
Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez. 
Modor városának már a reformáció beköszöntése előtt is volt 

iskolája (Bekefi: A nép oktatás története Magyarországon 130 
lap). Mint sok más városban, aztán itt is az történt, hogy mikor 
a város közönsége a reformációt felvette, ezzel együtt az előbbi 
kath. iskola is evangélikussá vált. A modori krónika szerint (Des-
criptio liberae ac Regiae Civitatis Hungáriáé Jnferioris Modor 
adumbrata et concinnata per Joh. Georg. Schreiber. Anno 1719. 
Zittaviae.) ez 1573-ban történt, azaz ez évben kezdődik a nyil-
vános evang. szertartású istentisztelet Modor városában (az első 
lelkész Wolf Jakab volt) ami az iskolának jelzeteit átalakítását 
is vonhatta maga után'. A megújított iskola első tanrendjét és 
rendtartását 1594-ből bírjuk. Készítője a Nürenbergből behívott 
Agricola Gáspár volt. (Ezeket kiadta Franki V.: A hazai is külföldi 
iskolázás a XVI. században Budapest 1873. című művében 336 342 
lapokon Selmecbánya sz. kir. város levéltárából). Két osztályról, 
egy felsőbb és egy alsóbb osztályról van szó. Amazt a főtanító 
(Rector Scholae), emezt segédje a succentor oktatja. A felső osz-
tályúak a „primani", az alsóbb osztály tanulói a „secundani," de 
azért úgy látszik, hogy egyazon teremben voltak elhelyezve. A 
tanórák reggel héttől tízig, délután tizenkettőtől háromig tartottak. 
Szerdán és szombaton csak egy órát töltöttek a tanulók az is-
kolában és ezt ének gyakorlatra szentelték. A tanítást mindig 
imádsággal kezdték és végezték; a főtárgy egyébként a latin 
nyelv, mely az előadás társalgás nyelve is volt. A rektor mellé 
volt rendelve az iskolai felügyelőség mely az ev. lelkész, (Joh 
Sömmerda) egy városi szenátor (Valentinus Wéber) és a jegyző 
(Conratus Henckel)-ből állott. Évenként négyszer volt vizsgálat: 
január 2-án, április 1-én, julius elsején és Mihály arkangyal napján, 
azaz szeptember 29-ikén. 

Az iskola 1671. illetve 1684-ig a városi tanács patronátusa 
alatt állott. Ez évben a német gyülekezet vette gondjai alá és 
1774-ig az összes költséget is maga viselte. 1787-től kezdve a 
német és a tót gyülekezet együttesen gondoskodtak az iskola 
fenntartásáról. (Beyträge zur Geschichte des ev. Gymnasiums A. 

1 Wölfel szerint (Kurze Nachrichten über das Entstehen und die Schick-
sale der ev. Kirchengemeinde A.-C. in der königl. Freistadt Modern. Preß-
burg 1814. 1 lap.) a reformáció kezdetei 1535—40 közötti időre vezetnek. 
A tényleges áttérés azonban a jelzett időpontban történhetett. 
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Β. in der königi. Freystadt Modern, von Samuel Wölfel ev. deut-
schen Prediger daselbst. Pressburg 1826. 13 lap). 

Az 1594-ki reform után hosszú időre egyebet se tudunk az 
intézetről, mint a rektorok és konrektorok nevét1. 

1674 1681-ig a vallásüldözések miatt a modori ev. egyház 
vallásgyakorlat nélkül szűkölködött és így bizonyára iskolája is 
szünetelt. 

Mikor III. Károly alatt a Carolina Resolutio 6-ik pontja 
értelmében megindult a protestáns iskolák lefokozása, a modori 
iskola, melyben ezidőben már retorikát, sőt más felsőbb tudo-
mányokat is tanítottak (tehát három osztálya volt), abban a vesze-
delemben forgott, bogy a grammatikáig leszorítják. Modor szeren-
cséjére csak jóval később, Mária Terézia uralkodása ideiében történt 
ilynemű feljelentés, de a királyné kegyelmet gyakorolt és elrendelte, 
„hogy a modori retorikai tanulmány előtt szemet kell húnyni." 
Fináczy: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában I., 40 és 195.). Mo'dor különben sohasem akart igazi fő-
iskola lenni, bár sokszor kiváló tanárokkal dicsekedhetett, hanem 
jó előkészítő iskola az ev. felsőbb iskolák, kivált pedig a pozsonyi 
líceum számára. (Wölfel i. m. 28.). 

A „Novi Annales evangelicoram" aug. et helv. conf. in 
austr. Monarchia (Tomus prior. Schemnicii. MDCCXCV.) az 
1794-ik iskolai év julius havában tartott vizsgálatról emlékszik 
meg és hat osztályról tesz említést (82—86 lapokon). Ez adatból 
kitűnik, hogy a felsőbb osztályokban a növendékek a göröghöz 
és héberhez is értettek, továbbá a magyar és egyetemes történe-
lemből, földrajzbői és természetrajzból is feleltek jeléül annak, hogy 
a modori iskola sem zárkózott el a haladás elől, tehát fölvette a 
latin nyelv mellé a realiákat is. 

Legbővebb adatunk ez iskola belső életére nézve az „Annalen 
der Literatur und Kunst in dem öst. Kaisertume" című folyóirat 
1811. ki évfolyamában foglaltatik. (1811. VII. Heft. Monat July 
97—102). Ezért egész terjedelmében közlöm. Ez évben hat tan-
ára volt az iskolának. Kovdts Martiny Gábor rektor a primánu-
sokat és retorokat tanította és 3 éves tanfolyamban a következő 
tudományokat adta elő). 1. Az első évben: erkölcstant, a klasszi-
kusok, főleg Suetonius, Terentius és Ovidius Metamorphosisainak 
a magyarázatát; mitológiát Stanislaides, retorikát Hasse, földrajzot 
Fábri szerint; továbbá aritmetikát, algebrát és geometriát, fizikát 
még pedig ez utóbbinak I. részét Mayer tankönyve szerint. A 
kisebb fizikai kísérleteket az iskolában mutatta be, a nagyobbakat 
ellenben (légszivattyú, villányozógép, üvegolvasztás, üvegfúvás, 
üvegköszörülés, termometer-készítés, esztergályozás, párolgás stb.) 
külön órákban a rektor lakásán végezték. A rektor tanította még 

1 Wölfel-en kívül közli e névsort Gyurikovics György: História Scholae 
Evangelicac Modrensis et ejus Rectorum. 1826. kézirat a modori ág. hitv. ev. 
német egyház tulajdonában. 
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a retorikát is Carlovszky tankönyve szerint. Hetenként egy kötött, 
meg egy kötetlen nyelvű dolgozatot nyújtanak be a tanulók. 
Szombatonként a primánusok felváltva szónoki beszédet monda-
nak szabadon választott témáról. Végre tanul az I. évfolyam héber 
és görög nyelvet is. A 2-ik év tárgyai: dogmatika, Cicero beszédei, 
Vergilius Aeneise, Ovidius Tristiái; római régiségek (Stanislaides); 
ókoriföldrajz, trigonometria, stereometria; a fizika 11-dik része, ter-
mészetrajz (Mitterbacher), végre prozódia, nyelvek és stílusgya-
korlatok mint az előző évben. A harmadik évben szerepelnek: 
erkölcstan, mely minden második évben a dogmatikával váltakozik, 
Livius, Tacitus és Horatius magyarázata, a klasszikus irodalom . 
története, gyakorlati geometria, egyháztörténet (Schröckh), logika 
(Fuchs), pedagógia (Seberiny). A prozódia, nyelv és stílusgyakor-
latok folytattatnak. Szerdán délután matematikai, szombaton pedig 
botanikai kirándulások rendeztetnek a szabadba. Derült estéken 
hetenként egyszer a szabad ég alatt az asztrognosiát magyarázza 
a rektor. A tanulók száma e tanévben (az 1810/11 -ik tanévről 
van szó) 29 volt. 

Ott Ferdinánd a szintaktikai és grammatikai osztály vezetője 
szintén három év alatt végzi el a tananyagot. Az első esztendőben 
mindkét osztályban tanítja a következőket: vallástan, Európa 
földrajza, általános világtörténet (m. pedig a Kr. előtti kor, Schröckh 
szerint); állattan és számtan. Ezenkívül gyakorlatok a szép-helyes-
és gyorsírásban, szavalásban és stílusban. A szintaxis tanulóinak 
hetenként kétszer Rheniust magyarázzák (mert a tanulók java 
része magyar és tót anyanyelvű és így az előbb használt, de 
német Bröder-féle tankönyv nem vált be.) Magyarázzák is fordítják 
Nepost és Gedike Chrestomathiáját. A grammatika tanulói viszont 
külön tanulják Rhenius nyelvtani szabályait. A gyakorlati latin 
tanítás kézikönyve Gedikétől való. A második évben folytatják 
az előző év tananyagát, tárgyalják továbbá Ázsia és Afrika föld-
rajzát, a világtörténelemből a Kr. szül. utáni korszakot, végül 
pedig a növény és ásványtant. A harmadik évfolyamban tanulják 
Amerika és Ausztrália földrajzát, Magyarország történetét és nép-
szerű természettant. A többi marad mint az előbbi években. A 
tanulók száma 30—40 körül van. 

Langhofer János, a donatisták tanítója tanította az első évben 
a vallástanon és bibliai történeteken kívül, Európa és különösen 
Magyarhon földrajzát, továbbá állattant, technológiát (Funke) 
természettant (Helmuth). Ε mellett az ifjúság a helyes olvasás, 
irás, számolás és énekben nyert oktatást. Mivel ez osztály növen-
dékei németül beszéltek, itt Bröder nyelvtana alkalmazható volt. 
A második évben a négy többi világrész általános leírása kerül 
sorra, továbbá az ásványok és növények országa, általános világ-
történet és magyarázat tárgyát képezi az egészségtani káté is. — 
Ez osztály tanulóinak száma 30—40. 

A negyedik tanító Schimegh György a tót nyelvű fiúiskola 
vezetője, ahol az írás és olvasás első elemein kívül, vallástant, 
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bibliai történeteket, számtant, egészségtant és éneket tanított. A 
tanulók létszáma, kiknek legtöbbjét katonának viszik el, télen 
100-on felül van, nyáron alig 10. Polleffkovits György a tótnyelvű 
leányosztály tanítója ugyanazokat a tárgyakat tanítja mint Schimegh. 
A leány növendékek száma is az évszakok szerint változik. 
Kirchner József végül a kétévi tanfolyamra terjedő németajkú 
leányosztály tanítója. Tanított pedig vallástant (Herder), bibliai 
történetet, földrajzot, természetrajzot, természettant, az egészségtan 
kátéját, számtant (fejszámolást), éneket. Tanultak továbbá a leányok 
szép- helyes és gyorsírást. A tanulók száma 30—40-re rúgott. 

• A tanulók összes létszáma a kérdéses tanévben kerek számban 
300, tehát az intézet szép látogatottságnak örvendett1. A bemu-
tatott programmból kitűnik, hogy ez időben már tisztán el voltak 
választva a latin osztályok az alsóbb osztályoktól, tehát a gimnázium 
az elemitől (A Ratio Educationis hatása). 

Az intézettel ez évben is alumneum volt kapcsolatban, mely 
1768-ban lépett életbe és melyben a tanulók ingyen vagy csekély 
fizetés ellenében ebédet kaptak. Alaptőkéje eredetileg 6000 frt. 
volt, de idővel nagyon leapadt és csak gyűjtések és szupplikációk 
révén tarthatta fenn magát. (Wölfel ismét kedvezőbbnek tünteti 
fel az alumneum anyagi helyzetét i. m. 21 s. k. megemlítvén, 
hogy a városi polgárok és vidéki gyülekezetek szívesen felkarolják). 
De bármilyen előnyös volt minden időben a város fekvése (egész-
ségügyi szempontból) és bár mennyire virágzott az iskola időn-
ként kiváló tanárok birtokában mégis igen szegényes volt 
jó sokáig az intézet elhelyezése részben a Károly-féle rendeletek 
hatása alatt. Wölfel négy primitív tanteremről tesz említést, 
melyek az alsó elővárosban a német paplak oldalfrontját képezték. 
Az egyházközség akart, de nem tudott az égető bajokon segíteni, 
mig nem a 1825. évi julius 6-ik tűzvész az egész épületet el-
hamvasztotta. Ekkor elhatározta a gyülekezet (mindakettő), hogy 
új épületet emelnek, melyet 1826. nyarán föl is lehetett avatni. A 
szépen befolyt adományok lényegesen könnyítettek az egyházközség 
nagyterhein. Az intézet fénykora azonban már lejárt, a folyton foko-
zódó igényeknek az intézet fenntartó hatósága erejének legnagyobb 
megfeszítésével sem tudott megfelelni. Az „Organisationsentwurf" 
végre megadta, neki a halálos döfést. Így megszűnt a modori 
gimnázium V., VI. és VII. osztálya2 az 1857/58. tanév végével, a 
négy osztályú intézet tanárai Grisza Ede és Brestyánszky Sámuel 

1 Wölfel szerint 1825/6-ban a tanulók száma ez volt az I. osztály: 14, 
Il.-ban: 32, 111.-ban 26, IV.-ben: 23, V.-ben 43. A tót fiúosztályban 108, 
közülők azonban 61 hiányzott, a német leányosztályban 80, a tót leányosz-
tályban 105, kimaradt 80. összesen volt 431 növendék, köztük 52 alumnista. 
Ez volt a legnagyobb szám 1826-ig. 

2 A következő adatokat Baltzár Ágoston nyug. polgáriskolai igazgató 
szívességének köszönöm. Utolsó rektora a VII. osztályú intézetnek Kalincsák 
János volt, aki Teschenbe távozott (Hollerung Károly ny. főesperes szíves 
közlései). 
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voltak, majd pedig a négy osztályú gimnázium is a fenntartásához 
szükséges költségek hiánya miatt az 1869/70-ik tanévvégén. Utolsó 
tanárai Bresztyánszky Samu (f 1884. április 4.) és Baltzár Ágoston 
a modori községi polgáriiskolánál nyertek alkalmazást. A volt 
gimnáziumi alapok kamatai a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület modori leánynevelő intézet fenntartására fordíttatnak. 

Ez volt a modori latin iskola pályafutása. Nehéz időkben 
becsületes és hasznos munkát végzett és egyházunknak nagy 
szolgálatokat tett. Mikor azonban a régi magyar protestantiz-
mus ama törekvése, hogy minél több új iskolát tartson fenn 
amaz újnak adott helyet, mely a meglevő iskolák belső fejlesztésé-
ben és erősítésében, vagy csak oly új iskolák alapításában ke-
reste erőforását, melyek fenntartásáról szűkös anyagi helyzete 
mellett is gondoskodni tud, akkor be kellett zárulni sok mással együtt 
a modori gimnázium kapuinak is, de megmaradtak elemi iskolai, 
a gimnázium köveiből pedig fiatalos erővel ki emelkedett „porából 
megélemedett Phönixként" egyetemes egyházunk egyik legáldá-
sosabban működő leánynevelőintézete. Befejezésül közöljük a 
modori gimnázium tanárainak névsorát (Gyurikovics és Wölfel 
nyomán, kiknek adatai azonban nem egyeznek mindenben) néhány 
érdekesebb életrajzi adat kíséretében. 

Az intézetnek szervezője, a fent emiitett agricola Gáspár, úgy 
látszik, csakhamar hűtlen lett Modorhoz és neve is feledésbe 
merült. így érthető, hogy Gyurikovics szerint az első rektor a 
liptói születésű Jablonovszky (Molus) Pál, aki Nagyeőrött volt 
(Szepes m.), mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 
1597. január 4-én. Innen került Modorba, tehát minden valószí-
nűség szerint Agricola utódja lett. Rektorsága 1601-ben véget 
ért. Bizonytalan, hogy hová ment és hol halt meg. 1615-ből 
Gutterus Frigyes emlitettik mint diakon és rektor majd Nigrini Adolf 
1625-ig Jul. Aeneos Wagner 1626-ig Simon Abrahamides 1629-ig, 
Gerg Bamnonius 1632-ig Georg Gaman 1635-ig 1635-ből 
Gouttmann Burchard, (Burgh Baumgartner?) egyideig pedig Bayer 
Jeromos is tanított (1638 előtt). 1648—50 Slemmeker András ne-
vével találkozunk. Utána 1652-től Bühringer András (vagy Piringer 
Posoniensis) csakhamar városi jegyző, majd pedig pozsonyi 
konrektor. 1656-ban Höherus (Kocherus?) András a rektor, mel-
lette, úgy látszik az első konrektor Modorban Vörös György. 
1660 Hrabszky János, aki a keleti nyelvekben kitűnő jártasságot 
szerzett és később gyanús halállal mult ki. 1664-től Parschitius 
(Barschitus) Daniel, aki három év múlva Körmöczbányár^ távozott. 
1667-ben Ritthaler Mihály, aki 1674-ig működött, ez évben az 
üldözések elől Németországba menekült. 1774—1781 a fentemli-
tett szünet állott be az iskola életében. 1782-ben Gerhard János 
a rektor, egész 1693-ig mikor ez állásba Apelles Pál követte, de 
azért 1796-ban bekövetkezett haláláig megmaradt konrektornak. 
Az összeférhetetlen természetű Apellesnak sehol sem volt nyugta 
1699-ben elhagyta Modort is és több helyen megfordult mígnem 
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1706-ban Késmárkon érte utói a halál. Utódja Modorban Peuker 
György volt 1699. 1708.—1720-ig. a modori születésű Scultéty 
János a rektor és Medzibrodszky Andás a konrektor, előbbi csak 
rövid ideig működött, mert helyét a feljebb említett Gerhard 
hasonnevű fia foglalta el. (1719?—1731), 1731-ben a rektorságot 
Nigrini Jánosra ruházták, aki 1734-ig viselte, mikor Lyci Krislóf 
követte (1741-ig). Utána Medzibrodszky Teofil viseli a tisztséget, 
aki teologiai müveket irt (1741—1748) 1748-ban pedig Torkos 
Mihály a későbbi szuperintendens. 1749-ben Graskovits András 
a rektor és Augusztini Pál a konrektor; utóbbit 1753-ban Orgon 
Ádám követte. 1755—68-ig Hermann Sámuel a rektor. 1768—1770-ig 
a kiváló Bogsch Jakab, aki a lőcsei gimnáziumhoz távozott, majd 
iglói, később pedig soproni lelkész volt. Bogsch oldalán Hübner 
Mihály volt a konrektor. 1770—1784-ig Valter Godorfrid töltötte 
be a rektori tisztet. 1784- 1786-ig Fábry István a rektor, ki ké-
sőbb Pozsonyba ment, mellette Ott Ferdinánd volt a konrektor, 
aki 1825-ig működött a modori iskolában. Fábry utódja Stanis-
laides Dániel volt, aki azonban két év után Sopronba, majd 
Pozsonyba került. 1789—1791-ig Musculy János a rektor, aki 
helyét Farkas Pálnak, (1791- 1797) a későbbi esperesnak adta 
át. Ezt 1798-ban Gross János követte, aki 1803-ban a pozsonyi 
líceumhoz ment. 1803 1807-ig Scultéty Mihály viselte a rek-
torságot, melyet 1808-ban a modori születésű Kováts Martini 
Gábor vett át és viselt 1817-ig. Ez volt a modori gimnázium 
fénykora. Feljebb láttuk az intézett gazdag tanulmányrendjét 
ezidőből. Azonban Kováts Martini is csakhamar a pozsonyi ev. 
líceumhoz ment át (1817). Utódja 1817—1823-ig a szintén ki-
váló Kanka Dániel, akit innen neveztek ki tanárul a bécsi ev. 
theológiai tanintézethez. Öt követte a fent említett Gross János 
hasonnevű fia. 1826-ban rajta kívül működtek Modorban: Gott-
schalkovszky Mihály, Langhoffer János, Lang Mihály, Schimegh 
György és Poleffkovits György. Velük aztán meg is szakad a 
névsor használt forrásainkban. 

Dr. Szelényi Ödön. 


