
A késmárki ev. liceum múltjából. 

A késmárki ev. liceum történelmét megírta ugyan a nagy-
tudományú Palcsé István,1 de a késmárki városi, egyházi és 
líceumi levéltárakban tett kutatásaim alkalmával több ízben 
akadtam olyan adatokra, amelyeket a liceum megírt történe-
tében nem sikerült feltalálnom és melyek úgy látszik, elkerülték 
a tudós tanár figyelmét. 

Ujabban Eobenhayer Pál, késmárki polgár szívességéből 
egy kézirat jutott kezembe, amely Mauksch Tamás, az egy-
kori késmérki subrector önéletrajzát tartalmazza8 és amely a 
késmárki ev. liceum belső életére, a tanítási módszerre, a 
tanárok helyzetére és egyszersmind az egész intézet tudomá-
nyos megvilágítására elsőrendú múvelődéstörténelmi mozzana-
tokat örökített meg, amelyekről Palcsó István szintén nem 
birt tudomással. 

A turisztikai vonatkozásokat, melyek Mauksch Tamás 
önéletrajzában nagy mennyiségben fordulnak elő, már Weber 
Samu összeszedegette és közölte a Kárpátegyesület 1903-iki 
évkönyvében, mi ellenben jelenleg tisztán a közoktatásra vonat-
kozó adatait foglaljuk össze. 

Mauksch képzett, szavahihető ember, előbb tanár, utóbb 
bártfai, majd nagyszalóki pap. Már papi állására való tekin-
tettel sem szabad feltételeznünk, hogy önéletrajzában szándé-
kosan hamisat írt volna, de meg bevezetéséből is kitűnik lel-
kének őszintesége. Magának írja meg életrajzát, hogy öreg 
korában olvasgassa és elmélkedjék a multak emlékein. Egyes 

1 Palcsó István : A késmárki ág. hitv. ev. kerületi liceum története. 
Késmárk, 1893. 

* Tagebuch, worin die merkwördigen Ereignisse und Umstünde 
meines Lefiens; so wie andere wichtige Begebenheiten, besonders aber 
die Witterung enthalten sind. Angefangen ira Jahr 1794, verfasset von 
Thomas Mauksch gegenwSrtig in meinem Predigeramte zu Gross-Schlagen-
dorf in der Zips. 
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adatait, amelyek nagyon erős kritikát tartalmaznak, szerencsés 
véletlen folytán összehasonlíthattam a városi levéltárban őrzött 
jegyzőkönyvek adataival és a két feljegyzés között csodálatos 
megegyezést állapíthattam meg. 

Mauksch erős kritikus fő, de bírálatra rendesen a tény-
leges állapotok indítják, jóllehet sokszor egyéni véleménye 
nem látszik előttünk egészen elfogulatlannak és tárgyilagosnak. 
Az események, a zűrzavaros állapotok megítélésénél, miután 
bennök maga is részt vett, sokszor nem is mondhatja a fel-
tétlen objectiv igazságot, de újra hangsúlyozom, nem szánt-
szándékkal tér el tőle, hanem a helyzet egyoldalú elbírálása 
következtében. Élénk képet fest a késmárki ev. líceum éle-
téről; nem hallgatja el az intézet hibáit, jóllehet maga is 
növendéke, sőt tanára is volt. Közelről látta az iskolai élet 
ferdeségeit, az autonómia hiányait és mindezekről beszámol 
nyíltan és őszintén. Megfigyeli tanárainak és kartársainak paeda-
gógiai módszerét; részletezi Moes conrector didaktikai eljá-
rását; feltárja Podkoniczky Ádámnak, a líceum rectorának 
alattomos ármánykodását, irigységét és hiúságát, a melyről 
báró Prónay Gábor is utálattal emlékszik meg. Egyszóval az 
iskolát állítja elénk a maga fény- és árnyoldalaival együtt és 
új adatokat szolgáltat Klanicza János életéhez, a ki Kazinczy 
Ferencczel is levelezésben állott és a kiről Váczy János is 
megemlékezik „Kazinczy levelezése" czimű művében. 

Mauksch Tamás 1749-ben deezember 30-án Késmárkon 
született. Atyai ágon leszármazott ősei valamennyien mészá-
rosok voltak Késmáikon. A család hetedik őse, a magyar-
országi és erdélyi Mauksch-család törzsatyja 1572-ben tele-
pedett le Késmárkon a szászországi Freiburgból. A család 
házasság révén összeköttetésbe jutott a késmárki legelőkelőbb 
patriciusi családokkal, igy önéletrajzírónk nagyanyja az elő-
kelő Cornides- család sarjadéka. E családban azonban a lelki 
ingadozás, határozatlanság, sőt bizonyos fokú félénkség mint-
egy örökség gyanánt szállt az utódokra, oly jellemvonások, 
melyek a Mauksch-családban egészen ismeretlenek voltak, a 
mi hihető is, mert hiszen a család tagjainak a foglalkozása, 
mészárosság, olyan természetű, hogy elszántságot és bátor-
ságot követel. Anyja a Rákóczi-felkelés idején 1709 deezember 
10-én elhunyt vértanúnak, Toperczer Sebestyénnek unokája volt. 

Szülei vallásosságra szorították, különösen anyja beható 
és komoly oktatásban részesítette a gyónások alkalmával. 

Mauksch engedelmes, szófogadó fiú volt. Az olvasásra 
Nikázy tanította, a ki szelídségével és jólelkűségével nagy 
kedvet ébresztett a fiúban*a tanulás iránt. Nikázytől Wáchter 

Digit ized by ^ . o o Q l e 
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Jánoshoz jutott, a ki utóbb a késmárki latin iskolában tanított. 
Ez túlságosan szigorú volt vele, különben maga is kemény, 
nyers ember. A donatisták osztályában Lösch Dániel volt a 
tanítója, a ki türelmes és érthető módszerrel nem valami nagy 
fegyelemmel megkedveltette magát a jó tanulók előtt. 

Tizenkétéves korában Manksch a grammatika-osztályba 
jutott, tanítója Hortis Sámuel subrector. Hortis kiválóan kép-
zett, nagytudású férfi, de didaktikai módszere nem vált be, 
amennyiben nem tudott a gyermekek szellemi nívójára leeresz-
kedni. Hortis csakhamar megunta a tanítást és Szepesszom* 
batra ment lelkésznek, helyét Brixner foglalta el. Mauksch 
atyja nem fizetett újra beiratási dijat és ezt úgy látszik Brixner 
zokon vette, mert oly keményen kezdett a fiúval bánni, hogy 
az elveszítette minden kedvét az iskolához és inkább a gaz-
daságnál kezdett tevékenykedni. Közben magyar szót tanülni 
ment ós mire visszajött, Brixner helyét elfoglalta Slesák Dres-
dából. Slesáknak már a beiratás előtt beajánlotta Mauksch a 
fiát, a ki aztán rokonszenvvel fogadta és nem hiába, mert a 
fiú nagy kedvvel tanult. Sőt Slesák megbízta őt a kisebbek 
pensumainak a javításával is, ami emelte a fiú önérzetét és 
annál nagyobb gondot fordított a tanulásra és szépírásra. Az 
év végén már oly tetszéssel szavalt, hogy a liceum rectora, 
Carlovszky megizente atyjának, hogy a papi 'pályára alkalmas. 

Ez az üzenet döntötte el Mauksch sorsát, iskoláztatását 
elhatározták. Maga bevallja, hogy a reális tárgyakban gyenge 
volt, de ezt a „rossz késmárki intézet*-nek rója fel. Kevés 
ismerettel jutott a secundába, amelyben Moes conrector taní-
totta a syntaxist és rhetorikát. Moesre terhes volt e kettős 
feladat és Mauksch saját vallomása szerint négy és fél évig 
hiába járt az iskolába. 

Moes már harmincz év óta tanított, gyakorlata volt tehát 
elegendő, de mégsem működött sikerrel és eredménnyel. Szűk 
látkörü paedagogus, tanmenete következetlen és nem elég 
biztos és határozott; a magánéletben fukar és fösvénységében 
annyira ment, hogy sohasem jelent meg az iskola méltósá-
gához illő ruhában. Az iskolában pedig annyira ment, hogy a 
tanulókkal megkináltatta magát tubákkal és ebből a tubákból 
ujjaival hazavitt feleségének is. Fukarsága miatt az iskolában 
sem volt igazságos hiró, mert a ki többet fizetett, az minden 
büntetés nélkül a lehető legnagyobb csínyeket is elkövethette. 
A nemes úrfiak különösen rakonczátlankodtak, Moes pedig 
az MIsten szerelmére® felkiáltással szinte esedezett csendért. 
A nemes úrfiak tehát nagy szabadságban éltek; de annál 
keményebben bánt el a szegény tanulókkal, a kiket „bestia 
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apocalyptica" és ehhez hasonló kitételekkel illetett és nem 
egyszer korbácscsal fegyelmezett. Több ízben megesett, mivel 
Moes rövidlátó volt, hogy a korbácsütés olyat talált, a ki 
ártatlan, volt, amire aztán rendesen irtózatos lárma támadt. 
Mindezekből látható, hogy Moes nem tudott fegyelmet tartani. 
Didaktikai módszerét, a melyet Mauksch szintén részletesen 
ismertet, vele szemben nem ítélhetjük el, sőt helyeselnünk 
kell, mert Moes az inductiv módszer híve. A mondattani szabá-
lyokat nem magyarázgatta előre, hanem kérdésekkel és a 
szövegből állíttatta össze. A rhetorikában Freyer kézikönyve 
alapján már többet magyarázott, de a nemes ifjak lármája 
miatt a többiek keveset értettek meg. Az auctorok olvasását 
és tárgyalását is hanyagul végezte, úgy hogy a tanulók még 
Cornelius Nepos szövegét sem tudták lefordítani. A költői 
müvekkel sem foglalkoztak, a költészetről fogalmuk sem volt. 
Görögből még a betűket sem ismerték; a mythologiából sem 
tudtak semmit sem. Ezek után önkénytelenül felmerül az a 
kérdés, hogyan tűrhettek a késmárkiak ilyen gyenge conrec-
tort, aki sem fegyelmezni, sem sikerrel tanítani nem tudott. 

Mauksch megadja erre a választ, t. i. Moes testvére 
erőszakos hajlamú városi tanácsnok volt, a kit az egész város 
boszuállónak tartott és mindenki óvakodott vele rossz viszonyba 
kerülni. Továbbá figyelembe veendő még az is, hogy Moes 
Carlovszkynak, a liceum rectorának az apósa volt. Végül pedig 
írja Mauksch, „ismeretes, hogy a késmárkiak rég időktől fogva 
sok mindent eltűrnek az olyan iskolamestertől, a kinek oly 
pártja van, a mely valamely tekintélyes férfira támaszkodik/ 

A késmárkiak ezen patriarchalis gondolkodását későbben 
is hangsúlyozza Mauksch, midőn kifakad, hogy mennjóre nem 
értenek ahhoz a késmárkiak, hogy talpraesett, arravaló embert 
alkalmazzanak és állítsanak az iskola élére. 

Mauksch azután tanulmányai befejezését és gróf Pongrácz 
Imrénél töltött egy évi nevelősködését ismerteti, a mely 
után Mauksch ismét Késmárkra kerül, a hol 1776-tól kezdve 
rendes tanári minőségben működött. Nagy kedvvel és lelkese-
déssel kezdte meg tanári tevékenységét, de a késmárki liceum 
vezetése nem volt megfelelő kezekben és ez nála, de másoknál 
is csakhamar nagy elkeseredést szült. 

Podkonitzky, az akkori rektor, meglehetősen elhanya-
golta a kötelességeit, igy egyebek közt önhatalmúlag átruházta 
a tót istentisztelet tartását Schulek conrectorra. A városi pol-
gárság közt emiatt nagy zúgolódás keletkezett; de Podko-
nitzky ügyes, körmönfont ember volt és Horváth Stancsicsra 
támaszkodott, a ki akkor nagy hatalom volt Késmárk városában. 
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Ekkor történt, hogy Schulek conrector papi állást vállalt és 
búcsút mondott az iskolának, a városi polgárság közhangulata 
pedig Mauksch tanárt jelölte utódjának; de Podkonitzky ezt 
mindenáron megakadályozni igyekezett. Podkonitzky meg-
nyerte magának Pfeiffer felügyelőt, a ki Podkonitzky ármány-
kodásai folytán magához hivatta Maukschot és felszólította, 
hogy álljon el a conrectori jelöléstől, mert úgy sincs szándé-
kában örökké az iskola porát szívni és erre való tekintettel 
nem lenne érdemes viszályt támasztani. Podkonitzky is erősen 
dolgozott jelöltje, Fabricius András érdekében, Maukschról 
pedig azt híresztelte, hogy kevés ismerettel bír és magán-
beszélgetéseknél rendesen nem juttatta szóhoz. Fabricius 
András, a mint Podkonitzky ezen ármánykodásáról értesült, 
visszalépett ugyan a jelöltségtől, de azért nem Mauksch, hanem 
Klanicza János lett 1781-ben a conrector, a ki eddig báró 
Prónay Lászlónál Ácsán házitanítói minőségben működött. 

Klanicza János, a ki későbben Kazinczy Ferenczczel is 
levelezésben állott. 1776-ban a jenai egyetemet látogatta.8 

Hogy jenai egyetemi tanulmányai előtt, vagy után nevelős-
ködött-e báró Prónay Lászlónál, azt nem sikerült még azon 
becses adatok után sem egészen biztosan megállapítanom, 
a melyeket báró Prónay Sylveszter Gábor a legnagyobb kész-
séggel rendelkezésemre bocsátott. 

Haan szerint Klanicza egyetemi tanulmányai után kés-
márki conrector lett, ám de nem igen hihető, hogy öt évig 
tartózkodott volna Jenában és így sokkal elfogadhatóbb Mauksch 
azon adata, hogy egyenesen báró Prónay László acsai kasté-
lyából jutott Késmárkra. E szerint nem lehetett báró Prónay 
László idősebb fiának, az 1760-ban április 7-ikén született 
Sándornak nevelője, hanem valószínűleg az 1767-ben augusztus 
4-én vagy 6-án született Lajosnak, sőt esetleg még az 1776 
január 19-én született Simonnak is tanítója volt. 

Annyi tény, hogy e főúri családban nagyban tágította 
látókörét, gyarapította ismereteit, elsajátította a társalgás fino-
mabb kellékeit is. 

Ezen tulajdonságainak köszönhette, hogy Késmárkon 
csakhamar megkedvelték, befogadták a városi patrícius csalá-
doknál és ez által tekintélye napról-napra emelkedett, ellenben 
a liceum rectora Podkonitzky hátraszorítottnak és mellőzöttnek 
érezte magát Csakhamar versenygés támadt e két férfi közt, 
a mennyiben Klanicza is hiú, büszke, ambiciosus és dicsvágyó 

1 Haan L.: Jena Hungarica. Gyula 1858. 84.1. 
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volt és Podkonitzky szemében az a nagy bűne volt, hogy neki 
mint rectorának nem hízelgett. 

A nyilvános vizsgálaton Klanicza kiváló sikert akart fel-
mutatni és e miatt teljes odaadással fogott a munkához. Első 
sorban is latinbeszédet készített, a melyben Buchholtz, az 
elhalt rector emlékét magasztalta, azután pedig heterodox 
mondatokat jelölt ki Martini rövid dogmatikájából, hogy ezek 
felett vitatkozzanak. Podkonitzky, úgy látszik féltékenységből 
már előre készült rá, hogy Klanicza fiascót valljon. Podko-
nitzky két nála szállásoló diáktól megtudván, hogy Klanicza 
heterodox kérdések felett akar vitatkozást kezdeményezni, 
már jó előre megdolgozta a felügyelőt, Horváth Imrét, hogy 
a vizsgálaton keményen rátámadjon Klaniczára. Mauksch, ki 
Klaniczával igen jó barátságot tartott, sejtvén a vihar kitörését, 
lebeszélni igyekezett őt ambicziózus tervéről, de Klanicza hivat-
kozott arra, hogy a nyilvános vizsgálaton a vallásügyi tár-
gyalás felületesen megy végbe ós utóljára is a rector vezettette 
be a tankönyvet, melynek alapján ő vizsgáztatni akart. 

A vizsgálat megkezdődött és Horváth Imre mindjárt az 
elején a dogmatikus mondat tárgyalásánál, hogy a gyermekek 
keresztelése a mi időnkben nem feltétlen szükséges, rátámad 
Klaniczára, mondván: „régi jó szokásokat eltörlünk és semmi 
jobbat nem állítunk helyekbe*. Mély csend támadt erre, Klanicza 
pedig elveszítette lélekjelenlétét, nem birt szólani, halvány 
szoborként állott. Ez a kínos ügy rossz hatással volt az összes 
jelenlevőkre, csak Podkonitzky örült, hogy furfanggal letör-
hette a legnagyobb versenyfélt, kitől erősen féltette tekin-
télyét. 

Az ambicziózus és hiú Klanicza a kudarcz után egészen 
elkedvetlenedett, minden nyilvános szerepléstől tartózkodott és 
hö barátaival, különösen Mauksch Tamással mindig nagyobb 
odaadással és szorgalommal folytatta a botanizálást. Klanicza 
tudvalevőleg kiváló botanikus volt, de tisztában volt magával 
és azzal is. hogy Késmárkon már nincs maradása és csak-
hamar elhagyta a várost és Zsolnára ment, ahol megválasz-
tották rectornak. Reményeiben csalatkozva, nem sokára ott-
hagyta Zsolnát is és báró Prónay Gáborhoz került titkárnak, 
utóbb pedig mint visitator scholarum normalium Besztercze-
bányára. n. József ugyanis a beszterczebányai kerületben báró 
Prónay Gábort (1749 szeptember 2-től 1811 szeptember 29.) 
báró Prónay László testvéröcscsét nevezte ki főigazgatónak 
— Oberschuldirectornak. Ugyanabban a kerületben hivatalos-
kodott Prónay László is, mint a hat felvidéki megye fő-
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ispánja, illetve administratora, a ki szintén Besztercebányán 
lakott.1 

Klanicza János báró Prónay Lászlónak köszönhette emel-
kedését. Prónay Gábor oldala mellett volt alkalmazva mint 
Schulvisitator, kitűnik már abból is, hogy Prónay Gábort 
„meinen Oberen"-nek nevezi Kazinczy Ferenczhez 1789-ben 
irott levelében.8 Váczy azt állítja, hogy Klanicza János Kazinczy 
Ferencz alá lett volna rendelve,3 ae báró Prónay Sylveszter 
Gábor hozzám intézett soraiban igen helyesen kétségbe vonja 
és megdönti Váczy ezen állítását és megállapítja egyúttal, 
hogy Klanicza János Prónay Gábor mellett olyan állást fog-
lalhatott el, mint Kazinczy Ferencz a kassai kerületben gróf 
Török oldalán. 

Minthogy Klanicza János is Beszterczebányán lakott, 
állandó összeköttetésben maradt e főúri családdal, a mely a 
tudomány munkásait mindig megbecsülte és a legnagyobb 
figyelembe részesíti jelenleg is. Klanicza Jánost is szívesen 
láthatták, annyival is inkább, mert hiszen Klanicza és párt-
fogója sok tekintetben rokonlelkek és egy eszmének a hívei is 
voltak. Prónay László buzgó szabadkőmives, Klanicza is szabad-
kőmives és rózsarendtag.* A rózsarend beszterczebányai páho-
lyában, mely 1787-ben kezdette működését és első ülését 
1788-ben április hó 12-én tartotta, Klanieza János Schulen-
berg Ernő álnév alatt 1788 júniusi összejövetel alkalmával 
a „szív nemességéről" értekezett.5 

Klanicza János, a mint előbb említettük, levelezésben 
állott Kazinczy Ferencczel, a ki tudvalevőleg a késmárki líceum-
ban is járt. Eleinte a levelezés még eléggé merev udvarias 
formák közt mozog, de a „Wohlgeboren Herra czímzést csak-
hamar felváltja a „Freunda és „Brúder" megszólítás. Az utóbbi 
megszólítás természetesen abból folyt, hogy mindketten szabad-
kőmivesek voltak. Kazinczyval való levelezése azonban későbben 

1 Báré Prónay Sylveszter Gábor szíves közléséből. Prónay Lászlót 
1785 márczius 18. nevezték ki administratornak (Turócz-, Zólyom-, Hont-, 
Liptó-, Árva- és Gömörmegye felett) Prónay családi levéltár XLIII. fasc. 
sz. 15. 

* Váczy, Kazinczy levelezése I. k. 406. 1. 
3 U. o. I. k. 575. 1. 
* „als M . . . nnd R . . irja Kazinczynek, a mi annyit jelent 

„als Maurer und Rosenkranzler" Váczy L m. I. k. 318 1. 
& Hazánk. Budapest. 1885 évfolyamban Abafi (Aigner) Lajos: 

„A rózsarend" cz. értekezésére szintén báró Prónay Sylveszter Gábor 
hivta fel a figyelmemet, a ki egyszersmind Tó-Almáson 1890-ben még 
látta br. Prónay László szabadkőmivesi diplomáját és jelvényeit. A Prónay 
László ág 1898-ban fíágon kihalt. 
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megszakadt, legalább a Váczy által kiadott levelekben nem 
látnnk Klanicza Jánostól későbbi levelet. Nem lehetetlen, hogy 
összekülönböztek, a mint báró Prónay Sylveszter Gábor is gya-
nítja, ki igen találóan rámutat mindkettőjöknél a hiúságra, 
mint lélektani okra, a mely esetleg viszályt támaszthatott e két 
barát közt. N 

Midőn II. József az iskolákat is, központosító reform-
jainak megfelelően, akarta átalakítani, meghívta a protestán-
sok képviselőit is az iskolatanácsba. Magyarországból báró 
Prónay Gábor és kísérője Klanicza János1 küldetett fel Bécsbe. 
Az iskolák még nem egyeztek meg a képviselőjükre nézve, 
midőn császári parancscsal felhívták Bécsbe a késmárki liceum 
rectorát, Podkonitzky Ádámot. Utóbb kiderült azonban, hogy 
Podkonitzky Ádám utánjárással maga eszközölte ki felliiva-
tását, amennyiben összeköttetésbe lépett egy Drozdik nevű 
ügynökkel, kinek apósa, Fuhrman Tóbiás tokaji bort küldött 
és ennek révén kieszközölte neki a kitüntetést. Báró Prónay 
Gábor szerfelett félháborodott amiatt, hogy ez a közepes 
ember erkölcstelen eszközökkel elérte azt, hogy vele kép-
viselje a lutheránus intézeteket. 

Klanl za János utódjának, a híres Schwartnernek, akinek 
a késmárki líceumi könyvtár oly sokat köszön, szintén sok 
baja volt Podkonitzkyval, jóllehet az új iskolai rendtartás már 
alaposan megnyirbálta a rector addigi hatalmát. De azért nem 
szúnt meg másoknak ártani; igy tett Mauksch .Tamással is, 
a kit a dobsinai iskolához hívtak meg rectornak Podkonitzky 
Ádám először találkozván a dobsinai küldöttséggel, lebeszélte 
őket, hogy ne is keressék fel Mauksch ot, mert a pápi állásra 
pályázik és esze ágában sincs többé az iskolával vesződni. 
E miatt újabb összekocczanás támadt a tanári karban, a mire 
Mauksch Tamás legczélszerúbbnek tartotta, ha elfogadja a 
bártfai másodlelkészi állásra való meghiváőt é3 búcsút mond 
annak az intézetnek, a melynek rectora nem arra való, hogy 
egy ilyen ősi iskola élén álljon. 

1 Klanicza János 1792 július 26. nemességet kapott. Liber Regius 
LV1. 330. 1. Későbben Torontálmegye alispánja és a békésbanáti esperesség 
felügyelője. Palcsó István a késmárki líceum történetében azt írja. hogy 
árvamegyei alispán lett volna; nem tudom honnét merítette ezt az adatot, 
a mely azonban a valóságnak nem felel meg. Klanicza János, mint kiváló 
botanikus irodalmilag is működött, művének czime: Nachricht über die 
gliickliche Verpflanzung der Olivenstande aus Istrien ins Banat. Temesvár, 
1809. 4° 12 1. Ezzel kapcsolatban megemlítem még, hogy fönöke báró 
Prónay Gábor is szenvedélyes botanikus volt. Valószínű, hogy Klanicza 
János ébresztett főnökében oly nagy lelkesedést a botanika iránt, mint 
Késmárkon is Mauksch Tamásban. 
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Podkonitzky Ádám az iskolában meglehetősen hanyag 
volt, az osztályba rendesen fél, sőt sokszor háromnegyed órával 
későbben ment be. Kényelmes ember lévén, a ius pnblicumot 
rendesen csak a katedrára hozott könyvekből lediktálta minden 
kommentár és magyarázat nélkül. Sátoros ünnepek alkalmával 
rendesen két és három nappal meghosszabbította magának a 
a szünidőt, ha pedig az ifjúság úrvacsorához ment, rendesen 
hosszabbra szabta a szláv istentiszteletet, hogy elkéssék. Ha 
lekésett; szitkozódott, miért nem énekeltek többet, hogy ő 
is megjelenhetett volna. Nemcsak kötelességeit nem teljesítette 
szívesen, de nem is szerette az ifjúságot, ideális vonás nem 
ékesítette jellemét. A szegénysorsú theologusokat megvetette, 
de annál jobban kedvelte az előkeld és gazdag tanulókat, 
a kiknek privátórákat adott, kiket szállásra fogadott és való-
ságos üzletet csinált velők. Okolicsányi odaadta fiait Hun-
faluról és ugyanezt tette Berzeviczy is és jóllehett az előbbi 
szállította az utóbbi részére az élelmet, Podkonitzky mégis 
felszámította neki, a mi aztán csúnya perre vezetett. Szerző-
déseket kötött a szülőkkel, amelyeknél a pénz döntötte el a 
legfontosabb paedagógiai kérdéseket. E miatt oly erősen össze-
kocczant Horváth Balthazár sógorával, hogy kis híjjá volt, 
hogy tettlegességre nem került a sor. 

Úgy látszik, hogy Podkonitzky a társaságban sem volt 
jó modorú, összeférhető ember. Példa rá a Kray őrnagygyal 
való esete, kivel oly hevesen összetűzött a franczia forra-
dalom ügyei fölött, hogy durva kifejezésekkel illette azt. Kray 
erre annyira felháborodott, hogy bottal és karddal támad reá, 
de Podkonitzky szerencséjére közbeléptek a jelenlevők. Midőn 
Kray erről az illetlen magaviseletről jelentést tett, Bécsből 
komissariust küldöttek Késmárkra és Podkonitzky csak hálás 
lehetett báró Vécseynek, aki ügyesen elsimította az ügyet. 

Ilyen világításban látjuk a liceum rectorát és igy nem 
csodálkozunk, ha Mauksch szomorúan felkiált: „Kár az ifjúságért, 
hogy drága pénzért ily silány nevelésben részesül". 

E néhány kiböngészett adat, bár szigorúan authentikus, 
a késmárki ev. liceum életét s a nevelésügy akkori állapotát 
nem helyezi kedvező világításba. Igazságtalan volna azonban 
az, aki egy küzdelmes korszak tévedéseiből más időkre is 
sújtó következtetést vonna le. A történetírás pedig csak akkor 
felel meg feladatának, ha tárgyát minden oldalról megvilá-
gítja, ha nem szépít, egyoldalúan semmit el nem hallgat, hanem 
liiven s ha kell könyörtelenül feltárja az egyetlent, mely munká-
jának értéket és létjogosultságot ad: az igazságot. 

Dr. Bruckner Győző. 
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