskolai internátusokban 
helyeztetnek el az intézet erkölcsi és anyagi támogatásával, termé-
szetesen csak olyanok, kik jól tanulnak és jól viselik magukat. 
Azokról az érdemes és tehetséges tanulókról, kik csak a főváros-
ban végezhetik iskolai tanulmányaikat, akkép gondoskodik az inté-
zet, hogy számukra az árvaház mellett lakást bérel és az intézetbe 
járnak étkezni költségkímélés szempontjából. 

A leányok jövőjéről is, mint édes szülő, gondoskodik az inté-
zet. A szolgálatba lépőket ajánlja jó családokhoz dajkának, továbbá 
szolgálónak, szobaleánynak, üzletekbe munkásnak, pénztári kezelő-
nek stb. A jó tehetségű és jól tanuló leányokat iskoláztatja, azon 
kenyérkereseti ágra, életpályára, a melyre hajlamot tanúsítanak, 
képezteti. 

A növendékek rendesen a tanév végén bocsáttatnak ki az 
intézetből. Emlékül új-testamentumot kapnak. 

A növendékek a maguk által választott pályára léphet-
nek. — A pályaválasztás még nagyobb körültekintést követel, 
mint az elhelyezés, mert attól függ a gyermek jövőjének alakulása. 
A nevelőnek a nevelés, tanítás, munka és játék közben szerzett 
tapasztalatainak összes anyagával kell hatnia a gyermek gondol-
kozásmódjára, hogy ezt helyes irányba terelje pályaválasztását ille-
tőleg és e tekintetben szereplésének a jóakaratú tanácsadáson túl 



136 

nem is szabad terjeszkednie, mert pályát erőszakolni, melyhez 
kedve nincsen, oly felelősség, melyet lelkiismeretes nevelő el nem 
vállalhat. 

Árváink legtöbbje hallgat is a jó szóra. De vannak olyanok 
is, kik a gondatlan szülő, vagy rokon által bennük táplált életterv-
hez — mely sem a tényleges körülményeknek, sem tehetségeiknek 
meg nem felel — erősen ragaszkodván, az életben csakhamar 
hajótörést szenvednek, pálya után pályát cserélnek, és végre is 
proletárrá lesznek, kihalván szivükből még a hála is azon intézet 
iránt, mely őket oly önfeláldozólag nevelte és ápolta; kik a nyert 
nevelést és ápolást társadalmi kötelességnek tekintik — szív nél-
kül. Hála az égnek, ilyenek ritkaságszámba mennek. 

A kilépett növendékek javarésze az intézetet «alma mater»-ének 
tekinti. A vidékiek levelezésben állnak az igazgatóval, a helybeliek 
pedig majdnem minden vasárnap néhány órát az intézetben tölte-
nek; vagy az igazgató látogatja meg őket. Különösen a leányokat 
éber figyelemmel kiséri az intézet, ott áll mellettük mindenkor védő 
szellemként. 

A növendékekről az igazgató anyakönyvet vezet, a melybe 
éltük főbb mozzanatai jegyeztetnek. 
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K i m u t a t á s 
a Dr. Wagner János-alapból kiosztott évi pénzsegélyekről künnlakó árvák 

gyámolítására. 

É v 
Segély-
zettek 
száma 

Segélyösszeg A komáromi 
árvák részére Ö s s z e s e n Segély-

zettek 
száma 

frt kr. frt kr. frt kr. 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

10 

16 

20 

26 

26 

27 

34 

387 

837 

931 

1073 

1212 

1222 

982 

50 

50 

25 

75 

50 

50 

50 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

— 

627 

1077 

1171 

1313 

1452 

1462 

1222 

50 

50 

25 

75 

50 

50 

50 
Összesen . 159 6647 

• / 
50 1680 8327 50 

Gyümölcséről ismeritek meg a fát. 
Lukács 6, 44. 

Bauhofer György és társai által az 1859. évben elhintett 
magból terebélyes fa növekedett, a mely gazdagon virágzik s 
gyümölcsözik. Valamint a fát gyümölcséró'l ismerjük meg, úgy 
valamely társadalmi intézmény a minő a mi árvaházunk is, életre-
valóságát, jelentőségét működési pályáján elért sikereinek mérve 
után ítéljük meg. 

Arvaházunk, mint a közjólét egyik előmozdító tényezője, 
működésének 37 éve alatt mily mértékben járult annak emelésé-
hez, az általa ez idő alatt felkarolt s nevelt 502 árva közül az 
életbe kibocsátott 409 volt növendéke miképen állja meg helyét 
az élet küzdő porondján, a reájuk fordított szellemi és anyagi 
tőkének mennyiben felelnek meg az általuk felmutatható eredmé-
nyek, e kérdésekre adják meg a választ a szónál többet mondóan 
az itt közlendő statisztikai kimutatások. • 
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t> <N 00 i£5 CO lO k£5 ĉ  lO 00 l> to Iii es Ol i-i CO iO CM —l i-H Ol o OS T-l 
1-H 

* ^ 1 1 1 1 1 1 1 iH <M 1-1 1 i—i 1 T-H 1 1 i CO i-H 

i-l T-l 7 ~ T 1 1 1 1 •H 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 o T-l 

i 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 CO 00 »o ><0 CM 

T-I cg co »o co KJ lO * * IQ o * * 1 1 1 1 o !> 

<N 1 1 T-l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1-H i-H 1-H CO 

T-l 1 1 1 T-H 1-1 Kl T-l 1 1 1 1-H CM iH 1 1 1 1 OS 

) 1 T-l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 CO 

1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 i—1 1 1 1 1-H CO 1 i-H 1 i-H o T-l 

1 1 Oi i-H -H CM iH 1 l T* i-l CO 1 in CO 1 CM CO lO <N 1-1 co 

1 CM 1 T-I CM 1 i-l 1 1 1 1 i-t 1 1—1 1 1 1 1 1 i-H Kl 

1 1 iH 1 " - 1 1 1-H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i eo 

1 1 I. 1 1 1 ^ (M 1 1 1 i-i 1 1-H 1 1 1 co i-H 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CO 

1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1. I 1 I 1 co 

1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 CO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 -

00 -f <0 »Q 00 t> « o 00 a» eo OS co OS "M OS s 
(M 

«e i— 
* 

1» I"» X 
X 1» X — 

et ii X 1H
80

 

f X X X X $ X 1 
1» X X VN 

X / 

X VH 18
89

 

g X 
wH Ä X u X £ X 

«t c: X 18
95

 e 

o 



144 

;u3ui zsqüsjj 1 1 1 •rH - cg T-I 1 1 1 T-I 1 - T-H ! 

í vH 1 i 1 1 1 eo 1 cg 1 l T-H 1 cg i 

09 
IH rt 

U3\ 
-J3J3UIS! I -1 [ 1 1 I 1 1 1 1 1 l I 1 I 1 

rt be rt % 
SOS 

-•ESOJIÍJ 1 1 1 1 J 1 1 1 1 i-H 1 1 1 1 1 1 

UEJBJ 
-SBx>OJIi[ 

cg 1 1 T-H co co 1 T-H 1 >o cg cg co -

u3q}3Z3}ui 
ve. ;iBq§3j\[ 1 S í 1 1 1 1 

co 1 T-H 1 T-H 1 cg 1 

•BUÔ OJ 'A 
EfÁUB3}}9A}Y 1 1 1 1 1 T-H T-H cg —H 1 —1 ! cg T-H 1 H 1 

-OJ aq^ojQ 1 .1 1 T-I ! 1 I cg 1 1 1 1 T-H 1 1 

Jjq Pl 
-}3[zn pijbuo 1 1 1 1 1 ^ 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 \ 

c rt •Q 
JJO[[B 
eqisj 

-E2[OZS 1 1 T-I 1 cg T—1 1 1 1 1 cg 1 1 1 

C 
o 
> 2 

i'lóq \ 1 1 1 1 1 1 1 T—1 1 1 I 1 T-H 1 

_rt 
bJO 
o tsj CO 

onpjjíA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 _rt 
bJO 
o tsj CO 

OJ3Z 
-3AZCIJ 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 ! 1 1 1 1 I 

o N o ^ 

ojnuKj 
IE[0>]SI 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 

rt 
ÖJO 
«2 

0J3AÍU05] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

rt 
> 
•rt 
c 

síjsod ^ f- J 1 1 1 1 1 l l 1 l l I l 1 

S 
s 

OA9 
-papst![ J 1 1 cg 1 1 I 1 1 L l 1 [ 1 cg 1 .1 

o 
c/5 

ouoiinej i 1 1 1 1 1 1 1 .1 T H 1 T—L 1 1 1 T—1 

•BlUBZS cg T-H 1 co co 1 1 I O co cg L O T-H 

UIEZSAjJ 

18
63

 

18
64

 

18
65

 

18
66

 

18
67

 

18
68

 

18
69

 

18
70

 

18
71

 

18
72

 

18
73

 

18
74

 

18
75

 

18
76

 

18
77

 

0 0 
1 -
0 © 
T H 

b)
 M

i 
le

tt
 a

z 
in

té
ze

tb
ől

 k
ib

oc
sá

to
tt

 l
eá

ny
nö

ve
nd

ék
ek

bő
l 

és
 m

ily
en

 
m

ag
at

ar
tá

st
 

ta
nú

sí
ta

na
k?

 



145 

T-t —< i-t 1 <N 1 CM 1 ^ 1 1-t ec 1 1 1 1 1-1 CM CM 

1 1 1 H ec 1 CM <M 1 CM 1 1 1 T H co CM 

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ^ 1 1 1 1 1 1 1 ec 

t> TH ÍQ lO iO 00 ec 00 -̂H OS t> co CM © 1—1 00 CM 

1 1 1 1 1 1 1 T-t t> —i 

TH 1-* l-l - 1 - CM <N 1-H (M —H cc 1 - CM r̂  ec 

1 1 1 - 1 1 1 1 I (M | (M 1 T H 1 1 1 T-I T-I 1-H 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 l-l 

IN 1 " 1 1 ec | CM CM CM 1 CM * * co 

1 1 ^ 1 1 1 CM 1 1 1 T-I 1 1 1 1 1. 1 CO 

1 Í 1 1 1 1 1 1 ec | — 1 1 T-I 1 1 »o 

1 1 ^ 1 •M 1 —H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 

T-i 
1 1 1 

— TH ec 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 CM 

1 1 i 1 
- - 1 

1 1 ^ 1 

1 

1 1 1 1 1 1 1 
\ 

1 1 — 1 1 1 1 1 1 CM M 1 1 ec 1 CM iQ 

— ec 1 1 - CM 1 1 1 1 1 I 1 

r- lO >o CO ® Ol ec -h ec OS o CM —H OS eo •c 

18
79

 

x qB r X s? X I 8 X ? X 
X X X X X — 

es X X £ X 
pN OS X X ** 

ír. X I X 
lí rs X 

a 

6 

A bpcs t i p r o t . o r s i . i r v a c g y e s . és á r v a h á x t o r t . 1 0 



146 

íme e számadatok fényes tanúbizonyságai árvaházunk áldásos 
működésének, fényesen tanúsítják a haza, az egyház és társadalom 
érdekeinek tett hasznos s nagy szolgálatait. 

Valóban lélekemelő' tudat, hogy volt növendékeinket ott 
találjuk nemcsak a kézzel munkálkodók szerény, de tiszteletre 
méltó köreiben, hanem a társadalom előkelő s számottevő állásai-
ban is, ott a haza sorsát intézők soraiban. 

Azohban működésünk áldásos voltának mérlegsúlyát első 
sorban nem abban keressük s találjuk fel, hogy volt növendékeink 
közül hányan minő magas állást töltenek be, hanem abban, hányan 
milyen erkölcsi magatartást tanúsítanak az élet nehéz küzdelmei 
között. Hála az Égnek! e részben is az eredmény a mint a fentebb 
közölt s a valóságnak megfelelően összeállított kimutatások adatai-
ból kiviláglik, teljesen megnyugtató, sőt valóban fényesnek mond-
ható, ha számba veszszük az intézeti nevelést nehezítő s sikerét köny-
nyen koczkáztató azon lélektani okokat, hogy árváink legtöbbje 
erkölcsileg elhanyagolt állapotban 8—9 éves korában jut az inté-
zetbe s kilép onnan 14 éves korában, a mikor önálló jellemről 
szó sem lehet, a mikor az erkölcsi érzet első harczát vívja az 
érzéki indulatokkal. 

A külföldi árvaházaknál az erkölcsi szempontból nem sikerült 
fiúk általában 4"5, a leányok 3%-át teszik az élet terére kibocsá-
tott növendékek számának. 

A mi árvaházunkból kikerült s nem sikerült, de azért korán-
sem teljesen elzüllött fiúnövendékek 2-84, a leányok 1'96%-át 
teszik a kilépett növendékeknek. 

Ezen összehasonlításból származó eredmény is arról tanús-
kodik, hogy híven sáfárkodtunk a reánk bizott talentumokkal és 
hogy ezek gyümölcsöt hozának, egyik 30 annyit, másik 60 annyit, 
harmadik 100 annyit. 

Mi lelkesen, önzetlen szeretettel fáradtunk árváink érdekében 
és Isten bőségesen megáldotta lelkiismeretes munkálkodásunkat. 
Ez a tudat boldogító jutalmunk; ez a tudat emeli lelkünket Isten-
hez, hálatelten felkiáltván Jákobbal: «Csekély vagyok mindazon 
kegyelmekre és mindazon hűségre, melyeket mutattál szolgáid 
iránt», ez a tudat Isten dicsőítésére nyitja meg ajkainkat, mert mi 
hiába öntözünk, ha O nem adja az áldást; mert nem a ki plántál, 
sem a ki öntöz, hanem Isten, a ki előmenetelt ad. 

Istennek, ki a sziveket igazgatja, legyen dicsőség és hála. 
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Terjeszsze ki az Úr miként eddig, úgy ezentúl is gondviselése szár-
nyait intézetünkre és szerezzen ennek az ország minden vidékéről 
nemeskeblű áldozatkész barátokat, kik bennünket ezen nemes 
munkának a folytatásában támogassanak. 

Ezen istendicsérő fohászszal befejeztük a protestáns országos 
árvaegyesület és árvaházának 37 évre terjedő történetét. 

Mult és jelen. Millennium. 

Ha végig tekintünk az egyesület 37 évi küzdelmes, de sok 
lelki örömmel megáldott működésén, mily nagy s lélekemelő válto-
zást találunk a mult és jelen között! Akkor szerény kis bolti 
lakásra szorítkozott 10 árva menedékhelye; ma saját nagy terje-
delmű s korszerűen berendezett épülete hirdeti a magyar protes-
tánsok áldozatkészségét. Akkor a rideg közöny borulatán tévedezve 
tört át a részvét egy-egy sugara; ma ezrek rokonszenve ragyogja 
be fényes napként, melynek világánál Isten oltárán áldoz az emberi 
szív legnemesebb érzete: a szeretet. Akkor kevesen ügyeltek e 
szerény egyesület csendes működésére; ma a felmutatható ered-
mények hirdetik, hogy a haza, az egyház benne oly intézménynyel 
bír, mely a társadalom egyik hatalmas tényezőjeként ragyog, és 
neve áldásként hangzik országszerte. 

Folytonos haladás, terjeszkedés képét tárja elénk története. 
Pályafutása hasonló a folyaméhoz, mely minél tovább folyik, annál 
inkább terjeszkedik s annál több áldást áraszt. A haladás, a ter-
jeszkedés ezen ténye hű visszfénye az egyesületi kormányzat, vezetés 
egészséges, életrevaló szellemének, helyes irányzatának; tanúbizony-
sága továbbá a magyar protestánsok növekedő áldozatkészségének. 

A hit Istenben, mely fentartotta, a remény a nemesszívű 
emberek áldozatkészségében, melyben soha nem csalatkozott, a 
szeretet az árvák ügye iránt, mely vezérelte az egyesületet; erő-
sítse, lelkesítse s vezérelje működésében továbbra is és tegyék 
boldoggá s nagygyá jövőjét! 

Hazánk az 1896. évben ünnepli fennállása ezredik évét és 
annak emlékére országos kiállítást rendez. 

Az árvaegyesület és árvaháza teljes szívvel s lélekkel vesznek 
részt a millenniumi év magasztos ünneplésében, úgy a kiállításon 
is. A választmány hazafias érzületének kivánt kifejezést adni, midőn 
elhatározá e könyv megiratását és kiadását a millennium emlékére 

10* 
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és hogy az méltó képviselője, hű tolmácsa legyen munkálkodásá-
nak az országos kiállításon. 

Bár érzém gyönge voltomat e megoldandó feladat nagyságá-
val szemben, mégis készséggel vállalkoztam e könyv megírására 
azon biztató reményben, hogy ezzel kedves hazámnak és az ügy-
nek, melynek szerény munkása vagyok, némi szolgálatot teendek, 
merítvén bátorságot s erőt e nagy s nehéz munkához Istenbe 
vetett erős hitemből, hazafiúi szeretetem melegéből és hivatásom 
iránt érző lelkesedésemből. 

Áldás hazánkra, áldás nemzetünkre, az újabb ezredik év 
hajnalán! 

Hazánk fenállásának ezredik évében a protestáns orszá-
gos árvaegyesület intézői és árvaházának tisztviselői a 

következők voltak: 
a) E g y e s ü l e t . 

Elnök: Dr. Kovácsy Sándor, min. oszt.-tanácsos. 
Alelnök: Dr. Wágner Géza, ügyvéd. 

Választmányi tagok. 
Dr. Ballagi Aladár, egyetemi tanár. 
Beliczay Béla, háztulajdonos, iparos. 
Dr. Bókay János, gyermekkórházi igazgató. 
Dr. Csengey Gyula (egy. titkár), ügyvéd. 
Darányi Kálmán, ügyvéd. 
Farkas József, ev. ref. theol. tanár. 
Gelléri Szabó János, ügyvéd. 
Dr. Haberern Pál, műtő-orvos. 
Dr. Heinrich Gusztáv, egyetemi tanár. 
Horváth Sándor, ev. lelkész. 
Dr. Jelenik Zsigmond, kórházi igazgató. 
Kéler Napoleon, építész. 
Kenessey Béla, ev. ref. theol. igazgató Kolozsvárott. 
Br. Kochmeister Frigyes, főrendi tag. 
Dr. Koller Gyula, orvos. 
Dr. Liedemann Károly, ügyvéd. 
Perlaky Elek, volt országos képviselő. 



Stephany Lajos, légszeszgyári főigazgató. 
Szász Károly, ev. ref. püspök. 
Szilassy Aladár, pénzügyi közigazgatási biró. 
Dr. Szontagh Félix (intézeti orvos), egyet. m. tanár. 
Szőts Farkas, ev. ref. theol. igazgató. 
Dr. Zsigmondy Jenő, ügyvéd. 

Nőválasztmány. 

Védő asszony: özv. gr. Teleki Sándorné. 
Elnök: özv. Székács Józsefné. 

Tagok: 

Bolla Mihályné. 
Dániel Ernőné. 
Domanovszky Endréné. 
Gregersen Gudbrandné. 
Guoth Sándorné. 
özv. Gyöngyélyi Jánosné. 
özv. Haberern Jonathánné. 
Hegedűs Sándorné. 
Holl Albertné. ' 
Horváth Ilona, 
özv. Hunfalvy Pálné. 

Kovách Zoltánné. 
Kovácsy Sándorné. 
König Gyuláné. 
özv. Liedemann Sámuelné. 
Mechwart Andrásné. 
Br. Prónay Róza. 
Rakovszky István né. 
Steudemann Karolina. 
Szilassy Aladárné. 
Tisza Kálmánné. 
Végh Arthurné. 

b) Pénztari hivatal. 
Deák-tér 4. 

Bendl Henrik, pénztáros. 
Mikolik Gyula, ellenőr. 

9 
ej Árvaház. 

Igazgató: Brocskó Lajos. 
Tanítónők: Brocskó Lajosné. 

Petrik Janka. 
Tanítók: Macher Géza. 

Szabó György. 
Árvák anyja: özv. Máchik Gyuláné. 
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A budapesti protestáns országos árvaegylet alapszabályai. 

Czíni és székhely. 
1. §. Az egylet czíme: «Protestáns Országos Arvaegylet». — 

Székhelye: Budapest. 
Czél. 

2. §. Az egylet czélja a két (ev. ref. és ág. hitv.) protestáns 
vallásfelekezetű vagyon és segély nélküli magyarországi illetőségű 
árvákat: 

a) az e czélra Budapesten épített árvaházába vagy jövőre még 
építendő árvaházaiba leendő felvétel után ellátni és neveltetni; 

b) az árvaházon kívül segélyadomány nyújtása által a tanít-
tatásban támogatni; 

c) az árvaházból kilépő árváknak további kiképeztetésénél 
vagy elhelyezésénél segítségül lenni. 

Vagyon. 
3. §. Az egylet czéljának elérésére szolgálnak: 
a) a dr. Wágner János által tett alapítvány s az azonkívül 

meglevő egyleti vagyon és ezeknek jövedelmei; 
b) az egylet rendes és rendkívüli tagjai által fizetendő tagdíjak; 
c) az egylet javára tett alapítványok, hagyományok és ajándékok; 
d) az egylet kiadmányaiból, a bálokból s más rendkívüli 

bevételekből befolyó jövedelmek. 

Tagok. 
4. §. Az egylet tagjai lehetnek tiszteletbeli, alapító, pártoló, 

rendes és rendkívüli tagok. 
a) Tiszteletbeli tagoknak az egylet közgyűlése által a választ-

mány javaslatára azok választhatók, kik az egylet érdekében jelen-
tékeny szolgálatokat tettek ; 

b) alapító tagok azok, a kik készpénzben vagy ingatlanban 
egyszer és mindenkorra legalább 4000 frt alapítványt tesznek ; 

c) pártoló tagok azok, a kik készpénzben vagy ingatlanban 
egyszer és mindenkorra legalább 1000 frtot tesznek; 

d) rendes tagok azok, a kik egyszer és mindenkorra 120 frtot 
készpénzben befizetnek, vagy pedig a kik legalább 3 évre éven-
ként 6 frt fizetésére kötelezik magukat; 



151 

e) rendkívüli tagok azok, a kik három éven át évenként 3 frt 
fizetésére kötelezik magukat. 

5. §. A tiszteletbeli, alapító, pártoló és azon rendes tagok, 
kik egyszer és mindenkorra 120 frtot befizetnek, ha az egylet ó'ket 
megválasztotta, vagy tó'lük az alapítványt elfogadta, az egyletnek 
örökös tagjai maradnak, a rendes és rendkívüli tagok azon ideig 
maradnak az egyletnek tagjai, a meddig magukat az évi díj fizetésére 
kötelezték. 

A tagok jogai és kötelességei. 
6. §. Valamennyi tagnak jogában áll az egylet közgyűlésén 

résztvenni, árvákat felvételre vagy segélyezésre ajánlani, az intézeti 
árvaházban az árvák neveléséről magának személyes meggyőződést 
szerezni és követelni, hogy az egylet évi működéséről szóló jelen-
tések neki megküldessenek, szavazatjoguk azonban csak a tisztelet-
beli, alapító, pártoló és rendes tagoknak van. 

Választmányi tagságra csak a tiszteletbeli, alapító, pártoló és 
rendes tagok választhatók. 

7. §. Az alapító tagoknak a 6. §-ban említetteken felül még 
jogukban áll állandóan egy árvát az egyleti árvaházban neveltetni. 

A pártoló tagnak joga van egy ízben egy árvát az árvaház-
ban neveltetni. 

8. §. Azon alapító tagoknak, kik a jelen alapszabályok életbe-
lépte előtt 1000 frt alapítványt tettek, jogukban áll az előírt kívá-
nalmaknak megfelelő árvát az egyleti árvaházban leendő nevelés 
czéljából kijelölni; azon rendes tagok pedig, kik 100 frtot egyszer 
és mindenkorra befizettek, ugyanazon jogokat élvezik, mint azok, 
a kik a jelen alapszabályok szerint 120 frtot fizetnek be. 

9. §. A rendes és rendkívüli tagok kötelesek évi járulékaikat 
az év folytán lefizetni vagy a pénztárnokhoz bérmentesen bekül-
deni, s ha a kötelezett 3 év leteltével kilépni akarnak, ezt az utolsó 
év letelte előtt három hóval a választmánynak írásban bejelenteni. 
Ezen bejelentés elmulasztása újabb 3 évi fizetésre kötelezi a tagot. 

10. Az egylet valamennyi tagjára ezen alapszabályok hatá-
rozmányai érvényesek, melyekhez minden tag alkalmazkodni köteles. 

Az egyleti tagság megszűnése. 
11. §. Az egyleti tagság megszűnik: 
1. a tag halála által; 
2. ha a tag csődbe jut vagy közbűntényért jogérvényesen 

elítéltetik; 
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3. rendes vagy rendkívüli tagnál, ha a kötelezett 3 évi idő 
után az egyletből kilép. 

4. ha a közgyűlés által a választmánynak vagy tíz tagnak 
indítványára titkos szavazás útján az egyletből kirekesztetik. A ki-
lépett vagy kizárt tag a tagsága ideje alatt befizetett összeg vissza-
fizetését nem követelheti és az egylet irányában minden jogaival 
együtt további kötelezettségei is megszűnnek. 

Az egylet igazgatása. 

12. §. Az egylet ügyei vezettetnek: 
a) a közgyűlés; 
b) a férfiválasztmány és 
c) a női választmány által. 

K ö z g y ű l é s . 

13. §. A közgyűlés rendesen évenként, lehetőleg az év első 
harmadában egyszer, szükség esetén azonban többször is, a férfi-
választmány határozata alapján annak elnöke, illetőleg alelnöke 
által egybehívandó. 

A közgyűlés időpontja a hivatalos lapban a közgyűlés határ-
napja előtt legalább 8 nappal közzéteendő s ezenkívül lehetőleg 
még egy olvasottabb magyar és német helyi lapban is közzéteendő. 

A közgyűlés határozatképes, ha legalább 20 rendes tag van 
jelen. Elnöke a választmányi elnök, annak akadályoztatása esetén 
az alelnök, illetőleg a választmánynak jelenlevő legidősebb tagja. 

14. §. A közgyűlés: 
1. Határoz a választmány által előterjesztett évi jelentés és 

évi zárszámadások, valamint a következő évi költségvetés tárgyá-
ban és megadja a felmentvényt. 

2. Megválasztja a három tagból álló szavazatszedő bizottságot. 
3. Határoz a férfiválasztmánynak az alapszabályok módosítása 

iránti javaslatai felett. 
4. Határoz a napirendre kitűzött kérdésekben. Oly indítvá-

nyok, melyek a napirendre kitűzve nincsenek, csak a legközelebbi 
közgyűlésen tárgyalhatók. 

Oly indítványok, melyek az évi rendes közgyűlésben tárgya-
landók, legalább 10 tag által aláírandók és legkésőbb az illető év 
január hó végéig a választmányhoz benyújtandók. 

5. Választja a férfi és női választmány tagjait 5 évre. 
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6. Választ három tagból álló számvizsgáló bizottságot. A vá-
lasztmány tagjai számvizsgáló bizottsági tagok nem lehetnek. 

7. Választja az egylet tiszteletbeli tagjait és határoz a tagok 
kirekesztése fölött. 

8. A férfiválasztmány eló'terjesztése alapján határoz más 
hasonczélú egylettel való egyesülés, vagy az egylet feloszlása feletti 
indítványok tárgyában. 

A 3. és 8. pontban felemlített kérdések felett a közgyűlés 
csak akkor határozhat, ha legalább 40 tag van jelen és a jelen-
lévó'knek két harmadrésze az indítvány mellett szavaz. 

15. §. A közgyűlésen a választások titkos szavazás vagy fel-
kiáltás útján történnek, ha azonban csak egy tag is a titkos sza-
vazást kívánja, a szavazás titkosan eszközlendó'. 

Szavazati jogát mindenki személyesen gyakorolhatja, megha-
talmazás útján csak egyletek, erkölcsi testületek, törvényhatóságok 
és községek gyakorolhatják szavazati jogukat. Ez esetben a meg-
hatalmazott neve a közgyűlés megnyitása eló'tt az elnöknek beje-
lentendő'. 

A határozatok a 14. §. 8-ik pontja alatt említett kérdések 
kivételével általános többséggel hozatnak. Szavazategyenlőség ese-
tén az elnök szavazata dönt. 

16. §. Ha az első közgyűlés a tagok csekély száma miatt 
nem lenne határozatképes, nyolcz napra újabb közgyűlés hívandó 
össze, melyen a jelenlevő tagok érvényes határozatot hoznak 
mindazon kérdésekben, melyek az első közgyűlés napirendjére ki 
voltak tűzve. 

A 14. §. 8. pontja alatt említett ügyekben a második köz-
gyűlésen is a jelenlevő tagok csak két harmadrész többséggel 
határozhatnak. 

Férfi és női választmány. 

17. §. A választmány 15—25 férfi- és ugyanannyi nőtagból 
áll, kik két elkülönített testületet képeznek, külön tanácskoznak s 
különböző jogokkal vannak felruházva. A két testület, mikor szük-
ségesnek látja, együttesen is tanácskozhat. 

Mindkét választmány saját kebeléből elnököt, elnöknőt, alel-
nököt és alelnöknőt választ. Az elnöknő «védasszony» czímmel is 
felruházható. 
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Az elnökök, elnöknők, alelnökök és alelnöknők öt évre válasz-
tatnak, mely időnek leteltével újból választhatók. 

18. §. A férfi és női választmányi tagok a közgyűlés által öt 
évre választatnak. A kilépő tagok újra választhatók. 

Úgy a férfi, mint a női választmánynak joga van, abban az 
esetben, ha a választmányi tagok száma évközben megcsökkenne, 
magát új választmányi tagokkal a legközelebbi közgyűlésig ki-
egészíteni. 

A választmányi tagok kötelességeiket minden díjazás vagy 
jutalom nélkül teljesítik. 

Mindkét választmány saját ügyrendjét maga állapítja meg. 
19. §. A férfi és női választmány érvényes határozatot csak 

akkor hozhat, ha az elnökön, illetve elnöknőn kívül legalább négy 
tag van jelen. 

A választmányt az elnök, illetve elnöknő, annak akadályoz-
tatása esetén az alelnök, illetve alelnöknő hívja össze. 

Evenként mindkét választmánynak legalább négyszer kell 
ülést tartani. 

Öt tagnak az elnökhöz írásban beadott kívánságára a választ-
mány 14 nap alatt mindig egybehívandó. 

20. §. A választmány jegyzőkönyvei a következő ülésen hite-
lesíttetnek, a választmány határozatai azonban hitelesítés előtt is 
végrehajtandók, ha a jegyzőkönyvet az elnök és jegyző aláírta. 

Közös gyűléseken a férfi és női választmányi tagoknak egyenlő 
szavazatjoguk van. 

A határozatok szótöbbséggel hozatnak, egyenlő szavazatok 
esetén az elnök szava dönt. 

A választmány hatásköre. 

21. §. A férfiválasztmány gondozza az egylet vagyonát, gon-
doskodik annak gyarapításáról, joga van kölcsönöket kötni, eladá-
sokat, vételeket, cseréket eszközölni, és az egylet nevében jog-
érvényes szerződéseket kötni. 

Az árvákat felveszi és kibocsátja, engedélyezi az árvaházon 
kívül levők részére a segélyt, megállapítja az óra- és házrendet, 
kinevezi az orvost, ügyészt, pénztárnokot, jegyzőt, az árvaatyát és 
a segédszemélyzetet, meghatározza azok fizetését s azok teendőit 
és kötelességeit. 
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A kebeléből e czélra kiküldött választmányi tagok által foly-
ton felügyelteti az árvaintézetben a tanítást, fegyelmet s az árva-
atya, valamint a többi személyzet összes eljárását, az árvákkal való 
bánásmódot, azoknak mikénti elfoglalását, egyszóval az árváknak 
nevelését és tanítását. 

22. §. Rendelkezik az árvák ellátásáról, ruházatáról és a meny-
nyiben az egylet vagyona engedi, az árvaházból kilépett árvák 
további elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodik, s mindazt meg-
teszi, mit a nemes czél elérésére szükségesnek és jónak tart. 

Ellenőrizteti a pénztárnokot, megvizsgálja és a közgyűlésnek 
az év végével mindenesetre bezárandó egyleti számadásokat, a 
vagyoni állást, valamint az évi jelentést évenként előterjeszti, s 
a következő évi költségvetésre s más ügyekre nézve javaslatait 
megteszi. 

Ingatlanok vételére, eladására és kölcsönnel való megterhe-
lésére vonatkozó határozatok csak a közgyűlés jóváhagyása után 
hajthatók végre. 

23. §. A férfi választmány elnöke képviseli az egyletet a ható-
ságok és az egyleten kívül álló személyek irányában; nála áll és 
ő rendelkezik az egylet pecsétjével, utalványozza a kifizetendő 
összegeket, elnököl a közgyűléseken, valamint a férfi- és közös 
választmányi üléseken s kinevez a közgyűlés jegyzőkönyvének hite-
lesítésére két tagot. Az elnököt akadályoztatása esetében az alelnök 
helyettesíti, a kik egyébiránt a teendőket egymást közt meg is 
oszthatják. 

24. §. A női választmány teendője az árvaház belső rendjére 
felügyelni, a háztartást berendezni és ellenőrizni, az árvák ruháza-
táról, ápolásáról, tisztántartásáról s a kibocsátandó növendékek 
elhelyezéséről a férfiválasztmánynyal egyetértőleg gondoskodni. 

A női választmány két-két tagja által rendre és felváltva foly-
tonosan felügyelteti az árvaház kezelését, a kik a kisebb hibákat 
azok minőségéhez képest vagy maguk, vagy a férfiválasztmánynak 
az azon időbeli felügyeletet teljesítő tagjával egyetértőleg elhárít-
ják, a nagyobb bajokat pedig a férfi, illetőleg a női választmány-
nak orvoslás végett feljelentik. 

Fontosabb esetekben a női és férfiválasztmány együttes ülést 
tartanak, hol az ügy végleg eldöntetik. 
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Feloszlás, más egylettel való egyesülés, az egylet vagyonának más 
czélra való fordítása. 

25. §. Az egylet feloszlása, vagy más egylettel való egyesü-
lése iránti javaslatokat csak a férfiválasztmány hozhat indítványba. 

A tagok részéről jövő hasonló indítványok csak akkor tárgyal-
hatók, ha azok legalább 10 tag által a férfiválasztmánynak január 
hó végéig beadatnak. Az ekként beadott indítványok a választmány 
javaslataival együtt a laözgyűlésnek bejelentendők. 

26. §. Ha a közgyűlés az egylet feloszlását határozza el, az 
a m. kir. belügyministeriumnak bejelentendő. 

Az egylet vagyona, az egylet feloszlása esetén semmi esetre 
sem osztható fel a tagok közt, hanem az csakis valamely protestáns 
jellegű emberbaráti czélra fordítható, az alapítványok pedig az 
egylet feloszlása esetén is csak az alapító akaratának megfelelően 
kezelendők és használandók fel s e czélból a budapesti ev. ref. 
és ág. hitvallású egyházak elöljáróinak közös kezelése alá enge-
dendők át. 

27. §. Az esetben, ha az- egylet az alapszabályokban meg-
határozott czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a 
kir. kormány által — a mennyiben további működésének folyta-
tása által az állam, vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszé-
lyeztetnék — haladéktalanul felfüggeszthető s ezután elrendelhető 
szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlatható, 
vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására — külön-
beni feloszlatás terhe alatt — kötelezhető. 

37,252. szám. 
v-ioT 

«Látta a magyar királyi belügyminister.» 
Budapesten, 1891. évi május hó 22-én. 

A miniszter helyett: 

L u k á c s G y ö r g y , 
államtitkár. 
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T u d n i v a l ó k . 

a) Adressek. 
Protestáns országos árvaház, VII. ker. Szegényház-tér 1. 
A protestáns országos árvaegyesület pénztára, IV. ker., Deák-tér 4. 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése és nyomdája, V. kerület, 

Akadémia bérháza. 
«Protestáns Egyházi és Iskolai Lap» szerkesztősége, IX. kerület, 

Pipa-utcza 23. 
Dr. Kovácsy Sándor, egyesületi elnök, VI. ker., Andrássy-út 21. 
Dr. Wágner Géza, egyesületi alelnök, V. ker., Akadémia-utcza 5. 
Dr. Csengey Gyula, egyesületi titkár, IV. ker., Bécsi-utcza 6. 
Szilassy Aladár, a kérvényi bizottság elnöke, VII. ker. Vesselényi-

utcza 65. 
Dr. Szontagh Félix, intézeti orvos, IV. ker., Zsibárus-utcza 2. 
Szőts Farkas, a tanügyi bizottság elnöke, a < Protestáns Egyházi 

és Iskolai Lap» szerkesztője, IX. ker., Pipa-utcza 23. 
Bendl Henrik, egyesületi pénztáros, IV. ker., Deák-tér 4. 
Brocskó Lajos, árvaházi igazgató, VII. ker., Szegényház-tér 1. 

b) Tagság. 

A ki az egyesület tagja óhajt lenni, e szándékát szívesked-
jék az egyesület pénztárának (IV., Deák-tér 4.) jelenteni. 

Vannak rendes és rendkívüli tagok. A rendesek évi hat, a 
rendkívüliek évi három forintot fizetnek három évi kötelezettség-
gel. Bővebb felvilágosítást az alapszabályok nyújtanak. Helybeli 
tagoktól a tagdíjakat a pénzbeszedő veszi át; vidéki tagok a pénz-
tárnak küldik. 

Egy ágyalapítvány összege: 4000 frt. 

c) Evi jelentés, alapszabályok. 
A ki az egyesület évi jelentését, vagy alapszabályait bírni 

óhajtja, az forduljon ez iránt az árvaház igazgatójához, ki azokat bér-
mentesen megküldi. 

d) Adományok. 
Az egyesület szives köszönettel fogad pénz- vagy termé-

szetbeni adományokat, legyenek azok bármily csekélyek is. 
Pénzadományokat elfogadnak: Az egyesület pénztári hivatala 
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(IV., Deák-tér 4.) és a «Protestáns Egyházi és Iskolai Lap» szer-
kesztősége (IX. ker., Pipa-utcza 23.). 

Természetbeni adományok az árvaházba küldendők. 

e) «Arvaházi Képes Naptár». 
Ezen czím alatt az egyesület naptárt ad ki, melynek ára 

30 kr. Jövedelme az árvaház javára fordíttatik. Kapható Hornyánszky 
Viktor könyvnyomdájában, V. ker., az Akadémia bérházában. 

f) «Svájcz árvaházai.» 
Ezen czím alatt Brocskó Lajos igazgató 1895-ben könyvet 

írt, a melyben ismerteti a svájczi árvaházakat és az árvaházi neve-
lést. Egész jövedelme az árvaház javára fordíttatik. Kapható a szer-
zőnél és minden székesfővárosi könyvkereskedésben. 

g) Fölvételi feltételek. 
A fölvételi kérvények az egyesület elnökéhez, dr. Kovácsy 

Sándorhoz küldendők (VI. ker., Andrássy-út 21.). 
A kérvény a «Protestáns országos árvaegyesület igazgató-

választmányá»-hoz intézendő. 
A kérvény mellékletei: 
a) A szülők vallását, polgári állását és elhalását igazoló anya-

könyvi kivonatok. 
b) Az árva keresztelő levele és védhimlőoltási bizonyítványa. 
c) Szegénységi bizonyítvány, mely a lelkész által hitelesítendő. 
d) Az árva testvéreinek számát, korát és ellátásuk módját 

igazoló okmányok. 
e) Iskolai bizonyítvány. 
f ) Egészségi bizonyítvány. 
A kérvény és mellékletei bélyegmentesek. 
Felvételre csak apa és anya nélküli vagyontalan fiú- és leány-

gyermekek számíthatnak és oly félárvák, kiknek anyjuk él, de 
atyjuk meghalt. 

Egy és ugyanazon családhoz tartozó árvák közül a felvétel 
jótéteményében csak egy részesülhet. 

Hat éven aluli árvák egyáltalán nem, kilencz éven felüliek 
csak kivételesen vétetnek fel. 

A beérkezett kérvények minden évben június hó elején intéz-
tetnek el, a miért legkésőbben május hó végéig nyújtandók be. 
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A kérvények miként való elintézéséró'l az érdekeltek azon-
nal értesíttetnek. A fel nem vett árvák okmányai azonnal vissza-
küldetnek, a felvettekéi visszatartatnak és az árvaház levéltárában 
ó'riztetnek az árva kilépése idejéig. 

A felvételre előjegyzett árvák anyjuk vagy hozzátartozójuk kísé-
retében tartoznak az elnök által kijelölt napon és órában szept. elején 
a felvételi jegygyei az árvaházban megjelenni, a mikor a kérvényi 
bizottság tagjainak jelenlétében az intézeti orvos által alaposan meg-
vizsgáltatnak. A kik testi, vagy lelki hibában szenvednek, nem 
vétetnek fel az intézetbe, hanem azonnal visszaadatnak kísérőjük-
nek, a nélkül, hogy e miatt bárminő kárpótlásra igényt tarthatnának. 

A testileg, lelkileg épeket azonnal átveszi az intézet, kísérő-
jüknek azonban ez alkalommal nyilatkozatot kell aláírnia, a mely-
ben kötelezi magát, hogy ha az árva egy éven belől akár egész-
ségi, akár erkölcsi szempontból be nem válik, az elnökség felszólítására 
őt visszaveszi. 

A felvételre előjegyzett árvák ruhafelszerelésüket illetőleg előírt 
követeléseink nincsenek. • 

Az intézeti árvák egészen díjtalanul élvezik annak jótétemé-
nyeit. Fizetéses árvák csak kivételesen vétetnek fel, ez esetben egy 
árva után évi 300 frt tartásdíj fizetendő. 

h) Pénzsegély zés. 
Az árvaházba bármely okból fel nem vehető árvák közül a 

pártfogásra leginkább utaltak évi pénzsegélyben részesíttetnek, vala-
mint egynehányan azok sorából is, kik egyenesen e czímen for-
dulnak az egyesülethez. 

Pénzsegélyben csak egész, vagy oly félárvák részesülhetnek, 
a kiknek anyjuk él, atyjuk azonban meghalt. 

A pénzsegélyért benyújtandó kérvények feltételei, beadási 
idejük, elintézési módjuk azonosak a felvételi kérvényekéivel. 

A megszavazott és az elnök által utalványozott évi segélyösszeg 
a tanév kezdetétől számított negyedévi előleges részletekben, nyugta 
és az előző negyedévi iskolai bizonyítvány, vagy havi értesítő alapján 
fizettetik az egyesület pénztára által. Minden ilyen alkalommal igazo-
landó, hogy a segélypénzt élvező árva életben van. Ha a segélyezett 
rossz bizonyítványt mutat fel, a segélyt a pénztár nem adja ki. 

A már egyszer segélyzett, ha e jótéteményben ismételten 
részesülni óhajt, kérvényét mindannyiszor meg kell újítania. 



160 

i) Az intézet látogatása. 
Az intézet iránt érdeklődő látogatók nappal bármikor szíve-

sen láttatnak. Hivatalos órák tartatnak: délelőtt 8—10-ig és dél-
után 2—4-ig. 

Az árvákat helyben lakó anyjuk, rokonuk, vagy hozzátarto-
zójuk csak vasárnap délután 1—4-ig látogathatják. 

Az iskolai nyári szünidőben, a mikor az árvák nevelőikkel 
falun tartózkodnak, az igazgató hetenként egyszer tart hivatalos 
órákat előre meghatározott napon. 

k) Slöjd-iskola. 

Az árvaházban nyitott kézi munkatanítási (slöjd) tanfolyam-
ban részt vehet néhány bejáró növendék is havi három frt tandíjért. 
Jelentkezhetni az igazgatónál. A tanítási órák hetenként kétszer, 
szerdán és szombaton tartatnak és pedig a kezdők számára délután 
4—'/í)6-ig, a haladottaknak délután l/26—-7-ig. 

1) A protestáns orsz. árvaegye sülét és árvaházának története. 
Ara 20 kr. Kapható Hornyánszky Viktornál. Jövedelme az 

árvaházé. Felülfizetések szívesen fogadtatnak. 
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