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Békesség az Olvasónak!

Immár 212 esztendeje, hogy evangélikus iskolai oktatás kezdődött Pesten. 
Szépen emelkedő pályaívét közel négy évtizedre ugyan megszakította a 
nemzetellenes, istentagadó kommunista rendszer, de annak bukásával új
raéledt, újra virágzásnak indult a két budapesti gimnázium. Előbb a Fasor, 
majd három évre rá a Deák tér is kitárta kapuit az evangélikus iskolában 
tanulni kívánó gyereksereg előtt.

Ha a folytonosság nem is szakadt volna meg, akkor sem ugyanaz a vi
lág lenne iskoláinkban, mint az államosítás előtt. Más társadalmi és gazda
sági helyzet, más elvárások és más kihívások. Nem folytathatjuk ott, ahol 
elődeink abbahagyni kényszerültek. De állandóság is van: legalább két dol
got hadd említsek meg. Az első az, hogy a gimnáziumnak mint oktatási for
mának a legnemesebb, legértékesebb hagyományait akarjuk követni. Ez 
pedig a sokoldalú, általános műveltség, ami lehetővé teszi a sokirányú 
továbbtanulást, kibontakoztatja a teljes emberséget, felkészít az egész éle
ten át történő tanulásra, szellemi önállóságra, változásra való képességre. 
Ellene vagyunk minden szakbarbárságnak, színvonaltalanságnak. Nem ke
csegtetjük tanulóinkat azzal, hogy játszadozással, szórakozással is tudnak 
eredményt felmutatni. A tanulás munka, sokszor nagyon is keserves, de hi
tünk és tapasztalatunk szerint megéri.

A másik, amiben ragaszkodunk hitvalló elődeink örökségéhez, és ez a 
fontosabb, az evangélikus egyházhoz való szoros kötődésünk, a fundamen
tum, amire ők is, mi is építettünk: a kőszikla, Jézus Krisztus. A hitet termé
szetesen nem (csak a hittant) lehet tanítani, de a legkülönbözőbb alkalmak 
teremtésével, gyülekezeti kapcsolatok építésével, szeretet-szolgálati lehe
tőségekkel és mindenekfelett példamutatással próbáljuk meg növendé
keinket az O keze alá terelgetni.

Más formában újjáalakult gimnáziumunk nyolcadik tanévében éppen 
ideje, hogy örömmel és szeretettel útjára bocsássuk ezt a kis könyvet, hogy 
diákjaink és minden érdeklődő megismerhesse múltunkat, elődeinket, 
büszkeségeinket és példaképeinket. A folytonosság negyvenéves megszakí
tása nem jelentett gyökértelenítést, a más formában való újjászületés nem 
a múlt megtagadása. Ezt az újabb iskolatörténet fogja bizonyítani, ami 
majd egy emberöltő messzeségéből fog visszanézni a mi munkánkra, örö
meinkre és nehézségeinkre.

Isten áldását kérjük az Olvasóra és az iskolára.

Schulek Mátyás
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ELŐSZÓ

„Legyetek követőim, testvéreim, és 
azokra figyeljetek, akik úgy járnak, 
ahogy mi példát adunk nektek. ” 
(Fii 3,17)

E krónikát gyermekeimnek: Rékának, Anikónak és Júliának ajánlom,
valamint kedves tanítványaimnak és minden érdeklődő fiatalnak, nem 
utolsó sorban a hajdan legendásan híres budapesti evangélikus fiú- és 
leánygimnázium volt növendékeinek.

A múltunk kötelez bennünket arra, hogy őrizzük az előttük járó nem
zedék emlékét. Elődeink jó ügyért fáradoztak, s tudták ezzel Isten akaratát 
teljesítik, neki engedelmeskednek. Ez a jó példa adhat indítást a mai nem
zedéknek, hogy iskolája múltjával megismerkedjen és buzdítást merítsen 
a jövő feladataihoz. Ezt a célt szeretné előmozdítani munkám.

E munka négy részből áll, amely felöleli a népoktatás és a gimnáziu
mi -  fiú- és leánygimnáziumi -  oktatás kialakulását és fejlődését 1788-tól 
napjainkig. A könyv végén összefoglaló táblázatok és kronológia található. 
A könyvben igyekeztem összefoglalni az eddig megjelent iskolatörténete
ket, felkutatni újabb dokumentumokat -  az Evangélikus Országos Levél
tárban, az Evangélikus Országos Könyvtárban és az Evangélikus Országos 
Múzeumban -, valamint több esetben támaszkodtam volt tanárok és nö
vendékek szóbeli visszaemlékezéseire.

Az eddig megjelent könyvektől e könyv abban különbözik, hogy egy 
kötetben foglalja össze a pesti evangélikus oktatási intézmények törté
netét, és sok eredeti forrást tartalmaz (ezeket dőlt betűvel szedtük).

A protestáns iskolarendszer sajátosságai jól nyomon követhetők a pes
ti evangélikus oktatásban. A protestáns szabadsággal összeegyeztethető 
volt, hogy nem egyforma a 18-19. századi magyarországi iskolák szerve
zete. Nem volt egyforma az osztályok száma, a tananyag rendje és a mód
szerek. A helyi hagyományok és követelések voltak irányadók. Az egysé
gesítő törekvések ellenére azonban az evangélikus iskoláknál a következő 
sajátosságok figyelhetők meg: az iskola a szélesebb tömegek előtt nyitotta 
meg kapuit, olyan etikai eszményt állított fel, amely elérhető, vallási ala
pon nyugvó erkölcsi alapot nyújtott. Az iskolát nem a tanterv, hanem a
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személyek, tanítók és az iskolát támogatók tették naggyá. Az iskola jel
legzetességét a tanítók jogi és anyagi helyzete, a tantervek, tankönyvek, 
tanítási módszerek, a szertárak felszereltsége, a tanulóifjúság összetétele, 
szelleme, magaviseleté, szórakozásai adták.

„Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot 
vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá.”

(1 Kor 3,10)

1923. június 10-én, a gimnázium 100 éves fennállásának emlékün
nepségén Raffay Sándor püspök a fenti ige alapján hirdette az igét. Egyhá
zunk és iskoláink alapítói bíztak Isten kegyelmében, fundamentumot ve
tettek a jövőnek.

Legyen ez a krónika -  történelem segédkönyv a helytörténet (isko
latörténet) tanításához -  a Budapesti Evangélikus Gimnázium és a Deák 
Téri Evangélikus Gimnázium épülésére! Szeretném, ha a közös gyökerek 
erősítenék a két gimnázium testvéri barátságát! Kívánom, hogy az evangé
likus egyház két budapesti intézménye, s talán a megújuló alsófokú intéz
mények is példásan szolgálnák a sokoldalúan művelt keresztyén ifjúság 
épülését. A múlt kötelez!

Köszönetemet fejezem ki e könyv elkészítéséhez nyújtott segítségükért a
következőknek:

Czenthe Miklós EOL, Czizmadia Éva/dr. Gadó Pálné volt leánygimnázi
umi növendék, Ferenczy Zoltán volt fasori diák, Gáncs Aladár volt fasori 
diák, Gubiczáné G. Csilla DEG, Kendeh Péter volt fasori diák, Kertész 
Botond EOL, Kinczler Irén EOM, Kliment Zsuzsanna BÉG, dr. Mányoki 
János EOK, dr. Novobátzkyné dr. Nagy Paula volt leánygimnáziumi 
növendék, Pesti Judit DEG, Selmeczi Pálma EOK, dr. Szabó Péter Károli 
Gáspár Református Egyetem, Sztrokay Piroska/dr. Martos Józsefné volt 
leánygimnáziumi tanár, dr. Tárnok Dezső BÉG, Veperdi Ernő Deák téri 
elemi iskolai tanító, Zentai Gábor BEG, dr. Zsigmondy Árpád EOL.

Budapest, 2000. január

Zomboryné Bazsó Rozália 
a Deák Téri Ev. Gimnázium 
történelem -  hittantanára
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I. fejezet

A PESTI EVANGÉLIKUS OKTATÁS 
KEZDETEI

1. A pesti evangélikus gyülekezet megalakulása

Az iskola története szorosan összefügg a pesti evangélikus gyülekezet tör
ténetével. II. József felvilágosult uralkodó 1781-ben kiadott Türelmi Ren
deletével lehetőség nyílt, hogy az evangélikusok megtelepedjenek Pesten.

A gyülekezetét 1787-ben 50 család alapította Glosius Sámuel felügye
lő és Liedemann Sámuel János gondnok vezetésével, gr. Beleznayné b. 
Podmaniczky Mária és a Pongrácz, Teleki, Földváry, Prónay, Podmaniczky 
család tagjainak támogatásával. Lelkészt és kántort alkalmaztak. A város 
belterületén, a „Bádog kalaphoz”, más forrás szerint „pléhkalaphoz” nevű 
házban -  a mai Irányi u. Váci u. sarkán (az Irányi u. 14. sz. alatt) -  helyi
séget béreltek istentiszteleti célra. Itt indult meg 1788-ban egyetlen te
remben az oktatás a kántor vezetésével, akinek feladata volt, hogy a kis
gyermekeket az alapismeretekre oktassa és vallásos szellemben nevelje. Az 
első egyosztályos elemi iskola tanítói feladatát a gölnicbányai születésű 
Seyfried Antal látta el.

A gyülekezet 1792-ben vásárolta meg -  Coburg Josiás herceg közben
járásával a katonai és polgárai hatóságok engedélyével -  a Kohlmarkt (Ká
poszta-piactér) melletti területet, amelyet ma Insula Lutherana, magyarul 
„Lutheránus-Sziget” néven emlegetünk.

Először iskola épült, utána templom

Az 1790. évben az országgyűlésre összegyűlt evangélikusok, a legerélye
sebben hozzáláttak a vallási és iskolai szabadságuk biztosításához, így 
született törvény az 1790/91. évi 26. t. cikk „A tanügyi autonómiáról”: 
,/\ vallás szabadságához tartozik a nevelés is... az evangélikusok a birtokuk
ban levő felsőbb grammatikai és elemi iskolákat megtarthassák és ilyeneket 
mindenütt nyithassanak, teljes jogával és szabadságával annak, hogy tanító
kat, mestereket, tanárokat, rektorokat, alrektorokat hívhassanak meg, elbo
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csáthassanak, azok számát növelhessék, kevesbíthessék... az ő hivatásukon 
lévő egyének közül választhassanak, a tanítás és tanulás módját, rendszerét 
és folyamát saját tetszésük szerint rendezhessék, bármiféle iskolai könyveket 
maguk választhassanak... s nyomtathassák... az ő iskoláik, tanügyök és 
összes nevelésök egyedül az ő saját kurátoraik és egyházkerületeik felü
gyeletétől és igazgatásától függjenek. ”

1793-ra épült fel az az egyemeletes, ötablakos épület, amelynek föld
szinti imatermében megindult az oktatás. (Jelenleg itt található az Evan
gélikus Országos Múzeum.)

Az 1798. október 11-i püspöki látogatás jegyzőkönyve szerint a gyüle
kezet 750 tagból állt. Az iskola rektora Bogsch János, növendékeinek szá
ma 20 volt, főleg német anyanyelvűek. Ahogy nőtt a gyülekezet, úgy nőtt 
a tanulók száma is. Az órabeosztás a következő volt: olvasás, írás, számo
lás, vallástan, ének, hazai történelem. Megtudhatjuk, hogy tantárgyai kö
zött a meteorológia is szerepelt.

A templomot Pollack Mihály tervei alapján 1799-ben kezdték épí
teni, de felszentelésére csak 1811-ben került sor.

Az iskola első alapítványát 1803. febr. 1-jén b. Podmaniczky Anna 
Mária, özv. Beleznay tábornokné tette. Kötelezte magát, hogy az iskola 
javára 200 forintot fog adni és elrendelte, hogy örökösei 2000 forintnyi 
tőkét iskolai alapul fizessenek ki.
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Elemi iskolából kisgimnázium

1811-től az iskola felügyelője Schedius Lajos (1768-1847) lett.

Schedius Lajos a pesti egyetemnek 50 évig eszté
tika-filológia tanára, költő, az Akadémia tiszte
letbeli tagja, a Kisfaludy Társaság alelnöke lett, a 
gimnázium szellemi megalapítója. Rendszeresen 
látogatta az órákat, tanácsokkal látta el a tanító
kat, konferenciákat tartott számukra, ahol peda
gógiai műveket olvasott fel és magyarázott, sza
bályzatot állított össze számukra. Megkövetelte, 
hogy a tanítók pedagógiai vizsgát tegyenek. Ja
vaslatára a tanterveket Pestalozzi -  18. századi 
svájci pedagógus -  szellemében készítették és 10 
évenként felülvizsgálták. Ideális iskolát akart lé
tesíteni -  a szó legnemesebb értelmében.

Schedius nemes gondolatának idé
zete a következő: „A protestantizmust az 
értelem felvilágosodottsága tartja fenn, s 
hogy e felvilágosodottság terjesztői, az 
értelem képzői a középiskolák.

A protestáns iskolák’ létesítésére s’ felvirágoztatására három fő dolog 
elengedhetetlenül követeltetik...

a. , A  protestáns iskolák felséges eszméjétől ihletett gyülekezet;
b. , Oktatók, a’ kikben az ur lelke lakik, az az: a’ kik magasztos hivatá

suk által lelkesülve, buzgón teljesítik kötelességeiket;
c. , Az iskolai ügyeknek bölcs kormányzása s’ vezérlése, melly képes az 

emberiség felséges czéljáért lángoló buzgalmat és a’ szent lelkesedést mind a’ 
gyülekezetben, mind pedig az oktatókban gerjeszteni, ápolni ‘s vezérleni.”

Kanya Pál iskolatörténetében azt írta, hogy Schedius terve alapján az 
iskola 3 osztályból állna:

1. elemi iskola (6-10 éveseknek)
2. gymnasium (11-16 éveseknek)
3. felsőbb tanoda, amelyben tudományokat tanítanak

Az iskolaügyet szívén hordozta Schedius azzal, hogy gazdag könyvtárát a 
tanítók rendelkezésére bocsátotta. E célra adakozott dr. Erlanger -  a gyü
lekezet támogatója -  is, amikor 300 forintot adott pedagógiai könyvek vá
sárlására.

1810-ben a templom befejezése után a papiak mellett iskolaházat 
kezdtek építeni. A lelkészlak és a katonai pékműhely között egyemeletes
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épületszárnyat terveztek lakások számára, s a már meglévő udvari szárny
hoz újabb udvari szárnyban akarták elhelyezni az iskolát. A gyülekezet pén
ze elfogyott, félig álltak a falak, amikor Liedemann János gondnok vezeté
sével 100 000 forintot gyűjtöttek, így az építkezést 1815-re be lehetett fe
jezni.

1811-től a templom felszentelése után az eddigi imaházat iskolává 
alakították. Az elemi két osztály mellé először két grammatikai osztályt 
szerveztek, hogy előkészíthessék a gimnáziumi oktatást. Az iskolában a 
tanítás nyelve német volt.

Az 1812-es püspöki látogatás kiterjedtt az iskolára is. Két osztályában 
tanítottak latint és magyart a németen kívül. 1812-ben 67 növendéket tar
tottak nyilván: 42 fiút és 25 lányt.

1815- ben, az épület bővítése következtében újabb osztállyal nyílt meg 
az iskola. Ezt az osztályt Hoffmann Péter vezette.

1816- tól új tantervet fogadtak el Pestalozzi szellemében. Az iskola 
célját így fogalmazták meg: „Valódi keresztyéneket neveljen (valláskülönb
ség nélkül), egyedül igazi, nemes, felebaráti szeretet vonzóerejétől indíttat
va. ” Kiemelték a nevelés, a beszéd, a mennyiség- és alakismeretek fontos
ságát. A harmonikus ember kifejlesztése érdekében rajztanodát és testgya- 
kordát alapítottak. Az iskola nyelve a német volt, de a későbbiekben a föld
rajzot és az irodalmat már magyarul tanították.

A tanév két félévből állt, és félévenként vizsgával zárult. Az I. félév 
januárral, a II. félév júniussal végződött, eszerint voltak téli és nyári vizs
gák. A téli vizsgát 1872-ig tartották meg. A vizsgák nyilvánosak voltak, s a 
tantervből kiderül, hogy nem nyújtott teljes képet a tanulók felkészültsé
géről, mégis nagy esemény, ünnep volt az iskola életében. Díszes vizsga
rendet készítettek, amelyet kifüggesztettek. A vizsgarendből azonban kö
vetkeztethetünk a tanult anyagra. Megmérettetés volt ez tanár és diák szá
mára egyaránt az egyházi elöljáróság és a szülők előtt. A vizsgák hol jól, 
hol rosszul sikerültek. Hajói sikerült, a tanítót megdicsérték, ha rosszul si
került, a tanári értekezleten megbeszélték a sikertelenség okát. Az év végi 
vizsgák rendje, amely szerint minden tanuló minden tárgyból egy censor 
jelenlétében felelt, 1898-ban szűnt meg. A vizsgák után a tanárok osztá
lyozó értekezletet tartottak.

A nyári szünetet júliusban és augusztusban tartották, de voltak szüreti 
és vásári szünetek az 1890-es évek végéig.

A tanrend szerint a tanítást imával és rövid énekkel kezdték és végez
ték. 1816-tól használtak először tankönyvet, de a tanítók többnyire elő
adásokat tartottak. A tanulóknak egész órán figyelmesen kellett jegyzetel
ni a tanár tollbamondását. A három tanteremben hat osztály volt bezsúfol
va: a tanártól jobbra eső padsorokban ültek a noviciusok, balfelől a veterá-

12



nők. A diák két évet töltött egy osztályban. Amíg a tanár az osztály egyik 
felével foglalkozott, addig a másik felének munkát adott.

Az osztályok mellett, illetve közelében voltak a tanítók lakásai, ezért 
családias kapcsolat alakult ki a tanulók és tanítók között.

1818- ban megtörtént a fiúk és lányok különválasztása. A leányosztály 
szervezését a gyülekezet nőtagjai kezdeményezték. Gyűjtést indítottak, hogy 
tanítót tudjanak alkalmazni. Az adakozás már 1816-ban megindult Hermi
na főhercegnő fővédelme alatt, b. Wenkheim-Rosenberg Sarolta, Bogsch- 
Krausz Erzsébet és Liedemann Mária támogatásával. 1817-re 20 000 
forintot gyűjtöttek össze. A különválasztás után a fiúosztályban megkez
dődött a latin nyelv oktatása, mint a gimnáziumi oktatás első lépése.

Az 1821-es püspöki látogatás leírta, hogy az iskolának Hoffmann a 
rektora, Beleznay grófné és Horváth Jakab adományából volt könyvtára. 
Ezt követően magánszemélyek támogatták adományaikkal a könyvtárat.

1821-ben megnyílt a III. fiúosztály, az iskola kisgimnáziummá vált, 
ekkor még a latin fakultatív tárgy volt. A gimnáziumi oktatás beindulását 
Fuchs Christián nemes iskolabarát támogatása tette lehetővé. (1817)

1819- ben Budán elemi osztály nyílt Mária Dorottya főhercegnő ál
dozatkészsége nyomán. Az első tanító: Kocsik József volt.

1821-ben nyílt tót elemi iskola a külvárosban. (Régen Ötpacsirta, 
később Eszterházy utcában lévő Fiedler-féle házban.) Első tanítója: Ma- 
tejkovszky Sámuel. Mindkét tagiskola a pesti iskolához tartozott.

Az iskola hamarosan szűknek bizonyult, ezért 1822-ben második 
emeletet építettek rá (a Deák térre néző oldalon). A hátsó és középső ud
vari szárnyban újabb tantermeket alakítottak ki. Az építkezés 42 823 fo
rintba került, amelynek nagyobb része adósság volt.

A kétemeletes iskolaépület
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Az iskola igazgatását a gyülekezet az iskolai „tanácskozmányra” 
(conferenz) bízta, melyben a tanfelügyelő elnöklete mellett az összes taní
tók, az iskola barátai és ápolói jelenlétében minden héten kétszer, három
szor tanácskoztak az iskola külső és belső ügyeiről. A felügyelő a tanítási 
órákat is szorgalmasan látogatta. Év végén az osztályok tanulói a meghí
vott egyházi vezetők és a vendégek előtt vizsgát tettek.

A tanárokat az egyház alkalmazta, az új tanárt a templomban mutat
ták be, s végleges alkalmazásuk előtt székfoglalót tartottak.

Az iskola szerkezete a következő volt:
I. évfolyam elemi (együtt a lányok és a fiúk)

leányosztály a nagyobb lányoknak
II. évfolyam grammatikai (I-II.osztály)
III. évfolyam syntaxis (I-II. osztály)

A gimnáziumban végzettek a magyar királyi egyetem bölcsészeti osz
tályában folytathattak tanulmányokat, a többiek kereskedelmi pályára lép
tek.

Az iskolát 1822-45 között az evangélikus vallású nádorné, Mária Do
rottya jelentős anyagi támogatásban részesítette.

2. A gimnáziumi oktatás megindulása 1823-tól

1823-tól IV évfolyamot, ún. „humanitás”-i évfolyamot (I-II. osztályt) indí
tottak 8 növendékkel, amellyel az iskola nagygimnáziummá vált. A fővá
rosban működő gimnáziumok közt az alapítás sorrendjében a budai 
katolikus egyetemi (előbb jezsuita) gimnázium (1688) és a kegyesrendi 
(1711) után a harmadik.

Elődeink olyan iskolát kívántak létesíteni, amelyben az ifjúság szelle
mi és a testi képességei kibontakoznak, melyben megvan a test és a szel
lem görögöktől átvett harmóniája a keresztyén elvekkel nemesítve. Az 
1830-as években a tanítás nyelve a német, a latin és a magyar volt. A né
met anyanyelvű tanulók száma egyre csökkent és nőtt a magyar anyanyel
vűek száma.

Németül tanulták a hittant, az egyetemes történelmet s részben a 
számtant. A fő stúdiuma a filológia, vagyis a latin nyelv alapos elsajátítá
sa. Latinul tanulták az ókori történelmet, geometriát és részben a matema
tikát. Tanultak görögöt is, emellett magas szinten magyar nyelvet és iro
dalmat, történelmet, majd földrajzot. A reformkor nagy nyelvművelési és 
nevelésügyi vívmánya a magyar nyelv ápolása, a nemzeti újjászületés 
gondolata az iskolai életet is elérte.
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A tanterem szegényes lehetett. Egy 1825-ös jegyzőköny arról ír, hogy 
a padokba tintatartókat helyeztek, hogy a tanulóknak ne kelljen otthonról 
magukkal hozni a tintát, amely sokszor kiborult és betintázta a könyveket 
és a padot. A következő évben földgömböt és térképeket kapott Kanya Pál 
osztálya.

1833-ban adományként az iskola rézmetszetekkel gyarapodott, ame
lyek jeles protestánsokat ábrázoltak. Az egyre fejlődő intézményben szak
tanári rendszert vezettek be.

1825-től igazgatói állást szerveztek, melyre Fábry Pált nevezték ki 
1825-37-ig.

Fábry Pál kiváló tanár és igazgató volt. Később mint iskolafelügyelő irányította az iskolát. 
Halála után 12 000 forintot hagyott az iskolára.

1825-től vezettek anyakönyvet -  1841-ig latinul. Az anyakönyv rova
tai: a tanulók neve, kora, vallása, nemzetisége, atyja foglalkozása, lakóhe
lye, hányadik osztályba jár, fizetett-e tandíjat. Ezenkívül az erkölcsi maga
viselet osztályzatát és az általános tanulmányi eredményt jegyezték be. A 
tanulók többségének „apja foglalkozása” rovatába: földbirtokos, ügyvéd, 
kereskedő, hivatalnok és iparos került.

Ezekben az években működött Stuhlmüller Sámuel, aki Petőfi taní
tója volt.

Az éneklés egyre fontosabb helyet foglalt el a gyülekezet és az iskola 
életében is. A kor szokása szerint a temetésen gyakran tanulók énekeltek, 
s ezért a kántor előszeretettel kérte el őket az iskolából. Egy alkalomra 15 
krajcárt kaptak. (1833) A tanárok persze nem örültek a gyakori hiányzás
nak, viszont a szegényebb egyháztagok nem tudták megfizetni a felnőtt 
énekeseket.

Annak ellenére, hogy a gyülekezetben ádáz nemzetiségi és nyelvi vi
ták dúltak, a nők -  élükön Liedemann Frigyes gondnok felesége: Riecke 
Róza közreműködésével -  1830-ban egy felsőbb leányosztály megynyi- 
tását érték el.

1837-től Taubner Károly -  egy ideig Mária Dorottya főhercegnő lel
késze -  lett az igazgató. Irodalmi működéséért az Akadémia levelező tag
jává választotta.

Az 1838-as nagy árvíz nem tett kárt a magasan fekvő épületben. Az 
iskolában, a templomban a zsidó lakosság tömegesen húzódott meg, ahol 
menedéket és gondoskodást talált. Ezt köszönte meg Lőwy Hermann ék
szerész, pesti zsidó hitközségi elnök, amikor hálából díszes ezüst kelyhet 
ajándékozott Lang Mihálynak, a pesti német egyház lelkészének. A serleg 
ma az Evangélikus Országos Múzeumban tekinthető meg.

A zsidó hitközség és a pesti evangélikus egyház között jó együttműkö
dés jöhetett létre, mert mindkét vallás hívei németül, illetve németül és
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magyarul is beszéltek, és az elmagyarosodás útján jártak. Hosszú évekig a 
zsidó tanulók az iskola növendékeinek felét tették ki. Számuk csak 1919- 
ben a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziumának megnyitása 
után csökkent némileg.

1839-ben alakult meg az iskola első önképzőköre Magyar Oskola, ké
sőbb Magyar Nyelvtársalom néven. Célja: a magyar nyelv tanulása, ver
sek előadása és egymás bírálatának gyakorlása. A tagok között szerepelt: 
Fáik Miksa -  később író, lapszerkesztő -, aki Petőfi verset szavalt a körben 
(1843/44), és a jegyzőkönyv szerint könyveket ajándékozott az önképző
körnek. Márton Ferenc, későbbi írói álnevén Abonyi Lajos 1844-46-ig 
volt a kör tagja és többször szavalt a körben.

1839-ben jelent meg az iskola első nyomtatott értesítője. Vizsgára 
való meghívó volt, egy kis értekezést is tartalmazott és a rektor latin évzá
ró beszédét. (Kisebb vizsga programokat tartalmazó füzetek már 1816-tól 
jelentek meg.)

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor, hazánk egyik legnagyobb költője, 
az 1833/34-es tanévben a II. osztály tanulója. Az 
anyakönyv szerint évfolyamában 48 tanuló volt, 
többségük 8-12 éves, de volt 16 éves is. Iskola
társai részben német anyanyelvű polgárok gyer
mekei, részben Pestre költözött vidéki nemesek, 
értelmiségiek, mágnások gyermekei voltak.

Az iskola anyakönyvében az 56. oldalon a 
következő bejegyzés szerepel: „Aug. 27. Petrovits 
Alexander amn. 10., Aug. Conf. Hung, pater Ste
phanus Arendator, Szabadszállás in Cumania mi
nőre.”

A 10 éves Petőfit apja abban a reményben 
hozta ide, hogy megtanul németül. (Ebben az időben Pest lakóinak több
sége német volt.) Rokonoknál, egy lovashajdúnál lakott, ahogy erről Illyés 
Gyula is beszámol.

Az EOL 190. fondjában a Főnévkönyv (anyakönyv + bizonyítvány
könyv) 74. oldalán szerepelnek Petrovits Paulus és Petrovits Stephanus, 
pesti testvérek, apjuk Johannes. Lehet, hogy Petőfi ennél a családnál lakott 
e két évben.

A dpkumentumok alapján énekvizsgán is részt vett, és rajztanára első
nek írta a kimutatásában, valószínűleg, rajzból kimagaslott, ezért került a 
névsor első helyére. A némettel nehezen birkózhatott, jegyei is gyengék
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voltak, ezért került a 114 tanuló közül a 108. helyre. Apja elégedetlen 
lehetett fia előmenetelével, ezért a következő tanévtől a pesti piaristákhoz 
vitte át.

3. Az iskola élete 1840-1850-ig

1840-ben a püspöki látogatás szerint a gyülekezet iskolája a következő 
osztályokat foglalta magába:

A) NÉPISKOLA

1. Elemi iskola a szláv (tót) ajkú fiú- és leánygyermekek szá
mára a külvárosban (Józsefvárosban), 3-4 éves iskola. A pesti 
tótok a gyülekezetből 1855-ben kiváltak, így az iskola ezután nem 
tartozott már ide. A tanítás nyelve: tót, a tanító: Jeszenszky László.

2. A fiú és leány növendékek elemi iskolája Budán, a tanító: 
Kocsik József. A budai iskola 1844-ben külön tanintézet lett.

3 .1. elemi osztály (kétéves osztály) a magyar-német ajkú fiúgyer
mekek számára a Belvárosban, a tanító: Balassovics Lajos.

4. II. elemi osztály (kétéves) a magyar-német ajkú fiúgyerme
keknek a Belvárosban, a tanító: Stuhlmüller Sámuel.

5. Elemi leányiskola (három 1-1 évig tartó osztály) a Belváros
ban, a tanító: Wagner István. A tanítás nyelve: német, részben 
magyar.

6. Magasabb leányiskola (három 1-1 évig tartó osztály) a Belvá
rosban, a tanító: Dierner Endre. A tanítás nyelve: magyar és né
met.

A népiskola 1856-ig közös igazgatás alatt állt a gimnáziummal.
Történetét a továbbiakban külön követhetjük nyomon, a II. fejezetben.

B) GYMNASIUM

7. Első és második nyelvészeti osztály, vezetője: Melczer Lajos. A 
latin tanulása fakultatív.
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8. Harmadik és negyedik nyelvészeti osztály, vezetője: Kanya Pál.

9. Első és második költészet-szónoklati osztály, vezetője: Taub- 
ner Károly.

A gimnáziumi osztályokban csak kétévente indítottak új osztályt. 
Problémát jelentett az évismétlők és a más iskolából jöttek tanulása. Az év
ismétlők újabb 2 évig járták az osztályokat. Ha egy tantárgyból elégtelent 
kaptak, akkor a nyár végén azonban lehetőség volt ,javító vizsgára”. Az 
idegenből jött tanulókat csak a kezdő kurzusra vették fel. E helyzeten segí
tett az 1838-ban hozott határozat, amely során megszüntették a kétéves 
rendszert, helyette az egyéves osztályrendszert vezették be.

A gimnáziumi osztályokban a tanítás nyelve: a magyar. Ezekhez járult 
még: 1. énekiskola. 2. rajziskola, 3. testgyakorlati intézet, 4. leánymunká
lati iskola.

A tanítók többnyire a Felvidékről származtak, iskoláikat hazai evangé
likus gimnáziumokban, majd híres német egyetemeken végezték. A taná
rok és tanítók között semmi különbség nincs. Az elemi tanítók is többnyire 
teológiát végeztek. A fizetésen kívül a gyülekezet Deák téri épületében la
kást kaptak, név szerint: Kanya, Wagner, Balassovics, Dierner és Taubner. 
(Az 1860-as években azonban a tanárok részben kiszorultak, mivel a laká
sokat lelkészek kapták, vagy anyagi megfontolásból bérbe adták.)

Ágai Adolf Utazás Pestről Pestre c. könyvében így emlékezik vissza az 
1840-es évekre: ,A  felekezeti, községi s állami alsó- és középiskolák között 
különbség volt talán, de versengés nem. Nagyszüleim előtt csupán az döntött, 
hogy legközelebb esett hozzánk a Szén-téri (ma Deák-téri) ev. iskola.

Négy alsóbb tanítóm közül csupán Balázsovics, Melczer és Stuhlmüller 
neveire emlékszem még. Lelkiismeretes, derék férfiak valónak mind egy szá
lig. Nevelési és tanítási eszközeik sorában helyet foglalt a suhintó vessző is, 
de csak a legvégső esetben...”

A tanítók és lelkészek megbecsülését szolgálta az egyházi nyugdíjin
tézet létrehozása, amelynek alapja 1843-ban a Schedius-emlékünnepély 
alkalmából gyűjtött 2 167 forint lett.

Hét tanteremben folyt a tanítás. Az iskolában 5 fiúosztály és 2 leány
osztály található. A legnagyobb tanterem 5 öl hosszú és 4 öl széles volt, 
kb,10x8 m. 1840-ben az iskolában (Belvárosban) már 348 növendék ta
nult. Az iskola összes tanítványainak száma: 480.

Megváltozott a helyzet az ún. zay-ugróci tanterv bevezetésével, me
lyet a pesti iskolába 1843-ban vezettek be. A tanítási nyelv 1847-től hiva
talosan is a magyar lett. A hittant mindenki a saját anyanyelvén tanulta. 
Az egységes evangélikus tanterv az egész országra érvényesen szabta meg 
a tanítandó anyagot, majd 1845-től a tanév időbeosztását és az iskolák
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„közszellemét”. Középpontba állították a „társias” nevelést. Iskolai kirán
dulásokat szerveztek Budára, Visegrádra, Esztergomba. Ezek a kirándulá
sok később hagyománnyá váltak. Korát messze megelőzve a gyerekeket 
úszni tanították a Nemzeti Uszodában. Szemléltető oktatásra törekedtek, 
a szertárakban növény és kőzetgyűjtemény, a könyvtárban egyre több 
könyv gyűlt.

Tavasy igazgatósága idején, az 1840-es évek közepén a tanulók lét
száma 450-629 főre emelkedett. Vallásukra nézve a diákok többsége pro
testáns volt. Katolikust -  a törvények értelmében -  tilos volt felvenni, vi
szont a zsidó vallásúak száma egyre nőtt. Az osztályok rosszul világítottak 
és túlzsúfoltak voltak. Egy-egy osztályban 90 gyerek is összegyűlt. A diák
ság 1/3-a vidéki volt.

Fekete könyvbe -  intőkönyvbe -  került annak a neve, aki nem tanúsí
tott megfelelő előmenetelt. Ha nem tapasztaltak javulást, a lusta diákot el
távolították. A rendes tanítási órák száma hetente 20 óra volt. Ezenkívül 
tartottak rajzórát, énekórát, tornaórát, önképzőkört (vasárnap 7-9-ig ma
gyar társalom néven). Az oktatás hétfőtől szombatig reggel 8-10-ig, illetve 
nyáron 7-9-ig, délután 2-4-ig tartott. A hét közepén, szerdán és szombat 
délután szünetelt a tanítás, az elemi osztályokban nyáron is folyt az okta
tás. Az egyházi ünnepeken kívül szüretkor és vásári napokon volt szünet.

A környező utcák kővel voltak kirakva, ezért ha arra ment egy kocsi, 
akkora zajt csapott -  a tanító jelentése szerint hogy nem lehetett taníta
ni. A szomszéd sütödéből állandóan füst gomolygott. A téren mindig sok 
ember tolongott, nagy volt a szemét és a bűz.

A gimnáziumnak az 1839/40-es anya
könyv szerint növendéke volt báró Podma- 
niczky Frigyes (1824-1907) -  később poli
tikus, író.

B. Podmaniczky Frigyes az 1848/49-es szabadságharc 
honvédtisztje volt. Szépirodalmi munkásságáért az 
MTA tagja lett. Országgyűlési képviselő. Lelkesen fog
lalkozott a főváros általános rendezési tervének kidol
gozásával. Szobra az V kerületben áll. Műve: „Egy 
régi gavallér emlékei” Naplótöredékek 1824-1887.

Részletek „Egy régi gavallér emlékei”
Naplótöredékek c. művéből:

„... a független, szabad tanuló-kornak 
vége szakadt azon pillanatban, melyben a 
megye székhelyét a fővárossal, a miskolci sze
rény algimnáziumot a pesti, már akkor is ki
váló jó hírnek örvendő s kitűnőleg szervezett 
gymnasiummal cseréltük fel.”
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Forradalmi idők -  Teichengräber-Tavasy Lajos

1843-ban hívták meg tanárnak, és 
mindösszesen 5 évig volt itt. Két év 
múlva, 31 évesen, igazgatónak vá
lasztották.

Tavasy Ácsán házitanítóskodott a Prónay 
családnál, majd Jénában doktorált. Visszatér
ve Pestalozzi (18.sz.) nevelési eszméit vallot
ta. A népet nevelni kell, hogy méltó helyét 
elfoglalhassa. Tavasy nagyhatású pedagógus
ként, világító fáklyaként állt tanítványai előtt.
,fiel a szívvel!” -  volt a jelszava. Lelkesen taní
tott, színielőadásokat szervezett.

Agai Adolf, egykori tanítványa így jelle
mezte: „Jupiteri szemének villanása szinte 
megigézte tanítványait. De a szigorúságra vaj
mi ritkán volt szükség. Inkább jó pajtásul szegő
dött a fiúkhoz s ezek rajongva is szerették.”

Az iskola életének hű tükre a „Tanodái 
Hirlemény” /oskolai program/ az első iskolai 
évkönyvnek tekinthető, amely az 1845/46-os 
tanévről számol be. Jeligéje: „A szólás az élet jele”. Tavasy az évkönyvet saját költségén adta 
ki, hogy a családok, az egyes intézetek jobban megismerhessék az iskola életét. Bevezette a 
kirándulásokat: „A májusi közörömnap, vagy tanodái kirándulás során a szabad természetbe 
mentek, a budai hegyekbe, Zúgligetbe, az óbudai római romokhoz, Visegrádra.”

Az ő szerkesztésében, 1846-ban jelent meg az első magyar pedagógiai folyóirat, a 
Nevelési Emléklapok. 1846. aug. 10-12-ig az iskola helyiségeiben gyűlt össze az első magyar 
protestáns „tanári tanácskozmány” 21 evangélikus és 7 református iskola képviseletében. 
Lefolyásáról részletesen beszámol a Nevelési Emléklapok 2. száma. (Összesen 6 szám jelent 
meg.)

Az első országos tanügyi kongresszus összehívása is a nevéhez fűződik. 1848. július 
20-án 257 pedagógus gyűlt össze.

1849. január első napjaiban elhagyta Pestet és nagyobb diákjaival maga is részt vett a 
szabadságharcban: „Tett most a tanítás nem betű, példa és nem könyv. ” Hét hónapot szolgált, 
mint honvédtüzér. Bem katonájaként Temesvárnál tette le a fegyvert. A honvédő harcokban 
való részvételéért később Iglón kellett letelepednie.

Az 1846/47-es tanév híreiről a Tanodái Hirlemény tudósít. Tartalom- 
jegyzéke a következő: ,A pesti gyülekezetben fennálló gyámolda ismertetése 
-  Prot. tiszti fizetések, tanítói és tanítási díj -  1846/47-ik évi tanodái hírlő:
I. Statistika -  II. Tanulmányi értesítés -  III. Taneszközök -  IV. Évi történet -  
V. Vizsgálati rend és tudnivalók. ”

Részlet a hirleményből:
„A tanoda jelentékenyebb napjai:
1. A tanév ünnepélyes megnyitása: a feljebbléptetési névsorozat felolva

sása, az igazgató tanszéki beszéde az egybegyűlt közönség előtt a gyermekek 
iskoláztatásának szükségességéről.
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2. Téli félévi vizsgálatok napjai
3. Confirmació ünnep
4. Májusi közörömnap v. tavaszi kirándulás a természetbe
5. Az egyes tanárok születésnapja
6. Tanári tanácskozmányok -  ebben a tanévben 4 -
7. Tanodái választmányi gyűlés. ”

A hirlemény beszámol arról, hogy „a nemzeti uszoda igazgatósága 
értesíti az iskolát, hogy minden osztályból 2-2 tanulót ingyenesen fogad.

A zsidó hitközség elöljárója megkereste az igazgatót, hogy a szombati 
istentiszteleten a zsidó tanulók résztvehessenek. Ezt az igazgató teljesítette.

A hirlemény ára: 10 p.kron.”

1848/49 -  „Inter arma silent Musae.”

1848. március 15-én nagyot fordult a történelem kereke. 1848. szeptem
berében Tavasy igazgató diákjaival a főváros védelmi övén dolgozott, ás
ták a budai sáncokat. A tornatanár Clair Ignác (francia emigráns, I. Napó
leon egykori gárdatisztje) a puskák kezelésére oktatta tanítványait. A taná
rok a nemzetőrség éjjeli őrjáratain vettek részt. Harci izgalomban élt az 
egész város.

1848. május 9-én Eötvös József miniszter tett látogatást az iskolában. 
A neves diákok közül b. Podmaniczky Frigyes és Kölcsey Kálmán (1825- 
1849) emelkedtek ki.

Kölcsey Kálmán a gimnázium humanitási osztályának volt a tanulója 1840-42-ig. Kölcsey 
Ferenc hozzá írta a „Parainesis Kölcsey Kálmánhoz” c. művét (1834), amelyben ifjú unoka- 
öccsét tanácsaival segítette. 1849-ben Komárom ostrománál esett el.

A harcok alatt a tanítás szünetelt. A szabadságharcban három tanár és 
számos diák vett részt: Tavasyn kívül Batizfalvy István, Greguss Gyula, 
Szénássy Sándor. ,JK nagy katasztrófa után a hatóság igen „melegen” érdek
lődött a tanárok és tanulók múltja iránt.” -  olvasható az 1922/23-as érte
sítőben.

Az 1848/49-es szabadságharcban a templom és az iskola is megsérült, 
egy ideig nem folytatódott a tanítás. 1849 nyarán -  rövid időre -  az iskolá
ba katonaságot szállásoltak.

Az egyház nehéz anyagi helyzete miatt a földszinti helyiségeket bérbe 
adták és boltokat nyitottak.
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4. A nehéz 1850-1860-as évek

A szabadságharc bukása után válságos időszak következett. Az 1849-ben 
kiadott és 1850-ben Magyarországon is bevezetett „Entwurf” követelmé
nyeinek az iskola nem tudott megfelelni. 1854-től az iskola 4 osztályú 
középiskolává, algimnáziummá alakult, mert csak az az iskola nyerhette 
el a nyilvánossági jogot, vagyis adhatott érvényes bizonyítványt, amely az 
Entwurf követelményeinek megfelelt.

Az 1850-es évektől adtak ki bizonyítványt, ahol az egyes tantárgyak 
osztályzatai is szerepeltek.

A gimnázium tanulója volt Schulek Frigyes - később építész.

Schulek Frigyes (1841-1919) az 1849/50-es tanévben tanult a gimnáziumban. Számos ma
gyarországi neogótikus stílusú épület tervezője. Leghíresebb épületei közé tartozik a Má
tyás-templom újjáépítése.

Ezekben a nehéz években bensőséges viszony alakult ki a piarista 
gimnáziummal. A tanítványok jó része ott folytatta tanulmányait pl. 
Győry Vilmos. Később a piaristák rendszeresen az új díszteremben tartot
ták hangversenyeiket.

Győry Vilmos az 1851/52-es tanévben a II. humanitási osztálynak volt a tanulója. Ebben az 
időben a pesti ev. gimnázium nem volt teljes, ezért a pesti piaristáknál folytatta tanulmá
nyait. Nagyműveltségű lelkész volt, aki irodalmi tevékenységével is kiemelkedett.

1851-ben Pesten 6255 evangélikus élt, legtöbbjük a Belvárosban, a 
Terézvárosban és a Lipótvárosban. A zsidó lakosság száma ekkor 20 779, 
zömük a Terézvárosban és a Lipótvárosban élt, tehát az evangélikus gim
názium közvetlen szomszédságában.

Az 1850-es években megújították a tanári kart, a tantervet, átszervez
ték a pesti evangélikus oktatást. Tervbe vették a négyosztályú elemi isko
la, a hatosztályú leányiskola és a teljes nyolcosztályú gimnázium kialakí
tását.

Az „Entwurf” előírta, hogy a gimnáziumban 12 rendes tanár, de lega
lább 8 rendes és 2 rendkívüli tanár legyen, az algimnáziumban hat rendes 
tanár. Kötelezővé tették a szakoktatási rendszert, de az I-IV osztályban 
meghagyták az osztályrendszert. Az igazgatói állást állandósítani kellett, 
valamint a filozófia és fizika tantárgyak bevezetését is előírták. Súlyosbí
totta a helyzetet, hogy az 1848/49-es szabadságharc után az evangélikus 
egyház alkotmányát 1854-ig felfüggesztették.

Az átmeneti hanyatlás az iskola életében rövid ideig tartott. A külső 
körülmények kedvezőbb irányban megváltoztak, új, gyors fellendülés kez
dődött. Ebben a munkában kiemelkedő szerep jutott Székács József rna-
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gyár lelkésznek, Lang Mihály német lelkésznek és Hunfalvy Pál iskolai 
felügyelőnek (1853-83).

Hunfalvy Pál (1810-90) a Felvidékről származott. Jogi ta
nulmányokat folytatott, majd a Podmaniczky családnál 
lett nevelő, később az özvegységre jutott bárónő bizalma
sa. 1841-ben irodalmi működésének elismeréseképpen 
az Akadémia tagjává választották, egy év múlva a Kisfa- 
ludy-Társaság tagja lett. 1848-ban országgyűlési képvise
lőként Pestre jött, majd a szabadságharc bukása után ha
zafias gondolkodásáért bújdosnia kellett. Később az Aka
démia könyvtárosa lett, és saját költségén nyelvészeti fo
lyóiratot jelentetett meg: Magyar Nyelvészet címen. Híre
sek finnugor nyelvészeti tanulmányai. A felvilágosult hu
manizmusjeles alakja. Halála után 1892-ben emléktáblát 
helyeztek el a gimnázium falán, amelyet később a Fasor
ba vittek át.

1859- től a vidéki diákok elhelyezési gondján segített az Országos 
Protestáns Árvaház, amely 1877-től a Rózsák terén működött.

A gimnázium új igazgatója Batizfalvy István (1860-95) lett.

Batizfalvy István neves pedagógus, elismert tankönyvíró volt. Részvett az 1848/49-es sza
badságharcban. Az ő igazgatósága idején épült a Sütő utcai épület. (1895-ben jelent meg is
kolatörténete.)

1860- ban a szakoktatási rendszer következményeként a tanárok 
nem az egész tanítási idő alatt voltak együtt a diákokkal, így szükségessé 
vált, hogy a szünetekben egy tanári szobában tartózkodhassanak. Erre a 
célra a könyvtárhelyiséget rendelték el, ahol ekkor 6 000 könyv volt.

A tanári állásokra a pályázatokat újságokban hirdették, de 1860-ban 
még azt is közzétették, hogy az új tanárnak milyen tárgyakat kell taníta
nia. 1864-től az egyház csak olyan tanárokat alkalmazott a gimnáziumok
ban, akik az evangélikus egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt képesítő 
oklevelet kaptak. (Később az állami oklevél lett kötelező.)

Az 1860/61-es tanévben jelent meg az intézmény első értesítője, 
amelyet az ezt követő évektől rendszeresen kiadtak. Az értesítő szerkezete 
az elkövetkező években alapjában véve nem változott. Részei a követke
zők: 1. Tudományos értekezések 2. Iskolai jelentés 3. Tantárgyfelosztás, a 
tanárok irodalmi működése 4. A tanítás anyaga, a tankönyvek jegyzéke 5. 
A tanulók névsora 5. Az év végi vizsgák rendje 6. Statisztikák.

Az 1860/61-es értesítő beszámol arról, hogy az egyház nehéz helyzete 
miatt egyelőre a gimnázium 4 osztályát működteti. Időnként gondot oko
zott a tanulók kétnyelvűsége. Az új tanulók közül vélt, aki csak magyarul, 
mások csak németül tudtak.
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Az iskolában a magyar és német használatára utal, hogy 1861-ben a 
tanuló még szabadon nyilatkozhatott, melyik nyelven akar felelni. A Pres
bitérium átírt az izraelita hitközségnek, hogy, „ezentúl magyarul tudó val
lásoktatót küldjenek, mert a növendékek mind tudnak magyarul.”

Az iskolának 6 000 kötetes könyvtára jött létre (könyvek, lapok, folyó
iratok), 300 kötetes ifjúsági könyvtára, melyet a tanulók közadakozásából 
tartottak fenn. Volt természettani szertára, amelyhez növénygyűjtemény 
tartozott.

Az 1861/62-es tanévben a négy gimnáziumi osztály ötre növekedett.
Ebben az időszakban vált rendszeressé a kiemelkedő tanulók jutal

mazása. Az első ösztöndíj Döbrentei Gábortól, az Akadémia tagjától és 
titkárától származott, aki évi egy aranyat tűzött ki a legjobb magyar dol
gozatot író tanuló, valamint egy aranyat tanára jutalmazására. A Döbren- 
tei-féle öszöndíjon kívül ebben az évben a Glosius-féle alapítvány évente 
2-2 szegény, szorgalmas és jó erkölcsű tanulónak (syntaxistól felfelé) tá
mogatást nyújtott.

A 60-as években a tandíjmentes tanulókat kötelezték a templomi kó
rusban való éneklésre. Tandíjmentes ekkor még csak protestáns lehetett, 
később a nem protestánsok is megkaphatták ezt a kedvezményt.

1861-ben 83 budapesti mellett 66 vidéki tanuló járt a gimnáziumba. 
Elhelyezésükről öt évig magánvállalkozásban működő bentlakással össze
kötött konviktus (intézet bennlakásos tanulóknak) próbált segíteni.

Az 1862/63-as értesítő a következőképpen számol be a tanévnyitóról: 
,y\ tanév szeptember elsejével kezdődött. A beírások végeztével, az egyházi 
elöljáróság, s számos szülő jelenlétében, az ifiúság előtt felolvastattak a törvé
nyek, mely alkalommal az igazgató beszédet tartott a tanintézetek jelentősé
géről s az erénnyel párosult tudományosságra és szorgalomra, hasznos mun
kálkodásra buzdítá az ifjúságot.”

A tantárgybeosztás az egyetemes gyűlés határozata alapján történt. A 
tanórák rövid imával kezdettek és végeztettek be. Az ifjúság a vasárnapi 
istentiszteleteken a tanárok felügyelete alatt szorgalmasan megjelent.

A helytartótanács az 1863. november 22-i 89 287. sz. rendeletével a 
gimnáziumot nyilvánosnak, bizonyítványait államérvényesnek nyilvá
nította.

1863-ban újra megszervezték a Magyar Önképzőkört (1846-62-ig 
nem működött), „...hogy szavalva, dolgozgatva s egymás dolgozatát bírál- 
gatva, a magyar nyelvben előadási jártasságot szerezhessenek maguknak úgy 
élőszóval, mint írásban, nemkülönben a magyar irodalom termékeivel in- 
kább-inkább megbarátkozzanak.”

1863-ban az elemi iskola külön vált a gimnáziumtól. Az 1863/64- 
es tanévben megnyílt a VI. osztály.
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5. Az új iskola építése a Sütő utcában

1861-ben sikerült megvenni a kincstártól 25 000 Ft-ért a 185 négyszögöles 
sütőház telkét, amelynek szomszédságában az Invalidus-palota (ma a Fő
városi Önkormányzat) állt. Ezen a telken működött 1730-1861-ig a kato
nai sütőház és élelmiszerraktár. Erről kapta a mai Sütő utca a nevét.

Az építkezéshez szükséges pénz megszerzésére országos mozgalmat 
indítottak, de ennek nem volt nagy sikere. A gyülekezet tagjainak támoga
tása mellett Székács lelkész felhívta az izraelita lakosokat adakozásra, 
akiknek fiai nagy számban tanultak az intézetnél, mivel a katolikus gimná
ziumokból ki voltak tiltva. A nem protestáns adakozók közül elöl jártak: 
Goldberger S. 100 forint, Englander H. 50 forint, Rosenfeld et Söhne 40 
forint, Czeides 100 forint, Murrman 200 forint, Kanitz M.L. 50 forint, 
Wodianer Mór. et Alb. 100 forint, Műnk 60 forint, Polak Mark 200 forint, 
Kehrn Jakob 100 forint.

1863. április 23-án elhelyezték az új épület alapkövét. Az alapok ásá
sakor egy Secundinius Sabinianus nevű római polgár által Silvanus isten
nek emelt fogadalmi oltárt találtak.

Az építkezés -  az előzőekhez hasonlóan -  többnyire az egyháztagok 
közadakozásából folyt, de anyagilag támogatta Pest város is. Az épület 
153 000 Ft-ba került, amelyhez kölcsönt vettek fel.

Az épület Gerster Károly és Frey Lajos tervei alapján készült. A bírá
ló bizottságban Ybl Miklós vett részt. Az építkezés nagy iramban folyt, és 
az épület hihetetlen gyorsan, egy év alatt felépült.
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Az új épületben 8 tágas tanterem, tanári 
lakások, díszterem, könyvtár, levéltár volt, a 
földszinten üzletek sorakoztak. A Márványterem 
(díszterem) stukkó lusztrófalfelületét egy Giro
lamo Baj nevű olasz mester készítette. A dísz
termet bálok, egyházi közgyűlések, hangverse
nyek tartására tervezték, de tartottak itt isten
tiszteletet is -  a templom restaurálása idején. Az 
épület a kor legmodernebb iskolaépülete volt.
Pesten elsőnek rendelkezett gázvilágítással, gyer
tyavilágítás helyett, majd 1871-től vízvezetékkel.

A kis alapterület miatt azonban hiányossá
gok is mutatkoztak: nem volt rajzterem és torna
terem, hiányzott az udvar. Az építkezés munkálatai tették lehetővé az épü
let mögötti utca, a Károly utca megnyitását.

Megnyitó ünnepség 1864. szeptember 15-én

Az avató ünnepségen Lang Mihály főesperes hirdette az igét. Ezután felol
vastak egy magyar és német nyelvű okmányt, amelyet üvegedénybe tettek. 
Megnyitó beszédet mondott Batizfalvy István igazgató. Majd szólt az ifjú
sághoz: „Vallásosságra, az egyház iránti szeretetre és hű ragaszkodásra, a tudo
mány mezején szorgalmas munkálkodásra buzdította a tanulókat, mint olyan 
erények gyakorlására, melyektől az egyház, a haza jóléte, boldogsága függ. ” 

„A tanulók énekkara fejezte be az egyszerű, de minden jelenvoltakra 
megható ünnepélyt.” Aztán elhelyezték a zárókövet a díszterem jobboldali 
falának közepébe.

A főgimnázium kialakulásának évei

1869-ben az „acsai” tantervet vezették be minden evangélikus iskolában, 
és ez Pesten 1883-ig volt érvényben.

Az 1864/65-ös tanévben a gimnázium 182 tanulóval kezdte meg 
munkáját, az 1872/73-as tanévben már 348 tanuló volt. 1871/72-ben a 
VII. gimnáziumi osztály nyílt meg, majd a következő évben a VIII. osztály. 
Az 1871/72-es tanévtől a főgimnázium elnevezést használták.

Az első érettségit 17 tanuló tette az 1872/73-as tanévben. Az érettsé
gizők pályaválasztási szándéka: jogi pályára készült: 9, orvosira: 3, bölcsé
szetire: 3, mérnök-építészetire: 1, nem döntött jövőjéről: 1 jelölt.

A diákok 4/5-e magyarnak vallotta magát, ebben az időben ter
mészetesen már magyar volt a tanítási nyelv. Ugyanakkor a diákok tudtak 
németül és latinul, és tűrhetően megtanultak görögül. Ez egységes érték
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rendet is jelentett, amely klasszikus műveltségből, protestáns emberi ma
gatartásból és igazi alkotó patriotizmusból kovácsolódott össze.

A tanulók vallás szerinti megoszlása a következő: evangélikus: 100, 
református: 20, katolikus: 43, izraelita: 175, görög katolikus: 10 fő.

A beiratkozás feltétele volt a négy elemi (kielégítő) elvégzését igazo
ló bizonyítvány, vagy ennek hiányában magánvizsgát kellett tenni.) 1872- 
ben, a nagyszámú jelentkező miatt, határozatot hoztak, hogy egy osztály
ban 60-nál több tanulót nem lehet felvenni. (Ez a rend már korábban is ér
vényben volt, de nem hajtották végre!)

A diákok tandíjat fizettek. Az evangélikusok kevesebbet, évi 15 Ft-ot, 
a más vallásúak többet, 25 Ft-ot fizettek.

A nyolc osztályt 12 rendes tanár és néhány helyettesítő tanár taní
totta. A tanárok kötelező óraszáma 18-20 óra volt. A tanárok közül többen 
az Akadémia tagjai lettek, jelentős irodalmi munkásságot folytattak: Ba- 
tizfalvy István (1848-95) történelem, földrajz hit- és erkölcstan tanköny
vek írója, Dorner József (1860-73) botanikus, Elischer József (1871-83), 
Greguss Gyula (1857-67) fizikus, V Horváth Zsigmond (1857-1869) 
klasszika-filológus, Torkos László (1862-77) költő.

A tanári szoba kicsi helyiség volt. Az igazgató együtt volt a tanárokkal 
családias hangulatban. Mindent megbeszéltek, mindenről tudtak, ami az 
iskolában történt. A bekerülő fiatal tanárok tapasztalhatták az egységes 
követelményrendszert az oktatás és a nevelés területén is. Egy-egy tanár 
20-30 évig itt tanított, innen ment nyugdíjba. A tanárok társadalmi presz
tízse igen magas volt.

Hunfalvy Pál iskolafelügyelő javaslatára 1864 után választottak má
sodik iskolafelügyelőt is, és kimondták, hogy az iskolafelügyelőség bármi
kor látogathatja az órákat.

Az 1865/66-os tanévtől Segélyegyletet hoztak létre azzal a céllal, 
„hogy a szegény, jó magaviseletű és szorgalmas tanulótársait tankönyvekkel, 
írószerekkel lássa el, esetleg nekik pénzsegélyt nyújtson, s azon idegen feleke
zetű tanulókért,... a tanpénzt megfizesse.”

Az iskola tárgyi feltételeinek javításában nagy fordulópontot jelentett, 
hogy 1867-ben Szentiványi Bogumér 8000 kötetes (számos idegennyelvű 
könyvet tartalmazó) könyvtárát az iskolára hagyta.

1867-ben gyűrűs napfogyatkozás volt, ezért a tanulók szünetet kap
tak, hogy otthon jobban megfigyelhessék a jelenséget.

A gimnázium diákjai voltak ebben az időben Pecz Samu -  később 
építész -  és Riedl Frigyes -  később irodalomtörténész, esszéista, egyete
mi tanár.

Pecz Samu (1854-1922) építész, műegyetemi tanár, a pesti gimnáziumnak 1865-69-ig volt 
tanulója. Tanulmányait a budapesti és a stuttgarti műegyetemen, majd a bécsi képzőművé
szeti akadémián végezte. Kezdetben klasszicizáló, később neoromán és neogót stílusban ter
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vezett. Egyszerű, téglaburkolatú épületei Budapest jellegzetes arculatát formálták. Nevéhez 
fűződik a Vásárcsarnok, a fasori gimnázium és templom, a budapesti műegyetem központi 
könyvtára, az Országos Levéltár, más templomok és középületek megtervezése. Szakirodal
mi munkássága is jelentős.

Riedl Frigyes (1856-1921) a pesti gimnáziumnak 1872-től volt tanulója, itt érettségi
zett 1874-ben. Hazai és külföldi egyetemeken tanult, majd a budapesti egyetemen az iroda
lomtörténet tanára lett. Az MTA és a Kisfaludy-Társaság tagja. Munkái átfogják az egész ma
gyar irodalmat. Ezek közül az Arany Jánosról írt munkája jelentős. Több tankönyvet írt.

6. Az iskola fejlődése 1873-1904-ig

Ebben az időszakban az iskola a pesti ág. hitv. evangélikus magyar és né
met egyház irányításával, az állam felügyelete alatt állt. Az iskolát a pres
bitérium által választott iskolai bizottság, élén az iskolai felügyelővel irá
nyította. Az iskolát mind szervezeti, mind tartalmi kérdésekben a nagyfo
kú önállóság jellemezte. A tanárokat a tanári kar javaslata alapján az isko
lafenntartó testület választotta meg rendes tanárnak. Az igazgatót is a ta
nári kar javaslata alapján választották három évre. Az igazgató összekötő 
kapocs volt az iskola és az egyház között. A tanári kar véleményét sok kér
désben kikérte az egyház. A pesti gimnázium véleménye, javaslata mindig 
komolyan esett latba.

A tanári kar tagjai voltak többek között: Bőhm Károly (1873-96) filo
zófus, Fröhlich Róbert (1873-84) régész, Kari János (1874-82) orvos-se
bész doktor, földrajz és természetrajz író, Lehr Albert (1873-98) irodalom- 
történész, Heinrich Gusztáv (1867-73) nyelvész, Pecz Vilmos (1877-91) 
klasszika-filológus, Petz Gedeon (1888-96) német nyelvész, Ráth Arnold 
(1876-1920) fizika szaktudós, Scholtz Ágoston (1871-84) matematikus, 
Weber Rudolf (1870-1910) német nyelvész, Tolnai Vilmos (1897-1906) 
nyelvész és irodalomtörténész.

Bőhm Károly (1846-1911) már 10 éve volt az 
iskola tanára, amikor 1883-ban igazgatóvá választot
ták. Igazgatósága idején az iskola virágkorát élte.

Bőhm Károly (1846-1911) iskoláit külföldi egyetemeken vé
gezte. A gimnáziumban lélektant és filozófiát tanított, tanköny
vei jelentek meg. Rendkívüli munkabírása, hatalmas tudása, te
vékeny alkotóereje folytán kimelkedett tanártársai közül. Minde
nütt ott találjuk, ahol a tanítás ügye került szóba. Tevékenyen 
részt vett az iskola megújításában, a tervek bölcs magyarázatá
ban, a törvények megfogalmazásában. Megalapította a Philoso- 
phiai Szemlét. Tagja volt az Akadémiának. 1896-ban a kolozsvári 
egyetem filozófia tanszékére nevezték ki. Főműve a többkötetes:
Az ember világa c. sorozat. A Fasorban, a tanári szoba előtti fo
lyosón látható emléktáblája, melyet Lux Elek készített (1928).
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1879-ben Bőhm Károly a következőkben fogalmazta meg a gimnázi
um fő feladatát: „A gymnásiumi oktatás fő  feladata: az értelmi erőknek oly 
mérvű kifejtése, hogy a tanuló önálló ítélésre szert tegyen, mely őt elsősorban 
az egyetemi tanulmányokra, azután pedig bármely tudományos foglal
kozásra, a munkásságra képesíti. ”

A tanév rendjében nem történt változás. A tanév évnyitóval kezdődött 
és évzáróval végződött. A tanévzáró az évnyitóhoz hasonlóan énekkel és 
imával kezdődött és végződött. Az igazgató felolvasta az egyes osztályok 
jeles tanulóinak neveit, kiosztotta a jutalmakat, a pályadíjakat. Esetenként 
előfordult, hogy egy-két tanuló az alkalomhoz illő szavalatot mondott.

A fegyelem szigorú és következetes volt. Büntették az iskola berende
zésének rongálását. Tiltották a kocsmába és kávéházba járást, az iskolában 
és környékén való dohányzást, stb. Az alkalmazott büntetések: intés, meg- 
dorgálás, osztálykönyvbe való beírás, 1-2-3 órára való bezáratás (e célra 
mindig a gimnázium egyik osztálytermét használták), s ha még ez sem 
volt elég, akkor a szülőket értesítette az illető osztálytanár. A szülőket ak
kor is értesítették, ha a tanulónak az év folyamán valamely tantárgyból 
elégtelen osztályzata volt. Negyedévenként osztályoztak: XI. 15-én, II. 1- 
jén, IV 15-én, VI. 30-án.

1873-ban a tanévet csak később tudták megnyitni, mert kolerajár
vány dúlt. A diákok közt is volt áldozata.

1873-ban kezdte meg működését a Dalárda, vagy a Dal- és Zeneegy
let. Alapszabálya szerint az elnöki tisztet tanár töltötte be. A munkában 
karnagy segített, tagdíjat szedtek. Hetente két alkalommal gyakoroltak. Az 
első évben a tagok száma: 36 volt. Előadásokat szerveztek, amelynek be
vétele az egylet vagyonát gyarapította. 1882-től hallunk a zenekarról. Az 
énekkar tagjainak száma 150-200 között mozgott, míg a zenekar 25-30 
tagú volt. Jelentős könyv- és kottatár volt és sok saját hangszerrel rendel
keztek. 1892-től megszakításokkal Rátz László 17 évig állt a Dal- és Zene
egylet élén. Sok, később neves művész első szárnypróbálgatásának szín
helye volt ez az önképzőkör.

1877 óta a diákok elhelyezésében segített a Rózsák terén lévő Orszá
gos Protestáns Árvaház, amely a századfordulón 100-120 férőhelyes 
volt. Sok vidéki diák itt kapott elhelyezést.

Folyamatos gyarapodás jellemezte ebben az időszakban az iskolát. To
vább javultak a tárgyi feltételek. 1882-ben berendezték a fizikai, majd a 
vegytantermet.

1882/83-ban vette fel az „Arany János Kör” nevet az iskola legnép
szerűbb önképzőköre. (1839-ben alakult.) Ettől kezdve évenként Arany
emlékülést tartottak, utána koszorút helyeztek a költő sírjára. Az üléseken 
saját műveket olvastak fel, divatba jött történelmi és természettudományi 
előadások felolvasása, ami után kemény bírálat következett. A körnek egy
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két titkára volt. Első titkárai: Vietorisz József (1885/86) -  később tanár, 
tanügyi szakember lett, Győry Lóránd (1888/89) -  később földművelési 
miniszter, Császár Elemér (1890/91) -  később irodalomtörténész. Vezető 
tanára az 1902/03-as tanévtől a VIII. osztály magyartanára.

Vietorisz József a pesti gimnázium tanulója volt a VII-VIII. osztályban. Itt érettségizett 1886- 
ban. A nyíregyházi születésű ifjú kiemelkedő tanulmányi előmeneteléért tandíjmentességet 
élvezett és alapítványi ösztöndíjat kapott. Később a nyíregyházi evangélikus gimnázium 
igazgatója lett. Nagy szerepe volt a nyíregyházi evangélikus iskolarendszer kiépítésében, 
mint tankerületi kir. felügyelőnek. Lefordította a Tranoscius szlovák evangélikus énekes
könyvet, ezért az MTA kitüntetését nyerte el.

Az kör előadásán Lukács György VI. o. tanuló -  később filozófus, esz
téta -  előadást tartott: „Az egyes nemzetek szerepe az emberiség fejlődésé
ben” címmel. (1899/1900)

Lukács György (1885-1971) -  később filozófus, esztéta, a pesti gimnázium tanulója 1894- 
től. 1901-ben tett érettségit. A budapesti egyetemen jogi és filozófiai tanulmányokat folyta
tott, majd államtudományi és bölcsészeti diplomát szerzett. A XX. sz. nagyhatású filozófusa. 
Műveit részben német nyelven írta. Ellentmondásos életút jellemzi. Az ELTE BTK egyetemi 
tanára. Filozófus nemzedékeket nevelt, akik Lukács, vagy Budapesti Iskola néven ismerik. 
Kétszeres Kossuth-díjas (1954, 1955). Az MTA tagja.

Kálmán Imre VIII. o. tanuló -  később zeneszerző -  előadást tartott: ,A 
symphonia fejlődése a program symphoniáig” címmel. Az előadásról a kö
vetkező bejegyzést található a önképzőkör jegyzőkönyvében: >rA dolgozat 
jó magyaros stílusban ismertette a symphonia fejlődését Haydn óta és megis
mertette a kör tagjait a programzene fogalmával és mai helyzetével... A kör a 
nagyon tanulságos és szép értekezést örömmel hallgatta és a második titkár in
dítványára Kálmánnak egyhangúlag megadja az érdemkönyvi megörökítést. ”
Kálmán Imre (1882-1953) -  később zeneszerző, a pesti gimnáziumnak három évig volt ta
nulója, itt érettségizett 1900-ban. Az Arany János Önképzőkör tagjaként is tevékenykedett. 
A budapesti Zeneakadémián végezte zenei tanulmányait. Világhírnévre tett szert operettjei
vel, gazdag, magyar színezetű dallamaival. Híres művei: Tatárjárás, Csárdáskirálynő, Marica 
grófnő, Cirkuszhercegnő, A montmartre-i ibolya.

1903/04-ben a körnek 114 tagja volt (VI-VIII. o.). A kör 20 rendes 
ülést tartott, 3 értekezés, 6 szabad előadás, 4 vers, 2 fordítás, 9 bírálat, 17 
szavalat hangzott el.

A protestáns iskolák helyzetét erősítette az 1883. évi 30. törvény is, 
amely kimondta, hogy „a protestáns középiskolák fölött -  a vallás- és közok
tatási miniszter felügyelete alatt állva -  a világi hatóság csupán a legfelsőbb 
felügyeleti jogot gyakorolhatta.” E jogi helyzet egészen az 1948-ban bekö
vetkezett államosításig lányegében változatlan maradt.

18§4-től Góbi Imre (1909-ig) lett az igazgató. Nagy érdeme, hogy to
vábbra is magas színvonal jellemezte az iskolát. Tekintélye folytán javaslatá
ra kezdődött el a Fasori új gimnázium építése, ahová jeles tanárokat gyűjtött.
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A könyvtár 1885-ben katalógussal és 10 000 kötet könyvvel rendelke
zett. Az iskolába 1885-ben 19 féle, 1900-ban 27 féle folyóirat járt.

Az iskola új tanterv bevezetésére történt javaslatát az 1884. január 14-i 
nagy bizottmány megtárgyalta, és ez alapján fogalmazódott meg a pesti 
evangélikus gimnázium új tanterve, amelyet 1885-ben vezettek be az 
evangélikus intézményekben. A tanterven menetközben állandóan történ
tek változtatások.

Az I-VIII. osztályig a következő tantárgyakat tanulták: vallás (1-8. o.), 
latin (1-8. o.), görög (5-8. o.), magyar (1-8. o.), német (1-8. o.), történe
lem (4-8. o.), földrajz (1-4. o.), természetrajz (4-6. o.), fizika (7-8. o.), ma
tematika (1-8. o.), mértani rajz (1-4. o.), filozófia (7-8. o.), ének (1-3. o.), 
torna (1-8.o.). A latint heti 6-7 órában tanulták. A heti óraszám az 1-8. 
osztályban: 26-32 óra volt. Rendkívüli tárgy volt 1889 óta a gyorsírás. A 
francia nyelv oktatása a 90-es évektől indult meg, nem nagy sikerrel.

Az 1890/91-es tanévtől megszűnt a délutáni oktatás, a tanítás 8-1- 
ig tartott. Délutánra maradtak a torna és a nem kötelező tárgyak.

Rendkívüli módon megnövekedett a tanulólétszám. Az 1873. évi 
348-ról, 1900-ban 515-re emelkedett.

1894-től az iskola rendszeres államsegélyben részesült, amelyet 
1898-ig fokozatosan léptettek életbe. Évi 18 000 Ft-ot kaptak. Ez az összeg 
1901-re 32 000 korona lett. Ennek értelmében a Közoktatási Minisztérium 
joga volt öt tanár kinevezése. A tanári testület javaslatára az iskolafenntar
tó egyház által az első helyen felterjesztett tanárt nevezte ki a miniszter 
rendes tanárnak. 1895-től az államsegély-egyezmény értelmében az isko
la az állami gimnáziumi tanterveket követte.

A legidősebb tanár fizetése 1 800, a legfiatalabbé 1 300 Ft volt. Az ál
lami nyugdíjintézetbe való belépés is kedvezően érintette a tanárokat. (Az 
egyház 1870-től folyósított nyugdíjat 30 éves szolgálat után 600 koronát.)

Az 1895/96-os évkönyv beszámol arról, hogy részt vettek az ezred
éves ünnepségeken. Az ezredéves kiállításon a tanulók írásbeli dolgoza
tait, rajzfüzeteit, az iskola tantervét, a főgimnázium történetét állították ki. 
Az iskolatörténetet Batizfalvy István igazgató írta meg. A millenniumi 
ifjúsági monstre-hangversenyen 113 tanítvány működött közre Erdődi Ernő 
-  énektanár és Rátz László -  a Dal- és Zeneegyesület tanára segítségével. 
Az ezredéves ifjúsági tornaversenyen június 2-án és 3-án 70 tanítvány vett 
részt Maurer János tornatanár betanításával.

1898/99-ben nagy tífuszjárvány pusztított. Fertőtlenítéssel, a falak 
átfestésével igyekeztek védekezni.

Az öntevékeny ifjúsági egyesületi mozgalom 1899-ben újult meg. 
Az eddig ismert önképzőkörök mellé ebben az évben -  az Egyetemes Evan
gélikus Egyházi Gyámintézet fiókintézeteként -  alakult meg az Ifjúsági 
Gyámintézet. Célja, hogy az evangélikus ifjúságot hozzászoktassa a jóté
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konyság gyakorlásához. A tanítványok által összegyűjtött adományok 
részben egyházi, részben jótékonysági célra szolgáltak.

Minden egyesületnek volt egy kinevezett tanár-elnöke, és választott 
diák tisztségviselői: elnök, titkár, másodtitkár, jegyző, pénztáros, könyvtá
ros, ellenőr. Az elnökválasztás nagy esemény volt. A programot a tisztikar 
állította össze és a tanár tanácsokat adott.

A testi nevelést és a tanulmányok elmélyítését szolgálták a kirándulá
sok. Az első nagyobb kirándulás az Adriához vezetett: Fiume, Pola, Trieszt, 
Miramare, az adelsbergi barlang felkeresésével. Két év múlva az Al-Dunához 
mentek. 1902-ben a Felvidéket, Kassát és Rozsnyó környékét keresték fel.

Ebben az időben az iskola később híressé vált diákjai voltak: Herzl 
Tivadar -  később író, a mai Izrael állam megálmodója, Stein Aurél -  
később régész, geográfus, orientalista, Kandó Kálmán -  később mérnök, 
feltaláló és Glatz Oszkár -  később festő.
Herzl Tivadar (1860-1904) újságíró, író a gimnáziumnak 1874-től volt a tanulója. Érettségit 
1878-ban tett. Az iskolához közeli Thonet-udvarban lakott, apja gazdag kereskedő volt. A 
gimnáziumban bontakozott ki irodalmi érdeklődése, különösen Arany Jánosért rajongott. 
Megróbálkozott újságírással: első cikke a Pester Journal-nál jelent meg. Az iskolai önképző
körben tevékenykedett. 14 éves korában megalapította a „WIR-MI” szépirodalmi egyesüle
tet, amelynek elnöke volt. Goethe Werther-jének mintájára egy regény megírásába kezdett, 
aztán mesét írt: „Az elvarázsolt hárfa” címmel, majd verset: „A vadász haláláról” címmel. 
Életrajzát Halász Zoltán írta meg. (Új Világ Kiadó, 1995) Érettségi után Bécsbe ment és jogot 
tanult. Felébredt benne a gondolat, hogy a zsidóknak otthont -  államot -  kell teremteni. 1896- 
ban írta meg „Der Judenstadt”, A zsidó állam c. munkáját, amely világszerte elindította a 
cionista mozgalmat. Ezután e mozgalomnak szentelte életét. Évente Cionista Kongresszust 
hívott össze Baselbe. Megjelentette az ,Alteneuland”, Osország c. utópisztikus regényét.

Stein Aurél (1862-1943) régész, geográfus, orientalista. Iskoláit 1877-ben kezdte a 
gimnáziumban, majd itt érettségizett 1879-ben. Német, osztrák és angol egyetemeken ta
nult, figyelme az iranisztika és indiológia felé fordult. Indiában a lahorei Pandzsáb Egyete
men a szanszkrit nyelv és irodalom tanárává nevezték ki. Utazásokat tett Kasmírban, az 
Indus völgyében és Belső-Ázsiában. Expedíciói nyomán feltérképezte és leírta a fenti terüle
teket. Komplex tudományos szemléletmód jellemezte munkásságát. Mindvégig szoros kap
csolatot tartott Magyarországgal. Az MTA tagja volt, könyvtárát is az intézményre hagyta.

Kandó Kálmán (1869-1931) mérnök, feltaláló, a gimnáziumnak 1880-tól 1886-ig volt 
tanulója. A villamosvasút megteremtésének úttörője. Olaszországban és a budapesti Ganz 
Rt.-nél dolgozott. 1923-ban készítette el próbamozdonyát. Rendszerének leglényegesebb 
eleme a fázisváltó. Számos találmánya tette méltán híressé.

Glatz Oszkár (1872-1958) festőművész, a gimnáziumnak 1882-től volt tanulója. 1890- 
ben érettségizett. A gimnázium elvégzése után bölcsészeti tanulmányokat folytatott, majd 
Münchenben Hollósy Simon iskolájában komolyabb tanulmányokba kezdett. Ezután Párizs
ba ment. 1896-ban mesterével Nagybányán dolgozott. Sorra jelentek meg kiállításai. Festett 
arcképet, népies tájképet, életképet egyaránt.
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II. fejezet

BUDAPESTI EVANGÉLIKUS 
GIMNÁZIUM -  FASOR

1. Új iskola építése a Fasorban

A Sütő utcai épület zsúfoltsága miatt, Góbi Imre javaslatára, a Deák téri ág. 
hitv. evangélikus testvéregyházak új iskola építését fogadták el. A Képvise
lő Testület 1900. december 17-én és 1901. februrár 25-i gyűlésén hozott 
döntések alapján küldte el indítványát az egyházi közgyűlésnek az új isko
la építéséről. A pénzügyi helyzet felmérése után megindult a pénz össze- 
szedése. Az iskolaalapból 60 000 koronát kaptak, és 1902-ben a kormány 
300 000 korona államsegély felvételét engedélyezte. A belügyminiszter en
gedélyével gyűjtés kezdődött, így 100 000 korona gyűlt össze. Emellett se
gítséget jelentett a Glosius-Artner alapítvány támogatása, később Kéler Na
póleon 3 500 koronás ajándéka. Az új iskola építését hathatósan támogat
ta Zsigmondy Géza és Czigler Géza is.

A munkák szervezésére építési bizottságot hoztak létre, melynek élére 
dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyetemi tanárt, az iskolai első felügyelőt kérték 
fel.

A VII. kerületi Városligeti fasorban, később Vilma királyné úton -
ma a Városligeti fasor 17-21. szám alatt lévő -  Mandl J. Ignác-féle 1 309 
négyszögöles telket 200 000 koronáért vásárolták meg, s nemsokára a mel
lette lévő telket is templom számára, ahova 440 ülőhelyet és ugyanannyi 
állóhelyet terveztek. A két telek együttes nagysága: 1 925 négyszögöl 
(6 923 m2) lett. Az épület terveire -  az iskolára és a templomra -  pályáza
tot írtak ki, melyre 9 pályázat érkezett. A tervek és a költségvetés elkészíté
sével Pecz Samut, a gimnázium egykori növendékét, a Műegyetem tanárát 
bízták meg. A templomépítés költségeire 124 437 koronát, az iskolára 
353 367 koronát irányoztak elő. Az épület neogót stílusú.

Az iskola építésének kezdete a zárókőn 1903. szeptember 9. A munkák 
nagy ütemben kezdődtek, de többször sztrájkok akadályozták. Végül az is
kolát 1904. szeptember 26-án, a templomot a következő év őszén adták 
át. Az építkezésben 44 kisebb, nagyobb vállalkozó vett részt, köztük Róth
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Miksa az üvegfestő munkákat végezte, a Zsolnay-féle porcelángyári rész
vénytársaság a fajanszburkolatokat.

A műleírás szerint a főgimnázium épülete kétemeletes. Tanítás céljá
ra 18 tanterem -  fizika, természetrajz és rajz terem -, 1 tornaterem 
öltözővel, azonkívül 1 díszterem -  180 m2 területű, 7,52 m a belmagassá
ga, hosszában karzatot helyeztek el -, 1 orvosi szoba, 14 szertár -  fizika, 
természetrajz, földrajz és történelmi stb. -  és tanári dolgozó helyiség, 6 
könyvtári helyiség -  köztük a tanári könyvtár 20 000 kötet elhelyezésére 
alkalmas -  1 igazgatói iroda, 1 igazgatói lakás, 3 szolgalakás, raktárak és 
egyéb helyiségek találhatók.

A fizika előadóterem 8x9 m nagyságé, melyhez csatlakozóan néhány 
év múlva fizikai gyakorlatok végzésére alkalmas termet rendeztek be. A 
tantermek magassága 4,16 m, a padlózat lighnolitból készült. A kísérle
tező helyiségekben bitumen a padló. A világításra légszeszt (városi gázt) 
használtak, a központi fűtés szénnel történt. Az osztályokba levegőztető 
berendezéssel forgatták a levegőt, a tanulók kétszemélyes, állítható ma
gasságú, ún. Rettig-padokban ülhettek.

Az építkezés során dr. Bexheft Ármin -  iskolaorvos és az egészségtan 
tanára -  tanácsait messzemenően figyelembe vették.

Az építkezés végül 408 000 koronába, az új bútor berendezés 56 000 
koronába került.

Az iskola hatóságai

Az előző évekhez hasonlóan az intézet a bányai ev. egyházkerülethez tar
tozott és a püspök fennhatósága alatt állt. Az iskola fenntartója a buda
pesti Deák téri ev. magyar-német testvéregyház. Az általa kiküldött közös 
képviselőtestület intézte ügyeit. Az iskola közvetlenül az iskolabizottság 
felügyelete alá tartozott.

Az állami főfelügyeleti jogot a vallás- és közoktatásügyi miniszter gya
korolta a tankerületi kir. főigazgató révén. A főigazgató rendszeresen láto
gatta az iskolát, időnként maga helyett szakfelügyelőt küldött az órák láto
gatására, jegyzőkönyv készítésére.

2. Az iskola fejlődése az I. világháborúig

Az 1904/05-ös tanév zökkenőmentesen indult. Az év során sok látogatója 
volt az iskolának, köztük dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatási mi
niszter, b. Prónay Dezső a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem felügye
lője, a négy egyházkerület püspöke, fővárosi iskolaigazgatók és tanárok.
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Az egyre szaporodó adományok, alapítványok jelentősen könnyítették 
a szegényebb, de jóképességű tanulók iskoláztatását: tandíjpótlék, bizo
nyítványdíj, vasúti menetjegy, írószer, könyvek, ösztöndíj, étkeztetés stb.

Nagy segítséget jelentett az az adomány, amelyet a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium 1906-ban szertárfejlesztésre juttatott.

A tanári könyvtár 1904-ben nagyobb adományhoz jutott. Gr. Leinin- 
gen Westerburg Károly honvédtábornok özvegye, férjének, az aradi vér
tanúnak és fiának könyveiből 168 művet 839 kötetben adott a könyvtárnak.

A zárókő letételére 1905. október 7-én került sor, amikor az egyház 
és a meghívott vendégek jelenlétében a díszterem nyugati falába márvány
táblát helyezett el. Rajta a felírás: ZÁRÓKŐ. 1903. IX. 9. 1905. X. 7.

Az 1909/10-es tanévtől Góbi Imre 
nyugdíjba ment, az új igazgató Rátz László 
matematikus, országszerte elismert tanügyi 
szakember, sokoldalú pedagógus lett.

Rátz László (1863-1930) 1890-től tanított a gimnázi
umban. 1909-1914-ig igazgató volt. 1896-tól 1914-ig 
szerkesztette és kiadta a Középiskolai Mathematikai 
Lapokat. Több matematikai tankönyve jelent meg. A 
század elején kidolgozott középiskolai matematikata
nítás reformja emelte a gimnáziumot világszínvonalra.
Számos országos társaságnak, egyházi intézménynek 
volt tagja és tisztségviselője. 15 évig vezette az iskolai 
Dal- és Zeneegyesületet, többnapos kirándulásokra vit
te diákjait hazánk legszebb tájaira és külföldre is. Em
léktáblája az iskola félemeleti lépcsőpihenő falán talál
ható, amely Lux Elek alkotása (1931).

A tanárok sokszor 30-40 évig is itt tanítottak, nemzedékeket neveltek, 
meghatározóan alakították az iskola arculatát. Amikor üresedés miatt pá
lyázatot hirdettek egy-egy állásra, előfordult, hogy 8 pályázó adta be pá
lyázatát.

A tanári kar egységes nevelési és oktatási elveinek kialakítása céljából 
rendszeresen tartottak tanári értekezleteket. (Az 1913/14-es tanévben 12 
alkalommal volt értekezlet.) Az önképzést a gazdag tanári könyvtár és kb. 
30 hazai és külföldi folyóirat biztosította.

1911-ben a kormány újabb 150 000 koronával segítette az iskolát. 
Sürgető lett volna a fizika szertár fejlesztése, de erre csak az I. világháború 
után került csak sor.

Különórákat adtak: szabadkézi rajzból és gyorsírásból, az 1909/10- 
es tanévben egészségtanból, angolból, művészeti rajztanfolyamból, vívás
ból, svédtornából.

A tornaórákat az új tornateremben, jó idő esetén az udvaron, a dél
előtti tanítási időbe beépítve tartották.
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Az egyesületek az előző évek hagyományainak megfelelően működ
tek. A századelőn az egyik legfontosabb egyesület az Arany János Önkép
zőkör volt. Az üléseken most is szavaltak, előadásokat tartottak, évenként 
Arany-emlékülésre került sor és utána megkoszorúzták a költő sírját. A kör 
tagjai rendszeresen szerepeltek az iskolai ünnepségeken. Az önképzőkör 
jegyzőkönyve szerint Mágocsy-Dietz Sándor VII. o. -  később egyetemi ta
nár -  1906/07-ben „Széchenyi István irodalmi munkássága” címmel elő
adást tartott. A körben Bókay János VII. o. tanuló -  később író -  felolvas
ta három lírai költeményét. Két verse jegyzőkönyvi dicséretben részesült 
(1908). Még ebben az évben tartott előadást: „A líra helyzete a jövő iro
dalmában” címmel.

Bókay János (1892-1961) író, költő a Fasor diákja volt. Jogot végzett. A Révai Irodalmi Rt. 
igazgatója (1933-44). Európa-szerte sikerrel játszott vígjátékok, könnyed, szórakoztató re
gények és elbeszélések szerzője. Regényei: Bohémek és pillangók (1958), Egy rózsaszál 
szebben beszél, életrajzi regény (1962).

1913/14-ben az V osztályosok Jókai Kör néven önképzőkört hoztak 
létre. A kör csak ebben az évben működött.

Az 1905/06-os tanévtől az udvaron korcsolyapályát építettek. Rend
szeressé váltak az iskolai versenyek: rúdmászás, füleslabdadobás távolra, 
magasugrás.

Az 1912/13-as tanévben Diák Sport-Kör, későbbi elnevezése: Diák 
Sportkör alakult, s már az első évben 66 tagja volt. Kirándulásokat, atléti
kai és teniszversenyt szerveztek. Az 1914/15-ös tanévben a Diák Sport- 
Kör szakosztályai a következők voltak: „torna, füleslabda, football, athle- 
tikai, jéghockey, turisztikai, ping-pong és vívó szakosztály”.

A Diák Sportkör fogadta be a cserkészetet, s kezdetben egyik szak
osztályaként működött. Az első évben öt őrsöt alakítottak, 1913/14-es 
tanévben már hat őrsbe 36 cserkész tartozott, a következő évben 77 cser
kész 3 csapatra, illetve 9 őrsre oszlott. Készültek a cserkészpróbára, kirán
dultak, versenyeztek, nyáron táboroztak.

Kedvelt volt a sakk-kör. Háziversenyeket szerveztek, és részt vettek a 
gimnáziumok közötti megmérettetésben.

Az 1913/14-es tanévben Rátz Lászlót betegsége miatt dr. Kubacska 
András helyettesítette, majd az 1914/15-ös tanévtől az új igazgató dr. 
Hittrich Ödön lett.

Dal- és Zeneegylet évente két-három nagysikerű koncertet adott. A be
folyt pénzből hangszereket és kottákat vettek, dicséretben részesítették és 
megjutalmazták a lelkes tagokat.

Dr. Kubacska András többször vezette tanítványait Budapest környé
kére növény-, lepke- és rovargyűjtés, valamint ásvány- és kőzetgyűjtés vé
gett.
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A Fasori Gimnázium 1905-ben készült felvétele

Udvar a sportpályával



A földszinti előcsarnok

A háborúk áldozatainak emlékműve



3. Az I. világháború évei

1914. augusztus 24-től szeptember 10-ig a m. kir. budapesti népfelkelő pa
rancsnokság I. hadtápzászlóaljának 800 emberét szállásolták az épületbe. 
A tantestület zászlót ajándékozott nekik.

A tanárok közül többen évekig hadiszolgálatban álltak: dr. Kliment 
Jenő, dr. Koch István, Oppel Imre, Galli Lajos és dr. Bőhm Dezső a fronton, 
dr. Bexheft Ármin és dr. Loisch János Budapesten.

Az I. világháborúban az iskola 58 tanulója halt hősi halált a harc
tereken. Emléktáblájuk, Lux Ede alkotása (1927), az I. emelet központi 
előterének falán található.

A háború három évében délutánonként a VII. kerületi, István úti m. 
kir. állami főgimnázium vonult be az iskolába 17, illetve 18 osztállyal. Na
ponta 1 500-1 600 tanuló fordult meg az iskolában. Rövidített órák és szü
netek voltak, ennek ellenére a két intézmény testvériesen megosztozott az 
épületen, és a tanítás zökkenőmentesnek mondható.

A háborús helyzetre való tekintettel már tavasszal rendkívüli érettsé
git tartottak annak a néhány tanulónak, akik sorozásra jelentkeztek és al
kalmasnak bizonyultak. Nagyarányú gyűjtés indult a Vöröskereszt, a hadi
fogoly katonák, a magvakult katonák számára és hadikölcsönt jegyeztek. 
A hadseregnek 716,5 kg fémet gyűjtöttek. (A gyűjtés a következő években 
is folytatódott.) Gyűjtöttek cigarettát, könyveket, folyóiratot, papírt és 
gyógyszert a fronton lévő katonáknak.

A háborús idők alatt lövészcsapat alakult, ahol a felső osztálybeli ta
nulók -  szülői beleegyezéssel -  gyakorlatoztak.

Az önképzőkörök munkája -  a Dal- és Zeneegyesület és a cserkészcsa
pat kivételével -  a háborús évek alatt visszaesett.

1916/17-ben 71 erdélyi -  evangélikus szász iskolában tanuló -  mene
kült diák érkezett. Tandíjmentesen tanulhattak, ingyen könyveket kaptak, 
a rászorulók cipőt, kabátot, ingyen ebédet, vacsorát, néhányan szállást 
kaptak az iskola épületében.

A téli hónapokban gondok jelentkeztek: tüzelőhiány miatt többször 
szünetelt a tanítás. A tananyagban kisebb megszorítás történt, s a tanévet 
június 15-én fejezték be.

1918 szeptemberében a rendes időben kezdődött a tanév, majd soha 
nem látott gondok jelentkeztek. A spanyol influenzajárvány miatt október 
1-től január 7-ig szünetelt a tanítás. 1918/19 telén már csak 4 osztályban 
tanítottak, ahová szénkályhát tudtak behelyezni.

A nehéz idők ellenére is működött az Arany János Kör. Az Evangéli
kus Országos Levéltár 134. fondjában megtalálhatók a körjegyzőkönyvei, 
érdemkönyve. A legjobb munkák dicséretben részesültek és a tanulók sa
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ját kezűleg írhatták be műveiket az önképzőköri érdemkönyvbe. Ezekben 
az években egyre gyakoribbá vált, hogy saját műveiket mutatták be. Az ér
deklődési terület is bővült, mert az irodalmi előadások mellett a történel
mi és természettudományi előadások is egyre gyakoribbak lettek.

A kör 1919. február 1-jei ülésén előadást tartott Wigner Jenő VII. o. 
tanuló -  később Nobel-díjas tudós., f iz  Arany János Kör 1919. febr. 8-i ülé
sén Wigner Jenő tanulmánya a relativitáselméletről érdemkönyvi megörökí
tést nyert. (Az obiectiv aberratio elmaradása. A „nyugvó éther”. Mit értünk 
azon kifejezés alatt, hogy valamely test „áll”. A speciális és általános relativi
táselmélet definíciója. A Lorentz-féle transformátiók. A távolságok megrövi
dülése. Ezen az alapon a merev testek létezésének lehetetlensége. Ebből kifo
lyólag az általános relativitáselmélet. A gravitációs erő. A Gauss-féle koordi
náták. Összehasonlítás a klasszikus mechanika, a speciális és általános rela
tivitás elve között.)”

A kör 1919. nov. 28-i ülésén ugyancsak Wigner Jenő Jókai c. érteke
zésről bírálatot tartott.

Wigner Jenő (1902-1995) fizikus a Fasor diákja volt. Az Arany János Önképzőkör tevékeny 
tagjaként már korán kitűnt matematikai tehetségével, ezért dicséretben részesült. Szülei há
lából alapítványt tettek az iskola részére. A berlini egyetemre járt, ahol vegyészmérnöki dip
lomát szerzett. Németországban és az USA-ban dolgozott. Atomkutatásban vett részt. O a 
világ első reaktormérnöke. Nobel-díjas, az MTA tagja.

1919. március 21-e, a kommunista forradalom kitörése után, az isko
lát államosították. Az egyházi elöljáróság iskoláit a terror hatása alatt át
adta a közoktatási népbiztosságnak. Ez ismét tovább adta a fővárosnak, 
így került a gimnázium a VII. kerületi munkástanács közművelődési és 
közoktatási bizottságához.

A Tanácsköztársaság alatt eltörölték a vallásoktatást. Még az óra előt
ti imát sem engedték, sőt felbiztatták a tanulókat, hogy jelentsék fel a ta
nárokat. Az igazgatót felmentették, és egy községi kereskedelmi tanárt ne
veztek ki helyébe. A tanulók helytelen magatartása miatt (1920-banj 15 
tanulót kizártak. Eltörölték az évzárót és az érettségit, ez utóbbit sikerült 
titokban megtartani, így egy év múlva visszamenőleg érvényes érettségi 
bizonyítványt tudtak kiadni.

1919. április 27-én a Vörös Hadsereg laktanyának rendezte be az épü
letet. A katonák a padokat a padlásra hordták, a felszereléseket a szertá
rakba kellett elhelyezni. Május 6-tól a diákok délutánonként az István úti 
főgimnáziumba jártak tanulni.

Augusztus 6-án a román csapatok lefegyverezték az itt lévő legénysé
get, fogságba vitték a katonákat, és elfoglalták az épületet. Az igazgató ké
relmet nyújtott be Mardarescu tábornokhoz, s pár nap múlva megérkezett
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a válasz: „Az intézetet vissza akarva adni nemes rendeltetésének, minden
nemű katonai szolgáltatás alól felmenti. ”

Az épületben és felszerelésében tetemes károk keletkeztek. A helyreál
lítás az egyháznak 42 177 koronájába került, melynek megtérítését hiába 
kérték, illetve csak évek múlva rendezte az állam.

4. Szellemi virágzás a két világháború között

1919/20-as tanév szeptember 1-jén indult. A régi igazgatót visszahe
lyezték állásába. Hamarosan megtartották az elmúlt évi rendes érettségit.

A munkát azonban november 7-től a tüzelő hiánya miatt csak 4 osz
tályban lehetett folytatni. Január 29-től február 29-ig spanyol influenza- 
járvány miatt a tanítás szünetelt.

Az 1920. évi püspöki látogatáskor készült jelentés a következőképpen 
számol be az iskola helyzetéről: „Tanári testületünk és tanítványaink némi 
segélyben részesültek a külföldi államoktól; néhány tanítványunk Hollandiá
ban üdül, kb. 50 tanítványunk részesül ingyen ebédben az Amerikai Gyer
meksegély akció részéről.” A holland, dán, norvég segélyakciók 71 gyerme
ket juttattak ruhához és cipőhöz.

Az I. világháború utáni években az iskola katasztrofális helyzetbe ke
rült. A fűtés akadozott, a tanárok csak részben kapták meg fizetésüket, de 
a drágaság miatt ez az élelemre sem volt elég. A tanárok fizetésük egy ré
szét és az iskola az alapítványok nagy részét hadikötvényekbe fektették, 
amelyek értéke az infláció miatt tizedére csökkent.

Ekkor a tanulók száma 667 volt, de kb. 100 tanulót a helyszűke miatt 
el kellett utasítani. A tanulók vallási megoszlása a következő volt: 236 
evangélikus, 95 református, 2 unitárius, 78 katolikus, 3 görög katolikus, 
253 izraelita. Az evangélikusok 120, a zsidó tanulók 500 korona tandíjat 
fizettek.

Az 1920/21-es tanévben újra gondok jelentkeztek. A hideg beálltával 
csak 6 (kéménnyel rendelkező) teremben, kályha beállításával tudtak fű
teni. Az ének és a testnevelés órákat elhagyták, és váltakozó rendben taní
tottak.

A pénz elértéktelenedése folytán az alapítványok is értéküket vesztet
ték, ezért több alapítványt összevonás után adtak ki.
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A 100. évforduló ünnepségei

A hagyományokhoz való ragaszkodás fejeződött ki akkor, amikor 1923- 
ban megünnepelték a gimnázium alapításának 100. éves évfordulóját.
Az egyház Képviselő Testületé 1921. június 13-án tartott ülésén határozott 
a jubileum megünnepléséről. Ez alkalomból jelent meg dr. Hittrich Ödön: 
A budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnázium első száz 
esztendejének története c. munkája.

Az emlékünnepséget 1923. június 10-én, vasárnap tartották, de egy- 
időben rajz- és kézügyességi kiállításra, atlétikai versenyekre is sor került. 
„...9 ómkor indultunk a Vilma királynő-úti főgimnáziumunkból tanítvá
nyainkkal három zászló alatt a Király-utcán végig a Deák-téri templomunk
ba. Elől haladtak cserkészeink saját zászlójukkal, utánuk az ifiúság többi 
része a főgimnázium zászlójával és a futóbajnokság zászlójával.

A Deák-téri templomban az ifiúság a karzaton helyezkedett el, a temp
lom hajója pedig teljesen megtelt a közélet előkelőségeivel, szülőkkel és a ta
nítványok sok százaival..."

A hálaadó istentisztelet után az összegyűltek átvonultak a Sütő utcai 
épület dísztermébe, ahol ünnepi gyűlést tartottak. Ezzel egyidőben leplez
ték le Petőfi emléktábláját a Deák téren. A fekete táblán aranybetűkkel 
tündöklik Petőfi Sándor neve.

Késő délután oszlott szét a tömeg, majd délután 5-kor ismét találkoz
tak a főgimnázium dísztermében. Az ünnepségek eseményeiről, résztve
vőiről emlékkönyv jelent meg.

Az évforduló kapcsán készült iskolatörténet, amelyet dr. Hittrich 
Ödön igazgató készített -  áttekintette az iskola eddig elért eredményeit.

A tanári könyvtár állománya 1923-ban 7 004 mű 16 764 kötetben. 
Az ifjúsági könyvtár, amely 1885-ben 337 kötettel nyílt, főleg klassziku
sokból álló könyveivel az irodalomoktatást segítette 1 500 kötetével. Az 
irodalmi osztálykönyvtár az 1906/7-es tanévben indult. Célja, hogy az V- 
VIII. osztályos tanulók hozzájussanak elsősorban a magyar irodalom leg
jelentősebb alkotásaihoz. Egy-egy mű 50-60 példányban állt rendelkezés
re. A könyvtár összesen 1 560 kötet tartalmazott.

Az V osztályban: Arany: Toldi szerelme, Jókai: Az új földesúr, Eötvös: 
A falu jegyzője stb.

AVI. osztályban: Arany: Buda halála. Vörösmarty: A két szomszédvár, 
Sophokles: Antigone, Shakespeare: Julius Caesar, Moliere: Tudós nők, Kis
faludy: Kérők stb.

A VII. osztályban: Balassi válogatott művei, Zrínyi: Szigeti veszede
lem, Gyöngyösi: Murányi Vénusz, Mikes válogatott levelei, Kazinczy: Pá
lyám emlékezete, Csokonai válogatott munkái, Berzsenyi versei, Katona: 
Bánk bán stb.
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VIII. osztály: Petőfi összes költeményei, Tompa összes költeményei, 
Arany kisebb költeményei, Vörösmarty kisebb költeményei, Arany elbe
szélő költeményei, Madách: Az ember tragédiája, Szemelvények Széche
nyi Hitel-éből, Kemény: Zord idő, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Gyulai: 
Emlékbeszédek.

A természetrajzi szertár büszkesége: Dorner József, az iskola volt 
tanárának herbáriuma. A szertár három falán növény- és állatgyűjtemé
nyek találhatók: tengeri fauna gyűjtemény (szivacsok, korallok, echinusok 
stb.), 3 222 darabból álló lepkegyűjtemény, 30 darabból álló kristályminta 
gyűjtemény, kitömött gerincesek, a koponya gyűjtemény. A növénygyűjte
mény értékes része a dr. Kubacska András által gyűjtött termésgyűjtemény. 
A szertárban van 2 592 db ásvány, 301 db kőzet, 257 db kövület és a Titus- 
féle csigagyűjtemény. A szertár kialakítása dr. Kubacska András nevéhez 
fűződik, ahol az ifjúság az ásványtanból és kémiából gyakorlati kiképzést 
nyer.

A fizikai szertár első darabjai 1876-ból valók. Lehetőséghez képest 
minden szükséges felszereléssel rendelkeztek. 1910 óta a fizikaoktatás la
boratóriumi gyakorlatokkal egészült ki. Egyszerre 12 munkaasztalnál 2-2, 
összesen 24 tanuló végezhette egyidőben a kísérleteket. A szertár őre: Mi- 
kóla Sándor.

A klasszika-filológiai szertár 1893-ban alakult. Szemléltető eszkö
zök, képek, szobrok gipszmásolatai, művészettörténeti szakkönyvek, tér
képek, a tanulók sajátkészítésű makettjei alkották anyagát.

A modern irodalmi szertár alapjait dr. Tolnai Vilmos rakta le. A mo
dern irodalom- és nyelvtanításhoz nélkülözhetetlen szemléltető anyagot 
tartalmazott: művészettörténeti képsorozatot műalkotásokról, magyar tör
téneti és irodalomtörténeti képsorozatokat, fényképeket városokról, dia- 
pozitíveket, térképeket, szakkönyveket.

A történeti-földrajzi szertárt az 1877/78-as tanévtől említették 
(együtt a klasszika-filológia szertárral). Törzsanyagát 192 térkép alkotta. 
Benne a XVIII. századi kéziatlaszok mellett számos megyei térkép és ha
zánk tájait bemutató térképek találhatók. A szemléltető képek főanyagát 
150 falikép alkotta, de voltak diapozitívek, földrajzi tárgyú képeslapok és 
58 szakkönyv is.

A mértani szertár 329 darab eszközből: testekből, mérőeszközökből
állt.

A művészeti rajzszertár kialakítására az új épületben került sor 
1904-ben. Az állományt papír és fa geometriai testek, 45 db kitömött állat, 
egyéb állatok gipszmintái és csontvázak, 50 kisebb használati tárgy (bög
rék, kancsók, vázák stb.), 250 művészeti szakkönyv, több művészeti soro
zat, 25 db magas rajzbak, 35 db alacsony rajzbak, 14 db háromlábú áll
vány alkották.
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Az éremgyűjteményről az első adat az 1874/75-ös évből származik. 
Első gyűjtői Svoboda István, majd Weber Rudolf voltak. Dr. Tolnai Vil
mos idején 2 000 darabbal gyarapodott jótékony adakozás -  főleg a volt 
növendékek ajándéka -  folytán. A gyűjtemény 2 600-nál több éremből és 
szakkönyvből állt.

Az ország egyik legjobb gimnáziuma

1923-ban első alkalommal rendezték meg az országos középiskolai tu
dományos (tanulmányi) versenyt, ahol a főgimnázium 3. helyezést ért el. 
Nagyjelentőségű volt az iskola életében ez a megmérettetés. Minden in
tézmény csak egy tanulót nevezhetett, ezért az iskolán belüli versengés dön
tötte el, hogy az érettségiző osztályból ki képviselje az iskolát. Nemcsak a 
tanuló tudását, hanem az iskolában folyó munka színvonalát is tükrözte az 
elért eredmény. Tantárgyak: magyar irodalomtörténet, szépirodalom, la
tin, történelem, földrajz, mennyiségtan, fizika, természetrajz, rajz, szép ki
ejtés (1939 óta) és görög (1938 óta az elsőéves egyetemisták részére).

A következő években is élen jártak az iskola tanulói. Többször szerez
ték meg az I-V helyet. Különösen jól szerepeltek történelemből, magyar
ból, földrajzból. A felkészítő tanárok között találjuk: dr. Jánossy Istvánt, 
dr. Koch Istvánt, Klaniczay Sándort, dr. Gyóni Ferencet, dr. Renner Já
nost, dr. Bogsch Sándort, Oppel Imrét, dr. Vermes Miklóst, dr. Réz 
Henriket, dr. Sárkány Sándort és a többieket. Első helyet a következő 
években szereztek: 1927, 1929, 1937, 1940, 1941, 1943.

Az 1936/37-es tanévben egy volt tanítvány -  névtelenül -  7 arany
gyűrűt adományozott a tanulmányi versenyek győzteseinek.

Hivatalosan 1924. febr. 12-én alakult meg a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete, de már 1923-ban, a gimná
zium 100 éves fennállásának évfordulójának méltó megünneplésének elő
készítésében hathatósan közreműködtek. Elnökséget választottak, és a ta
gok hathatós támogatását kérték. Érettségi találkozókat, táncestélyeket, 
közös vacsorákat, megemlékezéseket szerveztek. Az egyesület tagjai ala
pítványokkal és adományokkal támogatták az iskolát. Az 1930-as években 
ingatlanjai: 1. a XIV kerület Amerikai út 3/c és 3/d telek, 2. a XIV kerület 
Gyarmat utcában lévő telek, 3. Veresegyháza határában Erdővárosban lévő 
ingatlan (1942/43).

Az egyesület alapszabályait az 1930-as években többször módosítot
ták. Négyféle tagság létezett. Alapító tag volt az, aki az egyesület pénztá
rába legalább 100 pengő tagdíjat fizetett. Rendes tag lehetett minden 
feddhetetlen életű volt tanuló, pártoló tag lehetett minden feddhetetlen
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életű személy, végül tiszteletbeli tagok voltak az iskola mindenkori taná
rai, és azok, akik érdemeket szereztek az iskola felvirágoztatása érdeké
ben, ezért a választmány ajánlása alapján a közgyűlés taggá választotta. A 
tagok létszáma 1934-ben: 24 alapító tag, 531 rendes tag, 112 pártoló tag. 
Az értesítők rendszeresen beszámoltak az egyesület tevékenységéről. Az 
egyesületet 1948-ban az akkori kormányzat megszüntette.

Az iskola belső életére nagy hatással volt az 1924. évi középiskolai 
törvény. Az iskola a gimnáziumi forma megtartása mellett döntött. A gö
rög nyelvet továbbra is oktatták. 1924-től megszűnt a felvételi vizsga (ed
dig a helyesírást, a beszédet és a matematikai készséget vizsgálták). Ez az
tán később azzal járt, hogy az I. osztályban felvett 147 tanulóból 61-en 
érettségiztek (1935-43).

1926-ban kezdte meg működését az internátus a közeli Damjanich 
utca 28/b-ben azzal a céllal, hogy a vidéki tanulók részére családias ott
hont nyújtson, hazafias és vallásos szellemben nevelje őket. Az étkezésen, 
szálláson kívül lehetőség nyílt idegennyelv gyakorlásra, zenetanulásra, 
sportolásra, kulturális programokon való részvételre. Első igazgatója 12 
évig Klaniczay Sándor volt, őt követte 1938-tól dr. Réz Henrik. 1926-ban 
20 növendék jelentkezett, 1942-ben 51 bennlakó és 5 bejáró tanuló volt.

1928-ban dr. Hittrich Ödön helyett Mikola Sándor (1928-35) lett az 
új igazgató. Emléktáblája az iskola I. és II. emelet közötti lépcsőpihenő 
mellett található.

Mikola Sándor (1871-1945) 1897 óta tanított a gimnáziumban. Elsősorban a fizika, a fizika- 
tanítás kérdései izgatták, de sokat tett a korszerű matematika tanításért is. A fasori tanárok 
átal kidolgozott módszerek 1924-ben az országos matematika tanterv előírásai lettek. Szug- 
gesztív, hatásos módszerrel dolgozott. Tanításának érdekességével lekötötte tanítványait. 
Nagy képzettségű, mélyen gondolkodó tudós volt, oktató és nevelő tanár. -  emlékezik róla ta
nítványa: Vermes Miklós. Több tudományos társaságnak tagja és tisztségviselője. Szerkesz
tette az Uránia és a Mathematikai és Physikai Lapokat. Tanulmányai külföldi és hazai szak
lapokban jelentek meg. Rendszeresen írt népszerű tudományos írásokat lapokban, írt tan
könyveket, iskolaügyi könyveket és cikkeket. Több kísérleti eszközt tervezett. A Mikola-csö- 
vet ma is használják az oktatásban. 1923-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 
választotta. A középiskolai fizika versenyeket róla nevezték el. Az Eötvös Lóránd Társulat 
1961-ben Mikola Sándor-díjat alapított a kísérletező fizikatanítás legkiválóbbjainak jutal
mazására.

1934-ben az iskolának 84 alapítványa volt, ebből 10 az iskola szük
ségleteire és a tanárok részére, a többi ösztöndíj volt. Az egyik legrégibb 
és legjelentősebb alapítvány 1830-ból való: a Glosius-Artner alapítvány. 
Emléktáblájuk 1904-ben került át a Sütő utcai épületből, amely most az 
iskola II. emeletén a díszterem bejárata mellett balról látható.

Az adományok jelentősen hozzájárultak az iskola szertárainak, 
könyvtárának, gyűjteményeinek gyarapításához. Jótékony célú adomá
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nyokat a következő célokra adtak: érettségizők pálymunkáinak jutalmazá
sára, cserkész táborozásra, szegény sorsú tanulók segélyezésére, karácso
nyi adomány szegény tanulóknak, rajzpályázatra, egy-egy tantárgyban ki
váló tanuló jutalmazására, internátusnak szegény sorsú tanuló segítésére, 
kirándulási alapra, könyvjutalomra, 890 db füzetre, 6 cipővásárlási utal
ványra, egy ingyen magyaros ruhára, ingyen bérletjegyekre a Műjégpályá
ra, az internátusnak természetbeni juttatásokra.

Az 1920-as években az iskola diákjai voltak: Neumann János -  
később matematikus, mérnök, feltaláló, Doráti Antal -  később karmester 
és Tátrai Vilmos -  később hegedűművész.

Neumann János (1903-1957) matematikus, mérnök, feltaláló a Fasor diákja volt 1913-tól, 
1921-ben érettségizett. Már fiatalon kitűnt matematikai tehetségével. Budapesti és német- 
országi egyetemeken végezte tanulmányait, majd az USA-ban haditechnikai kutatásokkal 
bízták meg. A számítógép kifejlesztésén dolgozott, majd figyelme az automaták felé fordult. 
Kimutatta az agy működése és a számítógép közötti kapcsolatot. Hatalmas műveltségű tu
dós, aki kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkezett: türelmes, rugalmas és intelligens volt. 
Mellszobra, Barth Ilona alkotása (1992), a díszterem bejáratának jobb oldalán található.

Doráti Antal (1906-1988) karmester a Fasor diákja volt. A budapesti Zeneakadémián 
Bartók, Kodály és Weiner tanítványa. Számos külföldi operaház és zenekar karmestere Né
metországban, Montecarloban és az USA-ban. A dallasi (1945), minneapolisi szimfonikusok 
(1949) és a londoni BBC (1963) karmestere.

Tátrai Vilmos (1912-1999) hegedűművész, kamarazenekar vezető. A budapesti Nem
zeti Zenede neveltje, majd tanára. Több zenekar tagja, majd karmestere. 1946-ban szervez
te meg a Tátrai-vonósnégyest. Nagysikerű hazai és külföldi koncertkörútakon magyar és 
külföldi szerzők számos darabjának ősbemutatója fűződik nevükhöz. 1958-ban Kossuth-díj- 
jal tüntették ki. Állami-díjas érdemes művész.

A tanulási feltételek javulása, a szertárak állományának növekedése 
mellett a tanórán kívüli egyleti munka is magas szintre emelkedett. Az 
egyik legnépszerűbb önképzőkör az Arany János Kör volt. Az EOL 134. 
fondjában megtalálhatók a kör jegyzőkönyvei, érdemkönyve. A kör 
érdemkönyvében az 1926/27-es tanévtől az 1928/29-es tanévig többször 
találkozunk Scholz László nevével -  később lelkész, költő, aki verseivel, 
műfordításaival, irodalmi pályázataival helyezést, dicséretet érdemelt.

Scholz László a teológia elvégzése után az iskola vallástanára lett, később a zuglói gyüleke
zet templomépítő lelkésze. Számos könyve jelent meg: versek, versfordítások és igehirdeté
sek. Az Evangélikus énekeskönyvben több ének szövegét írta.

A magyar szellemi élet minden új jelenségére hamar reagáltak a diá
kok. Nagy hatással volt rájuk az urbánus-népies vita. 1938-ban a kör 
csatlakozott az egyetemisták falukönyvtár mozgalmához: pénzt és könyve
ket gyűjtöttek erre a célra. Az anyagot a Faluszövetség kiegészítette és a 
Pest megyei Kisbócsa községben népkönyvtárat állítottak fel.
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Az 1926/27-es tanévben alakult a Benczúr Gyula Képzőművészeti 
Kör. Oppel Imre festőművész-rajztanár a kör célját így fogalmazta meg: „Az 
ifjúság rajzi és festő tudásának kibővítése, a kézügyesség fejlesztése, a műtör
téneti ismeretek gazdagítása, vetítettképes előadások segítségével, múzeumok 
látogatása által a műízlés fejlesztése, évenkénti kiállítások rendezése.” A kö
vetkező szakosztályok működtek: építészeti, szobrászati, festészeti, galva
noplasztikái, lombfűrész-, repülőgép-modellező, irodalmi, sajtó- és propa
ganda-, könyvkötő, fényképészeti és filmszakosztály. A kör intenzíven tar
totta a kapcsolatot az iskolából kikerülő vagy az iskolával kapcsolatban 
álló művészekkel. Segítségükkel alakították ki a képzőművészeti gyűjte
ményt.

A 16-os számú Evangélikus Gimnáziumi Cserkészcsapat igen nép
szerű volt. Alapító tanára, első vezetője: dr. Loisch János volt. Nagy él
mény lehetett az 1926-os nemzeti nagytábor, ahol 7 500 cserkész gyűlt 
össze, és az 1933-as gödöllői Jamboree. A cserkészcsapat adatai 1937-ben 
a következők voltak: létszám: 179 fő, rajok száma: 4. Az évek folyamán a 
cserkészet vezetői -  a felelős tanáron kívül -  sokszor az iskola volt diákjai 
lettek. Általában kéthetente tartottak foglalkozásokat. Felügyelő tanárai: 
Bogsch Sándor, Réz Henrik, Dengelegi Lajos, Sólyom Jenő, Csipkay 
Sándor és Endrődi Frigyes. Számos díszkivonuláson kívül rendszeresen 
kirándultak, nyáron 2-3 hétig táboroztak. A rászorulók táborozását anya
gilag támogatták.

Az 1942/43-as tanévben a többi középiskolához hasonlóan levente
csapatokat alakítottak. Az iskolában a leventék 3 csapatot szerveztek. 
Egy-egy csapatban 3 szakasz volt. A foglalkozások hetente 2 órában foly
tak, év végén hadi játékon vettek részt a budai hegyekben. A cserkészet 
nem volt kötelező, mégis évente közel 200 gyereket vonzott. Volt cserkész
otthona, műhelye, könyvtára és rengeteg játéka. Sokakat vonzott a sok 
sportolási lehetőség, a nyári 3 hetes nagytábor.

Az Ifjúsági Segélyegylet a tanulóktól szedett tagsági díjból támogat
ta a rászoruló tanulókat. Ingyen tankönyvet adott, vagy féláron lehetett 
tankönyvet kölcsönözni, érettségi vizsgadíjat fizetett, tandíjat, nyári tábo
rozást, kirándulást támogatott, tejellátáshoz nyújtott segítséget. Egy-egy 
évben 2-300 tanulónak adtak tankönyvet. A tankönyvsegély forgalma évi 
kb. 2 500 könyv volt. Természetesen a tankönyveket év végén vissza kel
lett adni, hogy a következő évben ismét kioszthassák a rászorulóknak. Vi
gyáztak is a könyvekre a tanulók!

A Diák Sportkörben kezdetben az atlétikai szakosztály volt a legnép
szerűbb. Az atlétikai és játékszakosztályok a MAC jóvoltából a margitszi
geti pályákon edzettek a tanár-elnök felügyelete alatt. Itt kezdett fejlődni 
Krepuska Géza, aki 100 m-en 11.4-et futott és rúdugrásban 595 cm-t
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ugrott (1923). A magasugrásban 158 cm, a súlylökésben 950 cm, a disz
koszvetésben 30 méter volt 1923-ig a legjobb eredmény.

A jéghoki fellendülésének kedvezett az a körülmény, hogy az udvaron 
a háború kitöréséig minden télen jégpálya létesült. Az 1936/37-es tanév
ben: atlétikai, céllövő, gyephoki, gyorskorcsolyázó, jéghoki, kézilabda, sí, 
tenisz, torna, úszó és vívószakosztályt szerveztek. A volt növendékek egye
sülete által alapított vándordíjas sportversenyek a gimnáziumok közötti 
versenyzés kiváló alkalmai voltak.

A Sakk-kör 1928-37-ig működött. Iskolai házi és iskolák közötti ver
senyeken vettek részt.

Az 1934. évi középiskolai törvény megalkotásával a gimnáziumban 
változások történtek. A nemzeti tárgyak tanítása mellett a matematika és 
fizika került előtérbe. A második idegen nyelvnek az angolt választották -  
már 1931-től bevezették az V osztályban. Kötelező lett a gyorsírás, tovább
ra is megmaradt a görögpótló rajz.

A Deák téri ev. elemi iskola adta a gimnázium első osztályába jelent
kezők nagy részét. Azokat az elemistákat, akik legalább jó tanulmányi és 
magatartás jeggyel rendelkeztek, felvételi vizsga nélkül vették fel. Az ele
mi javaslatára a minisztérium külön engedélyével már a gimnázium I. osz
tályában a rendes óraszámon felül heti két-két órában tanítottak gyakorla
tias jellegű német nyelvet (1936/37). Kötelezően csak a III. osztálytól kel
lett volna tanulni németet, így viszont nem felejtették el az elemiben ta
nultakat.

1934-ben vezették be az osztályfőnöki órát. Ezek az órák hasznosnak 
bizonyultak, mert magatartási normákat lehetett megbeszélni, a kötetlen 
beszélgetések erősítették a tanulók személyiségét. 1934-ben volt először 
ballagás. Felemelték a javítóvizsga és az osztályismétlők díját. Az így ösz- 
szegyűlt pénzt a tehetséges gyermekek taníttatására fordították. 1935-ben 
vezették be a szülői fogadóórát, amelyet a tanár hetente egyszer tartott.

A rendkívüli tárgyak száma a harmincas években egyre szaporodott. 
Az 1936/37-es tanévben a következőket tanították: német havi 5 pengő, 
francia nyelv havi 5 pengő, állattani gyakorlatok félévre 8 pengő, növény
tani gyakorlatok félévre 8 pengő, kémiai és ásványtani gyakorlatok félévre 
8 pengő, fizikai gyakorlatok félévre 6-8 pengő, művészi rajzgyakorlat havi 
5 pengő, ábrázoló geometria havi 3 pengő, vívás 13 pengő, tornatanfo
lyam havi 4 pengő, gyorsírás havi 5 pengő. A tanfolyamra ingyenes és fél
tandíjas tanulók is jártak!

1935/36-tól a gimnáziumnak új igazgatója lett dr. Koch/Bélay 
István személyében.

Az iskolai értesítők továbbra is beszámolnak arról, hogy rendszeresek 
a nyilvános órák, a tanári székfoglalók, az ünnepi megemlékezések pl. 
egy-egy híres tanárról, a magyar történelem neves alakjáról. Évente 2-3

48



gyakorló tanárjelölt töltötte gyakorló évét az iskolában. Közülük nem 
egyet kértek fel később helyettesítésre, vagy véglegesítettek.

Színvonalas kiállítások, hangversenyek emelték az iskola jó hírét. 
1936-ban az egyházi hatóság rendeletére a tanári testület a többi fő

városi iskolához hasonlóan magyaros egyenruhát rendszeresített. Az 
egyenruhát Haranghy Erzsébet iparművész tervezte Thököly Sebestyén 
1572-ből való címerképe alapján. A téli viselet sötétszürke, a nyári vilá
gosszürke színű, egyszerű, lapos, fonott zsinórdísszel. Az öltözetet hason
ló színű sapka egészíti ki, tollal. A téli öltözetet hasonló szabású télikabát, 
a nyárit körgallér egészíti ki. Az iskolai értesítő szerint „a magyaros öltöz
ködési mód népszerűsítése az iskolai rend és fegyelem, egyöntetű, katonás 
viselkedés fokozása, de a tanulóinknak az utcán, villamoson való ellenőrzése 
és felismerése szempontjából kívánatos.”

1936-ban vett vetítőgépet az iskola, amelyet elsősorban a földrajz- és 
fizikaoktatásban használtak.

Az iskola híres tanárai az 1920-40-es években

Az 1920-40-es években: Blázy László (1935-52) magyar-német-oroszta- 
nár, Csaba László (1940-52) történelem-földrajztanár, hitoktató lelkész, 
Bogsch Sándor (1918-48) természetrajz-földrajz-kémiatanár, Endrődi 
Frigyes (1934-52) német-angoltanár, Fest Sándor (1934-37), Grün- 
valszky Károly (1939-46) hitoktató lelkész, Gyóni (Szolár) Ferenc 
(1905-43) latin-görög-magyartanár, Ihász József (1922-52) latin-görög- 
orosztanár, Jánossy István (1926-49) latin-történelemtanár, Kerecsényi 
Dezső (1928-38) magyartanár, Kilczer Gyula (1933-47) matematika-fizi
katanár, Klaniczay Sándor (1919-47) magyar-latintanár, Koch (Bélay) 
István (1910-45) történelem-földrajztanár, Levius Ernő (1935-52) mate
matika-fizikatanár, Loisch János (1903-38) magyar-német-filozófiatanár, 
Losonczi Zoltán (1917-42) magyartanár, Mikola Sándor (1897-1935) 
matematika-fizikatanár, Oppel Imre (1906-46) rajztanár, Peskó Zoltán 
(1930-52) énektanár, Poppé Béla (1940-52) olasz-spanyoltanár, Remport 
Elek (1921-52) magyar-latin-görögtanár, Renner János (1919-49) mate
matika-fizikatanár, Réz Henrik (1921-52) magyar-némettanár, Sárkány 
Sándor (1936-43) földrajz-természetrajztanár, Scholz László (1938-40) 
hitoktató lelkész, Sólyom Jenő (1931-38) hitoktató lelkész, Vermes 
Miklós (1929-52) matematika-fizika-kémiatanár.

A készülődő világháborút mutatják azok az iskolai előadások, megem
lékezések, amelyeken a trianoni szerződés felülvizsgálatáról, a Felvidék, 
Kárpátalja, majd Erdély magyarlakta területeinek visszacsatolásáról szól
tak. Hazafias filmeket vetítettek.

49



Az 1937/38-as tanévben volt először légoltalmi kiképzés. Előadást 
tartottak a légoltalom alapelveiről, házi légoltalmi riadóra került sor. A ki
képzést az egyes szaktanárok, elsősorban a testnevelés tanárok tartották. 
Az 1938/39-es tanévben a tanulókból 85 fős segédszolgálatos csoportot 
szerveztek (riasztó, rendőr, tűzoltó, mentő és műszaki csoportot). Vásárol
tak 10 gázálarc maszkot is.

A leventemozgalom központi intézkedésre indult meg 1939-ben. A 
foglalkozások idejét külső utasítások szabták meg. Sok problémát jelentett 
ezek egyeztetése az önképzőkörökkel. A mozgalomban részt vett tanulók 
komoly kiképzést és testi erőfejlesztést kaptak. A levente-foglalkozásokon 
azonban a zsidótörvények hatálya alá eső tanulók megkülönböztetésül 
karszalagot viseltek, habár az iskola sokszor sikeresen elzárkózott a zsidó 
törvények diszkriminációja elől.

Gyűjtések voltak: 1938/39-ben Felvidék visszacsatolása örömére 420 
pengőt gyűjtöttek, amelyet a rozsnyói ev. lelkészi hivatalba juttattak el, 
hogy magyar könyveket szerezzenek be. „A magyar a magyarért” mozga
lom keretében magyar nyelvű könyveket gyűjtöttek és juttattak el, és kará
csonykor 134 szeretetcsomagot küldtek. 1939/40-ben a Finn Vöröskereszt 
javára, az árvízkárosultaknak gyűjtöttek. 1941/42-ben a Vöröskeresztnek 
küldték a tornaünnepély teljes bevételét, és Erdélyi Nyereménykötvényt 
jegyeztek az osztályok és a tanári kar tagai.

A tanulmányi kirándulások, körutak szerves részei lettek a diákélet
nek. Minden osztály rendszeresen járt egynapos kirándulásra, vagy több
napos országjárásra. Gyakran béreltek hajót és Visegrádra, Vácra, Zebe- 
génybe kirándultak. A tanárok többször szerveztek kirándulásokat Rómá
ba és Olaszország más városaiba.

5. A II. világháború évei

Az első „háborús tanév” 1941/42-ben volt. A tanári karból dr. Remport 
Elek, dr. Jakabfi László és dr. Sárkány Sándor vonult be. Helyettesítésükre 
több új tanárt kértek fel.

Az iskolai értesítő arról számol be, hogy egyre több értesítést kaptak 
a harctéren elesett volt tanítványokról. Az 1942/43-as tanévben Ihász 
József, dr. Jakabfi László, Csipkay Sándor, dr. Blázy László, Seybold Vilmos 
és Zimmermann Frigyes iskolaorvos teljesített szolgálatot.

A harmadik háborús tanév, az 1943/44-es, igazi nehézségeket jelen
tett. Az évnyitóra november 3-án került sor, s alig 5 hónap után az egyre 
gyakoribb légiveszély miatt, március végén az iskolát be kellett zárni. Az 
iskolai óvóhely építését nem sikerült befejezni. Légiveszély idején a közel
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ben lakó tanulók hazamentek, a távolabb lakó tanulóknak a közelben lakó 
családok adtak ideiglenes menedéket a saját óvóhelyeiken. A felsőbb osz
tályos növendékeket erősen megterhelte a gyakran egész éjszakát kitöltő 
légoltalmi szolgálat.

1944. március 19-én következett be a német megszállás. Másnap dr. 
Jánossy István bátor beszédet tartott Kossuth halálának 50. évfordulóján. 
Beszéde kiállás volt a hagyományok megőrzése mellett és a német meg
szállás ellen.

Március végén megszűnt a tanítás. Az érettségit 1944. áprilisában tar
tották. Az iskola létszáma ekkor 682 fő volt. Az 1943/44-es iskolai értesítő 
utolsó oldalát megrendítő sorok zárták: „Évkönyvünket avval az óhajtással 
zárjuk, legyen ifjúságunk mindenben méltó nemzetünk mai sorsdöntő kor
szakához. Vállaljon korához illő részt a család egyre szaporodó teendőiből. 
Önkéntes munkavállalással vegyen rész közérdekű feladatokból, de mindezek 
mellett se hanyagolja el szellemi továbbképzését. Csak így boldogulhat az 
egyre nehezedő iskolai feladatok teljesítésében. Vasárnaponként keresse fel az 
Isten házát. A Mindenható oltalmába ajánljuk iskolánkat, ifjúságunkat és a 
szülőket. ”

Az épületet 1944. április közepén az 1. sz. honvéd helyőrségi kórház 
céljaira foglalták le, ezért szeptember elején a Deák téri Leánygimnázium
ban tartották meg a javító- és pótvizsgákat. A tanítást is itt kezdték meg 
október 8-án. A tanítás délután 14-18 óráig rövidítve folyt. Az állandó légi
veszély miatt a tanulók egy része nem jött el. Többen vidékre mentek, il
letve a szülők nem engedték el gyermekeiket. Az osztályokat összevonták. 
Október végén a rendes tanítás felsőbb intézkedésre megszűnt. A közelben 
lakókat hetente egyszer fogadták a tanárok, és útbaigazítást adtak a tanu
láshoz. A házi munka irányítására sokszorosított tanmeneteket adtak ki.

Az EOL-ban, az 50. csomóban (Irattár, vegyes anyag 1939-52) fellel
hető dokumentumok között található az az „állagjegyzőkönyv”, amely a 
következőket tartalmazza: „Kelt: Budapest, 1944. m áj.ll. A Magyar Kir. 
Honv. Kincstár Kórház részére átvette az épületet. A gimnázium ingatlana 
eredeti állapotban állítandó vissza. ” Az épületbe a gyáli úti kórház helyőr
ségi kórháza hamarosan beköltözött, az internátusbán ápolónő szállást 
rendeztek be.

Az 1. sz. helyőrségi kórház 1944. november végéig vette igénybe az 
épületet. A kivonulás után a Nemzetközi Vöröskereszt öt hétig gyermek- 
gondozót rendezett be.

Az ostrom alatt az épület 7 kisebb belövést kapott. A tetőzet súlyosan 
megrongálódott, az ablaküvegek betörtek.

Az épületbe 1945. január 13-án vonult be a Vörös Hadsereg. Kisebb 
alakulatai néhány hétre vették igénybe egyes helyiségeit.
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6. A II. világháború után

Az iskola 1945. február 12-ére hívta össze a közelben lakó növendékeit a 
Damjanich utcai gyülekezeti terembe. 7 tanár és 40 diák jött össze. A taní
tást március 12-én kezdték meg a gyülekezeti teremben.

Dr. Bélay István igazgató 1945. március 10-én jelentést tett a püspök
nek. Ez a dokumentum így írja le az intézményt: „Tanári kar: Az igazgatón 
kívül 8 tanár áll rendelkezésre, 10 ismeretlen helyen, katonai szolgálatot tel
jesít, öten családi okok miatt vidékre költöztek, a többiekkel nincs kapcsolat.

Épület: 1944. ápr. 20. -  nov. végéig az első számú helyőrségi kórház vet
te igénybe túlnyomó részt. A bombasérült tetőzetet rendbehozták, de január
ban újból találat érte. Hat helyen beázik az épület. Az ablakok kitörtek.

Anyagi helyzet: A honvédség évi 40 000 P fizetésére kötött szerződést, 
amelyet nem fizetnek. A közművek fizetésével is adósak...”

Az igazgató 1945. április 12-i, a püspöknek küldött jelentésében az 
épületben keletkezett kárt 100 000 P-re becsülte. Az iskola rendbetételét 
az altisztek, a tanárok és tanulók végezték. Ez a munka a tanév végéig tar
tott. Megállapították, hogy különösen a fizikai és természettudományi 
szertárban keletkezett nagy kár. A helyreállításban segítséget nyújtott az 
egyház, így az épületben 9 teremben húsvét után megkezdődhetett a taní
tás. Az iskolaépület javára gyűjtést indítottak, amelynek eredményekép
pen 14 954 P gyűlt össze. Egyre több vidéki és bejáró tanuló jelentkezett. 
A tanév végén a tanulók száma 380 körül volt, a beírt tanulók 60 %-a.

Az elmúlt hónapokban több tanár is elhunyt: dr. Dengelegi Lajos, dr. 
Kliment Jenő, Kerecsényi Dezső, Fest Sándor, Loisch János, Mikola Sándor. 
Dr. Kliment Jenő elhunyta után a család az iskolának adta a tanár értékes 
tudományos könyvekből álló könyvtárát. A háborús évek alatt 14 tanárt 
hívtak be katonai szolgálatra, többen az 1944/45-ös tanév végéig sem ke
rültek haza.

A csonka tanévben 15 tanár állt munkába. Több tanár helyettesként 
dolgozott. A testnevelő tanárok távolléte miatt az ostrom óta tornaórák 
nem voltak.

Dr. Bélay István igazgató betegszabadsága idején a felettes hatóságok 
dr. Renner Jánost bízták meg az igazgatói teendők ellátásával, majd Bé
lay nyugdíjazása után igazgatóként tevékenykedett (1945-49).

Renner János 1913/14-ben és 1919/20-ban óraadó, majd 1920-tól fasori rendes tanár lett. 
Eötvös Lóránd kutatásaiban vett részt. Kutatómunkája eredményeképpen az ásványkincsek 
-  elsősorban a földgáz és a kőolaj -  kutatásában ért el eredményeket. Több középiskolai fi
zika tankönyvet írt. 1945-49-ig a gimnázium igazgatója. Később megbízták az Állami Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet igazgatásával. Kossuth-díjas geofizikus.
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A II. világháborúban 185 diák halt hősi halált. Emléktáblájukat az 
iskola I. emeleti központi előtérben 1991-ben helyezték el.

Beindult a cserkészet és még más önképzőkörök. A cserkészek megtar
tották nyári táborukat (10 nap) Berettyóújfaluban, ahol 68 fő vett részt: se
gítettek a berettyóújfalui híd lebontásában és a mezőgazdasági munkában.

Az 1945/46-os tanév 1945. szeptember 1-jén kezdődött. A tanulók 
száma: 612 főt tett ki. Az új igazgató ekkor már dr. Renner János volt. A 
tanári karból sokan hiányoztak. Hadifogságban volt 7 tanár: dr. Csipkay 
Sándor, dr. Jakabfi László, dr. Lipták Pál, Mikó Imre, Seybold Vilmos, ket
ten a tanév végén tértek haza a hadifogságból: Laki Tibor és Oppel Imre.

Az épület tetőzetén keletkezett károkat már az előző tanévben helyre
állították. A legsúlyosabbnak az ablaküveg hiánya bizonyult. 1945 nyarán 
felhasználták a kiutalt üvegutalványokat. 1946 tavaszán sikerült újabb 
üveget szerezni, de még sok ablak várt javításra. Addig is üvegpótló papírt 
vagy más anyagot használtak, de így is csak egysorosán tudtak üvegezni. 
Az épület sérüléseinek helyreállítására eddig anyagi eszközök híján nem 
került sor, bár az állam segítséget nyújtott helyreállítási célra. A megsem
misült bútorzat, a hiányzó eszközök pótlására nem gondolhattak. A meg
maradt eszközöket számba vették, a hiányok pótlása céljából gyűjtést indí
tottak a szülők körében.

A tanítás november 18-ig rendesen folyt, amíg fűtés nélkül lehetett 
tanítani. November 18-tól december 18-ig, majd január 21-től március 17- 
ig a tanítás hat fűtött teremben, váltakozó rendben folyt. A karácsonyi szü
net a fűtőanyag hiánya miatt egy hónapig tartott. A fűtés megindításában 
a szülők segítséget nyújtottak: természetbeni adományt (tüzelőt) és pénzt 
juttattak az iskolának. Március 18-tól a tanév végéig, június 26-ig teljes 
óraszámban folyt a tanítás.

A nemzeti kormány 6650/1945. sz. rendelete alapján az iskolafenn
tartó egyház megkezdte az általános iskola megszervezését az 5. osztály
tól. A gimnázium I. osztálya helyébe lépett az 1945/46-os tanévtől az 5. 
osztály. Az iskolafenntartó döntése értelmében a Deák téri népiskolát kí
vánta általános iskolává alakítani úgy, hogy a gimnázium épületében he
lyezné el a felsőbb osztályokat, itt a gimnázium tanárai tanítanának.

Lényeges változást hozott a VK.M. 37000/1945. sz. rendelete. Egy
részt megszüntette a német nyelv tanításának kötelező voltát, és több élő 
nyelv között engedett szabad választást. A gimnázium V osztályában a la
tin helyett természettudományi tárgyak tanulását tette lehetővé. Az V 
osztályban humán és reál osztályokat indítottak. A választható tárgyak 
közül a latin nyelvet, a francia nyelvet és a zenét tanították.

A nehéz helyzet miatt több tanuló mulasztott az iskolából. A tanári 
kar legfőbb feladata volt, hogy minél előbb sikerüljön a tanulás régi szín
vonalát visszaállítani.
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Az iskolában Diákönkormányzat alakult, amely az egyház által jóvá
hagyott szabályzat alapján működött. Különösen hathatós segítséget nyúj
tottak a rendfenntartásban, a sportok megszerettetésében.

Tavasztól kirándulást szerveztek a budai hegyekbe, Aquincumba, 
Szentendrére, az osztályok eljutottak az Operaházba és a Nemzeti Szín
házba.

Az egyesületek részben szüneteltek, illetve részben szerény keretek 
között működtek. A cserkészcsapat háromhetes nyári táborának élelmezé
si gondján az evangélikus egyház segített: a svéd-akcióból és a dán Vö
röskereszt adományából juttatott a táborozóknak. A tanulóifjúság kisebb 
csoportja két tanár vezetésével a MÁV újjáépítési munkáiban vett részt 
Nógrádverőcén. A cserkészet 1948-ban megszűnt.

Az internátus épületét 1944 nyarán súlyos bombatalálat érte, ezért 
az épület a helyreállításig nem volt használható. Az internátus 1945-47-ig 
nem működött, de utána újjáépítették. 1950-ben az akkori nehéz gazdasá
gi viszonyok miatt tevékenységét beszüntette.

Az 1946/47-es tanévben az általános iskola továbbfejlesztéséről 
döntött az iskolafenntartó egyház. Ebben a tanévben az általános iskola 5. 
és 6. osztálya működött két-két párhuzamos osztállyal a gimnázium épüle
tében és nyitottak egy 1. osztályt is. Az 5-6. osztály igazgatásilag a Deák
téri ev. ált. iskolához, új nevén: a Pesti Evangélikus Általános Iskolához 
tartozott. A közvetlen igazgatást dr. Gyóni Ferenc látta el. Az általános is
kola igazgatására 1947. június 1-től az egyház igazgatót nevezett ki End- 
rődi Frigyes személyében. Ezzel az intézkedéssel az általános iskola és a 
gimnázium különvált és önállóan fejlődött. A különvált iskola neve: Buda
pesti Evangélikus Általános Fiúiskola.

A gimnázium tantestületébe egy tanár: dr. Jakab fi László 1946. októ
berében hazatért a hadifogságból, de négy tanár még mindig hadifogság
ban volt.

A tanév folyamán tovább folyt a háborús károk helyreállítása. A torna
terem kivételével őszre az összes ablakot egysorosán beüvegezték, a torna
termet pedig a tél folyamán. A fűtésrendszer a háborúban nem sérült meg, 
mégis akadozott a fűtés -  a fűtőanyag hiánya miatt. Nem egyszer szülők 
adományából sikerült tüzelőt beszerezni.

A gyűjtésekből, adományokból, külföldi segélyszervezetek segélyeiből 
segítették a tanulókat. A felsőbb osztályok diákjai betanulták a „Pál utcai 
fiúk”-at, és az előadásuk jövedelmét ajánlották fel a segélyezésre.

A szociális helyzet és a tanulmányi előmenetel figyelembe vételével 
304 tanuló részesült részleges vagy teljes tandíjkedvezményben. Nagy se
gítséget jelentett a svéd hittestvérek adománya. Kb. háromszáz 10-14 éves 
növendék és néhány felsős hónapokon keresztül svéd ebédet kapott. Sok 
rászoruló kapott cipőt és ruhát.
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Ősszel és tavasszal az osztályok a közeli hegyekben tettek kirándulá
sokat és végeztek természeti megfigyeléseket.

A tanerők elfoglaltsága, a helyhiány és az érdektelenség miatt a ha
gyományos rendkívüli tárgyakat nem tudták beindítani. Csak angol társal
gás, francia és német nyelvi tanfolyam indult.

Az utolsó értesítő 1946/47-ben jelent meg.
Az 1947/48-as tanévről a pesti evangélikus egyház iskolabizottságá

nak 1948. február 2-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv a követke
zőket tartalmazza: „Dr. Renner János igazgató bejelenti, hogy a tanévet kis 
késéssel kezdte az iskola, a karácsonyi szünet is hosszabb volt. Ettől eltekintve 
a munka rendben folyik. Az általános iskola négy osztálya működik, az I., V, 
VI., VII., VIII. évfolyam 9 osztályban, a VIII. o. nem párhuzamos, 376 rendes 
és 20 magántanulóval. ... A két iskola összlétszáma 764 nyilv. és 23 magán
tanuló. ... Az általános iskolának egy osztálytanítója van, a többi osztályok
ban a gimnáziumi tanárok tanítanak. Az igazgató és 1 tanár működik az 
általános iskolánál, 3 tanár még hadifogságban van. ... A gimnáziumban 19 
államsegélyes tanár tanít. ... A két iskolának közös órarendje van. ... A tanári 
testületben változások történtek. Két érdemes kartárs: Dr. Gyóni Ferenc és Dr. 
Klaniczay Sándor nyugdíjba mentek, de óraadóként jelenleg is működnek. Új 
tanárok: Dr. Bánhegyi György, Csaba József, Králik Dezső és Peti János.

Valláserkölcsi szempontból mindent elkövet az iskola, hogy ifjúságunkat 
evangéliumi szellemben nevelje és formálja... A hónap első vasárnapján 
kötelező a Fasor-i templomba jönnie minden ev. tanulónak. ...a távollevők 
felmentést kapnak. Minden reggel áhítatot tartunk a templomban.

... Különböző idegen áramlatok is észlelhetők...

...Az iskola a múltévi tanulmányi versenyen 3. helyen végzett.”

7 . Az államosítás

Az Új Harangszó -  országos evangélikus hetilap -  1948. június 20-i szá
mában a következő hírt közölte: „Megtörtént az iskolák államosítása. Lap
zártakor érkezett a hír, hogy az országgyűlés június 13-án, szerdán 230 sza
vazattal 63 ellenében elfogadta a nem-állami iskolák államosításáról beter
jesztett törvényjavaslatot...

Fájdalommal és aggodalommal, de az Istentől rendelt állami felsőbbség- 
nek engedelmeskedve vesszük tudomásul a törvényt. Minden erőnkkel az új 
helyzetből adódó hitoktatási és nevelési feladatok felé fordulunk. Hisszük, 
hogy hívő tanítóink és tanáraink az állami iskolákban is az evangélium szel
lemében tanítanak és nevelnek majd, mert »nem tehetik, hogy amiket láttak 
és hallottak, azokat ne szólják.« Ap.csel 4,20”
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1948-ban az iskolák államosítása során a Budapesti Evangélikus Álta
lános Fiúiskolából Állami Általános Fiúiskola lett. Kikerült az egyház 
fennhatósága alól. Ekkor az épületet megosztották a gimnázium és az álta
lános iskola között. Az új igazgató Kovács Dezső tanító lett, Enrdődi Fri
gyes pedig visszament a gimnáziumba.

A négyosztályossá vált gimnáziumot 1948-ban az egyházi hatóságok 
közötti megállapodás értelmében meghagyták az evangélikus egyház ke
zében.

Dr. Renner János igazgató helyetc 1949 őszétől már Laki Tibor lett az 
új igazgató, aki 1952-ig töltötte be megbízatását.

A gimnázium tantervében -  az állami rendelkezéseknek megfelelően
-  alapvető változások következtek be, mert humán és reál tagozat alakult, 
melyek között a tanulók választhattak. A reáltagozaton a latin helyett az 
V osztályban kémiát és mennyiségtani gyakorlatokat, a VI. osztályban áb
rázoló geometriát és mennyiségtani gyakorlatot vezettek be. Eleinte a hu
mán-reál aránya az V osztályban a reál javára, míg a VI. osztályban a hu
mán javára dőlt el. Az idegen nyelvek közül választani lehetett az angol, 
az orosz, a német, az olasz, a görög és a francia közül. Megindult a nyelvta
nárok átképzése, főleg az orosz nyelv tanításához volt szükség tanárokra.

Az eddigi ifjúsági mozgalmak -  az előzőkhöz képest olykor más néven
-  megindultak. Az ifjúság lelkesen ünnepelte a szabadságharc 100 éves 
jubileumát, létrejött az iskola negyvennyolcas bizottsága. Új szervezetként 
működött az Ifjúsági Vöröskereszt. Számos új formát kialakítva tovább 
élt a takarékossági mozgalom, a Diákkaptár. A tanári karban megszer
veződött a „Nevelj jobban!” mozgalom.

Az új helyzethez az iskola igyekezett rugalmasan alkalmazkodni, de a 
tanári kar aggodalommal nézte a vészjeleket: Ordass Lajos püspök, dr. Ké
kén András Deák téri lelkész bírósági elítélését és bebörtönzését. A diákok 
családjai közül egyre többet kitelepítettek. A diákok rendszeresen látogat
ták kitelepített társaikat, anyagi és szellemi segítséget nyújtottak.

1951. szeptemberében az Evangélikus Teológiai Akadémia az isko
la II. emeleti részébe költözött, és az államosítás utáni évben is használta 
termeit.

A rendkívül bizonytalan helyzet ellenére az iskolavezetés 1952 elején 
még készült a következő tanévre. A beiskolázható tanulókra vonatkozóan 
Dezséry László püspök 1952. január 31-én a következő „Bizalmas!” jelzés
sel ellátott levelet küldte az igazgatónak: „A közoktatási minisztertől érte
sítést kaptunk. A 036/10.1952. IV fő. o. számú, január 25-én vett értesítés 
szerint az 1952/53. iskolai évben nyitható I. osztályok és felvehető tanulók 
száma a budapesti evangélikus fiúgimnáziumban: 2 osztály: 80 tanuló. Fel
hívom Igazgató Ur figyelmét, hogy a közölt keretszámok megtartására az 1. 
osztályos tanulók felvételénél különös gondot fordítson, mert ezek az állami
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népgazdasági terv szükségleteinek megfelelően állapíttattak meg és a tervfe
gyelem ezeknek a keretszámoknak túllépését semmi esetre sem engedi meg. ”

Az „Evangélikus Élet” c. hetilap 1952. évi számaiban a „Hírek” rovat
ban a következő eseményekről tudósítottak: „A Gogoly halálának 100. év
fordulóján rendezett ünnepségen IV.B. oszt. növendékei előadták Gogoly: Re
vizor c. vígjátékát. ”

Az utolsó ballagás 1952. május 13-án volt. „A IV osztályosok nevében 
Frenkl Róbert mondott köszönetét a nyolcévi tanári munkáért és intézett 
buzdító szavakat az ittmaradó növendékekhez. Dr. Gyapay Gábor, mint osz
tályfőnök szólt az érettségi előtt álló növendékekhez.”. Az érettségi vizsgák 
május 15-20-a között zajlottak, az érettségi elnök: dr. Pálfy Miklós teol. 
akad. tanár volt.

Az „Evangélikus Élet” 1952. június 15-i számában rövid híradás jelent 
meg arról, hogy, ,A bányai egyházkerület püspöke jutalmazta az evangélikus 
fiú- és leánygimnázium jó pedagógusait: Dezséry László bányakerületi püs
pök a budapesti fiúgimnázium tanárai közül: 1. Laki Tibor igazgatónak, az 
iskola szakszerű, jó vezetéséért és az egyházi közéletben való demokratikus 
tevékenységéért. 2. Dr. Levius Ernő tanárnak 3. Peskó Zoltán tanárnak... 
egyenként 300 Ft. pénzjutalmat adományozott és kifejezte az egyházkerület 
köszönetét és megbecsülését az iskolák jó pedagógusai felé. ”

1952 nyarán az evangélikus egyház tekintettel egyre romló anya
gi helyzetére nem merte vállalni az iskola fenntartását. Az egyház 
akkori vezetői felajánlották az államnak az iskolát.

A megállapodás szövege, melyet a „Fasori Múzeumi Gyűjtemény” 
őriz a következő:

„Megállapodás
A Bányai Evangélikus Egyházkerület által felajánlott és az Állami Egyházügyi 
Hivatal Elnökéhez felterjesztett gimnáziumok átadásáról, illetőleg átvételéről.

I. A Közoktatási Minisztérium, a Fővárosi Tanács, valamint a Bányai 
Evangélikus Egyházkerület által kijelölt közös bizottság átveszi, illetve átad
ja a felajánlott iskolákat a következő módon:

/ l /  A budapesti Gorkij-fasori gimnázium átvétele július 3.
A gimnázium épülete a Teológiai Akadémiától elválasztandó. Az épült 

azon részét, amely a jövőben iskola célját fogja szolgálni, az állam minden 
térítés nélkül használja.

A Gorkij-fasori iskola teljes felszerelése, minden térítés nélkül az állam 
tulajdonába megy át.

II. Tanárok és egyéb alkalmazottak átvétele
/ l /  A Közoktatási Minisztérium a tanárokat és alkalmazottakat /kivéve 

a vallástanárokat/ 1952. augusztus hó 1-től állami státusba veszi át.

57



A K.M. fenntartja magának a jogot, hogy az átveendő személyeket 
megvizsgálja és egyesek átvételét ettől tegye függővé.

A K.M. dönt az átvett tanárok beosztásáról, figyelembevéve az érdekel
tek esetleges kívánságait...

III. Tanulók átvétele
/ l /  Az egyházi gimnáziumok volt tanulóit felsőbb osztályokba ebben a 

évben az egyházi iskolák veszik fel.
/ 2 /  Az első osztályos tanulókat is az egyházi iskolák veszik fel, azzal, 

hogy felvételüket a Közoktatási Minisztérium, illetve annak szervei fogják 
jóváhagyni...

Budapest, 1952. június 26.

A megállapodás tartalmazta a tanárok II./4/ és a tanulók III./3-5/ 
átvételének módját a debreceni „Református Gimnázium és Diákotthon”- 
ba, de ezzel a lehetőséggel a fasori tanárok és tanulók nem éltek.

Az „Evangélikus Élet” 1952. júl. 27-i számában a következő tájékoz
tatás jelent meg: „ A Budapesti Evangélikus Fiúgimnázium és a Budapesti 
Evangélikus Leánygimnázium átvétele folyamatban van. A már foganatosí
tott felvételek alapján az illetékes közoktatásügyi hatóságok gondoskodnak a 
felvett növendékek továbbtanulásáról, illetve beiskolázásáról, valamint a 
középiskolák minden tanárának átvételéről.”

A Budapesti Evangélikus Gimnáziumot nem elvette az állam, hanem 
az egyházat kényszerítették olyan helyzetbe, hogy maga ajánlja fel az ál
lamnak.

1952. július 3-tól a fasori épület az állam és az Evangélikus Teológiai 
Akadémia közös használatába került. Az iskola felszerelése ellenszolgálta
tás nélkül ment az állam tulajdonába. A Fasori Gimnázium jogutód nélkül 
megszűnt. A tanárok és tanulók szétszóródtak. A diákok szülei 1952. július 
31-i keltezéssel Laki Tibor igazgatótól a következő, rövid szövegű hivata
los levelet kapták, melyet Zászkaliczky Péter, ma a Deák téri evangélikus 
gyülekezet igazgató lelkésze közölt a „Lelkipásztor” c. folyóirat 1988. jú
niusi számában, „Elképzeléseim az evangélikus gimnáziumról” c. cikké
ben: „Fejbélyegző: Budapesti Evangélikus Gimnázium -  mely elé írógéppel 
odakerült egy szó: Államosított. Iktatószám: 267-2/1952.

Értesítem, hogy iskolánk államosítása, illetőleg megszűnte folytán fiát: 
Zászkaliczky Péter II. A. o. tanulót a Budapesti Városi Tanács a Bp. Április 4-e

Dezséry László s.k. 
püspök

Vadász Ferencné
főosztályvezető, Közoktatási Min.

Darvas József
felügyelő, Bányai Ev. Egyházkerület

Nagy László 
Á.E.H”
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tér 1. sz. alatti általános gimnáziumba osztotta be, ahol szeptember 1 -én kell 
neki jelentkeznie. ”

Az EOL Budapesti Evangélikus Gimnázium, Igazgatói irattár és jegy
zőkönyvek 1939-52 dokumentumai között fellelhető, talán az utolsó ok
mányok egyike lehetett az ,Anyakönyvek átadásáéról szóló irat: „VI. kér. 
Állami Kölcsey Ferenc gimnázium igazgatójának, Budapest V., Munkácsy u. 
26. Tárgy: Anyakönyvek átadása

1. Bizonyítványkönyvek: 1910/11 -  1951/52. 53 kötet
2. Érettségi vizsgálati anyakönyvek 1911 -  1952-ig
3. Különbözeti, javító és magánvizsgálati jegyzőkönyvek 1929-52 

Bp. 1952. aug. 21.
Laki Tibor ig. ”

8. Az újraindulás előzményei

Dr. Gyapay Gábor igazgató úr a „Köznevelés” c. lapnak adott interjúban így 
emlékezik vissza ezekre az időkre: „...felkerestem az akkori művelődési mi
nisztert -  akit személyesen ismertem, hiszen évfolyamtársam volt az egyete
men -  és megkérdeztem tőle, elképzelhetőnek tartja-e, hogy újjászervezzük az 
iskolát. Ő igent mondott. Akkor megterveztük a Fasori Öregdiákok Baráti 
Körét.”

1984 őszén az evangélikus egyház kebelén belül mind világi, mind 
egyházi részről mozgalom indult az iskola helyreállítására. 1984. október 
5-én megalakult a Fasori Öregdiákok Baráti Köre (elődje: A Budapesti 
Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete), amely tevékeny 
szerepet vállalt a gimnázium 1989. évi újraindításában. A Baráti Kör 1992. 
október 3-i egyesületté alakuló közgyűlésén felvette az egyesület korábbi 
nevét és elfogadta az egyesület alapszabályát. Az egyesület neve: A Buda
pesti Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete lett. Az 
egyesület tevékenységét eseménynapló és az 1995 óta megjelenő „Fasori 
Öregdiák” c. hírlevél foglalja össze.

1988. szeptember 15-én a hivatalos tárgyalások eredményre vezettek 
a Művelődési Minisztérium és az Országos Evangélikus Egyház között. 
Ezeknél a tárgyalásoknál hivatkozni lehetett az 1952-ben megkötött szer
ződésre, amely szerint az állam az épületet „eredeti állapoton” köteles 
visszaadni. Eredeti állapoton működőképes iskola értendő.

Az épület felét 1989. áprilisában, majd az egészet 1989. június 30-án 
adta át az Országos Pedagógiai Intézet. Kibontották a közfalakat, kicserél
ték a teljes vízvezetékrendszert, a csatorna- és villanyhálózatot. Az átalakí
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tás munkálatai 53 millió forintos költségelőirányzattal -  melyből 30 millió 
forintot a Művelődési Minisztérium biztosított -  megkezdődtek.

Megindult a tanulók toborzása, felvétele, a tanári kar kiválasztása. 
A tanulók körében rendkívül nagy volt az érdeklődés, eleinte ötszörös volt 
a túljelentkezés. Az első években csak négyosztályos gimnáziumi osztá
lyok indultak.

Az első tanári kar részben volt fasori, valamint egykor egyházi isko
lákban tanító tanárokból, továbbá az evangélikus egyházzal folyamatosan 
kapcsolatot tartó tanárokból, részben fiatalokból került ki. A tanári kar ki
választásánál magas volt a mérce, 120 jelentkezőből választották ki a leg
jobbakat.

Az újraindulás lelkes támogatói voltak a hazai evangélikus gyülekeze
tek, az iskola volt növendékei, a Lutheránus Világszövetség, valamint más 
szervezetek.

9. Tanévnyitó a Fasorban

1989. szeptember 1-jén a Deák téri templomban a tanári kar letette az elő
írt esküt: ezzel hivatalosan is megszerveződött az a testület, amely az 
Evangélikus Egyház elsőként visszakapott gimnáziumának tanári kara lett. 
Az iskola megbízott igazgatója dr. Gyapay Gábor lett. A zsúfolásig meg
telt templomban dr. Harmati Béla püspök Jn 12,20-26 alapján hirdette az 
igét.

Másnap délelőtt a fasori templomban istentisztelet kezdődött, ame
lyen ismét dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét a gimnázium jelmon
data -„A bölcsesség kezdete az úrnak félelme” (Péld 9,10) -  alapján. Ezután 
a gimnázium épületében tanévnyitó következett. Glatz Ferenc művelődési 
miniszter is jelen volt, innen intézte tanévnyitó beszédét az ország peda
gógusaihoz és diákjaihoz. Az 1989/90-es tanévben 7 osztályban megin
dult a tanítás. Szeptember 3-án a Zeneakadémián az öregdiákok adtak íze
lítőt művészetükből.

A gimnázium újraindulása után a Fasori Öregdiákok Baráti Köre körle
velet intézett a volt diákokhoz, hogy ki-ki erejéhez mérten nyújtson segít
séget a könyvtár létrehozásához. így került Moravcsik Gyula fizikus 
könyvtára Amerikából, Lindenmayer Arisztid biológus könyvtára Ut- 
rechtből az iskolához. Bogsch Árpád 200 Larousse-kötetet küldött volt 
iskolájának.

Az Egyesület tevékenységét az eseménynapló és az 1995 óta megjele
nő „Fasori Öregdiák” c. hírlevél foglalja össze. 1989. október óta minden 
évben ezen a napon rendezik meg a „Fasor Nap”-ot. Az 1995. október 5-i
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„Fasor Napon” az Egyesület zászlót adományozott a gimnáziumnak. 1997. 
április 12-én a Budapest XI. kerületben -  Kelenföldön -  a XI. kér. Önkor
mányzattal közösen leleplezték Rátz László matematikus, volt fasori 
tanár emléktábláját. Azóta ez az utca az ő nevét viseli. Az Egyesület lét
száma: 1996-ban 1 744 fő, ebből Magyarországon élt: 740 fő, külföldön 
élt: 320 fő, az 1991-96 között érettségizettek: 684 fő. A frissen érettsé
gizettek a „Fasor Napon” válnak az Egyesület tagjaivá. Az Egyesület szoros 
kapcsolatot tart fenn a Genfi Fasor Egyesület-tel. Az 1996/97-es tanév
ben 24 diákot támogattak 500 svájci frank ösztöndíjjal, és a nehéz anyagi 
helyzetben lévő diákok étkeztetéséről is gondoskodtak.

10. A gimnázium az utóbbi 10 évben

Az iskola fenntartója: a Magyarországi Evangélikus Egyház, amely jog
köreit az Országos Presbitériumon keresztül gyakorolja. Közvetlen felettese 
a 15 tagú Igazgatótanács dr. Gálos Miklós egyetemi tanár, majd 1998-tól 
dr. Pósfay Miklós elnökletével. Mellette a Szülői Képviselet fokozott bevo
násával Iskolaszék működik. A gimnázium területileg a Déli Evangélikus 
Egyházkerülethez tartozik, elöljárója: D. dr. Harmati Béla püspök-elnök. 
Az állami felügyeletet, illetve irányítást az Oktatási Minisztérium látja el.

Az 1993/94-es tanévtől ismét nyolcosztályos gimnáziumi osztályok 
indulhattak, amelyek tantervét a Művelődési Minisztérium hagyta jóvá. A 
latinon kívül minden diáknak két idegen nyelvet kell választani. Választani 
lehet a következő idegen nyelveket: német, angol, francia, latin mint alap
nyelvek, olasz, spanyol, japán, svéd mint kiegészítő nyelvek. A nyelvok
tatás osztályonként két csoportban történik. A matematika oktatása emelt 
szintű. Minden tantárgyból fakultatív foglalkozás is választható.

A kiemelkedő oktatás eredményeképpen az iskola évről évre kimagas
lóan szerepel a kerületi, fővárosi és az országos tanulmányi versenyeken, 
jó eredményt ért el az UNESCO felmérésében. A diákok nagy számban jut
nak be az ország felsőoktatási intézményeibe.

A szakképzés beindítása a kiemelt feladatok közé tartozik pl. a gép
író-szövegszerkesztő szakképzés.

A 2000/2001-es tanévtől újra indítanak négyosztályos gimnáziumi 
osztályokat is.

A gimnáziumban a hittan minden tanuló számára kötelező, minden 
felekezetnek saját hitoktatója van. A tanév során rendszeresen csendesna
pokat tartanak.

A vidéki tanulók részére kollégium áll rendelkezésre a Rózsák terén.
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Mindenki használhatja az iskola ifjúsági könyvtárát, a menzán
pedig ebédelni lehet.

1998-ban, a pesti evangélikus középiskolai oktatás 175. évfordulója 
tiszteletére új ünnepi viseletét vezettek be. A tervezésre Varga Edina textil- 
tervező-iparművészt, az iskola tanárát kérték fel. E munkában köszönet il
leti Polgár Rózsa textilművészt, aki mind a szakma, mind az egyház részé
ről támogatta az egyen-mellény elkészültét.

Az 1989-es újrainduláskor felélesztették a diákönkormányzat hagyo
mányait. Ilyenek a diákok által aktívan irányított és szaktanárok által ve
zetett ifjúsági körök:

Arany János Kör -  főleg vers- és prózamondással foglalkoznak, ünnep
ségeken lépnek fel. A kör munkáját 1993 óta dr. Tamáska Jánosné irányítja.

Fasor Néptáncegyüttes -  1995-ben alakult, céljuk a hagyományok 
őrzése: népdalok, néptáncok tanulása, bemutatása: ,Addig leszünk magya
rok, amíg magyarul éneklünk és magyarul táncolunk.” -  vallják Kallós Zol
tán szavait. Rendszeresen szerepelnek hazai és külföldi színpadokon pl. 
Finnországban, Ausztriában, Németországban. A korábbi hagyományokat 
folytatva minden március 15-én a rozsnyói iskolákkal találkoznak. Az 
együttes vezetője évek óta Kliment Zsuzsa tanárnő, akinek György Károly 
koreográfus van segítségére.

Benczúr Kör -  az 1990/91-es tanévben indult, a képző- és iparművé
szet iránt érdeklődő tanulóknak nyújt lehetőséget a tanulásra. A körnek 
repülőgép-modellező, fotó, kézműves és kerámia szakosztályai működnek.

Dal- és Zeneegyesület -  működése énekkari és kamarazenekari mun
kából áll. Hangversenyeken, ünnepi alkalmakon lépnek fel.

16-os Cserkészcsapat -  tagjai főleg 10-14 éves tanulók, akik 7 őrsöt 
alkotnak. Hetente őrsgyűlést, évente 4 táborozást tartanak.

Sportkör -  a Fasori Iskolai Sportkör (FISK) -  a rendszeres test
edzést segíti. Szakosztályai: torna, kosárlabda, kézilabda, atlétika, labda
rúgás, röplabda és kondicionáló szakosztály. Az iskola rendszeres résztve
vője a kerületi, fővárosi és országos versenyeknek, ahol számos alkalom
mal helyezést értek el. Vezetők: Varga Tamásné, dr. Tárnokné Szemenyei 
Márta és dr. Tárnok Dezső testnevelő tanárok.

Diákönkormányzat -  választott osztályképviselőkkel -  1994 óta mű
ködik.

Az iskola munkáját adományokkal támogatja a Genfi Fasor Egyesület. 
A tanárokat ösztöndíjjal segíti: a Genfi Fasor Egyesület, a Dérer Alapítvány, 
a Groz Alapítvány, az Elegancia Alapítvány. A diákok számára létesített 
ösztöndíjak: a Groz, a Vermes, a Szepesvári, a Boytha, a Kaszás, a Kovácsi, 
az Emich, az Elegancia, a Japán Alapítvány és vándordíjként a Dengelegi 
vándorszobor.
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III. fejezet

NÉPISKOLA
-  elemi iskola és polgári leányiskola -

A népiskola a gimnáziummal alapítása óta szorosan együttműködött. A ta
nulólétszám növekedésével, a leányoktatás megindulásával azonban egyre 
több osztályt nyitottak, egyre több tanárt alkalmaztak a gimnáziumi szak
tanításhoz, így idővel az iskola igazgatása formálisan is kettévált.

1. A leányoktatás kezdetei

Az első osztály megnyitása (1788) óta a fiúkat és a lányokat együtt tanítot
ták. A leányoktatás már régóta foglalkoztatta a gyülekezetei. Schedius La
jos 1806-ban a következőket írta tantervében: „A városokban a leányisko
láknak legalább 2 osztályból kell állnia.

Az I. osztály tárgyai: a figyelem, értelem és közérzés fejlesztése, olvasás és 
írás, számtan, gyakorlati vallásismeret, némi természetismeret a gazdaságra 
való tekintettel, a föld, a hazának ismerete, a legszükségesebb egészségügyi és 
nevelési szabályok, női kézimunka.

A II. osztály e tárgyakat kimerítőbben tárgyalja. Ekkor jönne a magyar 
és német nyelvtan, egyetemes történelem, földrajz, embertan, szép és helyes 
írás, stílusgyakorlatok magyar és német nyelven, a nehezebb kézimunkák 
rajzzal egybekötve.

Ahol nem lehet, a fiúk a leányokkal együtt nyernek oktatást, de felette kí
vánatos tanítókisasszonyok vezetése.”

A leányiskola megnjutására 1818-ban került sor, amelyet egy gyüle
kezeti nőegylet szervezett. Az egylet élén b. Wenckheim-Rosenberg Sarolta 
és Krauszné Bogsch Eliz (Erzsébet) álltak, akik 20 000 Ft tőkét adtak át.

Az első tanító Willerding Jakab, Pestalozzi -  svájci pedagógus -  egyik 
növendéke volt. Az alkalmazás feltétele: magyarul kellett tudnia, nős le
gyen, felesége kézimunkát oktasson.

A II. leányosztály megnyitására 1830-ban került sor, szintén a nők 
összefogása -  pénzgyűjtés -  eredményeképpen.
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2. A népiskola az 1840-es években

Az 1840-es évek közepétől mindinkább két külön intézményként kezelték 
a népiskolát és a gimnáziumot. Az utolsó közös igazgató Kanya Pál volt.

Az 1848/49-es események alatt „...iskolánk is szenvedett, amennyiben 
részben a tanítás folyama megháboríttatott, másrészt pedig a gyülekezet 
anyagi viszonyai annyira süllyedtek, hogy 1849 őszén tisztviselőinek fizetését 
sem tudta megadni. ” -  írta Falvay Antal népiskolai és polgári iskolai igaz
gató iskolatörténeti munkájában.

A háborús idők lecsendesülése után újra megindult a tanítás. Az isko
la létszáma növekedésnek indult, sőt 1851-ben a Terézvárosban egyesek 
adakozásából külvárosi, missziói célokat szolgáló magyar elemi nyílt fiúk
nak és leányoknak. Az első évben az elemi tanítója Bothár Dániel, majd 
1852-1888-ig tanítója Záboy Lajos volt. Kezdetben magánintézetként mű
ködött, csak 1860-ban került a gyülekezet tulajdonába.

1871-ben próbálkoztak az osztály kettéválasztásával, végül a külvá
rosban maradt az egy osztály. Az iskola 1890-ben anyagi okok miatt szűnt 
meg.

Az 1850-es évektől az iskola növendékeinek száma fokozatosan növe
kedett. A tandíj a tanítóké volt, mégpedig havonta két-két váltó forint. 
Már az 1840-es évektől a beíratás alkalmával ún. fa és tisztogatási pénzt 
fizettek, a protestáns gyermekek 4 váltó forintot, a nem protestánsok 10 
váltó forintot.

A tanítók kaptak a gyülekezettől 160 Ft fizetést, 50 Ft fapénzt, (szol
gálati) lakást, vagy annak fejében 160 Ft-ot.

Az iskola anyagi helyzete mindig nehéz volt. Az 1850-es években a 
kiadási költségek túl magasak voltak, ezért egy időre megszüntették a rajz-, 
ének- és tornatanítást. A Glosius-Artner alapítvány megsegítette az iskolát, 
és 1855-ben III. fiúosztályt nyithattak.

1856-tól a népiskolának külön igazgatója lett. Megválasztották 
Balassovics Lajost rectornak (igazgatónak). Tiszteletdíját 105 forintban 
állapították meg.

(A népiskola 19. századi története legrészletesebben Falvay Antal 
igazgató iskolatörténetéből (1888) ismerhető meg.)

1863-ban az elemi iskola teljesen külön vált a gimnáziumtól, de 
fenntartója továbbra is a pesti ág. hitv. magyar és német gyülekezet, ame
lyet az iskolafelügyelő irányított.

Igen sikeres volt a vasárnapi iskola, amelyet iparos inasoknak hirdet
tek. A vasárnapi iskola működéséről az 1854-ben kiadott bécsi kultuszmi
niszteri rendelet intézkedett. Minden iparos és kereskedő tanonc számára 
kötelező volt vasárnap iskolába járni. Külön osztályt szerveztek az elemit
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végzett és az iskolába nem járt tanoncok részére. Az inas felszabadulásá
nak feltétele volt az iskolai bizonyítvány.

Két osztályában Pfitzner és Balassovics, később Péterfy Sándor és Fal- 
vay Antal tanított. A pesti evangélikus vasárnapi iskola 1873-ig állt fenn, 
amikor fővárosszerte iparosiskolákat szerveztek.

Az 1860-as évektől javult a népiskola anyagi helyzete. A kormánytól 
évi 1 575 Ft, később 2 100 Ft kulturális támogatást kaptak.

1865-ben a tanítók fizetése évi 1 200 Ft volt, ugyanannyi, mint a gim
náziumban tanítóké. Változás történt a tanpénz befizetésében: ezután 
nem a tanítóknak fizettek a tanulók, hanem a gyülekezet pénztárába: a 
protestánsok 12 Ft-ot, a nem protestánsok 30 Ft-ot. Mindez szükségessé 
tette, hogy a pénz kezelésére egy pénztárost alkalmazzanak. Ezt a megbí
zatást Jakobey József töltötte be 1865-87-ig.

A népiskola felügyeletét külön, ún. II. iskolai felügyelők látták el. A 
presbitérium hozzáértő személy megbízásával segítette az iskola anyagi 
ügyeinek rendbetételét. A népiskola leghíresebb tanítója, majd igazgatója 
Péterfy Sándor, „A tanítók tanítója” volt.

Péterfy Sándor (1841-1913) pedagógus, tanügyi író 
1865-ben lett a pesti ev. elemi iskola tanítója, majd az 
1874/75-ös tanévtől 1877-ig igazgatója is. Az elemi
nek 12 évig volt tanítója. Családjával a régi iskolaépü
let II. emeletén lakott. Később gyakran felkereste ked
ves, régi iskoláját. A II. országos tanítói kongresszuson 
kapott tiszteletdíját felajánlotta, és kezdeményezésére 
így jött létre az Eötvös-alap, hogy tagjainak, a tanítók
nak és családtagjaiknak segítséget nyújtson (1875).
1877-95-ig a budapesti állami tanítóképző pedagógia 
tanára. Fáradhatatlan munkása volt a magyar népok
tatásnak. A tanítóság egyesületbe szervezésének és irá
nyításának vezető alakja. Létrehozta a magyar tanítók 
2 főiskolai internátusát: Budapesten a „Tanítók Házá”- 
t, Kolozsváron a „Hunyadi-ház”-at. Olvasókönyvét 
hosszú évekig használták a pesti ev. elemi iskolában.
Pedagógiai művei mellett számos tankönyvet írt, szer
kesztette a Népnevelők Lapját.

1872. március 14-én azt határozta az iskolabizottság, hogy minden ele
mi osztályba csak 20 nem protestáns tanuló vehető fel, sőt bizonyos korlá
tozás már történt, amikor a gyülekezeti presbitérium 1866. május 16-án azt 
határozta, hogy az 1866/67-es tanévre egyelőre csak protestáns tanulók 
vétessenek fel. Az izraelita szülők kérelmére annyi változás történt, hogy 
felvették azokat a tanulókat, akinek testvére már az iskolába járt.

A gimnázium mindig elismeréssel szólt az elemiben folyó munkáról. 
Tanítványai kiváló felkészültséggel és alapos ismeretekkel léptek a gimná
ziumba.
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3. A leányoktatás a 19. század közepén

1856-ban próbálkoztak egy III. felsőbb továbbképző magán leányosztály 
megnyitásával, de sikertelenül.

1864-ben átalakítási munkálatok kezdődtek: lebontották az épület 
hátsó részét -  megnyitva a Károly utcát és kétemeletesre bővítették. Az 
1821-es építkezés nem történt kellő gondossággal, a falak túl vékonyak 
voltak, a gerendák korhadtak. Ezt látva, az építők hálát adtak Istennek, 
hogy nem történt baj.

1866-ban újra próbálkoztak egy III. leányosztály megnyitásával,
amely élére Falvay Antalt, a későbbi igazgatót hívták meg, aki a budai gyü
lekezetben már 1861 óta tanított.

Az 1868. évi népiskolai törvény bevezetése után a népiskola tanítói 
igyekeztek megfelelni a követelményeknek, célul tűzték ki, hogy megőrzik 
az iskola régi hírnevét és mintaiskolává fejlesztik. Tervezték az osztályok 
további bontását, fiatal tanerők felvételét stb.

A gyülekezet nehéz anyagi helyzete miatt döntöttek úgy, hogy a halá
lozás miatt 1875-ben megüresedett egyik osztályt női tanítóra: Tomasek 
Ilonára bízzák. Egyúttal kimondták: „a női tanerők fizetése csak 800 forint 
legyen, és hogy férjhez menetelük esetén hivatalukról le kell köszönniük”.

1880-ban a III-IV leányosztály létszáma 41-ről 126-ra növekedett, 
ezért az osztályt ketté kellett választani. Ekkor jött a népiskolába Mikolik 
Kálmán budai tanító, későbbi igazgató.

4. A négyosztályos polgári leányiskolái oktatás 
megindulása

1883-ban -  a növendékek számának emelkedése folytán -  kezdődött el a 
felsőbb leányiskola szervezése, amelyet a polgári leányiskolák mintájára 
szerveztek meg, és szaktanítási rendszert vezettek be. A tantárgyak között 
szerepelt: vallás, magyar, számtan, mértan, földrajz, német történelem, 
természettudományok, rajz. Ezeket a tantárgyakat három tanító tanította, 
az éneket pedig a gyülekezet orgonistája.

Az I-II. polgári leányosztály után 1887/88-ban III. osztályt, 1888/89- 
ben IV osztályt indítottak. A polgári leányiskola első évének az 
1887/88-as tanév tekinthető.

Újabb nőtanítókat alkalmaztak a leányoktatásban: Küttel Kornéliát 
(az iskola volt tanítványát), Szelényi Gizellát, Weber Margitot, aki már 
polgári iskolai képesítéssel bírt.
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E rohamos fejlődést Falvay igazgató a következőképpen értékelte: 
„Mindez a tanító testület lelkiismeretes, szakavatott és buzgó működésének is 
köszönhető', melynek minden egyes tagja -  kivétel nélkül -  minden tettével 
bizonyítja, mennyire hordja szívén iskolája felvirágoztatását. Egyes tagjai a 
testületnek kiváló szerepet játszanak a nevezetesebb tanügyi egyesületekben, 
mint pl. az »Eötvös-alap«-nál, a »Népnevelők pesti egyleté«-ben, a »Pedagó
giai társaságiban, stb.

Rendes havi értekezleteinkben tanácskozunk a felmerülő iskolai kérdé
sekről és megállapítjuk a hely- és időviszonyok által előidézett methodikai és 
fegyelmi dolgokban egyöntetű eljárásunkat -  őszintén, de minden keserűség 
nélkül tesszük, de kölcsönös megjegyzésünket a negyedévenként írásilag be
terjesztett tanhaladási jelentéseink fölött és hogy növendékeink nevelési fela
datainak a szülőkkel kezetfogva megfelelhessünk, behoztuk már 1870-ben az 
úgynevezett »Havi Értesítőket«, melynek célszerűségét belátván, utánunk a 
főváros községi és egyéb felekezeti iskolái is elsajátították.

...már az 1879/80-dik tanév végével nyomtatott »Évi Értesítőt« adtak ki. ”

5. A népiskola fejlődése az 1880-as évektől

A budapesti ág. hitv. evang. magyar-német gyülekezet népiskolája az 1879/80- 
as tanévben adta ki első értesítőjét, mely a következő adatokat közli:

A népiskola osztályai:
I. fiúosztály 52 fő

tantárgyak: vallástan, nyelvtan, számtan, szemléltető oktatás 
(környezetismeret)

II. fiúosztály 60 fő
tantárgyak: vallástan, magyar nyelv, német nyelv, számtan, szem

léltető oktatás, szépírás, rajz, ének

III. fiúosztály 86 fő
tantárgyak: vallástan, magyar és német nyelvtan, számtan, föld

rajz és hazai történelemi képek, természetrajz, rajz, 
szépírás, ének

IV fiúosztály 89 fő
tantárgyak: vallástan, magyar és német nyelvtan, számtan és alak

tan, földrajz, történet, természetismeret, rajz, szép
írás, ének
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I. leányosztály 39 fő
tantárgyak: ugyanaz, mint az I. fiúosztály

II. leányosztály 62 fő
tantárgyak: ugyanaz, mint a II. fiúosztály

III-IV egybekötött leányosztály 53 + 52 fő
tantárgyak: vallástan, magyar nyelv, német nyelv, számtan, föld

rajz, történelem, természetrajz, rajz, szépírás, ének

V-VI. egyesített leányosztály 26 + 13 fő
tantárgyak: vallástan, nyelvtan, számtan, földrajz, történet, ter

mészetrajz, rajz, szépírás, ének

A tanulók száma: 352 fő, heti óraszáma: 20-22 óra.
Nem kötelező tárgyak: kézimunka, francia nyelv (24 tanuló) és a torna. 
(A torna az 1882/83-as tanévtől lett kötelező a II. fiúsztálytól és a III. 
leányosztálytól. A tanulók az Ősz utcai nemzeti tornaegyletbe és Magvassy 
K. magán tornacsarnokába jártak tornászni.)

A kézimunka oktatás anyaga:
I-II. osztály: harisnyakötés, horgolás 
III-V osztály: hímzés
VI. osztály: női ingek, hálóköntösök varrása, csipkevarrás

A tanulók év végi vizsgáit a gimnázium nagytermében tartották a 
szülők, az iskolai elöljárók és az iskolabarátok jelenlétében.

A külvárosi iskola (Terézváros) osztályai:
I. osztály 27 fiú és 16 leány
II. osztály 13 fiú és 12 leány
Összesen: 68 tanuló

Az 1880/81-es értesítő arról számol be, hogy a népiskolába 637 tanu
ló járt, a tanerők száma: 14 fő. Az osztályok beosztása és a tantárgyak ha
sonlók voltak az előző évihez.

A tankönyvek közül ezekben az években olyan tankönyvírók könyveit 
választották, akik ennek az iskolának jelenlegi ill. volt tanítói: pl. I. osztály: 
ABC-és könyv Péterfy és társától, II. osztály: Péterfy -  Falvay: Magyar -  
német olvasókönyv, III-IV osztály: Péterfy: Nyelvgyakorlatok, Ballagi K. és 
Nagy L.: Magyarok története.
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A szegényebb szülők gyermekeit a „Kulmitz”-alapítvány -  9 gyermek 
kapott tankönyvet -  és a „Tabitha” nevű jótékonysági nőegylet támogatta.

Ebben a tanévben vezették be a légszesz (városi gáz) világítást.
1888-ban az iskolának 12 osztálya volt, 8 rendes tanító, 2 rendes taní

tónő és 2 segédtanítónő, énektanító, tornatanító, rajztanító, 3 kézimunka
tanító, egy francia nyelvmesternő, 4 bejáró hitoktató (a más felekezetű ta
nítványokhoz) .

A magas tandíj ellenére mind az elemi, mind a polgári iskola sok tanu
lót vonzott. Míg a községi iskolába havonta 0,35 forintot fizettek, addig itt 
félévente 8-9 forintot kértek a protestánsoktól, a nem protestánsoktól fél
évente 18 forintot, leányoktól 21 forintot. A beszedett tandíj így is csak 
részben fedezte a kiadásokat. Az évi 3 000 forintra emelkedett állami tá
mogatás mellett alapítványok -  pl. Karlovszky-féle, a Spresser-féle -  támo
gatták az iskolát.

Az iskola új tanítója 1899. szeptember 1-jétől Kalma Pál lett.

Kalma Pál a pesti evangélikus elemiben 37 évig szolgált. Rendszeresen írt pedagógiai cikke
ket az „Evangélikus Népiskoládban és a „Népnevelők Lapjá”-ban.

Az 1911/12-es évtől az elemi I-III. osztályában 2-2 csoportban folyt a 
német nyelv tanítása, külön kezdő és külön haladó csoportban.

1912-től az elemi új igazgatója Mikolik Kálmán lett.

6. A polgári leányiskolái oktatás

A leánypolgári oktatás kiépítése az 1883/84-es tanévben kezdődött, ami
kor az V-VI. osztályokat a polgári leányiskolák I. és II. osztályai mintájára 
szervezték meg.

A leánypolgári az 1887/88-as tanévtől lett teljes 4 osztályú. A pol
gáriba járók létszáma ekkor: 231 fő, míg az 1998/99-es tanévben elérte a 
300 főt. Ez azt mutatta, hogy a szülők szívesen küldték ide gyermekeiket 
tanulni.

A polgárit a Deák tér 4. számú kétemeletes épület Károly utca felőli 
részén helyezték el. Később tervezték, hogy az épületre egy III. emeletet 
húznak, de a terv nem valósult meg.

Az 1887/88-as tanévben a nép- és polgári iskolában a tanulók száma: 
727 volt. Ehhez jött még 59 magánvizsgát tett tanuló. Az iskolában 11 
rendes tanár, 8 segéd- és póttanító tanított, ezen kívül voltak még vallás
tanítók és a rendkívüli tárgyak tanítói.
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1891-ben bevezették a közös énekórát, amelyen kizárólag egyházi 
éneket gyakoroltak. Ebben az évben kis daljátékokat mutattak be: Poldi- 
ni, Sztojanovics alkotásait.

Az 1891/92-es tanévtől az iskola értesítője magyar és német nyel
ven jelent meg 1902/03-ig, amely azt mutatja, hogy az iskola fenntartója 
a Deák téri magyar és német egyház. 1891-től ünnepelték először a refor
máció napját.

A rendes alkalmazásban lévő tanerők 1892. január 1-jétől az Országos 
Tanítói Nyugdíjintézet tagjai lettek.

1894. szeptember 1-jétől a tanulók a következő tandíjat fizették: 
evangélikus: 18 Ft-ot, református és nem cselekvényes evangélikus egy
háztag: 24 Ft-ot, más felekezetűek: 50 Ft-ot.

1896-ban a polgári iskola szép ünnepséggel emlékezett meg hazánk 
ezeréves fennállásáról. Ebben az évben nyilvános vizsgák nem voltak, min
den osztály a saját termében vizsgabiztos jelenlétében fejezte be a tanévet.

A millennium után az elemi és polgári közösen kisebb előadásokat, 
színdarabokat mutatott be -  Lőcsei Emma darabjait, Kintzlerné Scholtz 
Inez és Jeszenszkyné T. Irén hazafias alkotásait. Ezek szép sikert és pár 
száz forint bevételt is hoztak.

Az 1896/97-es tanévben az iskola dr. Bexheft Ármin személyében is
kolaorvost alkalmazott

1899-től kezdve tavasszal, majd később karácsony előtt rendeztek ének
és zenehangversenyeket. E hangversenyek lelke Mikolik Kálmán igazgató 
volt, majd munkáját Télessy Dalma és Jeszenszky Ilona vette át.

1903-ban a szemléltető oktatáshoz a polgári iskolaegy vetítőgépet vá
sárolt.

Az 1903/04-es tanévtől Kaczián János vallástanár vezetésével meg
alakult az első Vallásos Leányegyesület, amely 1906-ig működött, majd 
1913/14-ben más néven újjáalakult.

Átköltözés a Sütő utcai épületbe 1904-ben

Tekintettel arra, hogy a gimnázium 1904-ben elköltözött a Fasorba, a Pres
bitérium úgy határozott, hogy a népiskola és a polgári iskola költözzön át 
a Sütő utcai épületbe. Az elemi és polgári iskola, bár 1904 nyarán átala
kításokat végzett, az elhelyezést ideiglenesnek tekintette: „A főgimnázi
um azért kapott 400 tanulója részére új, modern épületet, mert az elhagyott 
kevés levegőjével a tanulók egészségének nem felelt meg, továbbá a 8 osztályt 
semmi módon fejleszteni nem lehetett. Hogyan feleljen meg tehát az épület 12 
osztálynak, 600-nál több tanulónak?”
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Az osztályok elhelyezkedése:
I. emelet: az elemi 8 osztálya, az elemi tanítók szobája, könyvtár
II. emelet: a polgári leányiskola I-III. osztályai, a díszterem mellett egy 

ülésterem, a díszterem mellett igazgatói iroda, a tanítónők szobája
III. emelet: a polgári leányiskola IV osztálya, rajzterem, kézimunka 

terem, tanári
Az átköltözés után a következőképpen szervezték meg az iskola életét: 

a díszteremben számozott ruhafogasokat állítottak fel, ahol a növendékek 
elhelyezhették kabátjaikat. Az elemi tantermeit kétüléses ún. Rettig-pa- 
dokkal (2-3 féle magasságú, állítható) szerelték fel. A fűtésre köpenyes 
vaskályhák szolgáltak. A levegő szellőztetése az ún. Tobin-csövekkel tör
tént. A tantermeket és a tornatermet is porkötő olajjal (dustless oil) és ibis- 
porral söpörték, mindez a por felvetődést jelentősen csökkentette. A rajz
termet és a kézimunka termet Vértes-féle állítható magasságú padokkal 
rendezték be.

1903- ban került az iskolába Windt József polgári iskolai tanító, aki ta
nított a polgári leányosztályokban és a fiúknak tornát. Hamarosan az isko
la sokoldalú, megbecsült tanára lett, az I. világháborúban halt hősi halált.

1904- ben osztotta ki a polgári első alapítványának kamatait, ame
lyet Koob Géza és neje tett elhunyt leányuk emlékére.

1905- től kezdődően a polgáriban többé nem tartottak nyilvános év vé
gi vizsgákat. Minden osztályban a presbitérium által felkért vizsgabiztosok 
jelenlétében mutatták be a tanulók tudásukat az egyes tantárgyakból.

1906- ban került a polgáriba az első női tanár: Győry Ella. Kará
csonykor a Leány-Egyesület ünnepélyt rendezett, ahol 30 gyermeket 
ajándékoztak meg ruhával.

1906-ban hetvenen végeztek a polgári IV osztályában. A továbbta
nulók a következő iskolákat választották: 26 kereskedelmi iskolát, 9 iparis
kolát, 16 gimnáziumot vagy felsőbb leányiskolát, 3 zeneakadémiát, 1 fes
tőiskolát, 7 a szülői házban magánoktatásban vett részt, 3 külföldre ment, 
5 tanítóképzőbe ment.

1908-ban létesült az Önképzőkör, amelynek tagjai eleinte a polgári 
3-4. évfolyamának tanulói közül kerültek ki. A kör 1910. április 28-án ven
dégül látta Mikszáth Kálmán koszorús írónkat, aki hazaszeretetre buzdítot
ta a tanulókat és figyelmeztette őket, milyen nagy szerep vár rájuk. Az isko
la vendégkönyvében nevét is beírta. (Ezt az emlékkönyvet az EOL-ban őrzik.)

1910. május 18-án látogatott az iskolába Zipernovszky Károlyné, a 
magyarországi békemozgalom főintézője. Ez alkalomból békeünnepélyt 
tartottak. Az ő neve is megtalálható a vendégkönyvben.

1910. szeptemberében a „Leány-Egyesület” egyesült a „Konfirmált 
Leányok Egyesületé”-vel, elnökéül Raffay Sándor lelkész urat választotta. 
Az egyesület szerdánként varró órát tartott.
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Az 1910/11-es tanévben jött az iskolába Votisky Zoltán középiskolai 
tanár. Tanított a polgári leányosztályokban és könyvtáros volt. Később ő is 
az I. világháborúban halt hősi halált.

1911. május 11-én alakult meg a Deák-téri Iskolatársnők Egyesülete
(így hívták azokat, akik művelődni szeretnének, ezért tanfolyamokat, to
vábbképzéseket szerveznek). Az egyesület: célja: „...az összetartozás érzését, 
baráti, testvéri szeretetet -felekezeti különbség nélkül -  ápolja és fejlessze is
kolánk növendékei közt: anyagi és erkölcsi támogatásban részesíti (felekezeti 
különbség nélkül) a rászoruló jelenlegi növendékeket. Hangversenyeket, kirán
dulásokat és összejöveteleket, táncestélyeket szervez. Az egyesület alapító tagja 
lehet, aki 50 koronát fizet, rendes tagja, aki 5 koronát, pártoló tagja, aki 3 
koronát fizet.” Az egyesület első elnöke Zsilinszky Mihályné volt, ügyvezető 
igazgatója Mikolik Kálmán iskolaigazgató. A tisztikaron kívül 45 fős választ
mány, több bizottság működött. A háborús időkben az egyesület munkája 
megbénult. A tagok a Vöröskeresztnél és kórházakban vállaltak munkát.

1912-ben a tandíjat az iskolafenntartó felemelte: az 50-60-140 koro
nát 60-70-140-re és 10 korona beíratási díjat állapított meg. A beszedett 
tandíjból az egyház a tantestület tagjait kívánta támogatni.

1912. február 17-én tartották a polgáriban az első szülői értekezle
tet. A hivatalos értekezlet után minden tanár a saját osztálya szülőgárdájá
val beszélhette meg gondjait, tehette meg észrevételeit.

A polgári leányiskola újabb alapítványokkal gazdagodott: Walther 
Ágost -  néhai gondnok -  1 000 koronát, Ebner Ferencné Kadlecik Ida -  
volt tanítvány -  200 koronás alapítványt tettek.

Az 1913/14-es tanévben megalakult a „Bajtárs alap”, amelynek cél
ja: az iskola növendékeit tanulmányaiban segíteni. Eredetileg azt tervez
ték, hogy az iskolából kikerülő szegényebb sorsú tanulókat továbbtanulá
sukban segítik kamatmentes kölcsön nyújtásával. Az egyesület elődje az 
1911/12-ben dr. Raffay Sándor által alapított és vezetett 200 fős Deák Téri 
Evangélikus Ifjúsági Egyesület.

7. Az I. világháború évei

A háború első évében a tanári kar több tagját behívták. Votisky Zoltán a 
9. honvéd gyalogezredben szolgált hadnagyként. Súlyos betegen tért haza 
a háborúból, és 1919-ben halt meg. Windt József a 9. népfelkelő ezredbe 
került tartalékosnak, és 1916-ban halt meg. Dr. Bexheft Ármin iskolaor
vost is behívták, aki Budapesten szolgált. Lahmann György népfelkelő
ként a Vöröskereszt tudakozó irodájába került, és 1916-ban tért haza. Kin
cse Sándor iskolaszolga a Kárpátokban lévő harcokban vett részt.
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A hadbavonultak részére még 1914-ben megindult a téli holmik készí
tése a tanítónők vezetésével: meleg ruhákat kötöttek és varrtak, s ezért ha
marosan száznál több köszönő lapot kaptak az adományokról. Részint 
maguk készítették a következő dolgokat:

1. katonai meleg ruha: 856 pár kötött érmelegítő, 446 térdmelegítő, 
566 db hósapka, 14 db baslik, 255 db haskötő, 70 pár kapca

2. kórházi ruha, tárgy: 50 készlet kabát és nadrág, 200 db sapka, 92 
db törülköző, 320 db zsebkendő, 100 pár harisnya, 36 pár papucs, 50 db 
kórházi zsák, 36 db félkendő, 100 db bot

3. 420 db karácsonyi zsákocska katonáknak. Kétszáz darabot meg
töltöttek: kockacukorral, csokoládéval, süteménnyel, teával, fügével. 600 
levelezőlapot készítettek.

Windt Józsefnek és katonáinak a frontra küldtek 36 teljes felszerelést 
és 17 pár lábszárvédőt.

A háborús évek alatt a magánvizsgát tevő nők száma megnőtt, akik 
külön engedéllyel két-két év anyagából tehettek vizsgát. A létért való küz
dés miatt a leányok és a hadiözvegyek a megélhetésük érdekében egyre 
többen munkát vállaltak. Ahhoz, azonban, hogy tisztes kenyérkereső pá
lyára léphessenek -  postához, távírdához, telefonhoz, vasúthoz, gőzhajó
zási társasághoz bejussanak -  polgári iskolai vizsgát kellett tenni. Általá
ban évente 20 tanuló jelentkezett magántanulónak, míg 1916/17-ben 80- 
nál többen, nem egyszer 40 éves nők.

1915/16-ban a Protestáns Árvaházban elhelyezett sebesült katonákat 
az Önképzőkör megvendégelte.

1917-ben majdnem húsz Erdélyből menekült tanulónak nyújtottak 
menedéket. Legtöbbjük még az év folyamán hazament, a többiek év végén 
utaztak haza. A kifosztott hosszúfalusi (Brassó mellett) templom részére 
a polgári tanulói oltár- és szószékterítőt varrtak. A Németországgal való 
hűséges szövetség kifejezésére két db címerrel ellátott nemzeti zászlót 
küldtek Stralsund és Bergen (Rügen) városokba.

A háborús években a hiányzókat, fronton levőket helyettes tanárok 
pótolták, illetve összevonták az órákat. Évente egy-két tanítóképző-intéze- 
ti kisasszony látogatta az iskolát, hogy a képesítéshez szükséges gyakorla
tot megszerezhessék. Az 1917/18-as értesítő arról tudósít, hogy a tanév
ben négy hét szénszünetet kellett tartani a tüzelőhiány miatt.

Az 1919. március 21-i forradalom

A Forradalmi Munkástanács rendelete államosította az iskolát. Az 1919. 
március 31-i Képviselő Testületi ülés már nem foglalkozhatott iskolai 
ügyekkel. A vallástanítást fel kellett függeszteni, egy-egy órában, köte
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lezően, szociológiát tanítottak, a másik órát más tárgy tanítására fordíthat
ták. Elrendelték május 1-je megünneplését, ahol Pósch Lajos tanító mon
dott beszédet, s a munka szépségéről beszélt az ifjúságnak.

1919. május 21-én az iskola a fővárosi művelődési osztályhoz került, 
amely Sebestyén Károlyné személyében gyámot rendelt ki. Az iskola tanári 
karában változás nem történt. Idegen tanerőt nem tettek az iskolába, nem 
ellenőrizték, csak azt hagyták meg, hogy a tanévet június 11-én zárják be 
és a tanulókat „megfelelt”, „nem felelt meg” osztályzással lássák el. Leá
nyoknak ún. „felvilágosító előadásokat” nem tartottak. Az iskola átvételé
ről a leltárt április 25-én készítették el.

8. Az elemi 1919-48-ig

1919. augusztus 25-én a Képviselő Testület kimondta, hogy az elemi és a 
polgári iskolát szétválasztja, és külön igazgatóság alá helyezi.

1919. szeptember 1-jén külön igazgatás alá került az elemi. Az isko
lafenntartó hatóság Szüsz Lajost bízta meg a vezetéssel.

Szusz Lajos 1919-25-ig volt igazgató. Kezdeményezésére vezették be a fővárosi viszonyok
nak jobban megfelelő délelőtti folyamatos oktatást és az osztályfelvezető rendszert. Az 
evangélikus tanügyi lapnak, az „Evangélikus Népiskoládnak állandó munkatársa, rövid ide
ig az Országos Evangélikus Tanító Egyesületnek elnöke is volt.

Az elemi iskola tantestületének tagjai 1919-ben: Döbrentey Irén, 
Jákobéi Margit Trauschenfels Elza, Mokry Eszter, Kalma Pál, Lahmann 
György, Pósch Károly, Szüsz Lajos. Trauschenfels Elza 1920-ban kilépett, és 
a FÉBÉ diakonissza főnöknője lett. Pósch Károly tanító, mindenki „Pósch bá
csija” az evangélikus ifjúság számára lapot alapított: „Iskola Urániája” cím
mel, amely kedvelt, szórakoztatva tanító, természettudományos lap volt.

Nyugdíjazás és kilépés miatt több új tanító került a tantestületbe, 
amelynek új tagjai 1925-ben: Broschkó Klára, Grosz (Gadányi) János, Ora- 
vecz Ilona, Jákobéi Erzsébet, Lányi Mária. Az elemi új igazgatója 1925- 
től Lahmann György lett.

Az 1930-as években rendszeresen megjelenő elemi iskolai értesí
tők tudósítottak az iskola életéről. Az iskolafenntartó hatóság: a pesti ev. 
magyar és német egyház. Az iskola ügyeit a Képviselő Testület és ennek 
keretén belül a gazdasági bizottság intézte. Az állami felügyeletet a körzeti 
iskolai felügyelő látta el.

Az I. osztályba a 6. életévét betöltött tanulót vették fel. A beiratáskor 
keresztlevelet kértek, igazolást himlő oltásról, 1937/38-tól diftéria oltás
ról. Tanuló a város bármely pontjáról jelentkezhetett.

74



Az elemiben négy fiúosztály és négy leányosztály volt -  négy taní
tó és négy tanítónő. A tanítás félnapos volt, és 3/4 9-kor egyházi énekkel, 
majd a Miatyánkkal kezdődött, és a Nemzeti Hiszekeggyel végződött: „Hi
szek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hi
szek Magyarország feltámadásában. Ámen.” A vallásos nevelés mellett fon
tosnak tartották a hazafias nevelést.

Az elemi iskola feladata: alaprakás a későbbi tudományokhoz, illet
ve előkészítés a gyakorlati életre. Az elemi iskola tanulói a középosztály 
gyermekei voltak, akiknek nagy része gimnáziumban tanult tovább. Az is
meretek bővítését szolgálták a kirándulások. A szorgalmas és jó tanulókat 
jutalomban részesítették: jutalomkönyvet vagy a rászorulók pénzt kaptak. 
Az iskola néhány alapítvánnyal is rendelkezett, ezekkel szintén a rászoruló 
tanulókat támogatták.

Az 1932/33-as értesítő szerint az elemiben 277 tanuló tanult, nyolc 
tanító és két lelkész tanított. 1933-tól Raffay Sándor, a püspök unokaöccse 
került tanítónak az iskolába.

A következő ünnepélyekre került sor: karácsonyi ünnepély: Jézus 
életét vetítették diafilmen. Istentisztelet után ajándékosztás következett. 
Az adományokból olyan tanulóknak is juttattak, akik nem az iskola tanulói 
voltak. Anyák napja: A műsoron szavalatok, ének és tánc szerepelt. Jel-

Az elemi leányiskola 1930-ban (Középen Jákobéi Margit és Windt Józsefné tanítónők)
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mezes jeleneteket is gyakran adtak elő. A hazafias nevelést szolgálták: 
október 6-a -  az aradi vértanúk kivégzése, október 31-e -  a reformáció 
ünnepe, március 15-e -  a pesti forradalom győzelmének ünnepe.

Tantestületi értekezletet havonta, szülői értekezlet az ünnepségekhez 
kapcsolódóan tartottak. Volt ifjúsági könyvtár is. Rendszeresen szerveztek 
gyűjtéseket -  az ünnepélyek végén amelyből a szegény tanulóknak in
gyen tankönyvet, tanszert, ruhát, tejet juttattak.

Az 1935/36-os értesítő arról tudósít, hogy a nyár folyamán a Deák 
téri iskolaépületben nagy átalakítások történtek. Megváltoztatták az 
épület belső beosztását. A nagyobb termekből kisebbeket alakítottak ki -  
a kisebb osztálylétszámok miatt.

Az 1930-as és 1940-es években -  pontos adatok nem állnak rendel
kezésre, hogy mikor alakították ki -  az elemisták nem a mai főbejáraton 
jöttek az épületbe, hanem tőle balra, ma a Gerontex üzlet helyén lévő ol
dalbejáraton. Az I. emeleten, a Sütő utcára néző osztályokban a fiúosztá
lyok, a Kamermayer utcára néző osztályokban a leányosztályok kerültek 
elhelyezésre.

A tanévnyitót „Isten nevében” kezdték. Az igazgató beszédében el
mondta, hogy az elemi iskola fő törekvése: „Nevelve oktatni, a gyermeki lel
ket megérteni, a jó és nemes iránt érdeklődést felkelteni, az eszmék világába 
irányítani, hogy aztán testet öltsenek benne az emberi és nemzeti lélek örök
ké ragyogó ékességei.”

Az új középiskolai rendtartás 45 perces órát írt elő, ezt bevezették az 
elemiben is. A tanítás kezdete 3/4 9. Havonta gyermek-istentiszteletet tar
tottak, Pech Piroska tanítónő pedig vasárnapi iskolát vezetett. Dr. Renk 
Ernő, II. iskolafelügyelő a szorgalmas és jó magaviseletű tanulóknak em
lékérmet alapított.

1936/37-ben bevezették a zsinórírást. A német nyelv tanítását min
dig fontosnak tartották az elemiben, ezért a II-IV osztályig tanították. Az 
ifjúsági könyvtár 334 kötetből, a tanári könyvtár 1 355 kötetből -  ebből 
138 db folyóirat -  állt.

Az 1938/39-es értesítő szerint az elemibe 203 tanuló járt:

fiú leány magántanuló
I. osztály: 25 fő 18 fő
II. osztály: 27 fő 17 fő 4 fő
III. osztály: 28 fő 29 fő 4 fő
IV osztály: 28 fő 22 fő 1 fő
összesen: 108 fő 86 fő 9 fő
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A tanulók vallás szerinti megoszlása az 1938/39-es és az 1942/43-as 
tanévben:

1938/39 1942/43
evangélikus: 102 tanuló 18 tanuló
református: 27 tanuló 17 tanuló
unitárius: 28 tanuló 29 tanuló
katolikus: 28 tanuló 22 tanuló
izraelita: 48 tanuló 46 tanuló
összesen: 205 tanuló 273 tanuló

Az 1939/40-es értesítőben az igazgató a következőképpen számolt be 
az iskola életéről: „Az iskola kis tükre a nemzetnek. A történelemben zajló 
események éreztetik hatásukat az iskola oktató nevelő munkájában. A gyer
mek benne él az események sodrában. A mai nevelés és oktatás feladata, hogy 
a gyermeket előkészítse az új életre, felvértezze olyan testi és szellemi tulaj
donságokkal, amelyek képessé teszik az eszményibb, vallásosabb, szocálisabb 
és magyarabb életre.”

A mindennapi tanítás bibliaolvasással, énekkel, imával kezdődött. A 
tanulók vasárnap a „vasárnapi iskolá”-t látogatták. A vallástanítást az osz
tálytanítók végezték, a másvallásúak tanítását bejáró lelkészek látták el. 
Havonta gyermekistentisztelet volt.

1939-ben az igazgató jelentette az egyházi hatóságnak, hogy Herendi 
Károly tanító katonai szolgálatot teljesít, ezért helyettest alkalmazott. A ta
nulók gyűjtöttek a Kárpátalján harcoló katonáknak, a felvidéki Magyar 
Házak javára és a Nyomorék Gyermekek Otthonára.

Az iskola támogatást kapott a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesü
lettől és a pesti ev. német egyházközség Frauenbund-jától.

Az elemi történetét az iskolai értesítők alapján kísérhettük nyomon. 
Az elemi utolsó értesítője az 1942/43-as tanévben jelent meg. Az ezt kö
vető időkről kevés írásos dokumentum maradt meg. Az 1945 utáni évekről 
fellelt adatok az Evangélikus Országos Levéltár 019. fondjában találhatók.

Az iskola neve az 1945/46-os tanévben: Deák-téri evangélikus ele
mi iskola. Az 1945/46-os statisztikában 169 fiú, 149 leány és 8 tanerő 
volt. Az iskola állapotáról azt közlik, hogy az épület ablaküveg nélküli. 
A tanítás kezdete: 1945. szeptember 10. A Dán Vöröskereszt 1946. áprili
sától étkezést biztosított. -  olvasható a statisztikai kimutatásokban.

A vallás- és közoktatási miniszter 1946. január 24-én kelt levelében 
értesítést küldött, hogy 2 000 000 R 1946. február 9-én 5 000 000 P fel- 
szerelési segélyben részesíti az iskolát.

Egy 1946. július 8-án a tanítókról készült kimutatás szerint az iskolá
ban a következő tanítók részesülnek államsegélyben: Herendi Károly,
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Raffay Sándor, Raffay Sándorné, Németh Margit, Fuszek Magda, Ve- 
perdi Ernő, Lányi Mária.

Az elemi ma is élő tanítója: Veperdi Ernő.
Az iskola neve az 1946/47-es tanévben: Deák téri evangélikus álta

lános iskola. A statisztika szerint az iskola 4 évfolyamú: négy fiú- és négy 
leányosztálya volt. Jótékonyság folytán 48 tanuló 70 db könyvhöz jutott. 
Külföldi -  dán étkeztetési akción -  119 tanuló 1 080 adag ételt kapott. Az 
iskolában 1876-os alapítású tanítói könyvtár található. A könyvállomány: 
896 db könyv. A könyvállomány gyarapodása: 2 db könyv. Az 1932-ben 
alapított ifjúsági könyvtár könyveinek száma: 132 db könyv.

Az EOL-ban őrzött dokumentumok között található az igazgató levele, 
melyet a Budapest Székesfőváros Tanfelügyelőségének írt 1946. szeptem
ber 15-én. Részlet a levélből: „Az általános iskola megszervezését átmeneti
leg az iskolafenntartó hatóság helyiségek hiánya folytán úgy tudta megszer
vezni, hogy az V. és VI. fiúosztályokat a fasori gimnázium épületében, az V és 
VI. leányosztályokat pedig az alsó I-IV. osztályokkal együtt a Deák-téri isko
la épületében helyezte el. A széttagoltság folytán helyettes igazgatók vannak 
úgy a fasori, mint a Deák-téri épületben...”

Az Deák téri evangélikus általános iskola -  az egyházi iskolák 
államosítása folytán -  1948-ban megszűnt.

Az EOL-ban, a „Deák téri elemi iskola” anyagban található statisztikai 
jelentések, fizetési jegyzékek stb. adatai alapján 1948. novemberben a Bu
dapesti Ev. Leánygimnázium tanárai közül, a már „Deák téri állami általá
nos iskoládban kaptak fizetést: Jeszenszky Ilona, Kozma Gabriella, 
Glock Klára és dr. Levius Ernőné.

A volt diákok visszaemlékezései alapján a leánygimnázium alsó osztá
lyai átkerültek az általános iskolához, amely így 8 osztályos általános isko
laként működött a Sütő utcai épületben. Az épületet 1948-52-ig közösen 
használták a Budapesti Ev. Leánygimnáziummal, majd 1952-től, a leány- 
gimnázium államosítása után, csak az állami általános iskola működött-

9. A polgári leányiskola 1919-27-ig

Az 1919/20-as tanév telén sok gond adódott a fűtéssel. A szülők küldtek 
fát, szenet, másrészt közvetítésükkel jutott az iskola tüzelőhöz.

A Képviselő Testület a diktatúra után újból megkezdte működését és 
igazoló bizottságot állított fel. A bizottság minden téren nagy gondosság-
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gal megvizsgálta a tantestület tagjainak tevékenységét a proletárdiktatúra 
idején. Mivel egyikük sem tántorodott meg, ezért igazoló lappal látták el őket.

Az 1920/21-es tanévben a fa- és szénhiány miatt december 20-tól ja
nuár 18-ig tartott a karácsonyi szünet, majd a spanyoljárvány miatt feb
ruár 29-ig volt rendkívüli szünet. Márciusban csak minden második nap 
tanítottak, mert a megszállt területek vármegyéinek törvényhatóságai ré
szére két tantermet átengedtek, ahol hazafias tevékenységet folytattak. Ez 
hamarosan megszűnt, úgyhogy minden a régi rend szerint folytatódott.

A polgári leányiskola működését a fővárosi állami szakfelügyelők 
rendszeresen értékelték, valamint az egyház iskolabizottsági tagjai szorgal
masan látogatták az évközi órákat, valamint az évzáró összefoglaló órákat.

Az 1921/22-es tanévben vezették be a polgáriban az osztályfőnöki 
órát. A tanárok kedvezően fogadták: az osztályokban jó nevelési alkalmak 
voltak, olyan beszélgetésekre került sor, amelyre a tanítási órán nem volt 
lehetőség.

Emlékünnepség 1923-ban a gimnázium 100. éves fennállása 
alkalmából

Az ünnepséget 1923. június 10-én rendezték meg. Ezen a napon a fasori 
fiúgimnazisták a tanári karral végig gyalogoltak a városon, úgy érkeztek 
meg a Deák térre. Itt voltak az iskola régi diákjai, az egyház vezetői, ma
gasrangú állami vendégek. Az ünnepség a Deák téri templomban kezdő
dött, ahol Raffay Sándor püspök hirdette az igét lKor 3,10 alapján. Egyhá
zunk és iskolánk alapítói bíztak Isten kegyelmében, és fundamentumot ve
tettek a jövőnek.

A Petőfi-centenárium alkalmából ekkor helyeztek el a Deák téri régi is
kolaépület falán egy táblát, amely hirdette:

Itt tanult 
Petőfi Sándor 
1833-34-ben.

Emelte a Deák-téri konf. ifjúság 1923.

Az ünnepség a díszteremben emlékbeszédekkel folytatódott. A felszó
lalók meghatódottan dicsérték az iskolát, amelyben 100 év alatt 218 tanár 
tanított és közel 20 ezer fiatal tanult. Az ünnepség alkalmából emlékérem 
is készült.

Az 1923/24-es értesítőből megtudhatjuk, hogy az igazgató: Mikolik 
Kálmán mellett a tanári kar tagjai voltak: Glock Klára rajz-kézimunkata-
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nár, Jeszenszky Ilona magyar-történelem-földrajztanár, Kozma Gabriella 
természettudomány-számtantanár, Télessy Dalma magyar-némettanár. A 
tanulók száma: 227 fő, ebből 106 volt evangélikus vallású.

A polgári tevékeny életét ismerhetjük meg az értesítő beszámolójából: 
Az Önképzőkör 15 éve működött. Célja: a magyar irodalmi nyelv fejlesz
tése és a nemzeti szellem ébrentartása. A kör tagjai nyilvános előadásokat 
szerveztek, a karácsonyi ünnepségre ajándék csomagokat készítettek. 
1925/26-ban megvették és a Nemzeti Múzeum ereklyeszobája részére 
adományozták egy szegény honvédözvegy karperecét. Később sor került 
Horthy Miklósné jótékonysági teaestjére. Raffay Sándorné -  a püspök fele
sége -  a gyermeknyaraltatás költségeihez járult hozzá. Az Önképzőkör az 
iskola szegényebb tanulóinak ingyen jegyet juttatott, hogy a színházi elő
adásokat megtekinthessék.

A SZEMBE (Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete) is önképzőkör 
volt. Tagja a 4 polgári osztály összes tanulója. Ezt az eredeti egyesületet 
Jeszenszky Ilona hozta létre 1923-ban azzal a céllal, hogy a tanulókat já
tékos módszerrel a szép magyar beszédre szoktassa. Osztályonként két-két 
tanuló őr volt.

A Bajtárs Egyesület segítséget nyújtott a rászorulóknak.
Az 1925/26-os tanévben a leányegyesület buzgó elnöke: Lengváry Juci 

meghonosította a cserkészetet. Az első csapatot április 9-én avatták fel.
Ebben a tanévben jött a polgáriba dr. Zelenka Margit, aki évtizedekig 

tanított a leánykollégiumban, majd a leánygimnáziumban is.

A polgári leányiskola I. osztálya helyett az 1927/'28-as tanévtől leány
kollégiumi I. osztály indult felmenő rendszerben. A polgári leányosztá
lyok 4 év alatt fokozatosan megszűntek.
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IV fejezet

LEANYOKTATAS
Veres Pálné-Intézet (1920-35) -  leánykollégium (1927-36) -  

leánygimnázium (1933-52)

1. Leánynevelő Intézet a Veres Pálné utcában

1920-ban a pesti magyar egyház dr. Raffay Sándor püspök kezdeményezé
sére 15 évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesülettől a Veres Pál
né utca 36. számú épületet.

A Veres Pálné Leánynevelő Intézet a bányai ág. hitv. evangélikus egy
házkerülethez tartozott és dr. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága 
alatt állt. A „lyceum”-nak nevezett I. évfolyam igazgatója: dr. Szigethy La
jos ev. főgimnáziumi tanár lett, majd 1921-től dr. Bőhm Dezső ev. főgim
náziumi tanár. Az intézetben folyó munkát Rudnay Józsefné Veres Szilárda 
-  Veres Pálné lánya -  jóindulatú szeretete kísérte.

A meglévő bennlakás mellé 3 éves továbbképzőt állítottak fel olyan lá
nyok számára, akik a IV polgári után modern nyelveket szándékoztak ta
nulni, irodalmi, művészeti általános műveltséget kívántak szerezni, de ok
levélre nem törekedtek. A megalakított iskola a Veres Pálné Leánynevelő 
Intézet nevet viselte, amely 6 évig működött az V kerületi Veres Pálné utca 
36. alatt. (Régen IV kerület.)

Az intézet államsegélyben nem részesült, de adományokat kapott. A 
növendékek főleg tehetős szülők leányai közül kerültek ki. Az I. világhábo
rú után nehezebbé vált a külföldre utazás, ezért azok a családok, akik ed
dig külföldi -  svájci vagy német -  nevelőintézetbe adták leányaikat, most 
hazai intézetekben kerestek elhelyezést. A következő családok taníttatták 
leányaikat a „Veres Pálné-intézet”-ben: Bethlen, Broschko, Czékus, Eli- 
scher, Hazslinszky, Imre, Jeszenszky, Könczey, Krepuska, b. Lindenlof, Larx, 
Marienthal, Mesterházy, Nötel, Rásó, Roxer, Saxlehner, Újhelyi, Verebély.

A tanítás gerincét az irodalom (magyar és világirodalom) és a művé
szetek ismertetése (művészettörténet, zenetörténet) alkotta, továbbá nagy 
gondot fordítottak az ezekhez kapcsolódó gyakorlati képzésre is (rajz, kézi
munka). Ezt egészítette ki az egyetemes és magyar történelem, általános 
földrajz, természettudományok (növénytan, állattan, fizika, egészségtan),
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számtan, filozófia oktatása. Ehhez járult még nyelvtanítás: lehetett német, 
angol, francia és külön olasz nyelvet tanulni, valamint gyorsírást, varrást, 
kalapkészítést. A zenében és az éneklésben való jártasság fejlesztésére dal
játékokat is megtanultak.

Az intézet irányítói úgy gondolták, hogy minden növendék a saját ér
deklődésének megfelelően választhat magának órát. A bizonyítvány eléré
se itt nem volt kényszerítő tényező. A tanulókban itt igazán a tanár saját 
varázsa és személyes hatása tudott érdeklődést kelteni. Problémát jelen
tett, hogy több tantárgyból tankönyvet sem tudtak biztosítani, e~ 'rt a ta
nárok a tankönyvhiány okozta nehézséget azzal próbálták orvosolni, hogy 
felhívták a figyelmet az órák rendszeres látogatására. Az 1924/25-ös érte
sítőben ez olvasható: „A mi szabadabb tanítási módszerünk nagyobb intelli
genciát kíván a növendékektől..."

Az intézeti tanításhoz a gyülekezet nőtagjai által is látogatott tanfo
lyamok, hangverseny- és múzeumlátogatások is kapcsolódtak.

A szemléltető oktatást segítette a diapozitív vetítő. A tanulók által ke
zelt oktatási segédeszközt főleg a művészettörténet, a földrajz és az iroda
lom órákon használták. 1922/23-ban már 1 000 diapozitív lemeze volt az 
intézetnek. Voltak olyan irodalmi lemezsorozatok, amelyeket az igazgató 
útmutatása alapján Lévay István ny. kereskedelmi iskolai igazgató színe
zett ki nagy szorgalommal.

Az 1920/21-es tanévben „líceum” néven a felsőbb leányiskola 5. osz
tályának megfelelő anyagot tanult 29 növendék. A felvétel feltétele volt 
négy polgári, vagy négy középiskolai osztály elvégzése.

Az intézethez internátus is tartozott, így a vidéki növendékek elhelye
zése nem okozott gondot.

Az intézet első éveiben tanárok voltak: Gaudy László vallástanár, 
Klaniczay Tibor és dr. Koch István, az ev. főgimnázium tanárai, dr. Lersch 
Ernő szakfelügyelő, dr. Szelényi Ödön egyháztörténész, dr. Láng Margit ta
nárnő, aki a későbbiekben az igazgató nagy segítsége volt a szervezésben. 
Többen a Fasori Gimnáziumból órákat adtak: dr. Kubacska András, Mikola 
Sándor és Oppel Imre. Előadásokat tartottak: dr. Domanovszky Sándor 
egyetemi tanár, az Országos Ev. Tanáregyesület elnöke, dr. Mágocsy-Dietz 
Sándor pesti egyetemi tanár, dr. Tolnay Vilmos pécsi egyetemi tanár, dr. 
Győry Lóránd ny. igazságügyminiszter, dr. Pétery Aladár kormányfőtaná
csos, dr. Stühmer Frigyes gyermekorvos.

A kultuszminiszter 15 302-1924. V ü,o. rendeletével az intézet nyil
vános tan- és nevelőintézet lett.

Az 1926/27-es értesítőből megtudhatjuk, hogy az intézet három év
folyamból és továbbképző tanfolyamból állt. A növendékek száma az I-III. 
évfolymon 114 fő, az összes növendék 150 fő volt. Az intézet kiegészítője 
a 70 fős internátus, amelynek vezetője: Szluika Ella.
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2. Leánykollégium

A középiskolai oktatás kialakulására nagy hatással volt a gr. Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter által előterjesztett és országgyűlési határozattá vált 
1926. évi XXIV törvénycikk, amely három középiskolát létesített: a latin 
nyelvű gimnáziumot, a modern nyelvű líceumot és á kollégiumot.

Az egyház az 1926.évi XXIV tc.-et elfogadta, és nyilatkozata szerint „a 
polgári iskolából mint alsó, a lyceumból mint felső tagozatból álló középfokú 
iskolát szervez. ”

A leányoktatás továbbfejlesztése dr. Raffay Sándor püspök és dr. Né
meth Ödön, akkori iskolafelügyelő kezdeményezésére indult meg. Ennek 
tanítási anyaga a továbbképzőéhez hasonlított, azonban államérvényes bi
zonyítványa és főiskolára képesítő érettségi bizonyítványa volt. Az egyet
len problémát csupán az jelentette, hogy egyetemi továbbtanulásra nem 
jogosított a kollégiumi érettségi. A Veres Pálné utcai intézmény ezzel az 
ország első és egyetlen leánykollégiuma lett.

Az Evangélikus Leánykollégium a bányai ág. hitv. evangélikus egy
házkerülethez tartozott, és dr. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága 
alatt állt. A leánykollégium fenntartója a pesti magyar és német ev. gyüle
kezet volt. Az iskola ügyeit a testvéregyházak által választott képviselőtes
tület és az annak keretén belül álló iskolabizottság intézte. Az állami fel
ügyeletet a vallás- és közoktatási miniszter meghatalmazottja gyakorolta.

A kollégiumot fennállása alatt -  többszöri próbálkozás ellenére -  az 
állam anyagilag nem támogatta, ezért fenntartása az egyház részéről nagy 
áldozatokkal járt. A kollégium 8 osztályos középiskola volt. A tananyag az 
irodalmi és művészeti irányú általános műveltség mellett a modern nyel
vek tanítására helyezte a hangsúlyt.

A Sütő utcai polgáriból mint alsó, a Veres Pálné utcai lyceumból mint 
felső tagozatból középfokú iskolát szerveztek. Az 1927/28-as tanévben az 
I. kollégiumi osztály a Deák téren (Sütő utcában), az V kollégiumi osztály 
a Veres Pálné utcában nyílt meg. A tanárok többsége mindkét helyen taní
tott, ezért óráik megtartása -  a távolság miatt -  sokszor nehézségekbe üt
között. (Gyalog kb. 30 perc volt az út, amelyet -  a visszaemlékezések sze
rint -  sokszor futva tettek meg.) A pedagógusok egy része polgári iskolára, 
tanítóképzőre, középiskolára nyert képesítést, míg a másik részét a nyelv
mesterek alkották.

Az 1927/28-as tanévben voltak lyceumi, polgári és kollégiumi osz
tályok. A régi rend szerint tanuló osztályok képzési ideje két, illetve három 
évet ölelt fel. A kollégiumi osztályok bevezetésére fokozatosan került sor.
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A polgári leányiskola és a Veres Pálné utcai Leánynevelő Intézet 
közös igazgatás alá került. Igazgatóvá 1927. február 12-én dr. Bőhm De
zsőt nevezték ki, aki aztán 20 évig vezette az iskolát.

A növendékek létszáma: 229 fő:
alsó tagozat: 167 növendék (4 osztály a Sütő utcában) 

felső tagozat: 124 növendék (3 osztály a Veres Pálné utcában)

A tanárok létszáma 21 fő volt. (A kollégiumban csak hajadon tanárnők ta
níthattak. 1931-ben meghívólevelükből már kihagyták azt a részt, amely a 
nőtanárokat -  férjhezmenetelük esetén -  távozásra kötelezte az iskolából.)

Vidéki növendékeket felvettek az alsó és felső tagozatra is, s őket az 
internátusbán helyezték el.

Az 1927/28-as tanévre a Sütő utcai épületben az átalakítások után a 
következő változások történtek: a III. emeleti két segédlelkész-szobát meg
szüntették, az átalakított helyiségekben szertár lett, és rajztermet rendez
tek be. Az osztályokban és a folyosón virágokat és faliképeket (irodalmi és 
művészettörténeti képeket) helyeztek el.

Iskolai ünnepélyt tartottak: október 6-án -  az aradi vértanúk kivég
zésének évfordulóján, október 31-én -  a reformáció ünnepén, december
ben -  karácsonyfa ünnepen, februárban -  farsangkor, március 15-én -  a 
pesti forradalom győzelmének évfordulóján. A reformáció napját 1891-től 
ünnepelték meg külön, melyet újabban a Gyámintézet valamelyik tanára 
rendezett. Az ifjúság ünnepein -  október 6-án és március 15-én -  az ün
nepségek szónoka növendék volt, amelyhez versenyben jelölték ki a leg
jobb beszédet írót.

A tanulósereg minden vasárnap elfoglalta helyét a Deák téri-templom
I. emeleti karzatán.

Az 1928/29-es tanévben a tanulók létszáma 295 fő volt. A tanítás 1/4 
9-kor kezdődött, a téli időszakban 1/2 9-kor, és az órákat negyedórás szü
netek szakították meg. A korszerű tanításhoz igyekeztek beszerezni a 
szükséges szemléltető eszközöket, felszereléseket: vetítőgépet vettek, epi- 
daszkópot. 1925-ben a szertárban 2 000 db művészettörténeti, irodalmi, 
földrajzi üveglemez volt. Gramofont is vásároltak, és 1929-ben 130 hang
lemezük volt, majd szert tettek 2 db „His Masters Voice” gépre, amely tö
kéletesen adta vissza az előadások hangját. Az osztályok az Urániába jár
tak filmek megtekintésére, az énekkarnak 70 tagja volt. Az oktatás szín
vonalát emelték a nyilvános tanítási órák (1927/28-tól). Ezeket az órá
kat Rátz László honosította meg a Fasorban, ahol minden tanár jelen volt, 
és a tanítás után elemezték, értékelték a tanár és a tanulók munkáját.

Az 1908 óta működő Önképzőkör célja továbbra is: ,A tiszta irodal
mi magyar nyelv ápolása élőszóban és írásban. ” Ezekben az években vezet
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ték be, hogy kirándulni mentek a Farkasvölgybe, a Margitszigetre, elzarán
dokoltak Kiskőrösre Petőfi szülőházához. Ezek a szabadban, irodalmi he
lyeken tartott, hangulatos alkalmak mélyítették a növendékek irodalom- 
szeretetét. A kört dr. Zelenka Margit (1927-től), később Jablonowsky Pi
roska vezették.

A SZEMBE továbbra is szorosan együttműködött az Önképzőkörrel. 
Az osztályokba táblákat helyeztek el, hogy figyelmeztessék a tanulókat a 
szép magyar beszédre: pl. „A magyar nyelv minden ajkon magyar legyen.” 
„Beszédedben az idegen szó ne találjon.” Minden osztályban ott függött a 
Pesti Hírlap Nyelvőre, amelyet segítségképpen használhattak. Ezekben az 
években a SZEMBE vezetője: dr. Zelenka Margit volt.

A Bajtárs-Segítőegylet az iskola jó szíve -  mondták. Sok könnyet tö
rölt le a növendékek arcáról, jótékonysággal segített a rászorulókon. Már 
nemcsak az iskolából kikerülő növendékeket támogatta, hanem az iskola 
jelenlegi növendékeit is. Az Önképzőkörtől az 1929/30-as évben vált kü
lön. Az iskola minden tanulója egyben a Bajtárs-Segítőegylet tagja volt, s 
a lelkes tagság filléreiből gyűlt össze a vagyona. Az egylet nem egyszer 
nyújtott segítséget orvosi kezeléshez, ruhaneműt adományozott, kifizette 
a tandíjat, a beíratási díjat, a közüzemi díjat, hozzájárult a kirándulási 
költségekhez, tankönyvhöz juttatott növendékeket. 1931/32-ben 1 057 
könyvet adott a rászorulóknak csekély használati díj ellenében.

A 1928-ban kezdődött az Ifjúsági Gyámegylet munkája Kendeh- 
Kirchknopf Gusztáv vezetésével. E munkát 1929/32-ben Vidovszky Kál
mán vallástanár, később Ruzicska László vallástanár végezték. Havonta 
egy alkalommal összejövetelt tartottak, amelyen bibliamagyarázatot tar
tottak, máskor előadásra készültek (október 31.). Önkéntes adományok
ból juttattak a rászorulóknak, s ezzel a felebarát megsegítésére és irgal
masságra neveltek.

Megszervezték az alsós növendékek tejellátását: a gyermekek 2 dl te
jet kaptak szívószállal, kis palackokban. Öt adagot 72 fillérért kaptak, a 
hatodikat ingyen.

Az 1920-as évek végén a Veres Pálné utcai internátus udvarán jégpá
lyát létesítettek, amelyet a növendékek tornaórán használtak.

Egyenruhájuk: sötétkék rakott szoknya és matrózblúz. A tornaórán 
előírták tornaruha és tornacipő viseletét.

Az 1929/30-as tanévben az iskola 352 főt számlált. A változásokhoz 
tartozott, hogy külön vetítő termet alakítottak ki a nagyszámú vetítő óra 
miatt.

1929. október 21-én alakult meg Harmath Ilona testnevelő tanár ve
zetésével a Játékkor, későbbi elnevezése szerint Sportkör, melynek tagjai 
önként jelentkező, jó magaviseletű és előmenetelű növendék soraiból ver
buválódtak. Célja, hogy „a növendékeket erősekké, ügyesekké, egészségesek
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ké, munkabíróbbakká tegye.” A kör a rendszeres testedzést szolgálta. Há
rom csoportban folytak az órák: szabadtorna, szertorna, atlétikai gyakor
latok, küzdő játékok. Évente egyéni és csapatversenyeket rendeztek, s az 
év végén tornaünnepély koronázta tevékenységüket.

Az ötödik éve működő Teleki Józsefné Róth Johanna cserkészcsa
patnak 22 tagja volt. Zászlajának szalagján a következő felírás állt: !rA tör
vény betöltése a szeretet.” A cserkészcsapat tagjai rendszeresen kirándultak, 
nyáron 3 hétig táboroztak.

Az 1930/31-es tanévben a tanulók száma 460 fő volt. Ebben a tanév
ben lett a kollégium teljes nyolcosztályú, és ugyanebben az évben tették 
az első érettségi vizsgát: 51 rendes tanuló és 4 magántanuló.

Az iskola új tanáraként dr. Steinert Katalint természetrajz-földrajz
tanárt alkalmazták.

A tanév nagy eseménye volt, hogy dr. Raffay Sándor püspöki látoga
tást tett a kollégiumban. A püspök kiemelte, hogy milyen egységes szellem 
hatja át az iskolát.

Az iskola növendékei Jablonowsky Piroska tanárnő felügyeletével le
másolták és kiadták Károly Gáspár: Két könyv c. iratát, melynek egyetlen 
példányát a Nemzeti Múzeumból kapták kölcsön.

Az iskolában három cserkészcsapat volt: 1) Teleky-Róth Johanna 
50/L. nagyleány csapat: 22 tag, 2) Kossuth Lászlóné 90/L. csapat: 12 
tag, (A csapat nevét Kossuth Lajos édesanyjáról kapta.) 3) 91-es Tündér
ke kisleány csapat: 18 tag.

Az 1931/32-es tanévben a tanulók száma 472 főre emelkedett. Az is
kola diákjai is résztvettek a középiskolai tanulmányi versenyen (Orszá
gos tanulmányi verseny), ahol Vass Ilona a szépirodalmi versenyen I. és 
Steinert Klára a magyar irodalmi versenyen II. dicséretet érdemelt.

Az intézeti egyenruha és kalap (kapható volt az iskolában): minden 
ruhadarabra a Schick-cégnél kapható „EK” jelvényt kellett kitűzni.

Ebben a tanévben kezdte meg munkáját Lovas Sarolta óraadó német
angoltanár és Kapi-Králik Jenő énektanár, orgonaművész, zeneszerző, a 
Deák téri templom kántora.

Kapi-Králik Jenő az iskola első rendes énektanára. Tevékenysége nyomán fellendült az ének
kar munkája. Ünnepségeken szerepeltek, középiskolai kórusok versenyén, bemutatókon 
mutatták be a régi szerzők művei mellett az akkor élő szerzők: Kodály Zoltán, Gárdonyi Zol
tán, Kapi-Králik stb. műveit.

A kollégiumi évek alatt sikeresek voltak a gyermekelőadások mellett 
az egyes centenáriumi évfordulók: Arany, Beethoven, Dante, Erkel, Goethe, 
Jókai, Kisfaludy Károly, Lessing, Madách, Moliere, -Petőfi, Schubert, 
Shakespeare, Wagner ünnepi estjei. Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtot
tak a növendékeknek, hogy bemutassák tehetségüket. 1923-31-ig Láng Ella
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internátusi nevelőnő fáradhatatlan rendezésében és betanításában mutat
ták be a darabokat.

A gimnáziumi oktatás megszervezése

Az évek folytán tapasztalt méltánytalanság -  állami támogatás hiánya -  
miatt az egyház úgy döntött, hogy a kollégiumot az egységes középisko
la irányában fejleszti tovább. Az egységes középiskola kisebb anyagi koc
kázattal járt. Sokáig nem volt tartható az a helyzet sem, hogy két épületet 
tartson fenn az egyház. A változás egyrészt azzal járt, hogy sok szép tan
tárgy tanítását kellett mellőzni, másrészt azzal az előnnyel járt, hogy az itt 
végző tanulók az ország bármely felsőoktatási intézményében továbbta
nulhattak.

Az iskola államsegélyben ezideig nem részesült, habár évről évre 
próbálkoztak.

Az átszervezett iskola tanári karának beiktatására 1933. június 18-án 
került sor. Ekkor dr. Németh Ödön közfelügyelő 2 000 pengőt adományo
zott az új leánygimnáziumi épület céljára. Ezzel a nemes cselekedettel 
a régi hagyományokat követte, s példát akart mutatni a tehetősebb egy
háztagoknak, hogy hozzanak áldozatot a leánynevelés érdekében.

Az 1932/33-as tanévben az iskola létszáma 441 fő volt. Az egyház 
118 tanuló tandíját engedte el egészen, vagy részben, összesen 7 786 P-t.

A tanári kar három új „rendes” tanárral bővült: Jablonowsky Piroska 
magyar-történelemtanárral, Filarszky Erzsébet matematika-fizikatanár
ral, Harmath Ilona testnevelő tanárral. Vidovszky Kálmán halálával Ru- 
zicska László lett az új vallástanár.

A Sütő utcai épületben átalakítások történtek: a tornateremhez öltö
zőket, mosdókat alakítottak ki és villamos szellőztető berendezéseket sze
reltek fel. A tanítási órákon (művészettörténet, földrajz) sokszor használ
tak vetítő gépet. A tanulók látogatták a Nemzeti Színház ifjúsági előadá
sait, előtte a tanárok ismertetést tartottak. A szokásos ünnepségeken kívül 
megemlékeztek Arany János halálának 50 éves évfordulójáról.

Az 1932/33-as tanévben rendezték meg először „A tanév legjobb 
tornásza” címmel járó versenyt. A KISOK versenyén többször értek el he
lyezést. A Játékkor Harmath Ilona vezetésével 3 csoportban (80 fő) tartot
ta foglalkozásait. Az órák anyaga: szabadgyakorlatok, szertorna, atlétikai 
gyakorlatok, játékok. A kör tagja között szerepelt Klein/Keleti Ágnes II. o. 
tanuló -  később a legeredményesebb magyar tornász, többszörös olimpiai 
bajnok.

A cserkészcsapatnak 16 tagja volt. Résztvettek a Tahiban rendezett 
nagytáborban, elsősegély tanfolyamon, főző- és terítési versenyen.
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Vallástanárok

Ezideig az iskolában a vallásórákat a Deák téri lelkészek, segédlelkészek 
tartották: Kaczián János, Steuer Lajos, Klimó Kálmán, Kemény Lajos, Szüts 
Gábor, Koren Jenő, Martony Elek, dr. Csengődy Lajos, Korim Kálmán, Al- 
göver Andor. A Veres Pálné Leánynevelő Intézet első évében maga Raffay 
püspök is tartott vallásórákat, ezzel kifejezte, mennyire a szívén viseli az 
intézet sorsát.

A leánykollégium első vallástanára: v. Kendeh-Kirchknopf Gusz
táv, az „Ifjú Évek” c. evangélikus ifjúsági lap megalapítója lett. Támogat
ták munkáját a polgáriban Kimer Gusztáv, az akkori Deák téri segédlelkész 
és Ruttkay-Miklián Gyula segédlelkész. Vidovszky Kálmán vallástanár 
cserkészérdekből került az iskolába, s őt váltotta fel Ruzicska László val
lástanár 1932-ben.
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3. A leánygimnázium 1933-tól

1933. szeptemberétől az iskola leánygimnáziumként működött tovább. A 
szükséges műveltség mellé mindenki megszerezhette a minden pályára, 
egyetemre is képesítő érettségi bizonyítványt.

1933/34-es évben még két épületben folyt a tanítás: a Sütő utcában 
az I-IV osztály, összesen 7 osztály, a Veres Pálné utcában az V-VIII. osztály, 
összesen 5 osztály. A tanulók létszáma 461 fő volt. Az osztályfőnöki órákat 
a gimnáziumi magas óraszám miatt el kellett hagyni. Ebben a tanévben 
kezdte meg rendes tanári munkáját Ruzicska László, aki a leánygimnázi
um első „rendes” vallástanára lett. így teljesült az iskola vágya, egy kézbe 
került az ifjúság hitoktatása.

A tornaterem linoleum borítást kapott.
A polgári leányiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából

dr. Bőhm igazgató 40 oldalas könyvet adott ki: ,A budapesti evangélikus 
középfokú leányiskola -  polgári, Veres Pálné-intézet, kollégium -  ötven éves 
története” címmel. (Jövedelme az építési alapot szolgálta.)

Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségről az 1933/34-es év
könyv tudósít: „December 20-án délben az egész növendéksereg előtt az igaz
gató ismertette az ötven év legnevezetesebb eseményeit, többszörös átalakulá
sait, majd hálásan emlékezett meg az iskola nagyjairól, végül az iskola két 
hősi halált halt polgári iskolai tanáráról, Votisky Zoltánról és Windt József
ről, akiknek emlékét táblával jelölte meg az egyház kegyelete.” A tábla a Sütő 
utcai épület a földszint és az I. emelet közötti lépcsőfeljárat pihenőjének 
falán látható, amely Körmendi-Frim Jenő alkotása. Felirata a következő:

1914-18.
A hazáért 

áldozták életüket 
Votisky Zoltán és Windt József 

polgári iskolai tanárok.
Áldott emléküknek iskolájuk, 

egyházuk.

Az ünnepség az emléktábla leleplezése után így folytatódott: „Ekkor felkö
tötték az iskola díszzászlajára az új emlékszalagokat. Felírásuk: »1883. a pol
gári iskola alapítása«, »1927. a leánykollégium alapítása«, »1933. a leány- 
gimnázium alapítása«, »Ősi hittel!« A zászló felírása: »Tied vagyok, tied ha
zám!«

E nap estéjén volt növendékeink alakították meg hivatalosan a már ed
dig is szépen működő egyesületüket.
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December 21-én délelőtt volt a tulajdonképpeni ünnepség. Ünnepi isten- 
tisztelettel kezfődött. ...Utána a díszteremben folytatódott az ünnepség.

...Befejezésül D. D. Rajfay Sándor, bányakerületi püspök Luther szellemé
ben az iskolákért áldozó egyházszeretetre buzdított, s bejelentette, hogy a ju
bileum napjával gyűjtést indít kedves iskolája új épületére. »Kettőre támasz
kodhatunk -  úgymond Isten kegyelmére és a magunk jóakaratára«. A lé
lekemelő ünnepség a Himnusszal fejeződött be.”

Az 1931-ben érettségizett növendékek újból megalakították -  a koráb
ban más néven /1911-15/ között -  működő „Evangélikus Leánykollégi
um Volt Növendékeinek Egyesületé”-t. Az alakuló közgyűlést 1933. de
cember 20-án tartották, ahol megválasztották a tisztikart. A tanév folya
mán két kultúrestet rendeztek, amelynek bevételét a szegény tanulók 
megsegélyezésére fordították.

Az 90 fős énekkar Kapi-Králik Jenő vezetésével több hangversenyt 
adott. A májusban rendezett önálló hangversenyen: Bárdos, Kerényi, Ko
dály, Kapi-Králik műveket adtak elő. A 14 tagú zenekar, többek között, Ko
dály: Háry János -  intermezzóját mutatta be. A cserkészcsapat 3 hetes 
nyári táborban volt Balatonkenesén, a református iskolában.

Az 1934/35-ös tanévben a tanulók létszáma: 509 főt számlált. Ebben a 
tanévben -  utoljára -  két helyen folyt a tanítás: a Deák téren /I-IV osztály/ 
összesen hét osztályban, a Veres Pálné utcában /V-VIII. osztály/ összesen
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öt osztályban. Az osztályok elhelyezése miatt megszűnt a II. emeleti (dísz
terem melletti) kis tanácsterem -  itt is osztálytermet rendeztek be. Az itt 
lévő képeket a díszterembe vitték. Hogy mindenki tudja, kit ábrázolnak a 
képek, az egyház felkérésére dr. Szigethy Lajos „Evangélikus magyar arc- 
képcsarnok” címmel kis könyvecskét jelentetett meg.

Az osztályok növekedésével új tanárokat vettek fel, köztük dr. Győry 
Arankát.

Az I-VI. osztály a leánygimnáziumi, a VII-VIII. osztály a leánykollégiu
mi tanterv szerint tanult. Az osztályfőnöki órák pótlására az osztályfőnö
kök gyakran keresték fel tanítványaikat otthonukban. A fenntartó egyház 
jóvoltából 129 tanulónak engedték el a tandíját egészen vagy részben.

Rendkívüli tárgyak voltak: kézimunka (ingyenes, összesen 168 tanu
ló vett részt), zenetörténet és zeneismeret, francia nyelv, gyorsírási gya
korló tantárgy. Az ének- és zenekar szereplései közül kiemelkedett a Zene- 
művészeti Főiskolán 1935. május 9-én való fellépés Schütz-Bach-Hándel 
születési évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen, ahol Magyaror
szágon először mutatták be Schütz 43. zsoltárát. Két alkalommal rádiós is
tentiszteleten is énekelt az énekkar a Deák téri templomban.

Az ifjúság vallásos nevelése a hittan órákon kívül az 1934-ben kezdett 
vasárnap reggeli ifjúsági istentiszteleteken -  látogatása kötelező volt -  
és Kozma Gabriella bibliaóráin történt. Év közben voltak hiterősítő elő
adások, május 11-én az iskola bűnbánati napja, és az „Ifjú Évek” konfe
renciát rendezett.

A tanév idején 75 kirándulást szerveztek, amelyek többnyire egynapo
sak, de voltak négynaposak is. A hagyományos színielőadáson Vörösmar
ty: Csongor és Tünde c. színművének meserészeit mutatták be. Az est tisz
ta bevételét, 500 P-t, a Délvidékről elüldözött magyar gyermekek javára 
ajánlották fel. Tünde szerepében Oravecz Edit -  később a genfi operaház 
énekesnője lépett fel. Oravecz Edit ebben az évben dicséretet kapott az If
júsági Gyámintézetben végzett munkájáért.

A hagyományos ünnepségek mellett tartottak: Simonyi-emlékünne- 
pet, megemlékeztek II. Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulójáról. Az 
ének- és zenekar június 7-én hangversenyt adott az iskolában. Az első bal
lagás 1935. május 10-én volt.

A kisebb adományok mellett az iskola első nagy alapítványát kapta, 
dr. Szigethy Lajos ny. igazgató jóvoltából.

Az ifjúsági egyesületek vezetője az iskola tanára, munkáját választott 
testület szervezte.

1. Önképzőkör -  vezetője: Jeszenszky Ilona. A kör rendes tagjai az V- 
VIII. osztályosok, rendkívüli tagjai a IV osztályosok voltak, összesen 263 
tag. Havonként két-két ülést tartottak. Ismertették a magyar és világiroda
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lom jeles alkotásait, verseket szavaltak, dolgozatokat (27 novella és érte
kezés) olvastak fel és azokat értékelték stb.

2. SZEMBE -  vezetője: dr. Zelenka Margit. Folytatták az előző évek
ben megkezdett nyelvmegújító munkát.

3. Ifjúsági Gyámintézet vezetője: Ruzicska László. Az egyesület a leá
nyok vallásos nevelése mellett a szeretetmunka megszervezését tűzte ki 
célul.

4. Bajtárs Egyesület -  vezetője Fialka Margit. Az iskola segítő egyesü
lete, tagja volt az iskola minden tanulója. Kiadásaik között szerepelt: 43 
tanulónak tandíjsegély (878 P), 89 db új könyvvásárlása (365 P), karácso
nyi szeretetvendégség, ahol 120 szegényt láttak vendégül, köztük 50-et az is
kola növendékei közül (455 P), tanulmányi kiránduláshoz segítség (163 P) 
stb.

5. Sportkör -  vezetője: Harmath Ilona. Házi tornaversenyt rendeztek.
6. 90. sz. Kossuth Lászlóné cserkészleánycsapat -  vezetője: Adám 

Vilma cserkésztiszt. Taglétszám: 23 fő. 1934 nyarán Keszthelyen táboroz
tak. A csapatot meglátogatta Lindenmeyer Antónia országos elnök és Anna 
főhercegnő. A csapat jó munkájáért elismerő oklevelet kapott.

Az internátusba 38 növendék iratkozott be, ezek közül 28-an az Ev. 
Leánygimnáziumba, egy kislány a Deák téri elemibe, 4-en a Nőképző Le
ánygimnáziumba, 6-an főiskolások voltak. Az intézeti növendékek hang
versenyekre, színházba, ismeretterjesztő előadásokra jártak, zongoraokta
tásban részesülhettek, tánctanfolyamon vehettek részt.

Az 1935/36-ös tanévben a tanulók száma jelentősen emelkedett, 542 
főre nőtt. Ettől a tanévtől megszűnt az iskolának két épületben való elhe
lyezése, mivel a Veres Pálné utcai épület 15 éves bérlete lejárt. Az igazgató 
örült annak, hogy az osztályok egy épületben lesznek, mivel nevelési 
szempontból egységesebb lesz az oktatási tevékenység, fájlalta viszont az 
internátus megszűnését.

Az iskola új helyettes tanárának dr. Kring/Komjáthy Miklós egyete
mi tanársegédet, latint-történelemtanárt választotta meg az egyház.

A tanítás az I-VII. osztályokban a gimnáziumi tanterv szerint folyt, a 
VIII. osztályban a leánykollégium tanterve szerint haladtak. Rendkívüli 
tárgyak voltak: kézimunka, zenetörténet és német társalgás. A tanítás reg
gel 8 órakor kezdődött, és a legtöbb osztályban az 5. órában, 12 óra 25 
percre befejeződött. A 6. órában énekkart, zenekari próbát, „melléktantár
gyakat” és a más felekezetűek hittanóráit lehetett tartani. Délután az ifjú
sági egyesületek összejövetelei zajlottak.

Sikeres volt a fasori fiúgimnázium diákjaival közösen megszervezett 
tánctanfolyam. „A tanári felügyelet mellett iskolánkban folyt a tanítás, me
lyet a szülők állandó megjelenése is figyelt...”
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A Sütő utcai épületben nagy átalakítási munkálatok kezdődtek. Az
iskola homlokzatán, a Szervita térre néző oldalon nagy Luther-rózsát he
lyeztek el.

Az első emeleten működött az elemi iskola. A leánygimnázium a II-III. 
emeleten helyezkedett el, és 13 tanterme volt. Egyéb termek: természettu
dományi előadó, szertárak, könyvtár, igazgatói iroda, tanári, szülői foga
dó, díszterem. A földszinten volt a 90 m2-es tornaterem és az orvosi szoba. 
A földszinten az utcáról nyíló kisebb, nagyobb üzletek sorakoztak. Az isko
laudvar 240 m2-es volt, ahol szünetekben levegőztek a növendékek. (Ma a 
Deák téri gyülekezet udvara.) A fizika előadóba gázzal és villannyal ellá
tott asztalokat helyeztek.

1935-ben a növendékek a következő díjakat fizették:

beíratási díj: 12 P
üzemi díj: 40 P
evangélikusok tandíja: 60 P
reformátusok tandíja: 110 P
katolikusok tandíja: 150 P
izraeliták tandíja: 240 P

Az énekkar többek között szerepelt az Országos Középiskolai Dalos
ünnepen a Vigadóban, a Magyar Keresztyén Leányegyesületek Országos 
Szövetségének Hangversenyén, az ének-és zenekar a Zeneakadémián.

Bevezető előadások tartása után a növendékek rendszeresen látogat
ták az Operaház, a Nemzetei Színház és a Városi Színház előadásait.

1935. december 15-én és 16-án száznál is több növendék szerepelt a 
Díszteremben megtartott iskolai színielőadáson, amelyen Gárdonyi Gé
za: Karácsonyi álom c. művének részleteit mutatták be dr. Zelenka Margit 
magyartanár rendezésében.

1936. március 19-én a Gyámintézet a fasori Gyámintézettel közös es
télyt rendezett, amelyen dr. Kovács Sándor püspök beszélt, Reményik 
Sándor verseiből olvasott fel, és a két iskola műsorral szerepelt.

A Játékkor március 2-án házi tornaversenyt rendezett Agárdy Ilona 
és Harmath Ilona testnevelő tanárok vezetésével, amelyen Klein Ágnes 
V o. a IV korosztály versenyében (buzogány gyakorlat, kötélmászás, talaj
torna gyakorlat) az egyéni verseny győztese lett.

Klein/Keleti Ágnes (1921-) -  később híres tornász, már az iskolában kitűnt tehetségével. A 
gimnázium évkönyveiben többször szerepelt mint a Játékkor tagja, az iskolai tornaverseny 
győztese. Az iskola zenekarában gordonkázott, fellépett az iskolai ünnepségeken. 1939-ben 
érettségizett. Később a legtöbb olimpiai bajnoki címet nyert magyar sportolónő, többszörös 
világbajnok és főiskolai világbajnok lett. O a legtöbb magyar bajnokságot nyert sportolónő 
is. 1992-ben bekerült a „Halhatatlanok Klubjáéba.
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Első alkalommal szerveztek nyári gyermeknyaraltatási a kőszegi ev. 
leánygimnázium kollégiumában az iskola tanárai. Egésznapos kirándu
lásokat tettek, sok szép élménnyel gazdagodtak.

1935/36-ban vezették be a „matrózruha” helyett a magyaros intézeti, 
vagy egyenruhát. Ennek viselése a tanítási órákon, és minden iskolai alka
lommal (ünnepély, istentisztelet, kirándulás) kötelező volt. A felöltő, a ka
bát, a sapka színe sötétkék volt. A zubbonyra, kalapra jelvényt tűztek: 
Luther-rózsa E.L.G. felírással.

Az intézeti ruha leírása: Téli ruha: sötétkék szövet zubbony, fehér gal
lér, 9 sor sújtásos, vitézkötéses kabát, berakásos szoknya.
Nyári ruha: drapp zubbony, sötétkék sújtásos dísz, rövid, legombolható 
hosszú ujjal, sötétkék berakásos szoknya.
A felöltő, a télikabát és a sapka színe is sötétkék. A zubbonyra és a sapkára 
is az iskola jelvénye illesztendő: Luther-rózsa E.L.G. felírással.
Ezt az egyenruhát nemcsak a tanítási órákon, hanem minden iskolai ren
dezvényen is kötelező volt viselni.

Az internátus 1935/36-ban új helyen kezdte meg működését a VII., 
Rákóczi út 10. III. emelet 3/c-ben. Az Evangélikus Leányinternátus ve
zetője: Bünker Jozefin volt. Az internátus gondos nevelést, családias elhe
lyezést kívánt nyújtani.

Az 1936/37-es tanévben a tanulók száma 564 főre növekedett. Az is
kola valamennyi tanulóját megmozgatta a Kufstein-emlékünnepség. A 
szervezőmunka már 1936-ban megindult. A szervezésben élenjártak Je
szenszky Ilona és dr. Zelenka Margit, akiket mindenben lelkesen támo-

Kufsteini kirándulás 1937-ben
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gatott dr. Bánkúty igazgató úr. Mű
soros estet rendeztek az utazási 
költségek előteremtése érdekében.
A börtönnapló adatai és más doku
mentumok alapján megkezdődött 
az ott raboskodók emlékeinek fel
kutatása. 1937. május 3-án meg
rendezték a Kufstein-ünnepséget, 
amelyre a bebörtönzött hazafiak 
leszármazottait is meghívták. Fel
lépett Basilides Mária, az Opera
ház örökös tagja, aki régi magyar 
énekeket énekelt.

Az év folyamán Glock Klára 
festőművész-rajztanár vezetésével 
három magyaros jellegű emlékal
bum készült, amelyből a legszebb 
példányt a delegáció magával vitte 
Kufsteinbe. A másodpéldányt a 
Magyar Nemzeti Múzeum Széche
nyi Könyvtára kapta, a harmadikat 
az iskola emléktárában helyezték el, s ma az EOL-ban őrzik.

A l l  tanárból, 26 növendékből és 5 ismerősből álló 42 tagú küldött
ség 1937. július 8-16-ig különvonattal ment Kufsteinbe, emléktáblát 
helyezett el a várban raboskodott magyar szabadsághősök (a Martino- 
vics-per és az 1848-49-es szabadságharc elítéltjei) emlékére. A hazaszere
tet letagadhatatlan jele volt az a márványba vésett emléktábla, amely 92 
hazafi nevét örökítette meg. A tábla másolata ma a gimnázium II. emele
tén látható: , f i  sziklavár falai között szenvedtek rabságot a hazáért, egyen
lőségért, testvériségért, szabadságért, egy ezredéven át szenvedéshez szokott 
magyar lélekkel. Törhetetlen lélekkel vallották: a haza minden előtt! Hálából 
a Budapesti Evangélikus Leánygimnázium ifjúsága 1937-ben.”

Kufsteinben a Csofs^jtoronyban ünnepség keretében került leleplezés
re az emléktábla. Este tiroli-magyar műsoros estélyen a növendékek nagy 
sikerrel szerepeltek.

A kirándulásról Sándor Judit -  évek múlva az Operaház tagja -  nap
lót írt. Részlet a naplóból: „Délután igen kellemes kis kirándulást tettünk a 
közeli Hecht-See -re. Fürdőruhát is vittünk magunkkal -  ó, mi balga lelkek!
-  mert hát fürödni persze nem lehetett. A negyedórás autóbuszút után elalél- 
va és hideglelten érkeztünk meg a hegyre. A Hecht-See>. 800 méterrel maga
sabban fekszik Kufsteinnél és ez az emelkedő keskeny út -  éles kanyarokkal
-  gyönyörű szakadékok és vízesések felett bizony megviselte a gyengébb lá
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nyokat. Mi »bátrak« nagyon élveztük a szép utat. Kaptunk közben egy kis zu
hanyt is a nyakunkba, kárpótlásult az elmaradt fürdőért... Nagyon szép me
zei úton jöttünk le. Rengeteg áfonyát és málnát szedtünk. Remek volt...”

Sándor Judit (1923-) operaénekes. Évekig volt a leánygimnázium tanulója, 1941-ben érett
ségizett. 1941-48 között tanulmányokat folytatott a Zeneművészeti Főiskolán, 1949-78 
között az Operaház magánénekese volt. 1993-ban Kossuth-díjat kapott.

Kirándultak Münchenbe, a közeli hegyekbe és alaposan megismerked
tek Kufsteinnel. Emlékezetes maradt mindenki számára ez a nagyszerű 
ünnepség.

A tanév folyamán a 179 tagot számláló énekkar több sikeres hangver
senyt adott: pl. a Zeneművészeti Főiskola dísztermében, a Deák téri temp
lomban tartott rádiós istentiszteleten, iskolai ünnepélyeken. Külön egyhá
zi énekkar is alakult az V-VIII. osztályosok részére, akik a Lutherániával 
közös hangversenyeket adtak.

Nyáron 37 fő nyaralt ismét Kőszegen. Egésznapos kirándulásokat tet
tek a környéken, sok szép emlékkel tértek haza.

1937/38-as tanévben a növendékek száma 570 fő, némi emelkedést 
mutatott. Az egész iskolában csak gimnáziumi tanterv szerint folyt a 
tanítás. A leánygimnáziumi tanterv előnyei kezdtek mutatkozni: III. osz
tályban latint tanultak, külön püspöki engedéllyel a VII-VIII. osztályban 
zenetörténetet, a IV-VIII. osztályban egyházi éneket. A tanulmányi verse
nyen Oravecz Edit földrajzból harmadik lett a leánygimnáziumok verse
nyében, tanára: dr. Steinert Katalin.

Rendkívüli tárgyak: görög nyelv, német nyelvi gyakorlatok három 
csoportban, zenetörténet, művész rajztanfolyam, énekkar (188 taggal), 
egyházi énekkar, kamarazenekar (12 taggal), tánctanfolyam.

A természettudományok gyakorlati tanítása érdekében a nagyobb nö
vendékek számára gyakorlatokat tartottak: növénytani gyakorlatokat -  
vezette: Fialka Margit, vegytani gyakorlatokat -  vezette: dr. Steinert Kata
lin, természettani gyakorlatokat -  vezette: Filarszky Erzsébet.

Tanulmányi kirándulásokat egész évben tettek a tanulók, június 3-án 
pedig az iskola összes növendéke, bérelt hajón, Nógrádverőcére kirándult.

A megemlékezések közül kiemelkedett az ének- és zenekar év végi 
hangversenye Kapi-Králik Jenő vezetésével. A műsor a következő volt: 
„I. Egyházi rész
1. a) Praetorius: Fohász (ötszólamú kánon)

b) Gumpeltzhaimer: Oh, Uram, kérlek szánj meg
c) Kapi-Králik: Oh jer Sión, zengj éneket -  Énekkar

2. Bach: Szonáta (c-moll) -  Zongora: Pieke Edit
3. Corelli: Egyházi szonáta -  Vályi Éva VI. (hegedű), Albach Henrietta (he

gedű), Klein Ágnes VII. (gordonka), Gaeng Márta VIII. b (zongora)
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4. Luther: Mennyből jövök most hozzátok -  Furulya (Blockflötte): Fleps Ger-
ta VII, Csorna Aranka, Varga Irma IlI.a és a kamaraegyüttes (Kapi- 
Králik letétje)

5. Telemann: Koncert négy hegedűszólamra -  kamarazene-együttes (középis
kolában először)

6. Othmayr: Az Isten igaz bíró -  egyházi énekkar
7. Schütz: Mint a rubin aranyszínben fénylik -  egyházi koncert két ének -,

két hegedűszólamra és continuora -  egyházi énekkar és kamara
zene-együttes (középiskolai énekkarral először)

II. Világi rész
8. Kodály: a) Eső a városban, b) Székelykeserves -  zongora: Gaeng Márta

VIII. b
9. Saint-Sans: A hattyú -  gordonka: Klein Agnes VII, zongorán kísért: Gaeng

Márta
10. Chopin: Fantázia -  impromtu (cisz-moll) -  Fejér Judit Vili. b
11. a) Bárdos: Osz-kánon, b) Kodály: Gergelyjárás c) Gárdonyi Z.: Szabad

ságkánon -  énekkar”

Az iskola gyűjtést rendezett ä Budapesten felállítandó Luther-szobor- 
ra. A leánygimnáziumi támogatás közül kiemelkedett az 1937. november 
23-án kelt Szigethy-Brósz alapítvány.

Az egyesületek közül a SZEMBE -  többek között -  a finn-ugor testvé
riség érzésének ápolására fordított nagy gondot, pl. a Finn-Magyar Egyesü
let női szakosztályának egyik műsoros estjén vettek részt, elkezdődött a le
velezés a finn leányokkal, egymás szokásainak megismerése. A Kufstein- 
emlékünnepség alkalmából „Emlékkönyv”-et adtak ki, amelyet 1 P-ért áru
sítottak. A kufsteini emléktábla képét minden osztályban és az igazgatói 
irodában is elhelyezték. A magyarruha-mozgalom során többen tanulmá
nyozták a népviseleteket. Ebben az évben több növendék konfirmációjakor 
magyaros ruhában járult az Úr oltára elé.

A játékkor IV-VTII. osztályos tanulói húsvét óta a Fasori Gimnázium 
udvarán gyakoroltak, amely június 1-jén tornaünnepéllyel zárult.

Elkészült a cserkészcsapat csapatzászlója, amely vászonra hímzéssel 
és rátétmunkával készült: egyik felén Luther-rózsával, másik felén liliom
mal. Avatását 1938. március 20-án tartották a Deák téri templomban az 
ifjúsági istentisztelet után. Az avatóbeszédet Ruzicska László vallástanár 
mondta, a zászlóanya, dr. Bartha Miklósné „Hitünkkel hazánkért” jelszó
val nemzetiszínű szalagot kötött fel. A tagok készültek a világtalálkozón 
való részvételre.

Az Ev. Leánygimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete havonta 
egyszer tartotta összejöveteleit. Az évi tagdíj 3 P volt. Hagyományos tánc
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estélyüket a Gellért Szállóban tartották. A szegény sorsú tanulók érettségi 
díjára és jutalmazására 250 P-t ajánlottak fel.

1938/39-es tanévben a tanulók létszáma 537 fő volt. A tanári karban 
változás történt: három tanári állásra dr. Dömötörné Nőtel Elza, dr. Győry 
Aranka és Káply Elemér lett kinevezve. A tanév folyamán Káply Elemért 
behívták katonának, két tanár egyházi ösztöndíjjal külföldre utazott: dr. 
Kring Miklós Olaszországba és Ruzicska László Németországba.

A tanítás az állami tanterv szerint folyt, püspöki engedéllyel zenetör
ténetet (VII-VIII.o.), éneket (I-IV o.) és egyházi éneket (a felsőbb osztá
lyokban) tanítottak. Ebben a tanévben újra 50 perces órákat vezettek be.

Az idei tanulmányi versenyen Kállai Erzsébet latinból dicséretet ka
pott -  tanára: dr. Kring Miklós.

A SZEMBE munkájának elismeréseként az MTA „Magyarosan” c. fo
lyóirat 1938. november-decemberi számában a következő írás jelent meg: 
, / í Budapest IV. kerületi Evangélikus Leánygimnázium nyelwédő munkássá
ga mind múltjánál, mind sokoldalúságánál és elmélyedő alaposságánál fogva 
valósággal mintaértékűnek mondható.”

Az énekkar 187 főből, a kamarazenekar 13 főből állt, és rendszeresen 
szerepeltek az iskolai ünnepélyeken és a Deák téri templomban.

A tornaünnepélyt a Fasori Gimnázium udvarán tartották.
1938 novemberében társasgépkocsi utazásra került sor. Rozsnyóra és 

Kassára utaztak, ahová egy-egy zászlót, összesen 1 185 P-t és természet
beni adományt juttattak: 140 kg lisztet, konzerveket, szalonnát, csokolá
dét, ruhát.

A kirándulások közül kiemelkedett a különhajóval tett utazás, ame
lyen 700 személy vett részt. A hajó a Szentendrei-sziget megkerülésével 
Tahiban kötött ki. 1938 nyarán első alkalommal béreltek Fonyód-Bélate- 
lepen egy 26 szobás villát. A tanárok felügyeletével többhetes nyári nya- 
raltatást szerveztek. A Lajos-lak adott otthont a nyaralóknak, ahol villany- 
világítás, vízvezeték, az udvaron teniszpálya és játszóhelyek voltak. A nya- 
raltatás havi díja: 100 P volt.

Az első osztályos szülők tea-estet rendeztek a felvidéki Magyar Elázak ja
vára. A növendékek gyűjtöttek a Kárpátalján harcoló katonáknak meleg ru
hára, az aszódi Petőfi szoborra és a Nyomorék Gyermekek Otthona javára.

Az 1939/40-es tanévben az iskolának 549 tanulója volt. Rendes ta
nárnak választották: Margitay-Becht Magda latin-német tanárt.

Bánkúty igazgató -  a püspöki hivatal elköltözését követően -  a Deák 
téri 4 szobás püspöki lakrészbe költözött, a II. emelet 12-be. A régi, négy
szobás lakását, a II. emelet 11-ben, mivel szomszédos volt az iskolával, az 
iskolához csatolták. Meghosszabbították a fizikai előadótermet és fizika 
szertárt létesítettek. Új helyre került a könyvtár és az orvosi szoba.
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A tanítás az állami tanterv szerint folyt. Az iskola kérésére a vallás- és 
közoktatási miniszter engedélyezte, hogy az V osztályban ne tanítsanak 
görög nyelvet.

A középiskolai tanulmányi versenyen első dicséretet kaptak: Koz
ma Gizella latin nyelvből -  tanára: dr. Kring Miklós, és Bánkúti Judit föld
rajzból -  tanára: dr. Steinert Katalin.

A rendkívüli tárgyak közül nagy érdeklődéssel folyt a rádiótanfolyam 
-  vezetője: Káply Elemér. A 30 felsőosztályos növendék a fogalmakkal és a 
hangolvasással ismerkedett. Többen elérték a hangolvasásban 30-as ütemet.

Télen a nagy hideg miatt, február 14-17 között csak a tanulók 1/3-a 
járt be.

A légvédelemi oktatásban -  a berendezések hiánya miatt -  elsősor
ban az ifjúság nevelése volt az elsőrendű feladat. Riadókat rendeltek el, és 
gyakorolták a levonulást az óvóhelyre. A hazafias nevelést szolgálta a Kár
pátaljáról szóló előadás, és más megemlékezések.

Az Önképzőkör módosított alapszabállyal működött ebben az évben: 
irodalmi, művészeti és természettudományi munkásságot fejtett ki.

A Sportkör ebben az évben dr. Leviusné Agárdy Ilona tanárnő vezeté
sével, torna, úszás, korcsolya, tenisz szakosztályokkal működött. A torna
ünnepélyt ebben az évben a díszteremben rendezték.

A cserkészcsapat tagjai resztvettek a Gödöllőn tartott I. PAX TING 
cserkészlány-világtalálkozón az V táborban. A csapat tagjai dicséretben ré
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szesültek. Ebben a tanévben a csapat vezetője ismét: Ádám Vilma volt, a 
tagok száma: 32 főt számlált. A szövetség által rendezett pontozási ver
senyben a csapat első helyezést ért el.

A Bajtárs-Segítőegyesület ez évben is gondolt a bajbajutottakra. Jut
tattak adományt a Nyomorék Gyermekek Otthonának és az árvízkárosul
tak javára. Csatlakoztak a budapesti ev. vallástanárokhoz és 1 157 pengőt 
ajánlottak fel egy sárszentmiklósi 9 gyermekes zsellér házának felépítésé
hez. A Mária Valéria-telep gyermekei számára az iskola tanulói saját ma
guk varrtak flanelruhákat, és meleg ruhaneműt juttattak.

Az iskola bekapcsolódott az állami filmoktatásba. A tanulók bérleti 
díjként félévre 1.10 P-t fizettek. Összesen 93 filmet tekinthettek meg. Ta
nári felügyelettel jártak az Operába, a Nemzeti Színházba, a Városi Szín
házba, a Filharmóniai Társaság hangversenyeire. Az előadások előtt dr. 
Zelenka Margit tanárnő ismertette a színdarabokat.

Év végén az ének- és zenekar ismét nagysikerű hangversenyt adott. 
A hagyományos tornaünnepélyt a Fasorban ez évben -  a leventeoktatás 
miatt -  nem lehetett megrendezni.

Május 30-án az MFTR 1 200 személyes „Szent-László” különhajóján 
Tahiba ment az egész iskola szülőkkel és hozzátartozókkal. Ott a Keresz
tyén Ifjúsági Táborban és a Duna-parton vidám szórakozással töltötték az 
időt. A kirándulásról mozgókép is készült.

Ezen a nyáron is sor került 2 hónapos fonyódi gyermeknyaraltatás- 
ra. A nyaralás havi díja 110 P volt. A szegényebb sorsú növendékek részvé
teli díjához a Volt Növendékek Egyesülete 252 P-vel járult hozzá. Összesen 
78 növendék nyaralt itt a két hónap alatt.

Fialka Margit, a gimnázium volt tanárának hagyatékából az iskola 
könyvtára 470 könyvvel gyarapodott.

Az 1940/41-es tanévben a tanulók létszáma 560 volt, a tanulók 80 %- 
a protestáns. Külön engedéllyel az V osztályban az angol és az olasz nyel
vet tanították.

A középiskolai tanulmányi versenyen Bede Piroska VIII. a II. helye
zést ért el, tanára: dr. Steinert Katalin.

A rendkívüli tárgyak közül újdonságnak számított a finn nyelv, ame
lyet 20 növendék tanult heti 1 órában ingyenesen Zongor Endre, finn 
követséghez beosztott ev. lelkész vezetésével. A rádiótanfolyam tagjai 
kezdő és haladó csoportban tanultak. A haladó csoportok a hangolvasás
ban elérték a 70-es tempót.

Az óraközi folyosóügyeletbe a VII-VIII. osztályos tanulókat is bevonták 
heti hat-hat fővel. Az evangélikus tanulók nagy része járatta az „Ifjú Évek” 
c. folyóiratot. (A főszerkesztője dr. Bánkúty igazgató volt, a szerzők között 
gyakran szerepeltek az iskola tanárai.)
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A SZEMBE ebben az évben -  Erdély visszatérése miatt -  Erdély 
nyelvét, szokásait, népművészetét tanulmányozta. A tanulók hazafias ne
velését szolgálták az Erdélyről, a kormányzó kolozsvári bevonulásáról tar
tott előadások, filmvetítések. Pénzt és többszáz könyvet gyűjtöttek és jut
tattak el Erdélybe.

1940-ben az iskola, a tankerületi főigazgató kezdeményezésére, test
vérintézményévé fogadta a marosvásárhelyi református leánygimná
ziumot. Termékeny levelezés indult meg a két gimnázium, valamint ki
sebb növendékei és két református elemi között. Ajándékok mentek innen, 
onnan pedig sok eredeti népművészeti tárgy, népköltési gyűjtemény érke
zett a SZEMBE szekrénye részére. 1941. január elején a marosvásárhelyi 
tanárok küldöttsége kereste fel az iskolát: Rakssányi Aranka igazgató, 
Rakssányi Etel, Kabdebó Erna és Frankovics Lászlóné Csató Júlia, hogy 
személyes kapcsolatot teremtsen a két iskola között. 1941 húsvétján pedig 
16 marosvásárhelyi tanuló 2 tanár kíséretében látogatott el az iskolába.

A tanulmányi kirándulásokat a háborús viszonyok akadályozták. 
Sok gyárba, üzembe nem jutottak be az osztályok, és a közlekedési nehéz
ségek miatt is gondok adódtak. A társasgépkocsival tett utak közül kiemel
kedett a II. a osztály (22 fő a II. osztályból, 11 fő a III-VI. osztályokból és 
2 szülő) 5 napos erdélyi kirándulása -  Jeszenszky Ilona és dr. Zelenka 
Margit szervezésében. Részlet a beszámolójukból: „Az út fő  célja Nagyvá
rad és Kolozsvár megtekintésén túl a marosvásárhelyi testvériskola megláto
gatása... Feledhetetlen marad a vendéglátó növendékek örömrivalgása a 
megérkezés pillanatában. Másnap meglátogatták a marosvásárhelyi iskola 
osztályait s jelmondatukkal búcsúztak tőlük: »Csonka Magyarország nem 
ország, Egész Magyarország mennyország!» Ezt könnyezve hallgatták első ét
kezésükkor, s kérték, hogy minden osztályban elismételve, tanítsák meg rá az 
ottani magyar lányokat is... Az egész út alatt meghatottan lehetett érezni Er
dély népének kitörő lelkesedését, boldogságát, mihelyt kocsijuk felírását elol
vasták: »A budapesti evangélikus leánygimnázium köszönti Erdélyt.»’’

Június 18-án az egész iskola az MFTR különhajóján -  összesen 750 
személy -  tett kirándulást a váci Pokol-szigetre.

A Sportkör tagjainak száma ebben a tanévben 139 fő volt. A kört Lé- 
vius Ernőné Agárdy Ilona vezette. Szakosztályai: torna, úszás, vívás, kor
csolya és turista szakosztály. A tornaünnepély ebben az évben is a díszte
remben volt. A február 21-22-i bajnoki korcsolyaversenyen Kékessy And
rea IV o. tanuló a harmadik lett.

Kékessy Andrea (1926-) a gimnázium tanulója volt az 1930-as évek végén és a 40-es évek 
elején. Műkorcsolyában egyéni és páros versenyeken versenyzett. 1948-ban olimpiai ezüst 
érmes lett. Világbajnoki, európabajnoki, főiskolai világbajnoki versenyek győzteseként lehe
tünk rá büszkék.
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A diákok takarékosságra nevelését szolgálta az ezévben megalakított 
Diákkaptár. Fő jövedelmi források voltak: nyersanyaggyűjtés (fém, csont, 
papír, rongy stb.), narancshéjgyűjtés a szertárak javára stb. Összesen 
4 200 P-t helyeztek el takarékpénztárban.

A nyári fonyódi gyermeknyaraltatáson két hónap alatt 90 növendék 
vett részt. A négyhetes fonyódi nyaralás 110 pengőbe került. Az elhelyezés 
egy 26 szobás villában történt.

Az iskola jeles tanárai az 1930-40-es években

Az iskola rendes tanárai az 1920-40-es években a következők voltak: dr. 
Bánkúty Dezső (1920-46) magyar-német-latintanár, dr. Bereczky Margit 
(1939-52) földrajz-természetismeret tanár, Bohár Gabriella (1936-44) 
magyar-latintanár, dr. Dömötör Miklósné Nőtel Elza (1931-44) német-an
goltanár, Fialka Margit (1918-38) természetrajz-vegytantanár, Filarszky 
Erzsébet (1927-52) mennyiségtan-természettan tanár, Glock Klára 
(1923-48) rajz-kézimunkatanár, dr. Gömöri Pálné Margitay-Becht Mag
da (1934-52) német-francia-latintanár, dr. Győry Aranka (1934-52) ma- 
gyar-latin-művészettörténet tanár, Habersack Gerda (1943-52) német
angoltanár, Hauser Henriette (1944-52) testnevelőtanár, Jablonowsky 
Piroska (1926-52) magyar-történelemtanár, Jankovits Viktorné dr. Stei- 
nert Katalin (1930-52) természettan-vegytan-földrajztanár, Jeszenszky 
Ilona (1917-48) magyar-földrajz-történelemtanár, Kapi-Králik Jenő 
(1929-42) énektanár, Káply Elemér (1938-47) mennyiségtan-természet
tan tanár, dr. Kállai Erzsébet (1945-50) latin-történelemtanár, Kozma 
Gabriella (1913-48) mennyiségtan-természettan tanár, dr. Kring Miklós 
(1935-42) latin-görög-történelemtanár, dr. Láng Margit (1920-36) latin
magyartanár, dr. Levius Ernőné Agárdy Ilona (1934-48) testnevelő tanár, 
Lovas Sarolta (1930-52) német-angoltanár, Martos Józsefné Sztrokay 
Piroska (1941-52) magyar-latintanár, dr. Remport Elek (1942-48) ma- 
gyar-latin-görögtanár, dr. Rezessy Zoltán (1940-46) történelem-latin-val- 
lástanár, Ruzicska László (1932-46) vallástanár, Télessy Dalma (1906-41) 
magyar-némettanár, dr. Veress Lászlóné Ulmer Ilona (1934-52) mennyi
ségtan-természettan tanár, Weltler Jenő (1942-52) énektanár, dr. Zelen- 
ka Margit (1924-52) magyar-német-bölcsészettanár.

Dr. Győry Aranka tanárnő így emlékezik vissza a gimnáziumban eltöl
tött időre: „Háromévi keresés, reménykedés, vagy csüggedés után végre állást 
kaptam a Deák Téri Evangélikus Leánygimnáziumban. Tizennyolc évig vol
tam a gimnázium tanára, és ezalatt az idő alatt két osztálynak az osztályfő
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nöke is. Iskolánk nyolcosztályos gimnázium volt: tízéves gyermekeket kap
tunk nevelésre, és felnőtt leányokat bocsájtottunk útra 18 éves korukban.

Katedrára azzal az alapvető céllal léptem, hogy igyekszem széppé, vonzó
vá tenni a diákok életét. Elhatároztam, hogy mindig egyforma mértékkel fo
gok mérni, nem lesznek kedvenceim, sem fekete bárányaim. Igyekeztem kö
vetkezetes lenni, indulatoknak, hangulatoknak nem engedni. 18 évet töltöt
tem a leánygimnáziumban, de ezalatt az idő alatt nem emlékszem többre, 
mint 2-3 alkalommal történt haragos rákiáltásra, -  azt is mélyen szégyell
tem később. Megszégyenítést, lenézést soha nem alkalmaztam. A fegyelmi 
ügyek legtöbbjét négyszemközti vagy csoportos megbeszéléseken oldottam 
meg. Hogy osztályom tagjait és körülményeit jobban megismerjem, minden 
családnál tettem látogatást. Minden évben tartottam úgynevezett szülői teát, 
ennek keretében műsorokat rendeztem. A műsorokban minden növendéket 
kivétel nélkül szerepeltettem kisebb-nagyobb szerepekben, hogy senki ne érez
ze magát mellőzöttnek. Nagy gondot fordítottam arra, hogy osztályaim ösz- 
szetartó közösséggé kovácsolódjanak. Osztályaim a legtöbbet kiránduló osz
tályok voltak az iskolában, múzeumlátogatástól kezdve az ország különböző 
tájainak megismeréséig terjedtek programjaink. Mint az irodalom tanára 
gyakran vittem nem kötelező sétákra az érdeklődőket. Ezeken a sétákon fel
olvastak egy-egy költő vagy író művéből, meglátogattunk művészettörténeti 
érdekességeket. Mindkét osztályom egymást szeretq, egymást segítő társaság
gá vált.

Ez persze nem akar öntömjénezés lenni. Hogy pedagógusi elképzelései
met miként valósítottam meg, arról volt tanítványaim számolhatnak be hite
lesen. Hibámnak rovom fel, hogy -  zárkózott alaptermészetű révén -  nem 
tudtam kellőképpen közvetlen lenni. Ezért voltak, akik hidegnek tartottak. 
Általános vélemény volt, hogy szigorú vagyok, követelményeimben gyakran 
merev. Szigorúságom azonban csak a követelményekre vonatkozott. Meggyő
ződésem volt, hogy követelmények nélkül nem lehet színvonalat tartani, em
bert formálni. Nem viseltem el a hazugságot, a csalást. Mivel bíztam tanítvá
nyaimban, fájdalmasan érintett, ha félre akartak vezetni, be akartak csapni.

Mindig voltak az osztályomban, akik háborogtak a szigorúságom miatt. 
De a volt tanítványok között ma már egy sincs, aki kárhoztatná a szigorú 
követelményeket. Iskolán kívül -  kirándulás, séta, múzeumlátogatás stb. -  
mindig oldott volt a hangulat.”

103



4. A II. világháború évei

Az első háborús tanév az 1941/42-es volt. A tanulók száma 589 főre 
emelkedett. A tanári karban a háborús körülmények nem okoztak semmi 
zavart. Káply Elemér katonai beosztásban is dolgozott.

A növendékek hazafias nevelését szolgálta az az intézkedés, hogy 
minden délben 12 órakor „hazafias imát” mondtak a harctéren harcoló
kért: „Elhangzott a déli harangszó, a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. 
Emlékezzünk élő hőseinkre is -  hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem 
adta kezébe a fegyvert és ő bátran elfogadta. A haza határaiért kockán forog 
a magyar katona élete. Könyörögjünk érte és itthoni szeretteikért. Kérjük Is
tent, védje meg a jó magyar fegyvert, a drága magyar életet!”

A vallásos nevelést szolgálták a téli hónapokban tanítás előtt tartott 
reggeli könyörgések. A másvallásúak -  pl. a reformátusok -  a Soli Deo 
Gloria csoportokba épültek be.

Az 1941/42-es tanévben az önképzőkör felvette „Reményik Sándor” 
nevét. A körnek a következő szakosztályai működtek:

Irodalmi szakosztály: Jablonowsky Piroska vezetésével -  vers- és 
német prózafordítással foglalkoztak. Az irodalmi szakosztály nívós pályá
zatokat írt ki, a magyar és a világirodalom becses értékű műveinek meg
szerettetésén fáradozott.

Művészeti szakosztály: dr. Győry Aranka vezetésével -  a képzőművé
szet történetével, rajzpályázattal, kiállítások és tárlatok megtekintésével, a 
diákok lakásán tartott házi hangversenyek tartásával, lemezhallgatással 
foglalkoztak.

Természettudományi szakosztály: dr. Steinert Katalin vezetésével -  
a kémia, a fizika, az orvostudomány, a földrajz, a biológia köréből vették 
témáikat, tanulmányozták a Búvár c. folyóiratot.

Bölcseleti szakosztály: dr. Zelenka Margit vezetésével „Bőhm Károly 
Bölcseleti Szakosztály” néven -  egy-egy filozófus életét, munkásságát ta
nulmányozták, lélektani megfigyeléseket végeztek. Felhívására 20 növen
dék jelentkezett nyári szeretetszolgálatra, a Gyermekvédő Liga nyaraltatá- 
sában való segédkezésre.

Állandó levelezést folytattak a marosvásárhelyi testvérintézettel.
Pénzadományt küldtek nekik jótékony célra. A „Diákkaptár” útján 800 P 
kölcsönt adtak Gyergyócsomafalva (Erdély) községnek, így az országos 
versenyben II. helyezést értek el. Könyvet küldtek a visszatért Muraközbe 
és vendvidékre,

A Gyámintézet utódja az Evangélikus Diákszövetség 1 000 P-t kül
dött a FÉBÉ hűvösvölgyi templomára. A Vöröskereszt közvetítésével kötött 
érmelegítőket küldtek a fronton harcoló katonáknak.
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Több kirándulásra is sor került a tanév folyamán. Májusban három 
osztály, köztük a VI. osztály vasúton ötnapos kiránduláson Kolozsvárt és 
Marosvásárhelyt kereste fel. Költő Lászlóné Jánky Zsuzsanna visszaem
lékszik arra, hogy „a kolozsvári operában előadást tekintettek meg és virá
got helyeztek el Reményik Sándor sírjára. Idegenvezetőjük Kolozsváron Járosi 
Andor volt.” A III. b és a IV osztályosok 3 napra Kolozsvárra és Nagyváradra 
utaztak. A III. a osztály Újvidékre és Szegedre ment 4 napos kirándulásra.

A nyári fonyódi nyaraláson a 9 hét alatt 126 tanuló vett részt. Az 
üdülés négy hétre 125 P-be került.

Az 1942/43-as tanévben a tanulók száma 565 fő volt. Ebben a tanév
ben került az iskolába Weltler Jenő énektanár, aki az énekkari munkát az 
előző évek magas színvonalán végezte.

A középiskolai tanulmányi versenyen Ozoray Mária természetrajzban 
a II. lett -  tanára: dr. Steinert Katalin, Schneirer Erzsébet földrajzban V 
lett -  tanára: Jeszenszky Ilona. E két tanuló 7 pontot gyűjtött, így az isko
la a leánygimnáziumok között az I. helyezést érte el.

Az iskolai évkönyv a SZEMBE tevékenységéről is tudósít. A harctéren 
küzdő honvédek számára ruhagyűjtést szerveztek, kötöttek 140 pár érme
legítőt, hósapkát, térd- és testmelegítőt, valamint gyűjtöttek írószert, 
könyvet, használati cikkeket, szeretetcsomagot állítottak össze.

A Diákkaptár nyersanyaggyűjtést szervezett: papírt és fémet gyűjtöt
tek.

Az 1943/44-es tanév megnyitására 1943. november 5-én került sor, a 
tanévzáróra 1944. március 31-én. A tanévben az államsegély 44%-ról 
60%-ra növekedett, amely tehermentesítette az egyházat. A tanulók lét
száma 636 fő volt.

Az írásbeli érettségi -  légiriadók közben -  1944. április 3-6-ig, a szó
beli: április 11-15-ig zajlott. Költő Lászlóné Jánky Zsuzsanna, aki ekkor 
érettségizett, visszaemlékszik arra, hogy milyen nehézségek között készül
tek az érettségire. Már szeptembertől lakásokon, irodákban gyűltek össze, 
hogy készülni tudjanak. Vizsgázott 41 rendes tanuló és 1 magántanuló. 
Továbbtanult: 5 orvostudományi karon, 8 bölcsészettudományi karon, 1 
teológiai fakultáson, 1 tanítóképzőben, 3 gyógyszerész tanfolyamon, 4 ve
gyészmérnöki karon, 7 művészeti főiskolán, 3 védőnő. A többiek közhiva
talba álltak, otthon maradtak vagy nem döntöttek.

A tanévben Káply Elemér és Weltler Jenő hadiszolgálatra vonult be, 
dr. Rezessy Zoltán tábori lelkészként Oroszországban szolgált.

Rohamosan nőtt az iskola létszáma, ezért az egyes osztályokba felve
hető tanulókról -  maximum 60 fő -  külön püspöki rendelet intézkedett. A
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magánvizsgára jelentkezettek száma is nőtt, tekintettel a háborús időkre, 
de a bejelentkezettek közül sokan nem tudtak felkészülni a vizsgára.

A tanulók vallási aránya a következő volt: 58% evangélikus 25% 
egyéb protestáns. A nem evangélikus tanulók -  református, katolikus, izra
elita -  hitoktatását külön hitoktató végezte. A tanítás 1/2 9-kor kezdődött. 
Ebben a tanévben 8-1/2 9-ig reggeli könyörgéseket tartottak, amelyeket a 
vallástanárok vezettek. Konfirmációi oktatásban 52 növendék vett részt.

Az énektanár a tanulókból kamaraegyüttest szervezett. Többször vi
déki körúton jártak: pl. Hatvan-Gyöngyös, Hegyeshalom-Rajka.

Kirándulás az év folyamán alig volt, megcsappant a hangverseny- és 
mozilátogatás.

A légoltalmi intézkedések során az alagsorban a pincét megerősítet
ték, és 450 személy befogadására alkalmas óvóhelyet hoztak létre. Légive
szély esetén a közelben lakók szülői beleegyezéssel hazamehettek. A 7-8. 
osztályosokat mentőkké képezték ki. Az iskola a szükséges felszereléseket 
beszerezte.

Az 1944/45-ös tanévet miniszteri rendeletre október 2-án nyitották 
meg. Október 29-ig tanítottak. A tanulólétszám 100-zal kevesebb volt a ta
valyihoz képest. Beíratáskor 25 menekült tanuló is jelentkezett. A kisebb 
létszámnak megfelelően 12 osztályt nyitottak, párhuzamos osztály csak az 
I., II., IV, V osztály volt.

Az iskolafenntartó egyház a püspök (dr. Raffay Sándor) nyugalomba 
vonulásakor, az igazgató indítványára, az iskolát róla nevezte el. Neve: 
Budapesti evangélikus Raffay Sándor leánygimnázium.

A tanárok közül Káply Elemér a fronton teljesített szolgálatot, Ruzics- 
ka Lászlót az Országos Protestáns Árvaház igazgatásával bízták meg. Óráit 
részben dr. Rezessy Zoltán vette át. Novemberben behívót kapott a két is
kolaszolga, Bánlaki Lajos és Tóth István is.

A tanárok között általában politizálás nem volt -  olvasható a püspök 
úrnak az 1944/45-ös tanévről tett 1945. március 12-én tett igazgatói je
lentésben. Senki nem volt semmilyen pártnak tagja, rokonszenvét az isko
lában senki nem fejezte ki.

A tanítás idejét sokszor bombariadó zavarta meg. A hónap közepére a 
tanulólétszám a felére csökkent. Közben októbertől az iskolában taní
tott délutánonként a fiúgimnázium.

A tanítás október 29-ig tartott. A tanulóknak karácsonyig kijelölték az 
anyagot, a távollévők írásban kapták meg az elvégzendő anyagot. A tanári 
kar lassan szétszéledt. Többen a Dunántúlra menekültek, volt aki külföldre.

Novembertől a Deák téri gyülekezet körzetében lévő gyermekek ré
szére foglalkoztató órákat szerveztek 2 csoportban: egyet az alsó tagoza
tos, egyet a felső tagozatosok részére. A növendékek száma egyre csökkent.
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Ekkor már gépkocsiosztag foglalta el a tornatermet és környékét. Ka
rácsony 2. napján rohamtüzérek vették igénybe az egész iskolát. Ezután 
hol magyar, hol német, hol orosz csapatok voltak az épületben. Részlet az 
igazgatói jelentésből:

„Az ostrom alatt 200 személynek volt otthona az iskola óvóhelye. A ház 
lakóin kívül itt tartózkodott dr. Rezessy Zoltán vallástanár, Welder Jenő kán
tor, dr. Steinert Katalin tanárnő, dr. Bánkúty Dezső családjával, azonkívül 
sok menekült és az Alföldy utcai tanoncotthonból kibombázott fiatal, akik 
december 21-től február 1-ig tartózkodtak az óvóhelyen. Itt volt összesen 8 
lelkész, akik esti áhítatot tartottak és látogatták a közelben lakó híveket.

Körben szinte minden épület kiégett. Különösen nagy veszélyt jelentett a 
közeli városháza kiégése, de szerencsére tűzőrségünk Rezessy Zoltán tűzoltó 
parancsnoksága alatt derék munkát végzett. Tűzőrséget állítottunk, akik éj
jel-nappal vigyáztak.

Az épület az ostrom alatt 50 súlyos belövést, bombát, aknát kapott. A te
tő megrongálódott, sok helyen eltűnt, ezért az épület ázott. A Kamermayer 
utca felöli oldalon falomlás történt. A díszteremben és a könyvtárban foszfor
bomba okozott tüzet. A tüzet a ház lakói még idejében eloltották, így jelentő
sebb kár nem keletkezett. Különösen Güttler Vilmos és dr. Kékén András lelké
szek vették ki részüket a munkából, de voltak akik kivonták magukat a mun
kából. Ablakok nem voltak, az ajtók sok helyen megrongálódtak.

A megszálló csapatok minden szekrényt feltörtek, sok mindent elvittek, 
összetörtek. A taneszközök jó része tönkrement. Az egész hanglemezgyűjte
mény elveszett. Az épületben se gáz, se villany nem volt.

Az ostrom alatt Budán meghalt Filarszky Zoltánná testnevelő tanár két kis
gyermekével óvóhely összeomlás miatt. Tragikus módon -  idegösszeomlást ka
pott -  vesztette életét Bohár Gabriella rendes tanár. Az ostrom alatt hunyt el 
Mágocsi-Dietz Sándor felügyelő és Mikola Sándor főgimnáziumi ny. igazgató is.

Az ostrom után megkezdődött az iskola és környékének helyreállítása. 
Az osztályokból eltávolították a szemetet és a törmeléket, padokat állítottak 
be. Ebben a munkában az igazgató kevés segítségre számíthatott. Csak Bán
kúty Judit, Habersack Gerda, Glock Klára (néhányszor), dr. Fridrich Károly 
segédlelkész, dr. Rezessy Zoltán és dr. Bánkúty Dezső vették ki részüket.

1945. március 19-én újra megkezdődött a munka. A második évnyitót a 
tornateremben tartották, ahol dr. Kékén András Deák téri lelkész és dr. Bán
kúty Dezső beszélt és a Himnusz hangjai mellett öntött bizalmat az egybe
gyűlt szívekbe.

Eleinte az alsóbb osztályok hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, a felsőbb 
osztályok kedden és csütörtökön és szombaton jártak be. Naponta 7-8 30 per
ces órát tartottak, melyre 200 tanuló járt be. Először nyolc osztálytermet si
került megnyitni.

Húsvét után 9-1-ig 40 perces tanítás volt 10 osztálynak.”
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5. A nehéz évek 1945-48-ig

1945. március 21-én a Budán lakó tanárok a Ferencz-József híd megnyitá
sával munkába állhatták. Ekkor a beírt tanulók száma: 700 volt. A bejáró 
tanulók a hét egyes napjain jártak be, számuk 500 fő volt. A többiek minisz
teri utasításra otthon készültek, illetve a hét bizonyos napján jöttek iskolába.

A tanév során több menekült tanár kapott beosztást, akik az ország 
különböző városaiból kerültek Budapestre, és a hiányzókat helyettesítet
ték. Két tanár katonai szolgálatban volt.

1945. június 28-án Weltler Jenő vezetésével az énekkar nagyszabású 
hangversenyt rendezett a Molnár u. 11-ben -  a Katolikus Kör kamarater
mében -  a helyreállítási költségek fedezésére. A Protestáns Árvaháznak 
1 000 pengőt juttattak. A MADISZ (Magyar Diák Szövetség) működésén 
kívül más egyesületi munka a tanév folyamán nem folyt.

Az 1945/46-os tanév 13 osztállyal: 606 tanulóval és 25 rendes tanár
ral indult. Rendes tanári kinevezést kapott: Bánkúty Judit (faMfojttörté
nelem), Habersack Gerda (angol-német) és dr. Kállai Erzsébet (latin-tör
ténelem), mindhárman az iskola volt tanítványai voltak. Új tanárok az 
iskolában: dr. Remport Elek a fiúgimnáziumból és Hauser Henriette a 
kolozsvári református gimnázium testnevelő tanára. Ez évben az öt külföld
re távozott tanár közül három visszatért. Továbbra is távol volt: dr. Dömö
tör Miklósné és Káply Elemér. Nehézséget jelentett, hogy a tanév során 
hárman hosszabb ideig betegszabadságon voltak. Dr. Bánkúty Dezső be
tegszabadsága alatt (1946. május 10-től) dr. Remport Elek látta el az igaz
gatói teendőket.

Az osztályok elhelyezésével gondok adódtak. Voltak 70-es létszámú 
osztályok, habár a tanulók a nagy hideg miatt a téli hónapokban nem tud
tak bejárni. A teremhiány miatt a párhuzamos nyelvi órákat nem tudták 
megtartani, a szakórákat az osztálytermekben tartották, így a kísérleteket 
nem lehetett bemutatni. A rajztantermet az egyház dán konyha részére 
vette igénybe. A nyelvtanításban változás állt be. A szülők kívánságára az 
első idegen nyelv az angol volt. Emellett lehetett választani németet, fran
ciát és olaszt.

A minisztérium és a szülők támogatásával megindult az épület tata
rozása, a kiégett ajtók és ablakok pótlása, üvegezés, a tető rendbehozása.

A fűtéssel is sok baj volt. 1945. október 21-től 6-6 félórában más
naponként jártak be a tanulók, mert csak 3 termet tudtak fűteni. A téli szü
net 1 hónapos volt. Ezután csak egy termet tudtak fűteni, ezért minden 
osztály hetente csak egyszer járt be. Február 9-től két tantermet, március 
18-tól az összes tantermet fűtötték. A nehéz körülmények ellenére a taní
tás a lehető legnagyobb gondossággal folyt.
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A vallásos nevelés alkalmai voltak a Deák téri sekrestyében a minden
napi könyörgések, ahol a növendékek önként imaközösséget alakítottak. 
Kékén András Deák téri igazgató-lelkész és Ruzicska László vallástanár tá
mogatták a közösséget.

Beindultak az önképzőkörök és a cserkészet is. A szeretetmunkát a 
gazdasági nehézségek akadályozták. Ennek ellenére több tanuló részesült 
tandíjmentességben vagy kedvezményben. Az egyház és a jótékony szülők 
adományaikkal segítették a tanulókat. A dán konyha adományából csoko
ládét, cukrot kaptak és állandó étkezést élveztek. Jancsó Erzsébet VIII. o. 
iskolatárs kórházi ápolására gyűjtést szerveztek. A Nyomorék Gyermekek 
Otthona részére 83 millió P-t és játékokat gyűjtöttek.

Az 1946/47-es tanévben a tanulók száma 688 fő volt. Ekkor jelent 
meg az utolsó évkönyv. Az igazgató 1946. szeptember 1-jével nyugdíjba 
vonult. Az új igazgató: dr. Remport Elek, helyettese: Jablonowsky Piros
ka lett. Dr. Rezessy Zoltán vallástanárt a létszámcsökkentő bizottság elbo- 
csájtotta, Ruzicska László vallástanár helyett pedig, árvaházi elfoglaltsága 
miatt, dr. H. Gaudy László vallástanítási igazgatót és dr. Kékén András 
igazgató-lelkészt kérték fel a hittan órák megtartására. Káply Elemér to
vábbra is Nyugaton volt fogságban.

A tanév 1946. augusztus 21-ével indult, korábban a szokottnál, mivel 
a téli időszakban nehézségek voltak várhatók. A tanítás reggel 1/2 9-kor 
kezdődött, 45 perces órák voltak.

Ebben a tanévben, a rendelkezések értelmében, megnyílt az általá
nos iskola 5. és 6. osztálya. Az 5. osztályban mindenki angol nyelvet ta
nult. Rendkívüli tárgyak voltak: művészeti rajz, gyorsírás, külön torna.

A budapesti tankerületi főigazgatóság által szervezett tanulmányi pá
lyázaton és versenyen Kovács Vera VIII. o. tanuló magyar irodalomból a 
II. helyen végzett -  tanára: dr. Remport Elek, Liber Gizella VIII. o. tanuló 
pedig rajzból III. helyen dicséretet nyert -  tanára Glock Klára.

Az elmúlt tanévben a díszterem felújítási munkái folytak. Összesen 
93 000 P-t költöttek az egyház és a szülők a helyreállításra.

Az őszi hónapokban tánctanfolyamot szerveztek a fasori diákokkal. 
1947. március 29-30-án a növendékek előadták Pergolesi: Stabat Mater 
c. művét zenekari kísérettel, Weltler Jenő énektanár vezetésével. Április' 
26-án az ifjúság műsoros előadást rendezett a díszterem helyreállítására. 
A betanításban Bánk László -  a Pesti Színház rendezője, volt fasori diák, a 
táncszámok betanításában Hauser Henriette testnevelő tanárnő, okleveles 
tánctanár működött közre.

1947 nyarán ismét fonyódi gyermeknyaraltatásra került sor.
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Ezidőben a következő egyesületek működtek:
1. „Reményik Sándor” Önképzőkör: irodalmi, természettudományi, 

művészettörténeti, filozófiai szakosztállyal.
2. Evangélikus Diákszövetség (két év szünet után indult újra).
3. Segítő Egyesület (egy év után indult újra).
4. Sportkör: korcsolya, sí, úszó és tenisz edzések voltak.
A KISE országos atlétika versenyén Asch Márta súlydobásban II. lett, 

Mangold Klára diszkoszvetésben II. helyezést ért el és az összesített ver
senyben az iskola a II. helyezést érte el a leányiskolák pontversenyé
ben. A Magyar Atlétikai Szövetség ifjúsági versenyén Asch Márta súly
dobásban I. helyezést, Pénzes Margit távolugrásban I. helyezést ért el.

A 90. sz. Kossuth Lászlóné cserkészleánycsapat 2 családban 16 tag
ból állt.

Az 1947/48-as tanév igen nehéznek bizonyult. Már 1947-ben fakul
tatív lett a vallásoktatás. A felekezeti iskolaügy nagy mértékben állami 
befolyás alá került. A tanügyi irányítás és ellenőrzés szinte teljesen tért 
hódított. Az egyházi iskolában állami tantervet használtak és állami tan
anyagot tanítottak. Az 1947/48-as tanévtől a minisztérium által kiadott 
tankönyvek használatát rendelték el, kivétel a hit- és erkölcstan tankönyv.

A pesti evangélikus egyház iskolabizottságának 1948. február 2-án 
tartott üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazta dr. Remport Elek igazgató 
jelentését az iskoláról:

„Az intézetnek 722 tanulója van, 368 az általános osztályokban, a gim
náziumban 354. ... A tanári testület létszáma: 21, 1 betegszabadságon van. 
A tanítást az osztályok száma miatt csak két szükségteremmel lehet megolda
ni, de nincs tanterem. A tanteremhiány miatt jövőre csak 6 gimnáziumi 
osztályt lehet nyitni... A két altiszti állás közül az egyik nincs betöltve, a má
sik altiszt hadifogságban van... Az ifjúsági egyesületek rendben működnek. 
Diákönkormányzat nincs. A negyvennyolcas bizottság működik.”

Ugyanezen az ülésen dr. Kékén András Deák téri igazgató-lelkész több 
kérdésre hívta fel a figyelmet: „Az általános iskolák átszervezésével a Deák
téren súlyos a kérdés. Az iskola túlzsúfolt. Még további osztálytermekre lenne 
szükség, de a kérdést meg kell fontolni. Újabb emelet építésével, ...vagy más 
módon meg kell oldani a kérdést. Nincs udvar, egészségtelen, hogy a szünetet 
a folyosón összezsúfolva töltik a tanulók... A ráépítést az egyház a maga ere
jéből nem tudja elvégezni. Az iskoláink fenntartásának akkor van értelme, ha 
a tantestület valamennyi tagja evangélikus ember. A vallástanítás kérdése is 
rendezetlen mindkét iskolában. A leánygimnázium vallástanára a Prot. Ar- 
vaház igazgatója is. A két állás munkája maradék nélkül nem oldható meg... 
Iskoláink sorsa bizonytalan. Ha megvonják az államsegélyt, vagy le kell mon-
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dánunk az iskolákról, vagy vállalnunk kell azok fenntartását a magunk ere
jéből. .. Ezeken a kérdéseken már előre kell gondolkodni. ”

1948-ban államosították a Deák-téri evangélikus általános iskolát 
és a nyolcosztályos leánygimnázium alsó négy osztályát. A tanárok 
közül a polgári tanár képesítésű tanárok átkerültek az állami iskolába: Je
szenszky Ilona, Glock Klára, dr. Levius Ernőné Agárdy Ilona és Kozma Gab
riella.

1948 szeptemberében az államosítás örömmámorában úszott a sajtó. 
Uj jelszó jelent meg: „Építsük újjá az iskolákat!” Miért igyekezett a kor
mány államosítani? Mert a felnövekvő generációban, a fiatalok ideológiai 
nevelésében látta a szocialista társadalmi rendszer megszilárdulását, s ide
genkedett az egyházi iskolától.

6. A leánygimnázium utolsó évei 1948-52-ig

Az 1949/5O-es tanév nagy változások közepette telt. Az iskola az új 
középiskolai reform kapcsán általános gimnáziumként nyílt meg. Előtér
be került a természettudományos oktatás. Az I. osztály külön reál és külön 
humán tagozattal indult. A II. osztály vegyesosztályként humán és reál ta
gozattal nyílt meg. A III. és IV osztályok párhuzamosak voltak. Az I-II. osz
tályban oroszt, a III-IV osztályban angolt és franciát lehetett tanulni. A 
tanítást a politikai gazdaságtan és a filozófia tantárgyakban „a tankönyv- 
hiány, majd a magasszínvonalú új tankönyvek” hátráltatták. -  olvasható az 
igazgató ,Az 1949/50. iskolaév története” c. jelentésében. Majd a kö
vetkezőképpen folytatódik a jelentés: „Januártól kezdődően az iskola bele
kapcsolódik a Nevelj jobban mozgalomba. ” A tanárok ideológiai és szakmai 
továbbképzése során a tanárok előadásokat, könyvismertetéseket tartot
tak, szemináriumokon vettek részt. Három nyelvtanár orosz kezdő, illetve 
haladó tanfolyamra volt beosztva.

A munkás és dolgozó parasztszármazású tanulók felkészülését segítet
te naponta 2-4-ig a korrepetáló szoba díjmentesen. Nehézséget okozott, 
hogy a tanulókat élelmezni nem tudták, sok tanuló az iskolától távol la
kott, ezért többen nem tudtak délután itt maradni. A Diákszövetség részt 
vett az ünnepségek megrendezésében: „kapott szövegek, kultúrműsor füzetek 
alapján állították össze” a műsort. Az ünnepélyek száma az előző évekhez 
képest megnőtt, főleg a kommunista emlékünnepek lettek gyakoribbak: 
pl. „nov. 7. Okt. Nagy. Szoc. Forrad. emlékünnepe, dec. 21. Sztálin 70. szü
letésnapja, jan. 21. Lenin haláláról megemlékezés, febr. 23. Szovjet Vörös 
Hadsereg emlékezete, márc. 4. Nemzetközi Nőnap, ápr. 4. Felszabadulás
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ünnepe, ápr. 29. Május 1-i ünnepély...” -  olvasható a jelentésben. 
Filmvetítések mellett az ifjúság látogatta az Ifjúsági Színház előadásait. 
Kisebb, de 2-3 napos kirándulásokra is sor került a tanév folyamán.

Az 1950/51-es tanévben a 7 osztályban a tanulólétszám az általános 
gimnáziumban 328 nyilvános tanuló és 27 magántanuló volt. A tanulók val
lási megoszlása: evangélikus: 139, református: 65, unitárius: 2. Vallásokta
tásra jelentkezett az evangélikus tanulók 85%-a, az összes növendék 64%-a.

A tanévnyitó istentisztelet szeptember 2-án délután volt a fasori 
templomban.

Már a tanévkezdésre új tankönyvek jelentek meg. Az I-III. osztályok
ban oroszt tanítottak, az I. osztályban a magyart és az oroszt -  a hatéko
nyabb munka érdekében -  osztott csoportban oktatták. A korrepetáló szo
ba látogatását segítette, hogy az I. félévben ebédet tudtak biztosítani.

Folytatódott a „Nevelj jobban!” mozgalom. Az iskolában is megalakult 
a DISZ. Tanuló, illetve érettségi brigádok alakultak. „A DISZ kultúrmun- 
kája tükröződött az iskolai ünnepélyeken a műsorok összeállításában. A mű
sorokon rendszeresen szerepelt a hangulatbrigád (énekkar Weltler Jenő tanár 
vezetésével, és a tánccsoport is többször Hauser Henriette vezetésével.) ...a III. 
osztály DISZ-e a fasori DISZ-szel együtt előadta Gogolj Revizorát.” -  írta az 
igazgató „Az 1950/51. év története” c. jelentésében. A DISZ 30-as csopor
tot szervezett nyári mezőgazdasági munkára az Érdi Állami Gazdaságba.

A Szülői Munkaközösség szeptember 21-én alakult meg. A tanév fo
lyamán a Szülők Iskolája 10 előadást szervezett. A szülők áldozatkészsége 
segítette az iskolát: könyveket vettek, támogatták a szertárakat, szociális 
támogatást juttattak a rászorulóknak.

A tanévben meglátogatta az iskolát Dezséry László püspök és Kemény 
Lajos esperes. A fenti igazgatói jelentés így folytatódik: ,7! bányakerület 
ezidénjól tanuló, megfelelő szociális körülmények között lévő tanítványaink
nak 36 000 Ft. évi összeg tandíj kedvezményt ill. sok esetben teljes tandíj el
engedést adott. A növendékek tanári kísérettel részt vettek a reformáció isten
tiszteleten, utána nagytermükben reformáció emlékünnepet tartottak... Meg
jelentek a Bach hangversenyen, valamint a növendékek énekeltek a Lutherá- 
nia énekkarban... A tanévzáró istentisztelet június 12-én volt. Március 12-én 
az ev. növendékek részére böjti csendes napot tartott az iskola, valamint má
jus 12-én megtartotta az év végi szokásos bűnbánati napot is. A növendékek 
körzetükben vettek részt az ifjúsági istentiszteleteken általában.

II. 3. és 4-én részt vett az egész nevelő testület a Foton tartott konferen
cián. ”

Az 1952-es év eseményeiről az „Evangélikus Élet” c. egyházi hetilap 
hírei és a „Tanári testület jegyzőkönyvei” (1952. június 14-i, június 25-i, 
június 28-i) alapján nyerhetünk képet.
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„A bányai egyházkerület iskolabizottsága 1952. jan. 10-én a nevelőtes
tület egyhangú ajánlására egyhangú határozattal dr. Jakabfi László tanár
ral töltötte be a Deák-téri Leánygimnázium igazgatói állását. ”

1952. január 31-én Dezséry László püspök „Bizalmas” levelet küldött 
az igazgatónak az 1952/53-as tanév beiskolázásról. Ebben értesíti az igaz
gatót, hogy a közoktatásügyi miniszter értesítése alapján a következő tan
évben két osztályba 80 tanuló vehető fel.

„A Budapesti Evangélikus Leánygimnáziumban a IV osztályosok műso
ros estet rendeztek. Előadták Csehov: Háztűznéző c. vígjátékát. Az est nagy 
sikerrel zárult. A tiszta jövedelmet a IV. osztályosok támogatására fordítot
ták. ”

„A magyar és világirodalmi szakkör legutóbb az Antigonét, majd Maka
renko: Az új ember kovácsa c. művéből mutatott be részleteket... Az énekkart 
gyakran kérik fel a kerület legkülönfélébb társadalmi szervei szereplésre...”

„A II. reál osztály tanulói előadták Kisfaludy: Kérők c. vígjátékát. Az 
előadás jövedelmét tanulmányi kirándulásra fordítják. ”

„Május 13-án zajlott le a IV. osztályba járók búcsúzása. Az ifjúság ne
vében Bernáth Zsuzsi DISZ titkár és Újhelyi Erzsébet, a IV. osztályosok ré
széről Vágh Mária beszélt. Az iskola részéről az igazgató beszélt. Az érettsé
gi ideje: május 15, 16, 17, 19. Az érettségi elnöke: Gádor András.

Az „Evangélikus Elet” 1952. június 15-i számában megjelent tudósítás 
szerint ,y\ bányai egyházkerület püspöke jutalmazta az evangélikus fiú- és 
leánygimnázium jó pedagógusait -  Dezséri László bányakerületi püspök a 
budapesti leánygimnázium tanárai közül: 1. Dr. Zelenka Margit, 2. Hauser 
Henrietta, 3. Weltler Jenő tanároknak egyenként 300 Ft. pénzjutalmat ado
mányozott és kifejezte az egyház az egyházkerület köszönetét és megbecsülé
sét az iskolák jó pedagógusai felé.”

Az 1951/52- es tanévben az iskola igazgatóhelyettese: Jablonowsky 
Piroska volt.

Osztályfőnökök: I. reál: dr. Zelenka Margit, II. reál: dr. Veress László- 
né, II. humán: Varga Jenőné, III. reál: Jankovits Viktorné, III. humán: dr. 
Győry Aranka

Az érettségiző osztály osztályfőnöke: Habersack Gerda
Érettségizett: 38 növendék.
A tanárok névsora: dr. Bereczky Margit, Filarszky Erzsébet, dr. Gö- 

möri Pálné, Lovass Sarolta, Csaba László, dr. Martos Józsefné Sztrokay Pi
roska, Hauser Henriette, Weltler Jenő, ...
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7. A leánygimnázium államosítása

Az Evangélikus Élet 1952. július 27-i számában a következő tájékoztatás 
jelent meg az evangélikus gimnáziumokról: ,A Déli Evangélikus Egyházke
rület presbitériumának és közgyűlésének 1952. július 18-án tartott ülései, 
valamint a pesti egyházközség elnökségének 1952. július 16-án tartott ülése 
-  támaszkodva a bányai egyházkerület iskolabizottságának, presbitériumá
nak és közgyűlésének tárgyalásaira -  határozatot hozott, mely szerint a bu
dapesti Evangélikus Leánygimnáziumot átadja a Magyar Népköztársaság 
Kormányának azzal a kéréssel: illessze be a maga iskolarendszerébe. E hatá
rozatokat az egyházkerületi iskolák fenntartásának pénzügyi és elvi kérdé
seiről folytatott belső tárgyalások alapján hozták.

A budapesti Evangélikus Fiúgimnázium és a budapesti Evangélikus 
Leánygimnázium állami átvétele folyamatban van.

A már foganatosított felvételek alapján az illetékes közoktatásügyi ható
ságok gondoskodnak a felvett növendékek továbbtanulásáról, illetve beisko
lázásáról, valamint az iskolák minden tanárának átvételéről."

Az 1952. június 28-i, az utolsó tantestületi értekezleten az igaz
gató a következő beszédet mondta: „...A tanév munkáját iskolánk az év 
elején kitűzött terv alapján végezte. ...A nyári munkával kapcsolatban nem 
lehet tervet készíteni, de kéri a szertárak őreit, hogy a következő hét folya
mán pontos leltárát készítsenek. A leltárban külön jegyzéket készítsenek azon 
tárgyakról, melyek társadalmi munkával kerültek az iskola birtokába. Külön 
leltárban tüntetendő fel a könyvtárak teológiai vonatkozású anyaga. A leltár
jegyzékek legyenek pontosak, hogy az átadásnál ne legyenek zökkenők... A 
bukott tanulók munkáját meg kell szervezni, hogy ősszel sikeresen tehessenek 
javító vizsgákat...

A tankönyvbegyűjtés munkáját Csaba László végzi. Az iskola megszünte
tésével kapcsolatban előálló új helyzet befolyásolja a tankönyvbegyűjtés mun
káját...

Munkatársai közül elsősorban Jablonowsky Piroskának mond köszöne
tét, aki igazgatói munkájában segítette és többször helyettesítette. Megbízha
tó, szívesen dolgozó kartárs volt... Jankovits Viktorné, irodavezető, fáradtsá
got nem nézve egész nap, sőt sokszor éjtszakai munkával is mindig időre, a 
legnagyobb pontossággal látta el feladatkörét... a tantestület és a maga nevé
ben is hálás köszönetét mond. A tandíjnyilvántartásért Filarszky Erzsébet
nek, a jó munkáért, amellyel iskolánknak jó hírnevet szereztek minden kar
társnak köszönetét mond.

Lehet, hogy hamarosan megválik az iskolától. Mint kívülről jövő került 
az iskolához az egyházi főhatóság bizalmából. Igyekezett összhangban dol
gozni a kartársakkal. Úgy érzi sikerült is, ellentétek nem voltak... Kívánja a

114



kartársaknak, hogy a legjobb helyre kerüljenek, Isten áldását kívánja továb
bi nevelői munkájukhoz, mellyel népünk, hazánk kulturális felemelkedéséért 
végeznek... Az igazgató berekeszti az értekezletet.”

Az államosítás miatt az iskola átadásának menetét egy „megál
lapodás” szabályozta, amely a következőket tartalmazta:

„Megállapodás
A Bányai Evangélikus Egyházkerület által felajánlott és az Állami Egyházügyi 
Hivatal Elnökéhez felterjesztett gimnáziumok átadásáról, illetőleg átvételé
ről.

I. A Közoktatási Minisztérium, a Fővárosi Tanács, valamint a Bányai 
Evangélikus Egyházkerület által kijelölt közös bizottság átveszi, illetve átad
ja a felajánlott iskolákat a következő módon:

.../2 / A budapesti Sütő-utcai gimnázium teljes felszerelést, minden térí
tés nélkül átadja az állam részére.

Az állam az egyházi szükségletek kielégítése céljából a Sütő-utcai iskola 
helyiségeit visszahagyja az Evangélikus Egyháznak.

A Sütő-utcai iskola felszerelésének átvétele július 7.
,../5 / A Sütő-utcai iskolából az Evangélikus Egyház részére visszaha

gyott helyiségeknek technikai elválasztására vonatkozóan a Fővárosi Tanács 
és a Bányai Evangélikus Egyházkerület közösen állapodik meg.

II. Tanárok és egyéb alkalmazottak átvétele
/ ! /  A Közoktatási Minisztérium a tanárokat és alkalmazottakat /kivéve 

a vallástanárokat/ 1952. augusztus hó 1-től állami státusba veszi át.
A K.M. fenntartja magának a jogot, hogy az átveendő személyeket meg

vizsgálja és egyesek átvételét ettől tegye függővé.
A K.M. dönt az átvett tanárok beosztásáról, figyelembevéve az érdekel

tek esetleges kívánságait...
III. Tanulók átvétele
/1 /A z  egyházi gimnáziumok volt tanulóit felsőbb osztályokba ebben az 

évben az egyházi iskolák veszik fel.
/ 2 /  Az első osztályos tanulókat is az egyházi iskolák veszik fel, azzal, 

hogy felvételüket a Közoktatási Minisztérium, illetve annak szervei fogják 
jóváhagyni...

Budapest, 1952. junius 26.

Dezséry László s.k. Vadász Ferencné
püspök főosztályvezető, Közoktatási Min.

Darvas József Nagy László
felügyelő, Bányai Ev. Egyházkerület Á.E.H”
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A megállapodás tartalmazta a tanárok II./4/ és a tanulók III./3-5/ át
vételének módját a debreceni „Református Gimnázium és Diákotthon”-ba, 
de ezzel a lehetőséggel a leánygimnáziumi tanárok és tanulók nem éltek.

Hauser Henriette tanárnő 1990-ben egy leánygimnáziumi osztályta
lálkozón visszaemlékezést olvasott fel. Részlet az írásból: „Kényszerváltá
sunk 1952-ben volt Lélekben mindnyájan megtorpantunk, lábunk földbe gyö
kerezett, úgy éreztük, hogy megáll az idő. Az óra járását azonban nem lehe
tettfeltartóztatni. Kérlelhetetlenül ment tovább. Azóta elmúlt több, mint 40 év.”

Dr. Győry Aranka, a leánygimnázium tanára így emlékezik vissza a 
nehéz évekre: „Történelmi időket éltünk a Deák téri működésem alatt. A II. 
világháború nélkülözései, a bombázások, a légiriadók alatt írt érettségi dol
gozatok, a kényszerszünetek, a tanítási szünetek közben magánházaknál 
vagy a szabadban tartott iskolapótló órák mind a történelmünkhöz is tartoz
nak. A Rákosi-korszak rémuralma alatt állandó, hivatalos ellenőrzéseknek, 
gyanúsításoknak voltunk kitéve, mint »klerikális« iskola. A kitelepítési hul
lámban sok növendékünket telepítettek ki, szüleikkel együtt, embertelen kö
rülmények közé. Végül 1952-ben egy kommunista püspök felajánlotta isko
lánkat az államnak. A tanárokat, diákokat szétszórták a főváros különböző, 
nekik és nekünk idegen iskoláiba. Az iskola épületét minden kárpótlás nélkül 
kisajátították. ”

1993 nyaráig állami általános iskola működött a Sütő utcai épü
letben.

8. Az újraindulás előzményei

1988-ban elkezdődött a Fasori Gimnázium újjászervezése és 1989 szep
temberében újra megindulhatott a tanítás. Felmerült a DEG újraindulásá
nak a kérdése.

A leánygimnázium hajdani növendékei, tanárnőjük: dr. Győry Aranka 
kezdeményezésére Evangélikus Leánygimnázium Alapítványt hoztak 
létre.

A „Köznevelés” c. lapban megjelent interjúban Schulek Mátyás igazga
tó úr következőképpen mondja el a Deák Téri Evangélikus Gimnázium új
raindulását: „1991. októberében a Fasori Ev. Gimnáziumban Harmati Béla 
püspök úr megbeszélést hívott össze. Ott volt a teljes egyházi vezetőség, ott 
voltak a fasori gimnázium tanárai, eljöttek mindkét fővárosi gimnáziumunk 
növendékei. Véleményünket kérték arról, hogy milyen legyen a DEG.

...A püspök 1991. novemberében kért fel »szervező-igazgató«-nak.”
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1991 őszén a volt Deák téri diákok és tanárok az ev. egyház vezetésé
vel tárgyalásokat kezdtek az egyházi iskola épületének visszaszerzése ér
dekében, de az állami általános iskola nem fogadta el az egyház vezetése 
által felkínált egyik lehetőséget sem. két tárgyalófél: az evangélikus egy
ház és az V. kerületi önkormányzat volt... Eredeti terv szerint az egyház átve
szi a meglévő iskolát tanáraival, diákjaival együtt és nyolcosztályos gimnázi
umot indít. Fokozatosan szűnt volna meg az alsó tagozat és fejlődött volna ki 
a felső tagozat.”

1992 februárjában olyan megállapodás született, hogy az V kerületi 
Önkormányzat 1 és fél év haladékot kap az általános iskola elhelyezésére 
az egyházi tulajdonú épületből, tehát 1993. augusztusig ki kell üríteni az 
épületet.

9. Az első tanévnyitó 40 év után

Az Evangélikus Elet 1992. szeptember 20-i szamában az új igazgató a kö
vetkezőképpen számolt be a 40 év múlva újraindult gimnázium tanévnyitó 
istentiszteletéről, amelyet a Deák téri evangélikus templomban tartottak 
1992. augusztus 30-án, vasárnap du. fél ötkor. „Dr. Harmati Béla püs
pök Lk 12,32 alapján a valóban »kicsiny nyájnak» prédikált. Jézus sem kezd
te nagy csapattal, csak 12 tanítvánnyal, ebből lett az egyház. A talentumokat 
tovább kell gyarapítani, hogy több legyen a szeretet, a megértés és békesség. 
Ezután az ünneplő sereg átvonult a templomból az iskola dísztermébe”.

Schulek Mátyás megbízott igazgató üdvözölte a dísztermet megtöltő 
diákokat, szülőket és volt növendékeket. Ott volt az egyházi vezetők mel
lett a kerület polgármestere is, egykori tanárok és diákok. Részlet Schulek 
Mátyás tanévnyitó beszédéből:

„...Különös évnyitó, mert sokkal több felnőttet, fiatalabbakat is, de szép 
számban nagymama korúakat látok ebben a teremben, mint diákot...

Különös évnyitó, mert ebben a díszteremben otthon is vagyunk meg nem 
is. Holnapután nem ebben a patinás épületben szól nektek a csengő...

Különös évnyitó, mert mindössze 54 elsőosztályos számára nyitjuk meg 
iskolánk kapuit, nincsenek kisebbek, akik felnéznek rátok, nincsenek nagyob
bak, akikre ti nézzetek föl. Ti ötvennégyen vagytok az alapítók, jövőre már 
honfoglalók...

A keresztyén tanár és a keresztyén diák teszi keresztyénné az iskolát. 
Nincs keresztyén matematika, nincs lutheránus kémia. De van hívő tanár, 
van hívő diák. És itt történik valami alig-álig megfogható minőségi változás, 
valami olyan többlet, ami indokolja egyházi iskoláink létét, indokolja mun
kánkat, áldozatvállalásunkat. Tanár és diák belekerül egy olyan erőtérbe, Is-
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ten igéjének olyan hatókörébe, amely áthatja mindennapjainkat, olyan 
iránytűvé válik bennünk, ami egy életen át mutatja a helyes irányt...

Az egyház Ura, ha megadta a kapuk megnyitásának lehetőségét, meg 
fogja adni azt a legelőt is, hogy báránykáinkat legeltessük, s hozzá a hűs for
rásvizet is. Nem aggódunk, nem kishitűsködünk, bízunk...

Most pedig eljött a pillanat, hogy a bűvös mondatot kimondjam: Jézus 
Krisztus szeretetébe, Isten kegyelmes gondoskodásába kapaszkodva, az 
1992/93-as tanévet ünnepélyesen megnyitom.”

Ezután Költőné Jánky Zsuzsanna, az iskola egykori növendéke sza
valta el dr. Győry Aranka, az iskola volt tanárának versét a tanári hivatás
ról.

Zászkaliczky Péter Deák téri igazgató lelkész egy dr. Kékén András 
igazgató lelkész által 1952. június 2-án előterjesztett nyilatkozatot olva
sott fel, amelyben az egyházi iskolák államosítása ellen lépett fel.

Végül dr. Sólyom Jenő kerületi felügyelő az Országos Egyház és a Dé
li Egyházkerület nevében szólt az ünneplőkhöz, elsősorban a diákokhoz, 
hiszen őérettük van az iskola. Annak a reményének adott kifejezést, hogy 
új szellem, evangélikus szellem valósul meg az iskolában. Az egész egyház 
sajátjának tekinti a Deák téri iskolát, amint a többit is.

1992 őszén az újraindult Deák Téri Evangélikus Gimnázium két 
koedukált osztállyal, 57 tanulóval, 4 főállású tanárral az „Aranytíz” Mű
velődési Házban, a Budapest V Arany János u. 10. szám alatt megkezdte 
a tanévet. A megbízott, majd később kinevezett igazgatója: Schulek Má
tyás lett.

1993 nyarán költöztek be a Sütő utcai épületbe. Ősszel indult meg 
a nyolcosztályos gimnázium első két osztálya is. Az országgyűlés jelentős 
összeget szavazott meg az iskola felújítására. Az első évben a II-III. emelet, 
a következő évben az alsó szintek készültek el. Megkezdődött a könyvtár, 
a szertárak és szaktantermek berendezése, hogy a minimális igényeket ki 
tudják elégíteni.

10. Újra megnyíltak a kapuk

A tanévnyitó ünnepségről készült beszámoló, amelyet Szalay Csaba II.b 
osztályos tanuló készített, megjelent a „Deákélet” című iskolaújság 1993. 
októberi számában:

„A Deák téri evangélikus templomban gyülekeztünk 1993. aug. 29-én, 
de. 11 órakor, hogy hálaadó istentiszteleten megnyissuk az újraindult gim
názium 2. tanévét.

118



A liturgikus szolgálatot dr. Harmati Béla püspökkel együtt Táborszky 
László esperes-püspökhelyettes és Gerőfi Gyuláné a Deák téri gyülekezet 
lelkésze végezte. Az igehirdetés alapigéje: Lk 17,20-26 volt.

Az istentisztelet végén esküt tett az igazgató: Schulek Mátyás és a végle
gesített tanárok: Horváth Gabriella, Jurányi Rudolfné, Pálinkás Ildikó és 
Pesti Judit.

A tanévet Schulek Mátyás igazgató úr nyitotta meg. Először Pallós Ré
ka II.B osztályos tanuló elszavalta Reményik Sándor »Templom és iskola« c. 
költeményét, majd Nádasi Noémi II.A osztályos tanuló üdvözölte a »kis« és 
»nagy« elsősöket. Bíztatóan szólt arról, hogy rövidesen ők is otthon érzik 
majd magukat ebben a gimnáziumban, ahol tavaly »mint egy nagy család« 
éltek. Szólt a közös rendezvényekről, és a komoly tanulásról is. Hangsúlyoz
ta, hogy »Mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy méltóak legyünk 
azokhoz a régi diákokhoz, akik megalapozták iskolánk tekintélyét. Az álta
luk megteremtett hagyományokat kívánjuk folytatni, s hozzájuk hasonlóan, 
az újra indult gimnázium hírnevét öregbíteni.«

Ezután Schulek Mátyás igazgató úr visszaemlékezéssel kezdte beszédét: 
»Egy nap híján egy esztendeje tartottuk első évnyitó ünnepélyünket a Sütő ut
cai iskola dísztermében. Különös évnyitónak neveztem, mert ugyan zsúfolásig 
volt a díszterem, mindössze 58 tanuló ült megilletődötten. Különös évnyitó 
volt, mert vendégek voltunk saját iskolánkban, s a tanítást szeptember else
jén idegenben, igen szerény körülmények között kellett megkezdenünk. Év
nyitó beszédem utolsó gondolata így hangzott: Az egyház Ura, ha megadta a 
kapuk nyitásának lehetőségét, megfogja adni a legelőt is, hogy báránykáin- 
kat legeltessük, s hozzá a hús forrásvizet is. Nem aggódunk, nem kishitűskö- 
dünk, bízunk. Isten nem hagyja cserben a Benne bízókat. És most hazahozott 
bennünket.

Miért nem az iskola dísztermében tartjuk hát évnyitó ünnepélyünket? Itt 
a helyünk, annak a gyülekezetnek a templomában, amelyikhez a legszoro
sabban kötődünk. Szeretném, ha ezután is mindig itt tartanánk a tanévnyi
tót és tanévzárót. Szeretném, ha az egész evangélikus egyház, de különöskép
pen ez a gyülekezet édes gyermekének tekintene bennünket.

»Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a Te beszé
dednek megtartása által?« (119. zsoltár 9.verse)

Mind, akik felelősséget érzünk a felnövekvő nemzedékért, a hazánk és 
egyházunk jövőjét jelentő ifjúságért, mind azt szeretnénk látni, hogy ifiaink 
megtartsák Isten beszédét, tisztán menjenek végig a kijelölt úton. Nyomasztó 
felelősség ez, a példamutatás felelőssége, az áldozatvállalásé.

Kérjük Istent, hogy adjon erőt feladataink ellátásához, s adjon meg min
dent, amire ehhez iskolánknak, tanárainknak, növendékeinknek szükségük 
van. ”
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Dr. Sólyom Jenő az iskola Igazgatótanácsának elnöke, majd Lukáts 
Miklós államtitkár szólt, végül dr. Frenkl Róbert országos felügyelő köszön
tése hangzott el. Ezután Költő Lászlóné Jánky Zsuzsanna a volt növendé
kek nevében kérte Istent, áldó kezét tartsa az iskola felett. Végül az igazgató 
ünnepélyes bejelentésével megnyitotta a tanévet. »A 215 éve fennálló 
iskolában az evangélikus középiskola 170. tanévét megnyitom.«”

11. A gimnázium az utóbbi 10 évben

A második tanévet már a Sütő utcai épületben kezdhették meg az evangé
likus gimnázium tanulói.

Az egyház folyamatosan segítette a gimnázium működését.
Az első érettségi 1996 júniusában volt. Az iskola 13 osztályában 

folyt a tanítás, ahol kb. 350 növendék tanult. A tanári kar létszáma: 46 
tanár (kinevezett, szerződéses és óraadó). A tanulók kb. 80%-a evangéli
kus vallású, de vannak református, katolikus, metodista és unitárius nö
vendékek is.

Az evangélikus hitoktatást lelkészek és hittantanárok végzik. A tantes
tületben öt tanár rendelkezik teológia végzettséggel is. Minden felekezet a 
saját hittanóráját látogathatja. Hétfőnként 1/2 8-8-ig a Deák téri temp
lomban reggeli áhítatot tartunk, évente többször csendesnapokra kerül sor.

Az iskola tanulói évek óta újabb és újabb tanulmányi és sportverse
nyeken vesznek részt sikeresen. A budapesti „Horváth Mihály” Történelem 
Tanulmányi Versenyen 1995 óta évente 3-7 tanuló ért el I-III. helyezést. 
Felkészítő tanárok: Boszilkov Andrea és Zomboryné Bazsó Rozália történe
lemtanárok.

Az iskolának van egyenruhája (lányoknak: sötét alj, fehér selyem 
blúz jelvénnyel). A jelvény: Luther-rózsa DEG felirattal

Az ünnepségek színvonalát emeli a Bence Gábor énektanár vezette kb. 
30 fős énekkar és 12 fős zenekar.

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítik a következő alapít
ványok: Leánygimnázium Alapítvány, Groz Alapítvány, Emich Alapítvány 
és Klein Alapítvány.

40 évnek kellett eltelnie, míg az evangélikus egyház visszakaphatta, 
természetesen kiürítve, az államosítás idején szépen berendezett, fölsze
relt épületet. 1992-től kezdődik iskolánk új történelme. Az 1952-ben meg
szűnt gimnázium kötelez, de új utak keresésére is ösztönöz.

Napjainkban égetően sürgős feladat a múlt és a jelen közötti kapcso
lat, a kapcsok megkeresése, a történelmi önismeret kialakítása. Keres-

120



síik azokat a lehetőségeket, amelyekkel felkelthetjük diákjainkban a múlt 
iránti érdeklődést. A gyermek kíváncsiságára építünk, aki tudni szeretné, 
ki ő, honnan jött, mik a gyökerei? Amit megismert a múltból, azzal saját 
magát gyarapítja. S ha megismerte a múltját, felismeri, hogy az építi őt. 
E kutatómunka nyomán olyan szellemi áramlat indul el, amely újabb és 
újabb lökést ad a kutatói hajlam kialakulásához. Ebben a magára talált 
emberben megsokszorozódik az erő, tudásban gazdagabb, lélekben erő
sebb emberré válik.

A diákok nevelésében a hagyományok megismertetése és ápolása kie
melt feladatunk. Az évközben tartott megemlékezések: október 6, március 
15, egyházi ünnepek: reformáció napja, karácsony, húsvét, mennybemene
tel napja, pünkösd, az emlékezés, a példakép nyújtás, a tiszteletadás, a 
hála alkalmai.

A szép magyar beszéd ápolást szolgálja az iskolai vers- és próza
mondó verseny. Történelem órákon és az Evangélikus Országos Múzeum 
múzeumi óráin ismertetjük meg a tanulókat az iskolatörténettel. Beszél
getésre hívtunk volt diákokat: Bencze Imréné Ruttkay-Miklián Ágnest, 
Sólyom Évát, dr. Novobátzky Sándorné dr. Nagy Paulát, és a Deák-napon 
versenyt rendeztünk, ki tud többet az iskoláról. A diákok felkerestek volt 
diákokat és riportot készítettek, amely az iskola faliújságán és a „Deákélet” 
c. iskolaújságban jelent meg. (Nem egyszer a diákok nagymamái voltak a 
riportalanyok.)

A honismeretbe beletartozik hazánk megismerése. Iskolai tanulmá
nyi kirándulások során az osztályok sok szép helyre eljutnak, a végzősök 
pedig erdélyi körútat tesznek. Eddig három alkalommal került megrende
zésre a Kisbalaton természetvédelmi tábor, ahol egy szigetet építettek, 
de jutott idő a csónakos és biciklis felfedező utakra, a növény- és állatvilág 
megfigyelésére. A tábor vezetője Fazakas Andrea bilógia-kémiatanár. Akik 
nyáron is szívesen járják az országot, azok gyalogos vándortáborba in
dulhattak. A tábor szervezői: Bércziné Mayer Viktória némettanár és Szet- 
lik Krisztina földrajztanár. Sikeresek voltak az angol nyelvi táborok, 
melynek szervezői: Puskásné Benczúr Csilla matematika-fizikatanár és 
Sándor Éva angoltanár.

Már több alkalommal került sor hagyományőrző táborra. Magyaror
szág más-más tájegységét kereste fel a tanulók kis csoportja, és szép falusi 
környezetben, jó levegőn töltöttek el szép napokat. A következő tájegysé
geket keresték fel: Drávaszög, Mezőföld, Kemenesalja. Itt ismerkedtek a 
környék földrajzi és történelmi nevezetességeivel, és szakember segítségé
vel egy-egy népi kismesterség alapjait sajátították el: szövés, fafaragás, fa
zekasság, bőrözés, gyöngyfűzés, nemezelés, kosárfonás, szalmafonás, bati
kolás. Egy alkalommal a maguk készítette kemencében égették ki agyag
edényeinket. Ezek az alkalmak felkeltik a diákokban az érdeklődést a kör
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nyezet komplex megismerésére, amely kiterjed az anyagi, a szellemi és 
társadalmi kultúrára, lehetőség nyílik a magyar nyelv és irodalommal való 
kapcsolat elmélyítésére. A tábor szervezői: Zomboryné Bazsó Rozália tör
ténelem- hittantanár és Házkötő Mónika földrajz-biológiatanár.

Az a gyermek, aki szereti és ápolja a múltat, az felnőtt korában is óvja 
környezetét, gyarapítja azt. Aki gyermekként ápolja a magyar múltat, az 
felnőttként is szorosan kötődik a magyar műveltséghez. Aki IGENT mond 
a múlt értékes hagyományaira, az a jövőt építi. Ezt az örökséget meg kell 
őrizni és tovább kell adni!

A BÉG és a DEG 1998. szeptember 15-én ünnepelte az evangélikus 
gimnáziumi oktatás megindulásának 175. évfordulóját. Ez alkalomból 
díszes ünnepségekre került sor mindkét budapesti gimnáziumban, ame
lyek közül kiemelkedett a Deák téri templomban tartott ünnepi istentiszte
let és megemlékezés. A DEG tanulói dokumentumok alapján iskolatörté
neti összeállítást mutattak be. Dr. Gyapay Gábor ny. igazgató, volt fasori 
diák a fasori emlékeit elevenítette fel. Schulek Mátyás, a DEG igazgatója a 
mai iskoláról beszélt, míg Joó Gergely fasori diák a jövő nemzedék nevé
ben szólt.

Z á r ó s z ó

A leánygimnázium és elődiskoláinak még élő növendékei és tanárai éven
ként még most is nagy iskolai találkozóra gyűlnek össze minden év máju
sában, hogy szeretett, volt iskolájukra közösen emlékezzenek az iskola 
Dísztermében. Dr. Győry Aranka tanárnő által kezdeményezett Evangéli
kus Leánygimnázium Alapítvány ad anyagi támogatást a gimnázium mai 
tanulóinak. Az E. L. Alapítvány 1991.október 14-én hivatalosan bejegyzett 
alapítvány lett.

A leánygimnázium ma is élő tanárai: dr. Demjén Antalné dr. Be- 
reczky Margit, dr. Erdélyi Istvánná Habersack Gerda, dr. Martos Jó- 
zsefné Sztrokay Piroska, Varga Jenőné Bánkúty Judit.

Miért volt olyan híres ez a gimnázium? Mi volt ennek a sikernek a tit
ka? A kor gazdasági és szellemi szempontból előnyös körülményeket biz
tosított. Ezeket az iskola maximálisan kihasználta. Nagyszerű hagyomá
nyok voltak, jól felkészült, lelkes tanárok, akik igényes pedagógiai műhely- 
lyé tették az iskolát. Az egyház és a szülők támogatása, megértése sem 
utolsó szempont.
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Ö s s z e f o g l a l o k

1) Iskolafelügyelők, igazgatók, híres tanárok

A pesti, majd budapesti evangélikus oktatási intézmények (I.) 
iskolafelügyelői

Schedius Lajos 
Szloboda Mihály 
Fabiny János 
Fábry Pál 
Wagner Dániel 
Fromhold Károly 
Hunfalvy Pál 
Vasskó Endre 
Králik Lajos 
Wagner Géza 
Zsigmondy Géza 
Mágocsi-Dietz Sándor 
Haberern J. Pál 
Németh Ödön 
Hittrich Ödön

1811-34
1834-38
1838-43
1843-48
1848-ban
1848-53
1853-83
1883-86
1886-95
1896- 97
1897- 1900 
1900-10 
1910-27 
1927-33 
1933-44

Az iskolai bizottság elnöke:

Kékén András 1945-

A BÉG Igazgatótanács elnökei:

Gálos Miklós 1989-98
Pósfay György 1998-
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A pesti elemi, leány polgári, Veres Pálné Intézet, leánykollégium, 
leánygimnázium II. iskolafelügyelői:

Jakobey József 1865-87
Németh Ödön 1921-27
Zimmermann Ágoston 1927-32 
Renk Ernő 1932-44

Az iskolai bizottság elnöke:

Kékén András 1945-

A DEG Igazgatótanács elnöke:

Sólyom Jenő 1992-

A pesti ev. gimnázium igazgatói:

Bölönyi Sámuel 
Hoffmann Péter 
Kanya Pál 
Fábry Pál 
Taubner Károly 
Kanya Pál 
Tavasy Lajos 
Kanya Pál 
Greguss Gyula 
Batizfalvy István 
Greguss Gyula 
Szénássy &jnáor 
Torkos László 
Scholtz Ágoston 
Frölich Róbert 
Bőhm Károly 
Góbi Imre 
Rátz László 
Hittrich Ödön 
Mikola Sándor 
Koch (Bélay) István

1811-13
1815-21
1821-25
1825-37
1837-43
1843-45
1845-48
18*8-60
1860-63
1863-66
1866-69
1869-73
1873-75
1875-77
1877-83
1883-96
1896-1909
1909-14
1914-28
1928-35
1935-45
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Renner János 
Laki Tibor

1945-49
1949-52

Az újraindulás után a BÉG igazgatói:

Gyapay Gábor 
Vajda Ferenc 
Nagy Baló András mb. 
Mihályi Zoltánná mb. 
Tárnok Dezső

1989-93 
1993-98 
1998. máj. 
1998. máj.-aug. 
1998-

A Veres Pálné-intézet (1920-35), majd leánykollégium (1927-36), 
végül leánygimnázium (1933-52) igazgatói:

Szigethy Lajos 1920-21
Bőhm/Bánkűti/Bánkúty Dezső

1921-46
Remport Elek 1946-49
Jablonowsky Piroska 1945-50.
Jakabfi László 195Ö452. júl. 31.

A népiskola, majd elemi igazgatói:

Balassovics Lajos

Pfitzner János 
Péterfy Sándor 
Falvay Antal

Scholtz Lajos 
Mikolik Kálmán

1856-66 1863-ban az elemi és gimnázi
um különvált.

1866-75
1875-77
1877-1907
1887/88-tól polgári leányiskola is.
1907-12
1912-26

Csak az elemi igazgatói:

Szüsz Lajos 1919-25 1919-ben az elemi és a polgári
különvált.

Lahmann György 1925-33
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Grosz (Gadányi) János 1933-48
Herendi Károly 1948-?

Csak a polgári leányiskola igazgatói:

Falvay Antal 1877-08
Scholtz Lajos 1908-12
Mikolik Kálmán 1912-26 1919-ben az elemi és a polgári 

különvált.
Bőhm Dezső 1927-30 A polgári beleolvadt a leány- 

kollégiumba.

A pesti evangélikus oktatás híres tanárai:

Batizfalvy István író
Bőhm/Bánkúty Dezső tanügyi szakember
Bőhm Károly filozófus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Dorner József botanikus, gyógyszerész, az MTA tagja
Elischer József klasszika-filológus, tankerületi főigazgató
Fröhlich Róbert régész, az MTA tagja és főkönyvtárosa
Glock Klára festőművész
Góbi Imre író
Greguss Gyula fizikus, műfordító, az MTA tagja
Gyapay Gábor történész, tankönyvíró
Győry Aranka művészettörténész, szakíró
Győry Vilmos lelkész, író, költő, műfordító, az MTA tagja
Hauser Henriette tankönyíró, sportszakember
Hazay Olivér filozófus
Heinrich Gusztáv irodalomtörténész, az MTA tagja és főtitkára
Hittrich Ödön klasszika-filológus
Horváth Zsigmond klasszika-filológus
Kanya Pál neveléstudományi író
Kapi-Králik Jenő zeneszerző, karmester
Kari János botanikus, természettudományi író, egyetemi m. tanár
Kubacska András természetrajz-földrajzi szakíró
Lehr Albert nyelvész, az MTA tagja
Mauritz Rezső neveléstudományi író
Melczer Lajos tankönyvíró
Mikola Sándor fizikus, az MTA tagja
Ormay Lajos matematikus, filozófus, író

126



Pecz Vilmos 
Peskó Zoltán 
Péterfy Sándor 
Petz Gedeon 
Ráth Arnold 
Rátz László 
Renner János 
Serédi Lajos 
Seholtz Albert 
Scholtz Ágoston 
Sólyom Jenő 
Stuhlmüller Sámuel 
Szénássy Sándor 
Taubner Károly 
Szigethy Lajos 
Tolnai Vilmos 
Torkos László 
Vermes Miklós 
Vajda Péter 
Weber Rudolf 
Weltler Jenő

klasszika-filológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
orgonaművész
tankö nyíró
nyelvész, egyetemi tanár,, az MTA tagja 
természettudományi író 
matematikus, tankönyvíró 
Kossuth-díjas geofizikus, tankönyvíró 
filozófus, író 
földrajzi és tankönyvíró 
matematikus, egyetemi tanár 
egyháztörténész, teológiai professzor 
neveléstudományi író 
klasszika-filológus, az MTA tagja 
filozófus, az MTA tagja 
író
nyelvész, irodalomtörténész, az MTA tagja 
író, tankönyvíró
tankönyvíró, Kossuth-díjas fizikus
író, költő, természettudós, az MTA tagja
író
karmester
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2) A budapesti evangélikus oktatási intézmények 
híressé vált növendékei

Lelkészek:

Ferenczy Zoltán, Gáncs Aladár, Győry Vilmos, Hafenscher Károly, Harmati 
Béla, Havasi Kálmán, Kendeh K. Péter, Mezősi György, Muncz Frigyes, 
Muntag Andor, Scholz László, Szépfalusi István, Tóth-Szöllős Mihály, Trajt- 
ler Gábor, Zászkaliczky Pál, Zászkaliczky Péter, Zsigmondy Árpád, Nemes
hegyi Péter jezsuita szerzetes, aki kb. 30 évig szolgált Japánban, néhány 
éve tért haza
Női lelkészek: Pintér Károlyné Nagy Erzsébet, Sárkányné Horváth Erzsé
bet, Takácsné Kovácsházi Zelma

írók, költők, irodalmárok, könyv- és lapkiadók:

Ágai Adolf író, humorista, lapszerkesztő, Bede Anna költő, Bókay János 
író, lapszerkesztő, Császár Elemér egyetemi tanár, az MTA tagja, Fenyő 
Miksa író, a Gyáriparorsok Orsz. Szövetségének igazgatója, Győry Vilmos 
lelkész, író, műfordító, Herzl Tivadar, Hornyánszky Viktor író nyomda
tulajdonos, Ignotus /Veigelsberg/ Hugó író, szerkesztő, Joó Katalin ifjú
sági író, Lövik Károly hírlapíró, Lukács György filozófus, Márton Ferenc 
író, aki Abonyi Lajos álnéven írt, Petőfi Sándor költő, Pulszky Károly 
művészettörténész, író, Riedl Frigyes egyetemi tanár, irodalomtörténész, 
a Kisfaludy-Társaság és az MTA tagja, Vidor Miklós író, Vietorisz József 
tankerületi kir. főigazgató, író, költő és műfordító

Színészek, előadóművészek:

Bitskey Tibor színművész, Lelkes Ágnes színművész, Mádi Szabó Kata
lin előadóművész

Orvosok, földrajz- és természettudósok, tudósok, építészek, felfede
zők:

Balogh János ökológus, az MTA tagja, Bókay Árpád egyetemi tanár, az 
MTA tagja, Bókay János egyetemi tanár, az MTA tagja, zeneköltő, Frenkl
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Róbert orvosprofesszor, az ev. egyház országos felügyelője, Fröhlich 
Izidor egyetemi tanár az MTA tagja, Gadó Pál fizikus, Haar Alfréd egye
temi tanár, matematikus, az MTA tagja, Haberern J. Pál egyetemei tanár, 
sebész, az egyház és az iskola felügyelője, Harsányi János Nobel-díjas 
közgazdász, Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság tagja, 
az MTA tagja és főtitkára, Hojtsy Pál csillagász, Jánossy György Ybl-díjas 
és Állami-díjas építész, Kandó Kálmán mérnök, a vasút villamosításának 
feltalálója, Králik Dezső a BME Vegyészmérnöki Mat. tanszék tanszékve
zető egyetemi tanára, Moravcsik Gyula egyetemi tanár, klasszika filoló
gus, az MTA tagja, Moravcsik Mihály fizikus, Németh Ödön egyetemi ta
nár, orvos, a egyház-és iskolafelügyelő, Neumann János matematikus, Pa- 
lócz István a New York University professzora, Pecz Samu építész, mű
egyetemi tanár, Schulek Frigyes építész, Schulek János építész, Schul- 
teisz Emil orvos, egészségügyi miniszter, egyetemi tanár, Stein Aurél 
Ázsia-kutató, tudományos író, Székács Béla zoológus, az MTA tagja, isko
lafelügyelő, Vankó Richárd Kossuth-díjas mérnök, Vermes Miklós Kos- 
suth-díjas fizikus, Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus, Zimmermann Ágos
ton egyetemi tanár, Zsigmondy Béla mérnök

Képzőművészek:

Glatz Oszkár festőművész, Moiret Ödön szobrászművész

Zeneművészek, zenetudósok, operaénekesek:

Doráti Antal karmester, Kálmán Imre zeneszerző, Martin György népze
nekutató, Oravecz Edit operaénekes, a genfi opera tagja, Peskó György 
orgonaművész, Sándor Judit operaénekes, az Operaház tagja, Szabolcsi 
Bence zenekriikus, Tátrai Vilmos hegedűművész, Trajtler Gábor orgona
művész

A politikai, egyházi, társadalmi és gazdasági élet jelesei:

Abeles Péter ma Ausztrália legjelentősebb közlekedési vállalkozója, Bogsch 
Árpád a genfi Szellemi Javak Világszövetségének (WIPO) főigazgatója, 
Fabiny Teofil igazságügyminiszter, Folkusházy Lajos Budapest alpolgár
mestere, a budai Goldberger család több tagja, Győry Lóránd föld- 
művelési miniszter, Harmati Béla püspök, Horn Gyula miniszterelnök, 
b. Prónay Dezső politikus, a magyarországi ev. egyház egyetemes felügye
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lője, Rakovszky István államtitkár, kormányfőtanácsos, Rakovszky Iván 
belügyminiszter, Tomcsányi Vilmos igazságügyi miniszter, Walkó Lajos 
külügyminiszter

Sportolók:

Bánáti Éva tornász, kétszeres világbajnok, többszörös főiskolai világba
jnok, művészi tornában magyar bajnok, első magyar bajnok ritmikus 
sportgimnasztikában, Kékessy Andrea műkorcsolyázó (egyéni és páros), 
olimpiai és világbajnok, európa bajnok és többszörös főiskolai vüágbajnok, 
Klein/Keleti Ágnes tornász, többszörös olimpiai bajnok, világbajnok, főis
kolai világbajnok, a „Halhatatlanok Klubjáénak tagja, László Sarolta tor
nász, többszörös főiskolai világbajnok
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3) Kronológia

1781

1784
1787
1788

1790/91
1791

1792

1792

1805
1806

1815
1818

1821

1823
1830
1833/34
1840

1842

1842

1843

Türelmi rendelet -  Az II. József aláírta azt a rendeletet, amely 
biztosította a protestánsok és a görögkeleteiek szabad vallás
gyakorlását, a templom és iskolaállítás jogát.
A latin helyett a német lett a hivatalos nyelv Magyarországon. 
Megalakult a pesti evangélikus gyülekezet.
Az evangélikus gyülekezet egyosztályos elemi iskolát nyi
tott -  egy bérelt épületben.
Az 1790/91. évi XXVI. törvény a tanügyi autonómiáról
A Pesten megtartott evangélikus zsinat -  az 1791. évi XXVI. 
tvc. alapján -  új egyházszervezetet alakított ki, amelyben 
megnőtt a világi elemek befolyása.
A rendelet értelmében a magyar nyelv rendes tantárgyként 
tanítandó.
Felépült a Deák téren az az egyemeletes épület, ahol az 
oktatás is folyt.
Megjelent az új „Ratio Educationis”.
Megjelent az evangélikus egyház iskolai szabályzata, a 
„Systema rei scholasticae”. Szerzője: Schedius Lajos a 
gyülekezet felügyelője.
Az iskolaépület bővítése.
A fiúk és a leányok külön választása az elemiben, az I. 
leányosztály megnyitása.
Megindult a latin oktatás a pesti ev. gimnáziumban. Az 
iskola „kisgimnázium” lett.
A pesti ev. gimnázium „nagygimnázium” lett.
A II. leányosztály megnyitása.
Petőfi Sándor az iskola tanulója
Az ev. egyház egyetemes gyűlése -  Pesten -  határozatot ho
zott iskoláinak magyarosításáról.
Az ev. egyetemes konvent jóváhagyta a gimnáziumi ún. zay- 
ugróci tantervet.
Megjelent a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerkesztette 
és kiadta: Székács József és Török Pál.
A pesti ev. gimnáziumban bevezették a zay-ugróci tantervet.
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1843
1846

1848/49
1848

1849 

1854

1855
1856 
1860
1861

1862
1863

1864
1865/66
1866
1867
1871/72
1873

1875

Vajda Péter kidolgozta a „Pesti protestáns főiskola” tervezetét.
Megjelent Tavasy Lajos -  a pesti ev. gimnázium igazgatója -  
szerkesztésében a „Nevelési Emléklapok”, pedagógiai folyó
irat. 1846-48-ig 6 szám jelent meg.
Az I. protestáns tanári tanácskozmány a pesti ev. gimnázium
ban.
Forradalom és szabadságharc
A magyar tanítók I. egyetemes (országos) gyűlésének összehí
vása Pesten, amelyben nagy szerepe volt Tavasy Lajosnak.
A Thun-féle középiskolai és felsőoktatási tanügyi rendelet 
megjelenése.
Az „Entwurf” bevezetése a pesti ev. gimnáziumban.
Rendelet írta elő az iparos- és kereskedőtanoncoknak a „va
sárnapi iskolák” látogatását.
A III. fiúosztály megnyitása a népiskolában.
A népiskolának (elemi) külön igazgatója lett.
Bevezették az új ev. gimnáziumi tantervet.
Az Entwurf helyett új gimnáziumi tanterv lépett életbe. 
Bevezették a módosított ev. gmnáziumi tantervet.
Megkívánták az alkalmazott tanároktól, hogy tanári képe
sítéssel rendelkezzenek. Ezt az ev. egyházi vizsgabizottság 
előtt szerezhették meg.
A tanítás nyelve a magyar lett.
A helytartótanács megadta a pesti ev. gimnáziumnak a 
nyilvánossági jogot.
Az ev. népiskola (elemi) külön vált a gimnáziumtól. 
Felépült a pesti ev. gimnázium Sütő utcai épülete. 
„Segélyegylet” létrehozása a pesti ev. gimnáziumban.
A III. leányosztály megnyitása az elemiben.
Miniszteri rendelkezés a középiskolai rendszer átszervezéséről. 
A pesti ev. gimnázium főgimnázium lett.
Az első érettségi a pesti ev. gimnáziumban.
A Dalárda, vagy Dal- és Zeneegyesület magalakulása a 
pesti ev. gimnáziumban.
Megalakult a Magyarországi Tanítók Eötvös Alapja -  Péterfy 
Sándor kezdeményezésére
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1877

1877
1882/83

1883

1887/88
1893

1894

Az Országos Protestáns Árvaház megnyitása a Rózsák te
rén.
Az első női tanító alkalmazása az elemiben.
Az Önképzőkör Arany János nevét vette fel a pesti ev. gim
náziumban.
A pesti ev. gimnáziumban az állami tanárképesítő bizott
ság előtt szerzett középiskolai tanári oklevél az alkalma
zás feltétele.
A polgári leányiskola első osztályának megszervezése.
A leány polgári iskola négyosztályos lett.
Megjelent a „Középiskolai Mathematikai Lapok” első száma -  
szerkesztője Rátz László.
A pesti ev. gimnázium ettől kezdve államsegélyben része
sült.

1895
1895

1896 
1899

1904
1906
1907
1908

Bevezették az új ev. főgimnáziumi tantervet.
Az iskola államsegélyt kapott. Ettől kezdve az állami fő
gimnáziumi tantervet követték.
Millenniumi ünnepségek.
Megnyílt Budapesten a Tanítók Háza -  Péterfy Sándor kezde
ményezésére.
Felépült a gimnázium új épülete a Fasorban.
A leány polgáriba először alkalmaztak női tanárt.
Országos Evangélikus Tanáregyesület megalakulása.
Az 1908. éviXLVI. te. az elemi, népiskolai oktatás ingyenessé
géről. Tandíj nem szedhető az állami, községi és hitfelekezeti 
népiskolában.
Önképzőkör alakult a leány polgáriban.
Mikszáth Kálmán látogatása a polgári leányiskola önkép
zőkörében.

1909 Az Evangélikus Tanítóegyesület megszervezése, lapja az 
„Evangélikus Népiskola”.

1909-14 Rátz László a BÉG igazgatója.
1910 Előírás szerint a középiskolákban csak délelőtti oktatás lehet. 
1911. máj. 11. Megalakult a „Deák-téri Iskolatársnők Egyesülete”.
1912 Miniszteri körrendelet a tanfelügyelőségi iskolalátogatók ré

szére szervezeti szabályzat és utasítás kiadásáról.
1914-28 Dr. Hittrich Ödön a BÉG igazgatója.
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1913/14
1918

Megalakult a „Bajtárs alap” a polgári leányiskolában.
Miniszteri rendelet a 18 éven felüliek besorozásáról és a ha-
diérettségiről.

1919. márc. 21. A Tanácsköztársaság kikiáltása.
márc. 27. Budapesten elrendelték az iskolai hitoktatás megszüntetését, 
márc. 29. A felekezeti nevelési és oktatási intézmények államosítása.
ápr. 10. A budapesti iskolákban megszűntették a tanítás kezdetén és 

végén tartott imádkozást.
máj. 12. 
aug. 15.

Az érettségi vizsgák megszüntetése.
A Forradalmi Kormányzótanács és a közoktatásügyi népbiztos 
által kiadott rendeletek visszavonása.

aug. 25. Az elemi és a polgári leányiskola szétválasztása.
1920
1923

Leánynevelő intézet megnyitása a Veres Pálné utcában.
Az első országos középiskolai tanulmányi verseny megrende
zése.

1924

A SZEMBE megalakulása a polgári leányiskolában.
A pesti ev. gimnáziumi oktatás 100 éves évfordulójának 
megünneplése.
Az 1924. évi 11. törvény a három középiskola típusról.
Új tanterv bevezetése a Fasorban.

1925/26
1926

A cserkészet megalakulása a polgári leányiskolában.
Az ev. tanügyi hatóság kiadta az „Utasítás a vallásosságnak és 
az ev. öntudatnak az állami tanterv keretében az ev. középfo
kú iskolákban való ápolására” című dokumentumot.
Az 1926. évi XXIV törvény a leánygimnázium és leánylyceum 
átszervezéséről.
Az 1926. évi XXVI. te. a leány-középiskolákról és a leánykol-
légiumokról.

febr. 12. A Deák téri polgári leányiskola és a Veres Pálné Leányne-

1927/28
1928-35-ig
1927

velő Intézet közös igazgatás alá került.
Az ország egyetlen leánykollégiumának első tanéve. 
Mikola Sándor a BÉG igazgatója.
Megnyílt az internátus a Damjanich utca 28/b-ben.
A „Protestáns Tanügyi Szemle” c. tanáregyesületei szakfolyói
rat megjelenése.

1928 Az „Ifjúsági Gyámegylet” megkezdte munkáját a két le
ányoktatási intézményben.
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1929. A január 28-án kelt rendelet „A nemzeti zászló kultuszának 
elmélyítéséről az iskolában.”

1930 Az ev. tanügyi hatóság kiadta a „Magyarországi ág. hitv. ev. 
középiskolák Tanárainak Szolgálati Szabályzata” című doku
mentumot.

1930/31
1933

Az első érettségi a leánykollégiumban.
Az „Éneklő Ifjúság” mozgalom megindulása Kodály Zoltán
vezetésével.

aug. 2-16. „Jamboree”. Cserkész Világtalálkozó Gödöllőn 26 ezer részt-

1933/34
vevővel.
A leánygimnázium első tanéve.

1933. dec. 20. Megalakult az „Evangélikus Leánykollégium Volt

1934
Növendékeinek Egyesülete.”
Az első ballagás a Fasorban.
Az 1934. évi XI. te. a középiskoláról -  az egységes gimnázi
umról és leánygimnáziumról.

1935 Az 1935. évi 6. törvény az egyházi iskolák autonómiájáról. 
Megszüntette az 1948. évi 33.tv.

máj. 10. Az első ballagás a leánykollégiumban.
1935 A Fasori Gimnázium az országos iskolareform keretében 

egységes gimnáziummá alakult.
1935-45-ig
1935/36

dr. Koch/Bélay István lett a BÉG igazgatója.
Új intézeti egyenruha bevezetése a leánygimnáziumban.

1936 Egyenruha bevezetése a Fasorban.
1937. júl. 8-16.kufsteini emlékünnepség.
1938. nov. Felvidék és Kárpátalja egy részének visszacsatolása.
1939. márc. Kárpátalja többi részét is visszacsatolták.
1939 
1939/40 
1940. aug.
1940

Az 1939. évi II. te. a leventekötelezettségről.
A „Diákkaptár-mozgalom” megindulása.
Észak-Erdély visszakerült.
A leánygimnázium testvériskolává fogadta a marosvásár
helyi református leánygimnáziumot.

1941 Miniszterelnöki rendelet egységes vezetés -  Honvédelmi Mi
nisztérium -  alá helyezte az ifjúság honvédelmi nevelését és 
testnevelését.

1941/42 Az első háborús tanév.
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1942. máj. 5. Rendelet a „Honvédelmi ismeretek” tanításáról a fiúiskolák
ban.

1943. ápr. 8. Rendelet a „Honvédelmi ismeretek” tanításáról a leányisko
lákban.

1944. máj. 4. Rendelet a zsidó tanulók iskolai egyenruha viselésének meg
tiltásáról.

okt 29. Rendelet az 1944/45. évi iskolai oktatás ideiglenes szünetel
tetéséről.

1944. dec. 24.
1945. ápr. 19.

- 1945. febr. 13. Budapest ostroma.
1080/1945 ME. sz. rendelet a pedagógusok igazolásáról 
1939. szept.l-től.

1945 1883. VKM. rendelet a tankönyvek és iskolai könyvtárak felül-
vizsgálatáról.

aug. 16. 6650/1945 ME. rendelet az általános iskoláról
szept. 1. Az országos iskolareform keretében a gimnázium I. osztálya 

helyett általános iskola 5. osztálya indult.
nov. 15. 

1946. jún. 2.
júl. 4. 

1946/47

A Magyar Cserkész Szövetség újjáalakulása.
Az úttörőmozgalom megalakulása.
A Magyar Cserkész Szövetség feloszlatása.
A fiúgimnázium és a leánygimnázium utolsó évkönyvének
megjelenése.

1947. márc. 31. Miniszteri rendelet a tankerületi főigazgatókhoz a fakultatív 
vallásoktatással kapcsolatos szülői értekezletről.

márc.-ápr.A katolikus, a református és evangélikus egyház tiltakozása

1947
a fakultatív vallásoktatás ellen.
Megjelent a gimnázium természettudományos tagozatának 
tanterve (humán-reál tagozat).

szept. Az általános iskolai tagozat szervezetileg különvált -  Bu
dapesti Ev. Általános Iskola néven -  a gimnáziumtól.

okt. 21. Megalakult a Diákszövetség, a középiskolai tanulók egységes
szervezete.

1948. márc.14. Rendelet: a „Diákszövetség” a középiskolások egyedüli önkor-

jún. 11.
mányzati szerve.
Miniszteri rendelet az egyházi intézmények vagyonának zár 
alá helyezésére az 1948. jan.l-jei állapotnak megfelelően.

1948. jún. 16. Az Országgyűlés vitája az iskolák államosításáról. Az iskolák 
államosításának megszavazása. Az 1948. évi 33. törvény az 
iskolák államosításáról.
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1948
1948. szept.

dec. 14.

1949. febr. 15. 

szept. 29 

szept.

1950. márc.l.

szept.
1951. jan. 

máj. 3. 
nov. 15.

1951. nov. 15. 
1952 nyara

1984.okt. 4.
1989. febr. 23. 

aug. 1.

szept. 1.
1989. dec. 15.

1991.okt. 1. 
1992.aug. 30.

A Deák-téri Ev. Általános Iskolát államosították.
A Fasori Gimnázium, mint négyosztályos gimnázium mű
ködött.
Miniszteri rendelet a szülői munkaközösségek megszervezé
séről. 1949. júl. 1-től kötelező.
Az „Úttörőszövetség” az egyedül engedélyezett szervezet a 6- 
14 éveseknek.
Egyezmény az ev. egyházzal: az egyház egy teológiai főiskolát 
és egy középiskolát tarthat fenn.
A miniszter és a szakszervezet megindította a „Nevelj job
ban!” mozgalmat.
Az 1949. évi 5. sz. tv. kimondta, hogy a vallásoktatás az isko
lákban nem kötelező.
Az 1945-48 között kiadott koalíciós tankönyvek helyett 70 új 
tankönyv jelent meg a marxizmus-leninizmus szellemében.
Miniszteri rendelet, hogy milyen művekből lehet összeválo
gatni a március 15-i ünnepség műsorát.
Új gimnáziumi tanterv megjelenése.
Miniszteri utasítás a „Miénk az iskola” mozgalomról.
Az Állami Egyházügyi Hivatal felállítása.
Osztályvizsgák bevezetése a tanév végén magyarból, matema
tikából és néhány zárótárgyból.
Miniszteri rendelet az osztályfőnöki órákról.
Az ev. egyház vezetői „önként” felajánlották a két buda
pesti ev. gimnáziumot az államnak. A gimnáziumot átad
ták az állami tanügyi bizottságnak. A két gimnázium jog
utód nélkül megszűnt.

Megalakult a Fasori Öregdiákok Baráti Köre.
Újból megalakult a Magyar Cserkészszövetség.
A Művelődési Minisztériumban egyházi kapcsolatok főosztá
lya kezdte meg működését.
A BÉG tanévnyitója
Glatz Ferenc művelődési miniszter bejelentette, hogy tervezik 
az egyházi ingatlanok felmérését.
Az Evangélikus Leánygimnázium Alapítvány bejegyzése 
A DEG első évnyitója.
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okt. 3. Megalakult a Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt Nö
vendékeinek Egyesülete.

1993 nyara A DEG visszakapta a Sütő utcai épületet.

1998 ősze A pesti evangélikus gimnáziumi oktatás megindulása 175. 
évfordulójának ünnepségei

Magyarázat:
B É G Budapesti Evangélikus Gimnázium
D E G Deák Téri Evangélikus Gimnázium
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Felhasznált irodalom

Batizfalvy István: A budapesti ág. hitv. ev. főgymnásium története. Bp. 1895
Berényi Zsuzsanna: A Budapesti Evangélikus Gimnázium története. Confessio, 

1989. 4. sz. 46-53.p.
Dr. Bőhm Dezső: A budapesti evangélikus középfokú leányiskola -  polgári, Ve

res Pálné-intézet, kollégium -  ötven éves története 1883-1933. Fébé ev. 
nyomda Bp. 1933

Bruckner József: A Fasori Öregdiákok Baráti Körének tisztújító közgyűlése... 
Evangélikus Élet 1989. nov. 5. 54. évf. 45.sz.

Csizmadia Éva/dr.Gadó Pálné volt leánygimnáziumi diák visszaemlékezése és 
hagyaték a cserkészcsapat munkájáról a Deák Téri Ev. Gimnáziumban. 
Evangélikus Élet 1948-52 és 1989-92

Evangélikus Országos Levéltár (EOL) iskolatörténeti gyűjteménye:
1. Budapest (Pesti, Fasori) Evangélikus Gimnázium: Igazgatói irattár, is
kolai anyakönyvek, egyéb fasori anyagok
2. Deák téri Leánygimnázium levéltára
3. Bp-i Deák-téri elemi iskola 

Ezeréves a magyar iskola. Alapítványi kiadás 
Értesítők:

1. 1846/7-ik tanévi tanodái hirlemény a pesti prot. ev. város-esperességi 
gyülekezet összes tanintézeteiről. Kiadta a nyárfélévi nyilvános és 
közvizsgálatkor II. évfolyam. 1847. Pesten nyomtatott
2. A pesti ág. hitv. ev. gymnasium, főgymnásium, Budapesti Evangélikus 
Főgymnázium (Fasor) értesítői 1860/61-1946/47 és 1996/97-1997/98
3. A pesti ev. magyar egyház Veres Pálné leányintézetének, A bp-i ág. hitv. 
Evangélikus Leánykollégium és a Budapesti Evangélikus Leánygimnázi
um értesítői 1920/21-1946/47. A Deák Téri Evangélikus Gimnázium ér
tesítője 1998.
4. A budapesti ág. hitv. evang. magyar-német gyülekezet népiskolájának 
évi értesítői 1879/80-1899/1900 és 1932/33-1942/43
5. A bp-i Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak elemi és polgári leány
iskolájának értesítői 1901/02 - 1917/18

Fasori Múzeumi Gyűjtemény dokumentumai és Szabó István volt Fasori diák 
visszaemlékezései

Dr. Gyapay Gábor: A Budapesti Evangélikus Gimnázium története. Nyelvünk 
és Kultúránk, 1989. (75.) 20-30. p.
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Dr. Gyapay Gábor: Gondolatok az iskolánkról. Evangélikus Élet 1988. május 14.
Hauser Henriette/Abád Józsefé leánygimnáziumi tanárnő hagyatéka a Deák 

Téri Evangélikus Gimnáziumban
Dr. Hittrich Ödön: Böhm-emlék. Budapest, 1928, „Fébé” Ev. Nyomda nyomása
Dr. Hittrich Ödön: A budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnázium 

százéves jubileumának emlékkönyve. Budapest, 1923, Kókai Lajos bizo- 
mánya

Dr. Hittrich Ödön: A budapesti ág. hitv. evangélikus főgimnázium képe az 
1920. évi ápr. 19. és következő napjain megtartott püspöki látogatás alkal
mával... EOL (levéltári anyag) 189.sz. Budapesti Evangélikus Gimnázium 
iskolatörténet, tanárok önéletrajzai 1920-ból

Dr. Hittrich Ödön: 1823-1923 A budapesti ágostai hitvallású evangélikus fő
gimnázium százéves jubileumának emlékkönyve. Budapest, 1923. Kókai 
Lajos bizománya

Dr. Hittrich Ödön: Schedius-emlék. Budapest, 1925, ifj. Kellner Ernő könyv
nyomdája

Jánky Zsuzsanna/Költő Lászlóné volt leánygimnáziumi diák visszaemlékezé
sei

Kanya Pál: A ’Pesti A. V Evang. Iskola történeteinek rövid vázlata, melyet fél
évszázados örömünnepe alkalmából közrebocsátott: K R Pesten, 1843. 
nyomtatott Trattner-Károlyi betűivel

Kánya Pál: A pesti Ágostai Hitvallású magyar-német egyesült evangyélmiak 
középponti (országos!!) főtanodája. Pest,1864. Nyomtatott Länderer és 
Heckenastnál

Dr. Kliment Jenő: Hunfalvy-emlék. Budapest, 1926, Újságüzem Könyvkiadó és 
Nyomda részvénytársaság

Dr. Koch István: Tavasy-emlék. Budapest, 1927, Légrády Nyomda és Könyv
kiadó R.T. Nyomdája

R Kovács Imre: Nagy múltú középiskolai könyvtárak feltámadása. Könyv 
Könyvtár Könyvtáros, 1999. IV sz. 38-42.0.

Kurcz Béla: Újjáéled egy legendás iskola. Magyar Nemzet 1988. márc. 23.
Magyar törvénytár 1935. évi törvénycikkek. Franklin-Társulat, Bp. 1936.
Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. 

Akadémia Kiadó, Bp. 1988.
Dr. Mészáros István: Magyar iskolatípusok 996-1990. Magyar neveléstörténet 

forrásai VI.
Dr. Nagy Gyula: Újabb fontos lépés a Fasori Evangélikus Gimnázium megnyi

tására. Evangélikus Élet 1988. október 9. 53. évf. 41. sz.
Pintér Károly ev. lelkész, volt Deák-téri elemi diák visszaemlékezései
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Dr. Szelényi Ödön: A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. 
Grafikai Műintézet Wigand K.F. Pozsony, 1917

Sztrokay Piroska/dr. Martos Józsefné volt leánygimnáziumi tanárnő szóbeli 
visszaemlékezései

Tóth-Szöllős Mihály: Veni sancte a Budapesti Fasori Gimnáziumban. Evangé
likus Élet 1989. szept. 17. 54. évf. 38. sz.

Veperdi Ernő volt Deák-téri elemi iskolai tanító szóbeli visszaemlékezései
Zászkaliczky Péter: Elképzeléseim az evangélikus gimnáziumról. Lelkipásztor, 

1988. június 327. o.
Zászkaliczky Péter ev. lelkész, volt Fasori diák szóbeli visszaemlékezései
Zomboryné Bazsó Rozália: Megtartó hagyományok. Evangélikus naptár 2000. 

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya
Dr. Zsigmondy Árpád ev. lelkész, volt Deák-téri elemi diák és Fasori diák visz- 

szaemlékezései
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