
ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Méltányolva a pesti ágost. hitv. evang. magyar és német egyházgyülekezet 
által fentartott Deák-téri fiú elemi iskola tanítói karának eddigi áldásos műkö
dését, és buzdítani óhajtván az ezen iskolánál úgy a jelenben, mint pedig a jövő
ben ténykedő tanerőket, « névtelen® az egyház közös felügyelőjének dr. Kr á l i k  
L a j o s  úr kezeihez letesz 5000 frtot, azaz osztr. értékű ötezer forintot az egyesült 
budapesti fővárosi takarékpénztárnak 284. számú 4720(o-os záloglevélben, 1895. év 
november 1-től járó szelvényekkel együtt, a következő rendeltetéssel:

1. Ezen tőke kamataiból évenként és életfogytiglan kiszolgáltatandó leszen 
«tisztelet-díjfejében és pedig —  miután a fenti kötvény még az 1895. év no
vember 1-én esedékessé vált szelvénynyel is el van látva — már az 1895/96-ik 
iskolai évtől számított joghatálylyal:

a) Lux Ede a IV-ik elemi fiú osztály tanítójának 50 frt, azaz osztr. értékű 
ötven forint;

b) Luttenberger Ágost az I-ső elemi fiú osztály tanítójának 50 frt, azaz 
osztr. ért. ötven forint;

c) Alex Albert a Il-ik elemi fiú-osztály tanítójának 40 frt, azaz osztr. ért. 
negyven forint;

d) Kurz Samu a Ill-ik elemi fiú osztály tanítójának 35 frt, azaz osztr. ért. 
harminczöt forint, és pedig mindenkor az illető osztály záróvizsgájának napján.

2. Az ötezer forint tőke kamatai, illetve az 1-ső pontban felsorolt összeg
nek kifizetése után mutatkozó kamatmaradék évenként és esetről-esetre gyü- 
mölcsözőleg helyezendő el és szabályszerűen kezelendő : «A pesti ág. hitv. evang. 
magyar-német egyházgyülekezet által fentartott elemi és polgári iskolában 
működő tanerők kitüntetésére szolgáló alap® czíme alatt mindaddig, míg 2000 
frt, azaz oszt. ért. kétezer forint tőkére fel nem gyarapszik, ennek megtörténte 
után pedig ezen 2000 frt tőke kamatai az egyház által fentartott fiú és leány 
elemi és polgári iskola azon tanítójának szolgáltatandó ki «tiszteletdíj® fejében, 
a kit az iskolai bizottságnak hármas jelöléséből, az iskolát fentartó egyház
választmány titkos szavazata folytán absolut szótöbbséggel, a lefolyt iskolai évben 
felmutatott eredmény alapján kitüntetésre legalkalmasabbnak tart. Az egyház-választ
mány döntése mindenkor az új iskolai év első ülésében ejtendő meg és ezután 
nyomban folyósítandó a 2000 frt tőkének egy évi kamataiból származott tisz
telet díj.

3. Ha az 1-ső pontban megnevezett kedvezményezettek, névszerint : Lux 
Ede, Luttenberger Ágost, Alex Albert és Kurz Samu tanítók elhalnak és a 2-ik 
pontban körülírt módon alkotandó a 2000 frtos alap egész magasságát elérte, 
úgy a mai napon letéteményezett 5000 frt érték a pesti ág. hitv. evang. magyar 
egyháznak szolgáltatandó ki, a mely egyháznak kizárólagos tulajdonát képezi 
ugyan már ma is ezen összeg, de élvezetébe és birtokába csakis akkor léphet, 
ha az 1-ső és 2-ik pontokban felsorolt rendelkezések elintézést nyertek és ez 
okból alapító 5000 frtos adományát ez idő szerint az iskolát fenntartó közös magyar 
és német egyháznál letéteménybe helyezi.



4. A pesti ág. hitv. evang. magyar egyház ezen 5000 frtos tőkét — mely 
az előző pont szerint annak idején birtokába jut — mint «alapítvány»-t folyton 
épségben fentartani köteles és kamatait temploma ének fejlesztésére fordítani 
tartozik.

5. Ha az 1-ső pontban felsorolt kedvezményezettek egyike vagy azok 
összessége a részükre megállapított évi tiszteletdíjat igénybe venni nem óhajtanák, 
akkor az őket megillető évi tiszteletdíjak is, a 2-ik pontban körülírt 2000 frtos 
alap megalkotására fordítandók lesznek.

6. Ha ezen 2000 frtos alap, úgy a második mint pedig esetleg az 5-ik 
pont határozmánya által már egész nagyságát elérte, az 1-ső pontban felsorolt 
kedvezményezettek azonban még részben vagy egészében életben vannak, akkor 
az 5000 frtos alapítványból befolyó kamatok azon maradéka, mely az 1-ső pont 
alatt körülírt teljesítmények után mutatkozik, minden iskolai év végeztével a pesti 
ág. hitv. evang. magyar egyháznak rendelkezésére bocsátandó leszen, a 4-ik pont
ban felemlített czélra.

7. Ezen alapító levél az egyházak presbyterialis tagjainak, megválasztásuk 
alkalmával mindenkor másolatban kézbesítendő, hogy ezáltal alkalmuk nyíljék az 
alapító határozmányainak pontos betartása felett ellenőrzést gyakorolni, és arról 
is gondoskodni, hogy a jelen 284. számú 5000 frtos kötvény kisorsolása esetében, 
megfelelő és tökéletes biztonságot nyújtó oly kötvénynyel cseréltessék fel, a mely 
lehetőleg ismét 4 V /̂o kamatot nyújt —  végül

8. Jelen alapító levél, hiteles másolatban a pesti ág. hitv. evang. magyar 
egyház felügyelőjének megküldendő.

Budapesten, 1895. év november hó 12-én.

NÉVTELEN.

Hornyánszky Viktor Budapesten.



N A G YSÁ G O S

Dr. K RÁ L IK  LAJOS Ú R N A K
A BUDAPESTI ÁG. HITV. EV. MAGYAR-NÉMET EGYHÁZGYÜLEKEZET 

FELÜGYELŐJÉNEK

BU D APESTE N .

E néhány sor az elismerésnek gyenge megnyilatkozását óhajtja jelezni az 
egyház azon törekvéséért, hogy híveinek érdekében oly elemi iskolát tart fenn, 
a mely tanítás szempontjából a legszigorúbb elbírálás mellett megállja helyét, és 
fogyatékos berendezése és hiányos helyiségei daczára is első helyet foglal a fő 
és székváros összes iskolái között.

Habár az egyház ügyeit vezető férfiak nem tartanak igényt ily nyilatko
zatok megtételére, mert őket magasabb eszmék és czélok vezérlik, mindazonáltal 
jó tudniok, hogy a szülők egynémelyike érzi, miszerint többel tartozik az egy
háznak mindazon jótéteményekért, a melyeket gyermekének nyújt, mint a mennyit 
ellenszolgáltatás fejében a szerény tandíj lerovása által teljesít. Jó tudniok ezt, 
hogy lankadatlan erővel és kitartással megküzdjenek még inkább azon nehéz 
feladatokkal, a melyek tejesítendők és megfeszített erővel módot találjanak azon 
anyagi eszközök előteremtésére, melyek a fent is jelzett fogyatékok mielőbbi mel
lőzését lehetővé teszik.

És ha a szülő érzi, hogy tartozásban van az egyház és iskola irányában, 
úgy mi természetesebb, hogy igyekezik azt leróni és pedig lehetőleg oly módon, 
hogy azon egyének, a kiknek kiváló képzettsége, fáradhatatlan buzgalma és kitar
tása eredményezte első sorban a szülő érzelmét, részesei is legyenek az elismerésnek.

Névtelen fiai elhagyták immár az egyház elemi iskoláit, a melynek jótéte
ményeit nevelésük biztosítása érdekében éveken keresztül élveztek volt, és így 
megjöttnek tekinti azon időt, hogy hálás szívvel emlékezzék meg a tanítói karról, 
a melynek minden egyes tagja egész odaadással teljesítette híven kötelességét és 
igyekezett a reábízott gyenge csemetét úgy gondozni és ápolni, hogy további szép 
fejlődése lehetőleg biztosítva legyen.

A mellékelt alapítólevél és annak 284 számú 5000 frtos az egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztárnak 472%-os záloglevél csatolványa által óhajt « névtelen)) 
ezen érzelmének kifejezést adni, gondolván hogy: az egyház helyeselni fogja e 
formát, mert miként önmaga örömmel keresi az alkalmat, hogy tanítótestülete 
iránt elismerését nyilváníthassa, akként bizonyára megengedhetőnek fogja tartani, 
hogy az mások részéről is megtörténhessék.

A tanítótestület pedig ne mérlegelje az ily módon nyujtottnak csekély 
voltát, hanem tekintse azt egyedül a hálaérzet kifolyásának és főleg, hogy szive-



sen adatott oly szülő által, a ki magát a tanítókar igaz jó barátjának tartja, 
habár talán —  mint szorgos és komoly megfigyelője minden mozzanatnak —  
nem mindenkor ily színben tűnik is fel.

De «nóvtelen» azt hiszi, hogy csakis azon szülő lehet igazi barátja az 
iskolának és a tanítótestületnek, és csak az hordja szivén a helyes oktatás ügyét, 
a ki szükség esetén őszintén és leplezetlenül nyilvánítja véleményét és ezáltal is 
igyekszik közreműködni azok érdekében ; sőt kéri ezúttal a tanítói testületet: 
nyújtson alkalmat a szülőnek, hogy nézetét kifejtse, méltassa is a helyes kívá
nalmakat, mert vállvetett működés mellett fokozott szolgálatokat teszen úgy az 
egyháznak, mint a hazának!

A midőn végezetül az iskolát fentartó egyház ezidő szerinti t. felügyelőjét 
és annak presbyteriumát, de ezek utódait is «névtelen® felkéri, hogy a mellékelt 
alapító levél határozmányainak legpontosabb betartása felett őrködni kegyesked
jenek, óhajtja, hogy a legjobb szándékkal emígy elvetett magvak, Isten áldásával 
teremjenek bő gyümölcsöt, szeretett egyházunk fejlődése javára!

Budapesten, 1895. év november hó 12-én.

Teljes tisztelettel

NÉVTELEN.


