KÖSZÖNET ÉS BÚCSÚ
1988-ban ünnepeltük iskolánk fennállásának 200. évfordulóját. Mint egykori révais diák és tanár ezen az
ünnepségen javasoltam, hogy alakít-suk meg a Révai Gimnázium Barátainak Körét. A javaslatot tett követte: az
alapító közgyűlésen a tagság elfogadta a dr. Liszkai István által szerkesztett Alapszabályt, majd a cégbíróság
1989. július. 21-én Pk. T. 10.028/1989/2 számmal hivatalosan bejegyezte egyesületünket. Azóta, tehát már 15.
éve él, működik az egyesület.
Az alakuló közgyűlés megválasztotta a Révai Baráti Kör vezetőségét is. Az első vezetőség azóta kétszer
kicserélődött. 1994-től két ciklusban engem tisztelt meg a tagság az elnökséggel, ám számos tagja már 15 éve
viseli tisztségét. Néhány hónapos működés után kiderült, hogy a tagdíjakból befolyt csekély összegből könyvelőt
nem tudunk fizetni, ezért bekapcsolódott az egyesület munkájába feleségem, Federmayer Istvánné, aki immár
tizennégy esztendeje díjazás nélkül, társadalmi munkában látja el ezt a munkás és felelősségteljes feladatot.
Már az első évben megszületett az Iránytű öregdiákoknak készített száma, mely az iskola, az egyesület híreit, az
éves bevételekről és kiadásokról szóló kimutatását vitte el tagjainkhoz. Ugyancsak ekkor rendeztünk Révai-napot
iskolánk névadója névnapján, december első szombatján, melyen egykori jeles diákjaink tartottak előadást a mai
tanulóknak. Volt néhány esztendő, amikor május utolsó szombatján több évfolyam és osztály közös érettségi
találkozóját szorgalmaztuk. A kezdeti sikerek után beláttuk, hogy ez nem mindig kapott támogatást. Részint a
tanárok nem tudtak ekkor minden osztályukhoz eljutni, részint az osztálytársak elfoglaltsága miatt sem sikerült
erre az időpontra összehozni a találkozót.
Alapszabályunknak megfelelően ápoltuk az iskola hagyományait, Ré-vai Miklós emlékét. Már 1990-ben a
rendszerváltoztatásnak is köszönhe-tően! az öregdiákok hathatós közreműködésével újra felállíttattuk azt a
szimbolikusnak is nevezhető székelykaput, melynek elődje 1926-ban ké-szült az iskola sportpályáján. (Ma az
Eötvös parkban áll.) Az Iránytű mindegyik számában felelevenítettük iskolánk múltjának egy-egy szeletét. Az
iskolában minden diák figyelmét felkeltheti a üvegszekrényekben látható kis kiállítás Révai életéről és
munkásságáról. Különösen fontos volt e szempontból a 2000. év, ami-kor Révai születésének 250. évfordulóján
az iskola és a Baráti Kör közös munkájával a Révai Miklós élete és munkássága c. ismeretterjesztő könyvet
jelentettük meg, valamint e jubileumi év november 28-án neves irodalomtörténész és nyelvész szakemberek
részvételével Révai-emlékülést szerveztünk. Ennek anyagát a Magyar Nyelvtudományi Társaság 215. számú
kiadványaként kiadtuk (Révai Miklós-jubileum, Bp., 2000).
Az első években mintegy száz-százötven tagot sikerült beszerveznünk. A csekély (120,- Ft, most 500,- Ft)
tagdíjból befolyó összeget mindig az iskola tanulói és az iskola érdeké-ben használtuk fel. Minden tanév végén
kiosztottunk az arra érdemes tanulóknak Révai-díjat, Ullmann-díjat, Öregdiák-díjat, a Huszthy-ösztön-díjat. A
pénzből mindig futotta jutalomkönyvekre, tankönyvsegélyre, s az utóbbi években szociális ösztöndíjra is.
Támogattuk a Diákszínpadot, a könyvtárt, a tanulmányi kirándulásokat is. Mindez azért sikerülhetett, mert a
tagságból számosan nagyobb összegeket fizettek be a tagdíjnál. Volt néhány esztendő, amikor az önkormányzat,
néhány vállalat és bank is támogatta egyesületünket.
Munkánk nagy kudarca az, hogy a kb. 10 000-re tehető révais öregdiák közül az elmúlt évben mindössze
százhatvanan fizettek tagdíjat! Pedig a fejlett demokratikus társadalmakra az jellemző, hogy élnek, virulnak a civil
társaságok, egyesületek! Azt hiszem, hogy az emberekben még mindig él az előző rendszerben kialakult Qui
bene latuit, bene vixit (Aki jól meglapult, jól élt) sztoikus tartózkodás. Számtalanszor és sokféle módszerrel
próbáltuk a tagság létszámát növelni sikertelenül. Bizonyára a vezetőségben, elsősorban bennem lehet a hiba.
Nem hiszem, hogy az éves tagdíj (500,- Ft!) lenne az akadály! Pedig az iskola iránt érzett hála inkább
kötelezhetné az egykori diákokat a tagságra!
Ám meglévő tagságunk szinte az első évtől hűséges egyesületünkhöz! Nekik és az iskola érdekében előadást,
többletfizetést vállalóknak köszönöm áldozatkészségüket, hűségüket! Remélem, hogy mindig is lesznek olyanok,
akik nem feledkeznek meg arról, mit köszönhetnek az iskolájuknak, s ezt tettekkel is képesek kifejezni.
Tizenöt éven át szolgáltam erőm és tehetségem szerint a Révai Baráti Kört. Boldognak érzem magamat, hogy
egykori javaslatom valóra vált, hogy a tagság megtisztelt bizalmával. Köszönöm a sok segítséget munkatársaimnak, a Baráti Kör Vezetőségének és azoknak, akiket ez megillet. Most, megöregedve, elfáradva átadom
helyemet a fiatalabbaknak. Kívánom, hogy sokkal eredményesebbé, nép-szerűbbé tegyék a Révai Baráti Kört,
hogy minél tovább szolgálja az öreg Alma Matert!
Federmayer István, elnök

A 2003-2004-es tanév rövid krónikája
Beszámolómat mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy iskolánk neve megváltozott. Történt ugyanis, hogy az
iskolapolitikai program következtében az eddigi Rejtő fiúkollégium (Szent István út 51.) hozzánk került, így ettől a
tanévtől a hivatalos nevünk Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Ez egy-ben azt is jelentette, hogy 5 nevelő
kollégával bővült a tantestület, valamint gyarapodtunk gazdasági és technikai dolgozókkal. Így a létszámunk már

majdnem 100 fő. Ezenkívül személyi változás annyi történt, hogy Bogdán Kálmán személyében új
rendszergazdánk lett.
A tanulmányi munkában fontos változást jelentett a 2005-ös új érettségi bevezetése. Ennek megfelelően ugyanis
az iskolánknak kötelessége felkészíteni a diákokat az emelt szintű érettségire. Mivel a Révaiba járó tanulók
ambiciózusak, így átlagosan három tárgyat választottak maguknak heti két-két többlet-órában. Így tulajdonképpen
visszatértünk egy fakultációs rendszerű oktatáshoz a 11. és 12. évfolyamon.
Nyáron a tornatermet újítottuk fel kb. 2 millió forint értékben, és a kollégium rendbetételére kaptunk lehetőséget.
A tanév mindent egybevetve nyugodt körülmények között indult. Ősszel Ingolstadtban járt 34 diákunk Döbörhegyi
Ernőné és Somogyi Gyula vezetésével. Novemberben nagy érdeklődéssel vettek részt leendő elsőseink a Nyitott
Kapuk Napján. November végén országos tanári labdarugó tornát szerveztünk az Arany János Tehetséggondozó
Programban részt vevő kollégák számára. A nagyon jól sikerült rendezvényre még Sipos János helyettes
államtitkár is eljött. Decemberben tartottuk a Révai Miklós Napot, délelőtt előadásokkal, a nyugdíjasok
köszöntésével, délben pedig a Baráti Kör évi közgyűlésével.
A 2004-es év elején a félév lezárása, értekezlet, sítáborok, szalag-avató műsor, a 6. és 8. osztályosok felvételi
eljárása, az OKTV II. fordulói és döntői jelentettek sok elfoglaltságot.
Márciusban dolgoztuk ki az Iskolai Minőségirányítási Programot, amely segíthet az intézmény minőségi céljainak
megvalósításában. Át kellett dolgozni a Pedagógiai Programot, amibe belekerült a környezeti és egészségi
nevelés, a tanulók fizikai állapotának mérése, az adható otthoni munkák mennyisége, a számonkérés formái, a
középszintű érettségi témakörei.
A mozgalmas tavaszt követte az érettségi és a felvételi vizsga sorozata. Emellett próbaérettségi és
kompetenciavizsgálat színesítette az iskola életét.
Június 15-én tanévzáró ünnepséggel búcsúztattuk tanulóinkat, majd 23-án fejeztük be a tanévet.
Az eredményekről röviden. Az iskola tanulmányi átlaga: 4,61, az érettségi átlaga: 4,78 lett. A 949 feleletből 791
jelest tudtunk adni. A 188 végzős diákunk 288 sikeres, legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával
dicsekedhetett.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken Simon Zsolt (német) és Jankowszky András (német) 1.
helyezést ért el, mindkettő tanára Döbörhegyi Ernőné. Boros Tamás tanítványai filozófiából ezúttal is szépen
szerepeltek: Szenkovics Éva 5. és az idegen nyelvi részén 19., Bíró Zoltán 7. míg Tóth Ádám 18. és 20.
helyezést ért el. Váradi Ágnes (német) 2. lett, őt Kovácsné Szabó Éva készítette fel. Dr. Degovics Andrásné
tanítványa Túri Alexandra biológiából ért el 6. helyet. Informati-kából Farkas Szilveszter 7. őt Somogyi László
készítette fel. 11. lett Kauker Bálint kémiából, Csatóné Zsám-béky Ildikó tanárnő segítségével és Fekete Judit
médiából. A Kisfaludy Napokon iskolánk az összesítésben a III. helyet szerezte meg.
Kollégáink közül Czapáry Endre, Bandi bácsi Rátz Tanár Úr díjas, míg Zábrádiné Schmierer Emília Ericson díjas
lett a matematikai tehetséggondozás kategóriában. Döbörhegyi Ernőné OKTV díjazott lett. Gelencsér Györgyné
tanárnőt főtanácsossá nevezték ki. A nyár végén érkezett információk szerint a végzett 188 diák-ból 183-at vettek
fel nappali felsőfokú oktatási intézménybe. Közülük 125-öt az általa megjelölt 1. helyre.
Mindent egybevetve sikeres évet zártunk 2004-ben is. Köszönet érte kollégáinknak, tanulóinknak és mindenkinek,
aki anyagi vagy erkölcsi értelemben segítette a Révai Miklós Gimnáziumot.

Meghívó
a Révai Baráti Kör 2004. december 4-én, szombaton tartandó közgyűlésére.
Az összejövetelt délelőtt fél 12 órakor az iskola dísztermében tartjuk.
Napirend:
1. Beszámoló az RBK éves tevékenységéről. (titkár, gazdasági vezető)
2. Előterjesztés a Révai-emlékérem adományozásáról (elnökhelyettes)
3. Hozzászólások
4. Szavazás a beszámolók és a Révai-érem adományozásáról
5. Javaslat az RBK új vezetőségére — Dr. Gasztonyi Zoltán
6. Szavazás

Mivel ezúttal a vezetőség megválasztása is a napirenden szerepel, nyomatékosan kérjük valamennyi tagunkat,
de főképp a helyben lakókat, hogy megjelenésükkel biztosítsák az Alapszabályban előírt minimális,
50 fős létszámot. Megértésüket előre is köszönjük.
2004. október 22.
Az RBK vezetősége

Titkári beszámoló
Kedves Tagtársaim!
Ismét lezárult egy év, ismét elérkeztünk a „záráshoz”. Federmayer Istvánné szívességéből újból megkaptam az
elmúlt év adatait, s ezek alapján számolok be a Baráti Kör éves munkájáról.
A 2004. évet 272 regisztrált taggal zártuk. Hét tagot címváltozás miatt nem találunk, kérek mindenkit, ha
megváltozik a címe, értesítsen. Tiszteletbeli tagjaink száma 25. Feledékenyek is akadnak közöttünk, szám szerint
76 fő, akik megfeledkeztek a tagdíjbefizetésről. Felhívom a figyelmüket, hogy van alkalmuk pótolni! A diákok
nevében szeretném megköszönni az adományokat, illetve név szerint is kiemelni azokat, akik bőkezűen járultak
hozzá, hogy tanulóinkat jutalmazni tudtuk.
100.000.-Ft Dr. Huszthy Zoltán,
30.000.-Ft Élő Rudolf, 16.159.-Ft Ferland Jenő,
15.000.-Ft Boruzsné Sáfrán Piroska,
12.346.-Ft Dr. Lukács István,
12.000.-Ft Dr. Fehér János, Szüllő Attila
10.000.-Ft Dr. Balogh György, Dr. Bánóczy Sándor, Dr. Fáczányi Attila, Máthé Csaba, Dr. Nagy Andor, Nagy
Iván, Nagy Nándor, Prohászka Ottó, Dr. Somlai Beáta, Dr. Szabó Ernő, Szabó Z. és Prettenhoffer M., Dr. Totik
Vilmos, Dr. Törzsök Ferenc
6.000.-Ft Dr. Surányi I. és neje
5.000.-Ft Albeczer Nikolett, Balogh József, Baráth Tibor, Boross Gábor, Bognár Tibor, Czakó Sándor, Máj Lóránt,
Mészáros Zoltán, Dr. Molnár Emil, Dr. Németh Tamás, Dr. Nesztor Tamás, Papp János, Solymosi B-né Bogár A,
Szabadosné Lőrincz K. Szeidl Imre, Tölgyesi László, Turbuk István, Dr. Zalán János
4.000.-Ft Bőnyi Mihály, Fehér Gáborné, Mészáros Éva, Szeredi Éva
3.000.-Ft Csáfordi Ferenc, Dr. Dudits Dénes, Dr. Erdélyi Miklós, H. Szováti Miklósné, Hegedűs István, Kőberl
Sándor, Leitold László, Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet, Dr. Muzsai Ildikó, Pathy Lyvia, Dr. Pintér Mária, Varga
István, Varga Lajos, Z. Szabó Csaba
2.500.-Ft Dr. Gunyhó Imre, Kovács Éva, Dr. Kőrös Erzsébet
2.000.-Ft Angyal László, Bizzer Judit, Dr. Bódis Judit, Bottlik László, Böjtös Árpád, Cseke Jenő, Döbörhegyi
Ernőné, Dr. Fehér Katalin, Horváth Gábor, Dr. Konczos Géza, Kovacsicsné Megáll M, Kovácsné Szabó J, Kömlei
Kornél, Dr. Lauscher Andrásné, Lukács István, Magyar József, Nádorné Vörös Ibolya, Nagy Zsolt, Dr. Németh
Elemér, Pápistáné Tarnai Gabriella, Rameczné Marek Ildikó, Dr. Szebik Imre, Radó Emília, Somorjai Gabriella,
Takács István Péter, Tímár Sándor
1.500.-Ft 7 fő,
1.200.-Ft 2 fő,
1.000.-Ft 51 fő,
1.000.-Ft alatt 14 fő
A tagdíjakból befolyt összeg 605 155 Ft
SZJA 1%
Összesen

159 574 Ft
764 729 Ft

A befolyt összeget az alábbiak szerint használtuk fel:
Ullmann-díj, 50.000.-Ft: Simon Zsolt 12.F, Turi Alexandra 12.D

Révai-díj, 135.000.-Ft: Biczó Zoltán 12.F, Bóka Andrea 12.D, Feke Judit 12.A, Hajdú Anikó 12.D, Kauker Bálint
12.A, Mészáros Zsolt, 12.F, Takács Marcell 12.A Jankowszki András 11.C, Váradi Ágnes 12.B, Farkas
Szilveszter 11.A, Vígh Réka, 11.F, Somogyi Péter 11 F
Huszthy-díj, 100.000.-Ft: Gál Péter 12.C, Jászberényi Anna 12.F
Ösztöndíj, 150.000.-Ft: Káposztás Miklós 10.B, Nebehaj Eszter 12.B, Torda Anikó, 12.C
Öregdiák-dí, 20.000.-Ft: Szenkovits Éva 12.A
Tankönyvsegély, 5.870.-Ft: Káposztás Miklós 10.B
Könyvjutalom, 149.812.-Ft: kiváló tanulók
Révai vetélkedő díja, 3.561.-Ft: a győztes csapat (3fő)
Összesen 614 243 Ft
A továbbiakban is szeretnék mindenkit megkérni arra, ha van olyan ismerőse, volt osztálytársa, akiről úgy
gondolja, hogy szívesen csatlakozna hozzánk, kérem jelentkezzen, postafordultával küldök belépési nyilatkozatot,
működési szabályzatot és csekket. A leveleket az iskolába címezzék, vagy a dszkati(at)revai.hu e-mail címre.
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni tagtársaim, a vezetőség és a magam nevében
Federmayer Istvánnénak azt az áldozatos, pontos és megbízható munkáját, melyet teljesen ingyen végzett 14
éven át a tagnyilvántartásával, a befizetések és kiadások könyvelésével. Kérem, fogadja köszönetünket!
Dombiné Székely Katalin, titkár

Pénzügyi beszámoló
a Révai Baráti Kör bevételeiről és kiadásairól 2003. X. 1-től 2004. X. 14-ig.
Egyenleg 2003. október 1-én 708 201,Bevételek 2003. X. 1-től 2004. X. 14-ig:

•
•
•
•
•
•

Tagdíjak és adományok 605 155,SZJA 1%-ából befolyt összeg 2003. nov. 4. 51 736,SZJA 1 %-ából befolyt összeg 2004. okt. 13. 107 838,Látra szóló betét 1 éves kamata 1 733,OTP Optima Alap kamata 2003. okt. 1. - 2004. szept. 30. 36 538,USD átváltásakor KHB kifizetése 14 985,- 817 985,-

Összes bevétel 2004. október 14-én 1 526 186,Kiadások 2003. okt. 1. től 2004. okt. 14-ig:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révai-díj (7 fő végzős diáknak) 95 000,Révai-díj (5 fő alsós diáknak) 40 000,Ullmann-díj (2 fő végzős diák) 50 000,Öregdiák-díj (1 fő végzős diák) 20 000,Huszthy-díj (4 fő végzős diák) 100 000,Ösztöndíj (1 fő alsós diák) 50 000,Tankönyvsegély (1 fő alsós diáknak) 5 870,Révai-vetélkedő díjazása (3 fő alsós diák) 3 561,Kiváló tanulók könyvjutalma 149 812,Számlavezetési díj OTP-nek 18 600,Pénzforgalmi jutalék, postai közreműködési díj OTP-nek 9 033,Postai közreműködési díj OTP-nek 9 435,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Értékpapír számlavezetési díj OTP-nek 1 350,Postaköltség (Iránytű, nyugta, csekk) 21 114,Iránytű sokszorosítása 1 636,Fénymásolópapír 2 csomag 2 444,Boríték 3 681,Tintapatron (nyomtatóhoz) 6 125,Koszorú Vörös Jenő sírjára 5 200,Érettségi találkozók albuma 5 000,Adóbevallási űrlap 374,-

Összes kiadás 2004. okt. 14-én: 698 235,Pénzkészlet 2004. október 14-én: 827 951,Részletezés:

•
•
•

OTP – egyenleg 338 725,Házi pénztár egyenlege 2 780,OTP Optima Nyíltvégű Ért. Alap 486 446,-

Összesen 827 951,A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 3 059,39,- USD átváltása forintra:
2004. január 8-án a KHB-val egyezően D 040407 Diszkont Kincstárjegy 640 000,- Ft
Győr, 2004. október 14-én Federmayer Istvánné s. k.
Az összes elszámolást ellenőrizte:
Dr. Zalán János s. k
gazdasági vezető
Kulcsár István s. k.
ellenőrző biz.

Rácz Tanár Úr-Életműdíjat kapott Czapáry Endre
Már három éve annak, hogy három neves vállalkozó arra az elhatározásra jutott, hogy gazdasági sikereik egyik
szereplőit, középiskolai tanáraikat elismerésben része-sítsék. Az egy millió forintos díjat évente két-két
matematika-, fizika- és kémiatanár kapja a Kroó Norbert akadémikus vezette szakmai zsűri döntése alapján. A
díjat arról a Rácz Endréről nevezték el, aki a Fasori Gimná-ziumban a múlt század elején több Nobel-díjas
tanítvány oktatója volt. A 2003-ban megrendezett ünnepély egyik díjazottja ismét a Révai gimnázium egyik
nyugdíjas tanára, Czapáry Endre volt. (2001-ben dr. Várnai György kapta e díjat.)
Czapáry Endre 1941-ben érettségizett Szombathelyen. Ez évben a Pázmány Péter Tudományegyetem és az
Eötvös Kollégium matematika-fizikaszakos hallgatója lett. Tanulmányait megszakítva 1944-től 1946-ig katona,
majd hadifogoly volt. Hazatérve tanulmányait befejezte, majd 1947-től a szombathelyi az akkori Faludi, mai nevén
a Nagy Lajos gimnázium tanára lett. Kiváló és eredmé-nyes tanári munkájára a felsőbbség felfigyelt, s 1960-ban
a pesti Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium vezetőtanára, majd 1964-től 1970-ig az Eötvös Loránd
Tudományegyetem geometriai tanszékének adjunktusa lett. Ezután a győri Révai gimnázium tanárává s a megye
matematika-szakfelügyelőjévé nevezték ki. Tizenkét évig sok tehetséges diákot nevelt a tanórákon, valamint az
iskola szakköri és a Kis Matematikusok Baráti Köre foglalkozásain.
Élete során tevékeny részt vállalt a Bolyai János Matematikai Társulat és a Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TIT) munkájában. A Matematika Tanítása, a Középiskolai Matematikai Lapok c. folyóira-tokban
számos cikket írt, feladatokat tűzött ki és oldott meg. Nyugdíjazása után óraadóként is tanított anya-iskolájában,
valamint 1990-től 2000-ig a Pápai Refor-mátus Kollégium Gimnáziumában. Nagy jelentőségű a tankönyvírói
munkássága is: összesen 37 tankönyve jelent meg!

Munkásságáért számos kitüntetésben részesült. (Beke Manó -díj II. és I. fokozata 1954 és 1983; Kiváló Tanár
1973; Apáczai Csere-díj 1981; Emlékérem a Magyar Köztársaság elnökétől 2000 stb.)
E gazdag és munkás élet megkoronázására 2003. november 18-án került sor a Rácz Tanár Úr-díj átadásával.
Kitüntetéséhez az iskola tanárai és diákjai, vala-mint a Baráti Kör tagjai nevében gratulálunk! További életéhez jó
egészséget, sok boldogságot, "munkás, vidám öregséget" kívánunk Czapáry Endre tanár úrnak!
Fentiekből kifolyólag alaposan bízunk abban, hogy a vezetőség javaslatával a közgyűlés is egyetért.
Federmayer István

Javaslat a Révai-emlékérem adományozására
A Révai Baráti Kör vezetősége 2000 óta minden évben azt javasolja a közgyűlésnek, hogy néhány tagja az
iskola, a Baráti Kör érdekében kifejtett tevékenységét a Révai-emlékérem adományozásával ismerje el. Ez évben
erre
Czapáry Endre és dr. Bánóczy Sándor
urakat tartjuk legméltóbbaknak.
Indokolás:
Czapáry Endre (iskolánkban 1970 - 1982) tanári és szakfelügyelői munkásságával, közel félszáz tankönyve és
számos szakcikke írásával, de legfőképp tehetségnevelő munkájával országos hírnévre tett szert. Számos
kitűntetéssel ismerték el kiváló érdemeit.
Dr. Bánóczy Sándor iskolánkban érettségizett 1969-ben. Mint baleseti sebész főorvos igen hasznos és
eredményes munkát végez a győri kórházban. Baráti Körünknek 15 éve tagja, s ezt bőkezűen támogatja.
Mindketten munkájukkal, magatartásukkal hozzájárultak a Révai Gimnázium és a Baráti Kör hírének
öregbítéséhez.
A Révai -emlékérem eddigi tulajdonosai:
2000. évben: Dr. Bencze Kálmán, Dr. Dudits Dénes, Élő Rudolf, Federmayer Istvánné, Dr. Fehér János, Dr.
Huszthy Zoltán, Nagy Iván, Takács László, néhai Ullmann József, Vörös Jenő, Dr. Zalán János.
2001. évben: Dr. Magyar József, Sulyok Vince
2002. évben: Szabó Rudolfné, Dr. Totik Vilmos
2003. évben: Dr. Szebik Imre, Zoltay László

Harnisch tanár úrra emlékezve
Harnisch László tanár úr kilencven éves korában szép, teljes életet lezárva eltávozott közülünk. 2004. február
hetedikén temettük. A rítus összegyűjtötte egy órára mindazokat, akik szerették őt. Sokan voltunk. Még távoli
országokból is hazajött néhány tanítványa, például abból a Révai-osztályból, amelynek osztályfőnöke volt.
Magam is tagja lehettem annak a tanulócsoportnak, amelynek most volt a harminc éves érettségi találkozója.
Immár a tanár úr, a volt osztályfőnök nélkül.. Egy 1993-ban készült beszélgetés néhány részletét felidézve
búcsúzom attól a tanártól, aki szeretetre méltóságával, gondos figyelmével osztályfőnökként és emberként is
olyan sokat adott nekem. Az akkoriban magnóra vett szövegen alig változtattam.

•
•

Mi minden történt a tanár úrral, mielőtt a Révai-gimnáziumba került?
Hát, válogatni fogok. A rosszakat igyekszem elfelejteni: gyerekkor,
küszködés...
Tíz évesen már bulgárokhoz jártam dolgozni, utána két évig kimaradtam az
iskolából, negyedik osztály után kifutófiú voltam a Király Könyvkereskedésben a Baross úton, egy évig culáger, hordtam a téglát két
kőműves mellett, hogy be tudjak iratkozni a polgári iskolába. Hogy meg
tudjam venni a cipőt, ruhát... Utána polgáriba mentem, tandíjmentes lettem
félévtől, mert kitűnő voltam.

•
•

•
•

•
•

•
•
•

A polgári után?
Elvégeztem a polgárit, utána újra jött a küzdelem. Görögországba kerültem,
Athén mellé, egy kisvárosba, ott szereztem meg az oklevelet, de előtte még
egy évig naponta szinte százasával tanultuk a szavakat, kifejezéseket. Ez
igen nehéz volt. Előfordult, hogy egész éjszaka zseblámpa fénye mellett a
paplan alatt olvastam. Görögül nem tanultam meg, mert francia nyelvű
környezetben éltünk. Négy évig voltam Görögországban. Ez volt az első
oklevelem, utána a párizsi akadémián végeztem.
Elfogadták itthon a diplomát?
Igen, nosztrifikáltatnom kellett, a Budai Állami Felsőfokú Tanító-képző
Intézetben, de a franciát természetesen elismerték.
Negyvenötben Győrbe kerültem. No most jött az az idő, hogy a nyugati
nyelveket tanítani nem szabad. Erre mindenki, aki nyelvész volt, átképezte
magát... Én mondtam, hogy orosz nyelvre nem megyek. Sokat fociztam,
atletizáltam, azt mondtam, elmegyek harminchat éves koromban testnevelő
tanárnak.
Húsz-huszonkét éves fiatalokkal együtt végeztem a testnevelési főiskolát
Pécsett. Elég kemény volt. A Gárdonyi úti iskolában tanítottam, aztán mikor
megszünt mint gimnázium, és szakiskola lett, akkor kezdtem óraadóként
átjárni a Révaiba. Ez hetvenben volt.
Akkor lett a mi osztályfőnökünk.
Igen, azt a négy évet töltöttem ott. Testnevelés-vonalon meg a lányröplabdát
vittem. Szép sikerekkel. Szerencse, hogy két szakos voltam. Reggel mentem
három-negyed hétre a kímélőtornásokhoz. Aztán háromnegyed nyolctól
tizenegyig-tizenkettőig ment a francia, utána megint testnevelés két óráig.
Akkor egyedül voltam francia szakos a Révaiban. Úgyhogy benneteket
végigvittelek, és hetvennégy május elsején már nyugdíjas voltam.
Jelenleg mivel foglalkozik, és milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Jelenleg teljesen a családomnak élek. Bon soir mon cher...
Megérkeztek az unokák. Búcsúzom is. Köszönöm a beszélgetést, tanár úr.
Wenczel Imre,
a gimnázium tanára

Vörös Jenő elhunyt
Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy Vörös Jenő ny. újságíró, költő, a RBK elnökhelyettese 86 éves
korában elhunyt. A Révai reáliskolában 1938-ban érettségizett, majd a helyi újság hírlapírója lett. Az 1956-os
forradalom után a győri Hazánk c. napilapot szerkesztette, majd Angliába menekült. A rendszerváltás után
hazatelepült, s ekkor jelent meg Liliputi emberke c. gyűjteményes verskötete. 1992-ben lépett egyesületünkbe.
1994 óta, közel két cikluson át volt elnökhelyettese körünknek, s bőkezű adományaival támogatta azt. Temetésén
a vezetőség tagjai részt vettek, sírjára elhelyeztük a RBK koszorúját.
Kedves Jenő! Nyugodjál békében!

Zoltay László halálára

A Révai gimnázium ismét szegényebb lett egy vonzó tanáregyéniséggel. Zoltay László tanár úr 2004. szeptember
22-én, életének 92. évében elhunyt. Október 1-én a budakeszi temetőben kísérték utolsó útjára felesége, rokonai
és tanítványai.
A felvidéki Alsókubinban született 1912. december 10-én tisztviselő családban. Az első világháború után a család
Veszprémbe került, a két fiú és egy lány itt végezte középiskoláit. László 1930-ban érettségizett, majd a Pázmány
Péter Tudományegyetemen magyar-latin szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett (1935).
Rövid katonai szolgálat után 1936-ban a kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Lánygimnáziumban kezdte tanári
munkáját. Mint karpaszományos őrvezető 1942/43-ban a fronton teljesített katonai szolgálatot. Az iskolák
államosítása után, 1949-ben a kőszegi Jurisich Miklós Általános Gimnáziumba került, ahol tanári, majd
kollégiumigazgatói munkakörben dolgozott.
A Révai gimnáziumba saját kérésére helyezték át 1958-ban, s innen ment nyugállományba 1972-ben. Aránylag
későn, 41 éves korában nősült, és kiegyensúlyozott családi életet élt.
Tanári munkáját a lelkiismeretesség, céltudatosság, alapos szaktudás jellemezte. A tanári karban halk, szerény,
kissé zárkózott viselkedése általános szimpátiát váltott ki.
Szívesen vállalt osztályfőnökséget, mert szerette diákjait. Igazi humanista volt: nemcsak szerette a komolyzenét,
hanem maga is tevékenyen művelte. Szépen hegedült, játszott zenekarban is, s halála napjáig hű maradt
hangszeréhez.
Kitűnően sakkozott, a városi pedagógus csapatnak sok évig tagja volt. Nagyon szeretett sakkfeladványokon
töprengeni.
Élete utolsó éveiben meleg barátság szövődött közöttünk. Néhány éve a házaspár egy Budakeszin lévő
nyugdíjas házba költözött, s levelezés útján tartottuk kapcsolatunkat. Holott sok éve ismertem, leveleiből tudtam
meg, milyen meleg és szeretni való tulajdonságok rejtőznek a szerény, szemérmes és visszahúzódó lélekben.
Horatiust és a latin klasszikusokat olvasta.
Főleg a latin nyelv, majd a zene voltak témáink, de melegen érdeklődött lányaim, unokáim iránt is.
Hasznos akart lenni mostani állapotában is. Társainak, a nyugdíjas ház lakóinak bemutatóval egybekötött
zeneismertető előadásokat rendezett. Azt a sok szépséget, humánumot, mely öregedő szívében rejtőzött, meg
akarta osztani társaival. Élete végéig megőrizte szellemi frissességét, minden iránt való érdeklődését.
Sok tanítványa és kollégája nevében kívánom:
Nyugodj békében, Laci bácsi! Emlékedet szívünkben megőrizzük.

Federmayer István

