
105

Simon Katalin

a mecénáS elfeledett öröKSége: 
adatoK marczibányi iStván 

éS a budai magyar iSKola történetéhez

marczibányi iStván éS buda

A tudomány- és kultúrakedvelő mecénás, puchói és tornyai Marczibányi István (1752-
1810) sok szempontból Széchenyi István előfutárának tekinthető. Noha Csanád várme-
gyéből származott, élete időről időre összefonódott a magyar fővárossal.1 A fiatalon 
elárvuló Marczibányi tanulmányait részben Budán végezte, miután rövid ideig Pes-
ten élt.2 1800-ban történt udvari tanácsosi kinevezését követően költözött újból Pest-
re, majd ismét Budára, ahol már nem foglalkozott mindennapi politikai kérdésekkel. 
Ekkortól kezdte vagyonát szociális és kulturális kezdeményezésekre fordítani, vált a 
tudomány és a művészetek bőkezű pártfogójává, „apolgató mecaenas”-ává.3 Előbbi-
ek közül közismertek a kórházügy terén tett erőfeszítései, a betegápoló irgalmas rend 
letelepítése, ehhez a Császár fürdő és a szomszédos telkek megvásárlása és odaado-
mányozása 1806-ban az irgalmasok kórházának felépítéséhez, amelynek következté-
ben a régi városi kórház a 19. század közepére női kórházzá és szegényházzá alakult. 
Szintén ő kezdeményezte a vízivárosi Erzsébet-apácák kórházának kiépítését, bővítését 
is.4 Kulturális alapítványai közül kiemelkedik 70 000 forintos tudományos és szépiro-
dalmi alapja, amelyet kezdetben a Nemzeti Múzeum, majd 1845-től, közel 15 évnyi 
tárgyalás eredményeként, a Magyar Tudós Társaság kezelt.5 A „Marczibányi Intézet” 
vagy „Marczibányi Alapítvány” jelentősen hozzájárult a reformkori szépirodalom és a 
magyar tudományos szaknyelv felvirágzásához. Emellett 50 000 forintot hagyott a Lu-
doviceumra 1808-ban. Értékes műkincsgyűjteményét részben a Magyar Nemzeti Mú-
zeumra hagyományozta. A budai Várban, a mai Dísz tér 8. sz. alatt álló, mára lebontott 
palotája egyfajta szellemi műhelyként is működött, ahol rendszeresen megfordult ven-
dégként például Verseghy Ferenc, Révai Miklós.6

A fent említett létesítmények mellett nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a na-
gyobb volumenű felajánlások mellett gondot fordított az oktatás alapjainak támogatásá-
ra is. Több vármegyében (Csanád, Nyitra, Szerém, Torontál, Trencsén) – a szegénygon-
dozás mellett – segélyezte az iskolákat, Léván pedig ő alapította a piarista gimnáziumot 
(1815-ben nyílt meg), valóságos belső titkos tanácsosi kinevezését is ezen alapítványa-
inak köszönhette 1806-ban.7 A kevésbé magas szintű, de a magyar nyelv és műveltség 
szélesebb körű terjesztését tervezte ezen intézmények létrehozásával. 

Közismert, hogy a mai Marczibányi tér területét is ő adományozta a helyi fiatalság-
nak testgyakorlás, játék céljára.8
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alapfoKú oKtatáS budán a 19. Század elején

A 19. század elejére minden egyes városrészben működtettek elemi iskolákat. Mivel a 
lakosság döntő többsége német anyanyelvű volt, ezen intézményekben is, az I. és II. Ra-
tio Educationis rendelkezéseinek megfelelően, német nyelven folyt az oktatás. Emellett 
működött még a görögkeleti rácok külön, szerb nyelvű iskolája, s 1777-től a tanítókép-
zéssel egybekötött normáliskola (hauptnormalschule) a Várban.9

Marczibányi kezdeményezése több szempontból újszerűnek számított, így például 
a magyar nyelvű oktatás propagálása miatt. A magyar nyelvű tanítás kérdése II. József 
uralkodásától kezdve, s különösen az 1790-es években intenzíven foglalkoztatta az or-
szág vezető politikusait, noha lényegi eredményeket végül nem sikerült elérniük.10 Az 
elemi iskolák jelentőségéhez hozzájárult, hogy az óvodák megjelenése előtt a nebulók 
itt találkoztak életükben először (és nagy részükben utoljára) az intézményesített neve-
léssel. A normál-, fő- és elemi iskolák rendszerén változtatott a II. Ratio Educationis, 
miután az elemi iskolákban továbbtanulástól függően oktatták a felső évfolyamnak a 
latint. 1845-től az alapfokú iskolákat kétosztályos alsó- és háromosztályos felső elemi 
iskolára bontották, ahol az oktatás anyanyelven folyt. Ugyanekkor mondták ki, hogy 
a falusi elemi iskolákban anyanyelven, míg a városiban az anyanyelv mellett magyar 
nyelvet is oktassanak.11

Ennek fényében a 19. század első felében a magyar anyanyelv közigazgatásban és 
oktatásban általánosan történő bevezetéséért folyó küzdelem egyik állomásának is te-
kinthető Marczibányi budai magyar elemi iskolája.12 Marczibányi 1804-ben 5000 fo-
rintos alapítványt tett egy budai magyar nyelvű iskolamester fenntartására.13 Az összeg 
tehát nem egy ingatlan létesítésére szólt, hanem az iskola „lelkének” számító oktató 
alkalmazására. Ez, mint látni fogjuk, akaratlanul ugyan, de az iskola első évtizedeinek 
nehéz körülményeit meghatározó momentumává vált.

Hiába Marczibányi jó szándéka, az iskola ügyében ezt követően nem sok változás 
történt. 1809-ben már panaszkodtak a budai magyarok, hogy a tanács még mindig nem 
jelölte ki a magyar iskola helyét. Gróf Szapáry József József nádorhoz írt 1809. évi je-
lentésében őszintén leírta az addigi fejlemények tükrében jogos aggodalmait. A tanács 
nem intézett semmit, és Marczibányi sem hajlandó odaadni az erre megígért összeget 
a város tanácsának, amíg attól tart, hogy azok nem a kívánt célra használnák fel azt. 
Ugyancsak emiatt még az alapítólevelet sem készíttette el. Szapáry azzal zárta levelét, 
hogy ha tovább halasztódik a kérdés elintézése, akkor tartani lehet attól, hogy a bő-
kezű, ám igencsak betegeskedő alapító esetleges elhunyta esetén az egész iskola ügye 
meghiúsul.14

Az első „Magyar Oskola Mester”-t végül 1810-ben fogadta fel Buda város tanácsa. 
Látván, hogy amúgy is mostoha sorsa mellett a tanító rendes iskola nélkül nem sokra 
megy, a Marczibányi-család tagjai karolták fel az ügyet, lévén Marczibányi Istvánt 
1810. évi halála megakadályozta annak keresztülvitelében. A család és Buda városa 
közötti megegyezést 1815. április 21-én írták alá, s egy héttel később vezették be a 
tanácsülési jegyzőkönyvbe. István fivére, Imre nevében fia, Marczibányi János ekkor 
tette le ténylegesen azt az 5000 forintnyi tőkét, amiből a tanárt finanszírozták. Az 
alapítvány célja a hazai nyelv, azaz a magyar kiművelése volt a magyar fővárosban, s 
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ebben nem csak az itt élő magyar anyanyelvűekre, hanem a többi lakosra is számítottak. 
Ami a tanárt illeti, az alapítvány rendezte (ideiglenesen) a fizetését az 5000 forintos tőke 
éves kamatának kijelölésével, de elismerték, hogy a kezdeti nehézségekhez hozzájárult 
a város rossz anyagi helyzete a napóleoni háborúk utolsó éveiben. Az iskola épületére 
további 1000 forintot ígértek, amint ténylegesen megkezdődnek az ezzel kapcsolatos 
munkálatok.15 Kikötötték továbbá, hogy a tanár római katolikus legyen, diákjaival ve-
gyen részt a körmeneteken és szombatonként a tanórák után a litániákon, majd azt 
követően mondjon egy rózsafüzért az alapítók szándékára. Amennyiben a család úgy 
látná, hogy a város nem az általuk meghatározott módon és célokra használja fel az ál-
taluk adott pénzt, jogukban áll azt visszavonni, s „más kegyes és üdvös” célra fordítani:

„Erga patriam, quae cunctos alit, ac nutrit, officia non postremum sibi locum ven-
dicare nemo est, qui ambigat: horum autem partem consinuere linguae nationalis pro-
motionem, ejusque incrementi Studium, cunctae europae totius cultiores nationes test-
atum reddentes, quae indefessae conatu, omni qua potest ratione labii proprii culturae, 
cum laude sedulo incumbunt.”

Scopo hoc, licet dubitari non possit, Amplissimam Liberam Regiamque Civitatem 
budensem, eo etiam ex capite, quod regni hungariae metropolim, sedemque au-
gustorum Regum inauguralem consitutat, nihil intermittere, quo pubem suam modis 
quibusvis ad condiscendam patriam linguam praeparet, atque exstimulet, quo tamen 
promissa Civitas aliis gravibus erogationibus pressa, certius quibusvis Temporibus 
copiosae in Urbe Budensi juventutis in patrio sermone ab ineunte aetate, et primis 
Studiorum incunabulis institutio, formatioque obtineri valeat, cum hucdum ludirector 
Hungaricus nullo certo fixo penso in urbe eadem provisus existat, ex mente etiam ex 
destinatione pie denati Excellentissimi Domini Stephani Marczibanyi de Pucho, fratris 
mei desideratissimi, ad manus Liberae Regiaeque ejusdem Civitatis Budensis consigno 
capitale florenorum 5000 in schaedis rebitoriis, seu actu vigente pecunia, ea ratione, 
ut ex proveniente eorum fructu, omni tempore memoratum ludirectorem Hungaricum 
Romano Catholicum, pro solatio gremialium asservet, et praeter assignandum eidem 
condecentem locum, congruo eundem stipendio prodivere haud intermittat; quo sic 
nonmodo nativi complures ibidem degentes Hungari, verum et alii Patriae Cives, filios 
suos in Lingua Patria erudiri, ac institui curare valeant, quae Fundatio cum initio 
mensis Maii anni currentis 1815 initium suum sumptura est. 

Quodsi interim successivis quibusvis Temporibus a scopo hoc recedendo praeme-
morata Civitas ludirectorem haud servaret, aut providere nollet, liberum sit cuicumque 
ex familia mea attactum capitale quocumque Inclytorum Comitatuum Pest, Pilis et 
Solth articulariter unitorum Judlium repetere, salva nonnisi extra Dominium appella-
ta, capitale interim hoc familiae et descendentum meorum cum consensu in alium pium 
et salutarem scopum illici convertendum erit.

volo nihilominus, ut in memoriam et gratitudinem hujus instituti memoratus ludi-
rector cum tota Institutioni suae concredita pube, singulo die Sabathi Lytaniis intersit, 
ac his terminatis clara voce Rosarium pro Fundatorum salute cum oratiuncula ad id 
apte deligenda absolvat, omnibus ex ritu Ecclesiae praescriptis Processionibus cum 
Juventute sibi concredita intersit, ac solitas Conciones ex preces cum iisdem publice 
peragat.
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Quam humillem fundationem in honorem magnae matris et dominae demisse com-
mendi. Signatum Puchov die 21a Aprilis Anno 1815.

Emericus Marczibanyi de Pucho et Csoka mp. L. S.”16

Az ELSő BUDAI „MAgyAR OSkOLA MESTEREk”

Marczibányi István alapítványa ténylegesen a magyar oktató kinevezésével kelt életre. 
1809-ben az egész kezdeményezés veszélybe került, amikor is Marczibányi megelégel-
te, hogy az évekkel azelőtti adománya érdekében, amellyel évi 300 forintos fizetéssel 
lehetne fenntartani egy oktatót, a tanács nemhogy annyit nem tett, hogy megpróbálja 
könnyíteni a leendő tanító helyzetét, de még az iskolát sem kezdte el neki építeni.17 

Az első tanárt, Szilágyi Jánost (Pált) végül 1810. november 5-én nevezte ki a város.18 
Miután az iskolának nem volt külön erre a célra emelt épülete, a tanács a tanár éves 
fizetségét megtoldotta a szállás díjával. Ez azonban – a többi tanáréhoz képest – megle-
hetősen sovány összegnek számított, a magyar tanárok évtizedeken keresztül rendsze-
resen könyörögtek Buda vezetőségénél fizetés-emelésért, vagy egyéb, természetbeni 
juttatásokért, például tűzifáért.19 1812-ben felmerült, hogy fizetése a várbeli tanár 1798-
ban megállapított béréhez (évi 150 forint) igazodjon, majd a vízivárosi tanító, Mayer 
halála után az ő egyházfiként kapott stoláris jövedelmeit is megpróbálta kieszközölni 
Szilágyi (aki ekkor már nem mellesleg a kapucinusok orgonistája is volt). A tanács 
azonban, arra hivatkozva, hogy a kérvényező „már egyébként is elég sok fizetséget 
kap”, valamint hogy a vízivárosi plébániák ezirányú szervezetét nem szándékoznak 
felborítani, kérésének nem tettek eleget.20 Fizetését, mint fentebb láttuk, ideiglenesen 
rendezte a Marczibányi-család 1815. évi alapítványa. Ennek megfelelően éves bére elvi-
leg 300 forint lett volna, gyakorlatban azonban 250 forintot fizetett a tanács, és gyakran 
azt is a hozzájuk intézett sürgető levelek unszolására kapta csak kézhez Szilágyi.21 Az 
alapítványban meghagyott 300 forint és a ténylegesen megkapott 250 forint miatt, a 
tanár megkeresését követően, a Magyar Kamara is kérdőre vonta a tanácsot. Utóbbi 
arra hivatkozott, hogy az egész évre vonatkozó összeget nem egyszerre kezdte odaadni 
neki. Végül pótolták és odaadták a maradékot Szilágyinak.22

A tanárnak a kapucinus templom kántoraként, orgonistájaként is volt némi jöve-
delme. 1815 októberében kiegészítésként a kapucinus templomban végzett munkájáért 
kérte stoláris jövedelmét.23 Az alapítványban szereplő feladatokhoz járult még például a 
magyar ünnepeken (így Szent Istvánén) való részvétel.24 1825-ben az oktatót a Marczi-
bányi-család 1000 forintos alapítványa mellett az alábbi alapokból finanszírozták: 
kis-görzönyi Petheő Jakab helytartótanácsosé (500 forint), Laszlovszky József városi 
tanácsosé (100 forint), és Andreas Stermenszky tanácsosé (50 forint).25

Az iskola hosszú idő után elmaradó felépítése, függőben lévő ügye26 ismét napi-
rendre került 1829-ben, s vele együtt a magyar tanár helyzete is, Buda magyar ajkú 
kézművesei és iparosai beadványának köszönhetően. Felmerült a német Szent Anna 
iskola elköltöztetése a plébániáról, s a magyar iskola odahelyezése, ezt azonban mind 
a magyar lakosság, mind a Helytartótanács – amely a kezdetektől fogva következete-
sen ragaszkodott az új iskolához – elutasította.27 A tanács így végül annyit tett, hogy 
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kimondta: a magyar tanító fizetése, a Szent Anna tanárához hasonlóan, változatlan ma-
rad, míg stóladíjairól a kapucinusok gondoskodnak.28 Ez azt jelentette, hogy a magyar 
tanár, Szilágyi Pál a várostól 200 forintot, a Marczibányi-alaptól 120-at, a Petheő-félé-
ből 12-t kapott (azaz összesen évi 332 forint konvenciós pénzt, amit még kipótoltak 80 
forintottal a Deladamin-ház helyiségeinek bérlésére), miközben a Szent Anna tanára, 
Paul Müller évi rendes fizetése 360 forint konvenciós pénzt tett ki, amihez 50 forint 
járult még kórusvezetői munkájáért.29

A 19. század közepére a tanítók helyzete átfogó szabályozást igényelt. 1852-ben a 
budai tanítók panaszt nyújtottak be a tankerületi igazgatónak. Ebből kiderült, hogy fi-
zetésük már harminc éve változatlan, noha az élelmiszerek is jóval drágábbak, és hogy 
a vezető tanítóknak (Oberlehrer) saját fizetésükből kellett ellátniuk a hozzájuk tartozó 
tanársegédeket (gehülfe, egyedül a várbeli leányiskola tanársegéde kapott 60 forintot, 
valamint a Szent János-iskoláé 20 forintot a várostól). Oktatói munkájuknak azért is 
tudnak nehezen eleget tenni, mert a templomi kórus vezetése is az ő feladatuk volt. 
Vinzenz Rudolf ezért felmérést készített a tanárok béreiről, s javasolta, hogy kapjanak 
a várostól fix összeget mind a tanítók (800 Ft), mind a segédek (300 Ft). Számításai 
szerint ez 5864 forint 8 krajcár kiegészítést jelentene (1144 Ft 8 kr a tanárok és 4720 Ft 
a segédek esetében).30 A megvalósulására azonban nincs adat az iskolai iratok között.

Iskola, tanári kar Bevétel Mellékjövedelem
járandó-

ság
alapítvá-

nyi díj
tandíj orgonistaként stoláris 

jövedel-
mek

vár
lányiskola: 1 főtaní-

tó, 1 segéd
300 80 380

krisztinaváros
elemi iskola:

1 főtanító, 1 segéd

260 218 60 24 562

Tabán
elemi iskola:

1 főtanító, 4 segéd

400 380 67 84 931

Víziváros
Szent Erzsébet-is-
kola, 1 főtanító, 2 

segéd

440 132 200 50 26 848

Szent Anna-iskola, 1 
főtanító, 3 segéd

460 200 50 160 870

Szent János-iskola, 
1 főtanító, 1 segéd

400 120 520

országút
elemi iskola:

1 főtanító, 2 segéd

290 3,12 140 16 60 509,12
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Újlak
elemi iskola:

1 főtanító, 2 segéd

290 65,40 182 20 78 635,40

Összesen 2840 200,52 1520 263 432

Vinzenz Rudolf kimutatása a budai elemi iskolák oktatóinak fizetéséről, 1852
(BFL IV.1002.uu 67. doboz, Vinzenz Rudolf levele (1852. február 25.) melléklete)31

az iSKola épülete

Marczibányi alapítványa eredetileg mindössze egy tanár alkalmazására szólt, bár már 
1806-ban említik, hogy a 300 forintos fizetéshez elegendő tőke mellett 1000 forintot 
ajánl fel az iskola felépítésére a kapucinus templom előtti üres téren, ahol a halászok a 
halakat szokták tisztítani. Addig is, ideiglenesen a Kempf-féle fogadót tervezték erre 
a célra használni.32 Pillanatnyi megoldásként 1810-től a városi tanács fizette az oktató 
szállását (1810-ben 100 forintot), továbbá a tanács gondoskodott (részben) az iskola be-
rendezéséről.33

Az új iskola felépítéséért éveken keresztül nem történt semmi, amiért a város ma-
gyar lakossága 1809-ben panaszkodott, s sürgette annak mielőbbi elindulását. Ahogy 
írták, a szomszédos Pesten magyar iskola is van tanárral, magyar szentbeszéddel, ma-
gyar nyelvű temetéssel, Budán így hiányolják a magyar iskolát és iskolamestert, aki 
a gyerekek okítása mellett vasárnaponként és ünnepnapokon a szentbeszédek előtt és 
után magyarul beszélne a lakossághoz, s az évente megtartott körmeneteken magyarul 
énekelne. Buda tanácsa azonban húzódozott kötelessége teljesítésétől, pedig Marczi-
bányi állítólag még azt is megígérte nekik, hogy amennyiben valóban megkezdődnek 
az építési munkálatok, ahhoz hozzájárul még 1500 forinttal. A latinul íródott kérvény 
aláírásait öntudatosan, magyar szöveggel kísérték annak beterjesztői: a csizmadia céh 
mestere és almestere 65 társuk nevében, a magyarszabó céh elöljárói 22 társuk élén, a 
gombkötő céh, valamint a szűrszabó céh tagjai.34

Buda vezetősége az ezzel kapcsolatos késedelmét azzal magyarázta, hogy annak 
költségei becslésük szerint 34630 forintot (!) tennének ki, amit képtelenek egyedül elő-
teremteni, s javasolták, hogy a Szent Anna plébánia iskolájának egyik termében ala-
kítsák ki a magyar tanár részét.35 1809-ben a Helytartótanács meghagyta a városnak, 
hogy dolgozzanak ki tervet az új, magyar iskola felépítésére, és vizsgálják meg, hogy 
a kapucinus kolostor melletti terület megfelel-e ebből a szempontból a közízlésnek és 
közcélnak.36

Az iskola eredetileg a város költségén épült volna fel, azonban a napóleoni háborúk, 
valamint az 1810. évi tűzvész miatt súlyos anyagi gondokkal küszködtek a budaiak.37 
1814-ben a Helytartótanács több helyi iskola helyzetét megvizsgálva ismételten elren-
delte, hogy a vízivárosi magyar iskola helyét jelöljék ki, s hangsúlyozta, hogy az mind 
a tanár, mind a diákok számára kényelmes és egészséges legyen, miután 1813-ban úgy 
találták, a magyar iskola nem felel meg ezen követelményeknek.38
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1815-ben, az 1000 forintos Marczibányi-alapnak köszönhetően úgy tűnt, rendeződik 
az iskola helyzete. Májusban komoly előkészületek történtek. Az ügy élére Andreas 
Stermenszky tanácsost nevezték ki, aki, a jelek szerint, személyesen is szívén viselte 
azt (később maga is hagyott némi tőkét az oktató fenntartására).

1815. május 5-én, helyszíni szemlét követően a tanács kijelölte az iskola helyét a 
kapucinus kolostor mögött, s megbízta Buda akkoriban legtöbbet foglalkoztatott épí-
tészét, Kimnach Lajost, hogy készítse el az ehhez szükséges terveket („…a Kimnach 
kőmíves Mesternek meg hagyta hogy Planumot készétsen”).39 Kimnach40 június 21-én 
nyújtotta át a terveket, valamint a hozzá kapcsolódó költségtervezetet, amiket június 
26-án állították ki, majd meghagyták, hogy küldjék át azokat a Helytartótanácshoz, 
továbbá tárgyalják meg a választott polgársággal.41 Nyár elején kértek engedélyt, hogy 
Budafokon a szükséges követ kibányászhassák az iskolához.42

Ezt követően hosszabb szünet után, szeptemberben jelentkezett Stermenszky, ami-
kor is a város nevében beterjesztette a Helytartótanácsnak jóváhagyásra az iskola céljá-
ul szolgáló terület kijelölését a kapucinus kolostor mellett, de ekkor még nem döntötték 
el véglegesen, hogy itt is fogják felépíteni azt.43

Kimnach ezzel kapcsolatos tervei sajnos nem maradtak fenn, vagy nem találhatók, 
mellette azonban Buda népszerű tervezőjével és építőjével, Bullant Józseffel is készít-
tettek később munkákat az iskolára (aki nem mellesleg a Baucommission tagja, vala-
mint Kimnach apósa is volt). Bullant József44 1810-ben egy téglány alaprajzú, kétszintes 
épületet tervezett a magyar iskola céljára, földszintjén öt, emeletén pedig négy hely-
séggel, kettő-, illetve egy kamraszerű helységgel, emeletén függőfolyosóval, s mindkét 
szinten három-három árnyékszékkel. Az épületnek a földszinten két külön bejárata, 
valamint egy belső kertbe vezető kapuja lett volna.45

Az iskola tényleges felépülése azonban elmaradt: a város a napóleoni háborúk vé-
gére nehéz anyagi helyzetbe került, majd 1825-ben az egyéb adományokat inkább az 
újonnan építendő városi kórházra (azaz a régi Szent János kórházra) fordítottak, így a 
cipészek céhének 200 forintját.46 

1.  A vízivárosi Szent Erzsébet-templom és kapucinus kolostor környéke, 1824 
BFL XV.16.a.201/cop1, részlet
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1818-tól az iskola céljára a város Elisabetha Del Adamin kéményseprő özvegyének 
házát bérelte (Nr. 149., ma Fő utca 28.). Ebbe beletartozott egy nagy- és egy kisszoba, 
egy konyha és egy fáskamra. Az épület ennek ellenére annyira szűk volt, hogy a tanító 
családja máshol lakott, és még 1828-ban is itt működött.47

A jelek szerint azonban a tanács nem igyekezett az iskolát felépíteni. 1829-ben a 
budai magyar lakosok ismét panaszkodtak az iskola hiányára. Továbbra is javasolták 
a kapucinus kolostor melletti üres területet, amivel a szerzetesek is jobban járnának, 
hiszen az iskola csendet és nyugalmat jelentene számukra a jelenlegi helyzethez képest, 
a kolostor falai érintetlenek maradnának, és környéke a Fő utcával együtt tisztább ma-
radhatna: nem szemetelnének és zajonganának a szekereikkel itt megálló piacozók és itt 
dolgozó különféle mesteremberek. A hitoktatás terveik szerint egyik vasárnap magya-
rul, a másikon németül történne (ráadásul a kapucinusok adták eddig is a magyar hi-
toktatót még a vízivárosi német iskolába is). Miután a Vízivárosban és a Tabánban ez az 
egyetlen magyar iskola, így a kapucinusok mellett jobban megközelíthető lenne. Nem 
csak a magyar polgároknak fontos, de a németeknek is, hiszen így nem kell vidékre 
küldeniük gyermekeiket, ha szeretnék magyarul megtanítani őket. A kérvény írásának 
idején ugyancsak voltak német tanulói az iskolának, s a választott polgárság mellékelt 
írása szerint valóban jelentős számmal csatlakoztak német anyanyelvű polgárok is a 
kezdeményezéshez.48

A panaszt követően a Magyar Kamara kérdőre vonta a tanácsot, miért vonakodnak 
teljesíteni azt, hiszen ennyi év alatt „még terveket és költségvetést sem tudtak felmutat-

2. Bullant József terve a magyar iskolához, 1810 
BFL XV.17.a.303/191
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ni” (amint láttuk, tervek készültek az alapítást követően, de a jelek szerint feledésbe me-
rültek).49 A Kamara unszolására ismét átgondolták a kérdést. Új épület emelése, annak 
költséges volta miatt nem merült fel, ház vásárlása esetén további elővigyázatosságra 
intettek. Szóba került továbbá, hogy a magyar nyelv ápolására minden városrészben 
alkalmazhatnának magyar kisegítőket, de nem tisztázták, hogy ők milyen viszonyban 
lennének a vízivárosi magyar tanárral, s milyen díjazásban részesülnének.50 A tanács 
ezt azonban elvetette, ugyanakkor megígérte, hogy az iskolával kapcsolatos terveket és 
költségtervezetet benyújtja a Helytartótanácsnak.51 Annak 1830. január 4-i válaszával 
kapcsolatban kifejtették: a magyar és a német (Szent Anna) iskola különválasztásán 

3. Ifj. Dankó József terve a kapucinus kolostor mellett létesítendő magyar iskoláról, 1831 
BFL XV.17.a.303/174
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túl nem tudnak mit tenni, a magyar lakosok által írt kérvényben szereplő, az isko-
la helyének kiválasztott terület a kapucinus templomnál 1786 óta uralkodói rendeletre 
közterület, s így nem építkezhetnek rá. Felmerült még egy telek a Harmincadhivatal 
közelében, amit viszont inkább a német iskola új helyéül szántak, hiszen ott a tanulók 
száma jóval nagyobb volt (a magyar iskolát ekkor 44 fiú, a német iskolát mintegy 150 
fiú és 200 lány látogatta). A tanács megemlítette, hogy a Marczibányi-alapítvány, ami 
ekkor 8000 forintot tett ki, a tanár eltartására szolgál, s nem használható fel (!) az iskola 
építésére (tehát a család 1815. évi alapítványáról nem tettek említést). Végezetül azt 
javasolták, hogy a kapucinus kolostor falához építve alakítsák ki a magyar iskolát.52 
Ehhez kapcsolódva készült Wojtha Ferenc terve, ami – Kimnachéhoz hasonlóan – nem 
ismert.53 Ifj. Dankó József 1831-ben a kapucinus kolostorhoz kapcsolódó, két tantermes, 
külön tanító lakásos épületrészt tervezett (tehát ugyanabban az évben, amikor a Rudas 
fürdő bővítését is megtervezte).54 A költséghatékony, ám kényszerű megoldási javaslat 
a terven is látszik: Dankó a kolostor falához hozzátoldott egyszintes, egyszerű, hosz-
szanti elrendezésű épületet javasolt, amelynek elülső részében foglalt volna helyet a két 
tanterem, amelynek közös bejárata lett volna, egy kis előtérrel. A tanító lakását az épü-
let hátsó traktusára tervezte, külön bejárattal, három szobával, és egy kis, kamraszerű 
helységgel. A kettőt egy keskeny folyosó kötötte volna össze, szintén külön bejárattal, 
valamint a hátsó tanterem oldalához kapcsolt árnyékszékkel. A kolostort a terv szerint 
az iskolán belülről is megközelíthették volna.55

Az 1840-es években a patikus házának emeletén alakítottak ki tantermet.56 (Az 
Alsó-Vízivárosban ekkoriban a Corvin tér északi oldalán, a Szent Erzsébet-temp-
lommal szembeni telken működött a városi gyógyszertár.)57 A diákok létszámának 
megnövekedése miatt az oktatás egyre rosszabb körülmények között folyt. 1845-ben 
Pribany Miklós tanítóhoz 168 fős vegyes első osztály, valamint 92 második osztályos 
fiú és 84 lány tartozott. Pribany ekkor arra kérte a tanácsot, hogy osszák ketté a második 
osztályt is nemek szerint vagy kapjanak nagyobb tantermet, mert a jelenlegi zsúfoltság 
roppant kényelmetlen és egészségtelen, különösen nyáron „rekkenő meleg ’s tikkasztó 
hőség miatt”.58 

Az iskola az 1850-es években a Kapuziner Platz 201. sz. alatt működött,59 a korábbi 
évtizedekhez hasonlóan, nem éppen szerencsés körülmények között.60

az iSKola helye buda vároS alapfoKú oKtatáSi rendSzerében

A 19. század elején Buda minden városrészében működött legalább egy elemi iskola 
(elementarschule, nationalschule). Emellett a Tabánban külön iskolát működtettek a 
rácok. A várbeli iskola a leendő tanítók gyakorlóiskolájaként működött. A népes Vízi-
város felső részén élő gyerekek a Johannes Gasséról (illetve Nepomuki Szent János 
szobráról) elnevezett ún. János iskolában, míg az Alsó-Vízivárosban lévők a Szent An-
na-templomhoz tartozó elemiben tanulhattak. (Az egyéb, magasabb fokú vagy speciális 
intézményeket nem számítva).

A tanítók rendszerint a hozzájuk tartozó templom karnagyaként, orgonistájaként is 
szolgáltak. A 19. század közepéig a mellettük dolgozó tanársegédek eltartásáról ugyan-
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csak nekik kellett gondoskodniuk. Emellett biztosíthattak néhány diák számára szállást, 
ételt, ruházhatták őket.61 A Szent Anna-iskola tanára, Paul Müller például 1822-ben évi 
302 forint fizetést kapott, amiből negyven forintot a város két ilyen diák eltartására, 
hatvanat pedig két segédje kifizetésére kapott a várostól. A János-iskola tanára, Anton 
Vagner ugyanekkor 260 forintot kapott, ám neki szintén két segédje volt, Buda városa 
azonban kényelmes lakást biztosított neki.62 

városrész iskola tanár segéd osztály lét-
szám

Vár gimnázium 517
normáliskola (haupt-normal-Schule) 3 3 282

leányiskola 2 2 193
Víziváros Szent Anna-iskola 1 2 2 279

János-iskola 1 2 2 285
magyar iskola 1 56

Országút elemi iskola 1 1 2 274
Újlak elemi iskola 1 2 2 259

Krisztinaváros elemi iskola 1 1 2 141
Tabán német iskola 1 2 2 253

illír, katolikus iskola 1 1 53
illír, görög nem egyesült iskola 1 3 40

Összesen 12 11 2632

Buda iskolái és tanulói 1822-ben
(Schams 1822. 314–315. alapján)

A hitoktatás a tanító helyett egyházi személy feladata volt. A Vízivárosban a Szent 
János-iskolában a Szent Anna-templom egyik segédlelkésze tartotta a katekézist, míg a 
Szent Anna-iskolába a kapucinusok küldtek egy szerzetest órát tartani.63 A magyar is-
kola szintén a kapucinusokhoz kötődött. Mindkét német iskola kétosztályos volt, benne 
az írás-olvasás, alapfokú számolás mellett mindössze hittant, Biblia-ismeretet tanultak. 
Noha maga az oktatás anyanyelven (azaz németül) folyt, az írást-olvasást a német mel-
lett magyarul is megtanulták a nebulók.64

Felmerül a kérdés, hogy vajon mekkora lehetett a magyarok aránya a közismerten né-
met többségű Budán, s ez mennyire látszik a tanulók létszámán. Az 1822. évi egyház-
látogatási jegyzőkönyv szerint „meglehetősen sok” magyar élt már ekkor a városban.65 
A század közepére természetessé vált a magyar nyelv használata még a német ajkúak 
körében is.66

A 19. század első felének legrészletesebb Pest-Buda leírását készítő gyógyszerész és 
szőlész, Franz Schams a Budán működő oktatási intézményeket is részletesen ismerte-
ti.67 Eszerint 1822-ben összesen tíz elemi iskola volt a városban. A Várban és a kisebb 
külvárosokban (Országút, Újlak, Krisztinaváros) egy-egy, míg a két legnépesebb vá-
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rosrészben, a Vízivárosban és a Rácvárosban három-három. A Tabánban külön iskolája 
volt a rácoknak és a németeknek, azon belül előbbiek közül a katolikusoknak, valamint 
a görögkeletieknek. Amint az a fentebbi táblázatból látható, a legtöbben nagyjából 250-
280 fő között váltakozott a diákok létszáma. Ennél valamivel kisebb volt az 1787-ben 
megalakult krisztinavárosi iskola.68 A nem német ajkúakhoz kötődő intézményekben 
mindössze pártucat nebulót oktattak: a tabáni illír katolikusoknál 53-at, a görögkeleti-
eknél 40-et, míg a Marczibányi-féle iskolában 56 diák volt ekkor. Ennek megfelelően 
utóbbiakban kevesebb tanerőre volt szükség. A nagyobb iskolákban a tanár mellett két 
segéd dolgozott (kivéve a Várat, ahol – mivel ún. fő elemi iskola, hauptnormalschule69 
volt – három tanárt alkalmaztak), de a kisebbekben is (Krisztinaváros, Országút) egy 
tanító és egy segéd oktatta a gyerekeket. A pici, nemzetiségi, azaz a rác és a magyar 
iskolákban azonban már elegendőnek bizonyult egy tanerő alkalmazása. Az 1830-as 
években mindössze annyi változás történt, hogy a korábbiak mellett megjelent az evan-
gélikusok saját erőből alapított elemije, emellett 1830-tól egy magánalapítású izraelita 
nyilvános iskola működött a Rácvárosban.70

1846-ban a Szent Anna-iskolába 160 katolikus fiú és 190 katolikus lány járt elkülö-
nítve, négy külön osztályban. A Szent János-iskola nagyjából feleekkora volt, 83 katoli-
kus fiú, 85 lány és 4 izraelita járt ide két osztályban.71 A Marczibányi-iskola ugyanekkor 
nagyjából az előbbihez hasonlított: 188 fiú és 125 lány, nemek szerint elkülönítve két 
osztályba.72 Az akkor tanító, Pribany Miklós tudósítása szerint ezekben az években 
nőtt meg a diákok létszáma (amiben feltehetőleg a magyar államnyelv bevezetésének is 
lehetett szerepe).73

1848/1849 lényegi változást nem hozott a budai elemi iskolák számára. Továbbra is 
működött a várbeli elemi főtanoda, az egyes külvárosok intézményei, valamint a szerb 
és magyar, valamint a héber iskola. A diákok létszáma és aránya azonban megváltozott. 
A tabáni rác iskolába mindössze 26-an iratkoztak be az 1850/51-es tanévre. A vízivárosi 
iskolák közül a Szent Annában 416-an, a Szent Jánosban viszont csak 188-an tanultak, 
kevesebben, mint a Marczibányi-féle iskolában, ahol 273 diák immatriculált, tehát lét-
száma jelentősen megnövekedett. Budán ekkor két iskolai alapítvány volt: a Marczibá-
nyi-féle 2000 pengő forinttal, és a Marczibányi-család, valamint Petheő Jakab által tett 
200-200 pengő forinttal működött, évi 144 pengő forint kamattal, amit az iskola az éves 
kiadásainak pótlására, pontosabban a tanító kifizetésére fordított. (A másik, Plattsch-
leger Mihály-féle alapítvány 1820-tól működött és szegény, ám tehetséges tanulók ösz-
töndíját fedezték belőle.74 1851/52-ben a diákok döntő többsége a katolikus felekezethez 
tartozott, a 313 gyermek között mindössze egy-egy református, evangélikus, izraelita 
fiút, és egy evangélikus és egy izraelita lányt találni. Hasonló volt az arány a Szent Já-
nos iskolánál is, ahol egy református és két izraelita fiú, valamint három izraelita lány 
iratkozott be (313 főből). A Szent Annában pedig mindössze három izraelita lány volt 
nem katolikus.75 
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Városrész Iskola Diákok létszáma
1850/1 1851/2

fiú lány összes

vár 4 elemi főiskola76 345 400 400
elemi főiskola a lányok-

nak
158 155 155

krisztinaváros városi elemi iskola 225 109 89 198
Tabán városi elemi iskola 536 109 233 542

szerb elemi iskola 26 18 17 35
héber elemi iskola 214

Víziváros városi elemi iskola 
(Szent Anna iskola)

416 206 196 402

városi elemi iskola 
(Szent János iskola)

188 85 87 172

Marczibányi-féle ma-
gyar iskola („nemzeti 

elemi iskola”)

273 170 143 313

országút városi elemi iskola 319 137 146 285
Újlak városi elemi iskola 275 163 125 288
Óbuda városi elemi iskola 574 320 288 608

Buda és Óbuda iskolái 1850/1-ben és 1851/2-ben
(Palugyay 1852. 188. és Übersicht aller Normal- und Elementar-Schulen… 1851/2 alapján)

A tanárok arányában is történt változás. 1851/52-ben a tanító (Michael Pribaum) mel-
lett már két segéd (Emerich Henning és Franz Weisz) működött, ahol a tanító oktatta a 
másodosztályos fiúkat, míg az első tanársegéd a második osztályos lányokat, a másik 
az első osztályt. A hitoktató Felix Spiesz kapucinus atya volt.77

1854-ben hirdették meg a magyar iskolában is az ún. Oberlehrer posztot először, amire 
tizenegyen pályáztak, köztük Buda egyéb külvárosainak (Krisztinaváros, Országút, 
Újlak) tanárai. Így került át a Krisztinavárosból a Vár túloldalára Anton Reigl. A ma-
gyar iskolával járó jövedelem ekkor már jóval kecsegtetőbb volt a korábbi évtizedekhez 
képest: a város által adott 440 forintnyi alaphoz jött a Marczibányi-alapból származó 132 
forint, ezt követte a Petheő-féle 12 forintnyi jövedelem, ami összesen 584 forintot tett ki. 
Összehasonlításképpen: Reigl korábbi helyén ugyanekkor 260 forint volt a tanító éves bére.78

1855-ben a Marczibányi-féle magyar iskolában már három tanár oktatott, míg a töb-
bi városi elemi iskolában mindössze egy tanár és egy segéd működött. Kivétel a Vár, 
ahol négy tanárt és négy segédet alkalmaztak. A katolikus illír iskolában egy tanár is 
el tudta látni a feladatokat, míg a népesebb zsidó iskolában egy elöljáró és két tanár, a 
kicsiny evangélikus intézményben pedig egy elöljáró, egy tanár és egy segéd állt alkal-
mazásban.79

1849 után napirendre került az iskolaügy rendezése is. Ez alsó szinten az elemi iskolák 
szabályozását, a népiskolák (Volksschulen), vasárnapi iskolák (Sonntagsschulen, Wie-
derholungsschulen) bevezetését foglalta magába, ennek megfelelően Budán is tervet 
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dolgoztak ki az iskolák célszerű elhelyezéséről.80 Az 1850-ben készült első tervekben az 
átszervezés szempontjai között szerepelt a „nationalität oder Sprache” érv,81 ez azon-
ban végül nem bírt jelentőséggel. Ezzel kezdődött a Marczibányi-iskola végleges beta-
golódása a város oktatási rendszerébe.82

Az 1860-as években még számon tartották a vízivárosi magyar iskola eredetét, s meg-
különböztetve a többi elemi iskolától „Szent Erzsébet nemzeti elemi tanoda” néven 
szerepel a címjegyzékekben.83 A városegyesítés évében már, miután „beteljesítette kül-
detését”, nem működött külön, az oktatási rendszer átszervezésének köszönhetően sze-
repét a kapucinus kolostorban elhelyezett polgári fiú- és leányiskola vette át.84
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szomszédságában (Nr. 145. és 147.). BFL IV.1009.c 33. köt. 133. és 136. fol., 36. köt. 11. fol. 
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(1829. május 27.), 202. köt. Nr. 4081. (1829. július 17.).
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mesterből és tanácsosokból álló bizottságot rendeltek ki. BFL IV.1002.a 202.köt. Nr. 4398. (1829. július. 31.).
51. BFL IV.1002.a 203. köt. Nr. 7172. (1829. december 16.)
52. A tanács a választott polgárságra bízta a kérdés megtárgyalását. Innentől kezdve azonban nem ta-
láltunk a jegyzőkönyvekben utalást az iskolára. A Szent Anna-iskolának az árvízveszély miatt kezdtek 
új helyet keresni. Előfordult, hogy a diákoknak emiatt nedves falú osztályteremben kellett órát tartania. 
A Szent Anna-iskola ekkor a plébánia földszintjén helyezkedett el, a tanító kapott három szobát, egy 
konyhát, és emellett volt még az osztályterem. BFL IV.1002.a 204. köt. Nr. 470. (1830. január 27.), BFL 
IV.1002.e 1828 Nr. 694., BFL IV.1002.oo 3. köt. (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1822).

03_simon_jo.indd   120 2017.11.12.   21:55



121

53. Ugyanebben az időben tervezte meg a Bomba téri katonai őrház épületét, valamint a hajóhíd budai 
hídfőjének őr- és vámépületét. BFL XV.17.a.302 7. és 132., zakariás g. 1957. 306.
54. A terven szereplő aláíráson csak a Dankó szó olvasható. Dankó 1822-től aktív Budán, 1823-ban nyert 
polgárjogot. 1826-ban a Három nyúl kaszárnyára épített egy emeletet. Később Pesten működött, 1848-
ban bekövetkezett haláláig. BFL XV.17.a.303 174., zakariás g. 1957. 302–303.
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56. BFL IV.1002.uu. 67. doboz, a magyar iskolával kapcsolatos iratok, Szilágyi András kérvénye, 1842. 
február 4.
57. Az 1818. évi összeírásban a 207. sz. alatti, Joseph von Paur tulajdonában álló házban működött Johann 
Schmidt patikus két segéddel, egy gyakornokkal és egy laboránssal. Felhő Ibolya ezt a mai Szilágyi 
Dezső tér 2. – Iskola utca 5. sz. alatti telekkel azonosította. Elhelyezkedése jól látszik Buda 1833-ban 
készült vízrajzi térképén. BFL IV.1002.s. A Víziváros 1818. évi összeírása, BFL XV.16.d. 241/5, MNL OL 
P 2121, a Víziváros topográfiai mutatója (kézirat)
58. BFL IV.1002.uu. 67. doboz Pribany Miklós Buda tanácsának (1845. június 18.)
59. Übersicht aller Normal- und Elementar-Schulen in der königl. freien Hauptstadt Ofen und Altofen für 
das Schuljahr 1851/2. Ofen, 1852. 4.
60. Amikor 1854-ben átvette Anton Reigl a főtanítói posztot, szinte azonnal küldött egy listát a tanácsnak 
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fejezendő még). Az iskolakapu zára javításra szorul, kérte továbbá a megígért téli ablakokat, s végül, de 
nem utolsó sorban három szentképet, hogy mindegyik tanterembe jusson egy-egy belőle. Felvetette, hogy 
a vasárnapi iskolába hozhatnának máshol nélkülözhető székeket. Anton Reigl Buda tanácsának (1854. 
szeptember 24.) BFL IV.1002.j. 1854 Nr. 3251.
61. Ld. pl. BFL IV.1002.a. 166. köt. Nr. 2829. (1-3. p., 1816. július 1.). A Helytartótanács 1816. július 1-i 
rendelete szerint, akik ilyen ifjakról gondoskodtak, figyelniük kellett arra, hogy védenceik ne csavarog-
janak el a szállásról, vagy maradjanak ki éjjel.
62. Húsz évvel később az akkori tanár, Aloysius Hengl viszont nyomorgott. Tehát nemcsak a magyar 
iskolának és tanítójának volt mostoha sorsa. BFL IV.1002.oo. 3. kötet (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 
1822) 31. és 43. és, 5. kötet. (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1846) 15.
63. A hitoktató 1822-ben hetente kétszer tartott órát a diákoknak. A katekézisért szerény díjazás is járt, 
így 1846-ban a Szent Anna iskolában évi 24 forintot, a Szent János-iskolában 11 forint 30 krajcárt kapott 
a hitoktató. BFL IV.1002.oo. 3. kötet (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1822) 41. és 43., 5. köt. 15–16.
64. Uo. 1822-ben az első osztályosok betűztek, sillabizáltak, írtak-olvastak, és katekizmusban része-
sültek. A második osztályosok emellett helyesírást, aritmetikát és Biblia-ismereteket tanultak. Ezek az 
iskolák, a korabeli leírás szerint a város által méltóképpen fel voltak szerelve. Vagner nem tudott, de 
mindkét segédje beszélt magyarul. BFL IV.1002.oo. 3. köt. (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1822) és 5. 
köt. (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1846).
65. „Lingua viget in populo germanica, dantur tamen nonnulli hungari et slavi, qui perinde linguam 
germanicam callent.” BFL IV.1002.oo. 3. köt. (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1822) 45.
66. PL Lib. 589. (Alsóvíziváros, Szent Erzsébet-templom, 1846) 163.
67. Schams 1822. 305–318.
68. gál 1972. 192., 201.
69. Az (elemi) iskolai rendszerről részletesebben lásd pl. f. Kiss 1997.
70. 1837-ben az evangélikus iskola volt a legkisebb. Itt 1826-os alapításúnak írják, azonban már Schams is 
utal rá. Érdekes, hogy 1837-ben becslések szerint nagyjából ugyanannyi (2600–2700) diák tanult Budán, 
mint 15 évvel korábban. A zsidó iskolát Leonard Jacob Cohn seb- és fogorvos alapította. BFL IV.1002.e. 
1836 Nr. 1331. és 1842 Nr. 1845., Schams 1822. 310., gemälde von Pesth und Ofen … 1837. 190-191., büch-
ler 1901. 264., Nagy 1975. 473., Bányai 2005. 149.
71. BFL IV.1002.oo. 5. köt. (Víziváros, Szent Anna-plébánia, 1846) 15-16. p.
72. PL Lib. 589. (Alsóvíziváros, Szent Erzsébet-templom, 1846) 161. p. 
73. BFL IV.1002.uu. 67. doboz Pribany Miklós nemzeti iskolai tanító Buda tanácsának (1845. június 18.)
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74. Palugyay 1852. 188-189.
75. Uo. 4–5.
76. Palugyaynál az „elemi főiskola” a Hauptnormalschule tükörfordítása, azaz alsófokú intézményeket 
jelöl, a „4 elemi” pedig a négy elemi osztályt.
77. Übersicht aller Normal- und Elementar-Schulen in der königl. freien Hauptstadt Ofen und Altofen für 
das Schuljahr 1851/2. Ofen, 1852. 4.
78. A helyet 1854. január 2-án hirdették meg, márciusban döntöttek róla, Reigl szeptemberben kezdett a 
Vízivárosban tanítani. BFL IV.1002.j 1854 Nr. 1045.
79. Seiz 1855. 148–149.
80. BFL IV.1002.a. 299b. köt. Nr. 6330. (1851. szeptember 24.), Nr. 8675. (1851. december 30.).
81. BFL IV.1002.uu. Schulen Akten, 1850
82. A vasárnapi iskolák célja a 12 éven felüli gyermekek, inasok megtanítása az alapvető ismeretekre. 
Helyzetüket az 1868-as népoktatási törvény rendezte. 1853-ban Budán végül területi alapon szabályozták 
és határozták meg az egyes iskolák illetékességi körét. Minden benne részt vevő tanár évi 60 forintot, 
hitoktató pedig 30 forintot kapott érte. 1854 januárjában a Szent Erzsébet-iskolában Emerich Hannig 
oktatta az első osztályt, a hitoktató pedig a kapucinus Elezar Chvala volt. BFL IV.1002.j. 1854 Nr. 2324., 
BFL IV.1002.uu. 67. doboz iskolai iratok (1853) 
83. Ld. pl. Tudósítvány a Buda fővárosi és ó-budai fő-, elemi- és magántanodákról. Jahres-Bericht übder 
die städtischen Haupt-, Elementar- und Privat-Schulen zu Ofen und Altofen, am Ende des Schuljahres 
1862/3. 1863. Az igazgató által. Ig. Pellet József. Buda, 1863. 35. Budán ekkor a korábban említettek 
mellett új alapfokú iskolaként megjelent a svábhegyi és lipótmezei elemi tanoda. A Szent Anna-iskola 
fiútanodájából főtanoda lett, hasonlóképpen az országúti főelemi tanodához, valamint az óbudai katoli-
kus főelemi fiútanodához. Emellett működtek még alapfokú általános oktatási intézményként a vasárnapi 
ismétlő iskolák.
84. A Felső-Vízivárosban volt emellett még egy ötosztályos fiú- és ötosztályos leányiskola, míg az Al-
só-Vízivárosban egy négyosztályos vegyes iskola. Adressen-kalender von Pest, Ofen und Altofen für das 
jahr 1873. III. AbtheilungVierter Nachweis: Behörden, öffentliche Institute und Gebäude, dann bemer-
kenswerthe Privatanstalten, Handels-Gesellschaften und Vereine. 1873. 568. 

levéltári forráSoK

BFL   Budapest Főváros Levéltára
IV.1002.a  Buda szabad királyi város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek.
IV.1002.e  Buda szabad királyi város Tanácsának iratai. Helytartótanácsi iratok.
IV.1002.n  Buda szabad királyi város Tanácsának iratai. Városi szerződések.
IV.1002.00 Buda szabad királyi város Tanácsának iratai. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek.
IV.1002.s  Buda szabad királyi város Tanácsának iratai. A Víziváros 1818. évi összeírása.
IV.1002.uu  Buda szabad királyi város Tanácsának iratai. Miscellanea.
IV.1009.c  Buda szabad királyi város Telekhivatalának iratai. Teleklevelek jegyzőkönyvei.
XV.16.d.241/5 Térképtár. Pest-Buda-Óbuda áttekintő térképei.
XV.17.a.301  Buda szabad királyi főváros tervei. Építési Bizottmány (Baucommission)
XV.17.a.302 Buda szabad királyi főváros tervei. Szépítő és Építő Bizottmány (BMT)
XV.17.a.303 Buda szabad királyi főváros tervei. Tanácsi iratok közül kiemelt tervek (BT)

MNL OL  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
P 2121  Felhő Ibolya hagyatéka. A Víziváros topográfiai mutatója (kézirat).

PL  Prímási Levéltár, Esztergom
  Can. vis. Egyház-kormányzósági iratok. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek.
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nyomtatott forráSoK

gemälde von Pesth und Ofen… 1837 – Gemälde von Pesth und Ofen mit ihren Umgebungen. Ein Wegwei-
ser für Einheimische und Fremde. Pesth, 1837.
Marczibányi-alapítvány 1858. – Marczibányi-alapítvány. In: Hazánk. Szerk.: Török János. Pest, 1858 (1. 
évf.) 552–558.
kultsár 1818 – kultsár István: Szóllás a’ Magyar Nemzeti Muzeumban Pesten Nov. 23-an 1817. tartatott 
Magyar Nyelv’ Ünnepéről. In: Tudományos Gyűjtemény. I. kötet. 1818, 39–73.
Palugyay 1852 – ifj. Palugyay Imre: Magyarország történeti, földirati s állami legujabb leirása. Első 
kötet. Buda-Pest szabad királyi városok leírása. Pest, 1852.
Schams 1822 – Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königl. Freyen Haupt Stadt Ofen in Un-
gern. Ofen, 1822.
Seiz 1855 – Seiz, Johann Christian: Feldmann’s Wegweiser durch Pest und Ofen und deren Umgebungen 
für Fremde und Einheimische. Zweite, ganz umgearbeitete Auflage. Pest, 1855.
Tudósítvány… 1863 – Tudósítvány a Buda fővárosi és ó-budai fő-, elemi- és magántanodákról. Jahres-Be-
richt übder die städtischen Haupt-, Elementar- und Privat-Schulen zu Ofen und Altofen, am Ende des 
Schuljahres 1862/3. 1863. Az igazgató által. Ig. Pellet József. Buda, 1863. 35.
Übersicht… 1852 – Übersicht aller Normal- und Elementar-Schulen in der königl. freien Hauptstadt Ofen 
und Altofen für das Schuljahr 1851/2. Ofen, 1852.
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Katalin Simon

an unKnoWn marczibányi foundation: 
the hungarian elementary School of vízivároS diStrict

abStract

As is well known, István Marczibányi donated considerable support to several ecclesiastic institutions, 
schools of Pest-Buda and the provinces. He gave a large donation to Ludovika Academy and bequeathed 
his antiquities collection to the newly founded Hungarian National Museum. In Buda he helped settle a 
healing order and backed up another one: the work of the Sisters of Mercy would not have been possible 
without Marczibányi’s magnanimous grant of 40 000 florins in 1806 and without his purchase of Császár 
Bath which he gave as a present to the order. In the same year he supported St Elizabeth’s nuns with a 
two-level reconvalescent home built next to their hospital. Prior to these, in 1804 he made a foundation 
of 1000 florins to establish an elementary school in the Hungarian language in Víziváros district (cont-
ributions to the foundation with smaller amounts came later from others e.g. alderman and judge József 
Laszlovszky). Despite the large amount of money, the school was constantly beset with difficulties. The 
greatest problem was that the municipality did not ensure a separate school building (although it contri-
buted to the teacher’s salary) and the classes had to be held in rented rooms. The original plan of Marczi-
bányi and the Hungarian population of the town was to have the “Hungarian National School” built in the 
area of the fish market next to the Capuchin monastery. The plan remained unrealized; at first a room in a 
tavern was rented, and from 1818 the institution was run in a private house, the Del Adami’s chimneyswe-
ep house for a lengthier period (the rent was paid by the Buda council). These were temporary solutions as 
they were small and unhealthy for a school, and moreover, from the 1820s with the increasing popularity 
of the Hungarian language in the spirit of the Age of Reforms, a real school began to be urged for not only 
by the Hungarian-tongued populations but also by the German families.

The aim of the paper is to describe the strenuous decades of the school through the changing venues 
of teaching.

124
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