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Elõszó
A Berzsenyi Dániel Fõiskola (BDF) Fizika Tanszéke 1983. évi megalakulása óta oktatóinak tudományos kutatómunkájára alapozva nagy gondot fordít a hallgatók szakmódszertani képzésére és fizikatörténeti ismereteik bõvítésére. Tanszéki könyvsorozatunk eddigi kötetei jól mutatják ezt.
A legkiválóbb hallgatókat sikerült munkatárssá nevelnünk: közös konferencia-elõadások, cikkek és volt hallgatóink önálló kötetei tanúskodnak errõl. Zsoldos Tamásné (Bogdán
Beáta): Öveges József életútja (Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Nagykanizsa, 2004.) és Viola
István – Bóka Ferenc: Fizika-technika olvasókönyv tudósokról, feltalálókról, találmányokról
10–16 éves tanulóknak (Celldömölk, Módszertani K., 1995.) c. könyvét szerte az országban
ismerik, használják mind a diákok, mind pedig tanáraik.
Szép eredményeket értek el egykori tanárjelöltjeink a Magyar Tudománytörténeti Intézet kétfordulós országos pályázatain. A beküldött tanulmányok alapján néhányan meghívást kaptak a szóbeli döntõre, és ott is a legjobbak közé kerültek. 2004-ben Zsoldos
Tamásné: Mikola Sándor életútja és munkássága c. munkájáért II. díjat, Némethné Pap Kornélia: Rátz László a fasori evangélikus gimnázium kiváló tanára c. mûvéért III. díjat kapott.
A pályamûvek megjelentek a Diákok a tudományos kutatás kapujában (Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2004.) címû könyvben. A 2006. évi pályázatra Nagy Krisztina küldött be
tanulmányt: Simonyi Károly élete és munkássága. Írásmûvét és szóbeli szereplését III. díjjal jutalmazták.
Jelen kötetünkkel megkezdjük a legjobb fizikatörténeti szakdolgozatok, illetve az erre épülõ pályamunkák kibõvített, szerkesztett változatainak közreadását. Kérjük, fogadják
szeretettel.
Kovács László

8

Bevezetõ
Az ember alapvetõ tulajdonsága a kíváncsiság, a mindig újra való törekvés. A kisgyermekekben ösztönösen él a tudás iránti vágy. De az iskolába kerülve, talán a kudarcok hatására ez gyakran eltûnik. Olyan tanítókra volna szükség, akik ébren tartják az érdeklõdést;
megszerettetik a tudást, megmutatják az odavezetõ utat; széppé teszik, megkönnyítik a tanulást; megmutatják, hogy tanulni és tudni jó.
Ilyen tanár volt Rátz László, róla szól ez a könyv.
Szerettem volna minél többet megtudni Rátz tanár úrról, az életérõl, a személyiségérõl. Ehhez nagyon sok segítséget kaptam dr. Kovács László tanár úrtól, amelyet ezúton szeretnék megköszönni. Nagy örömmel kutattam az adatok után levéltárban és az Interneten
egyaránt. Kerestem a szülõházát, ami a soproni utcák 1940 körüli átszámozása miatt nem
volt egyszerû feladat. Nem tudtak felvilágosítást adni sem a Soproni Mûemlék Hivatalban,
sem a Levéltárban. Jártam a Polgármesteri Hivatal Mûszaki irodájában és a Földhivatalban
is, eredménytelenül.
A Mûszaki irodában irányítottak Hárs Józsefhez, a Soproni Városszépítõ Egyesület
munkatársához, akinek Mesélõ utcák Sopronban címû könyvében találtam meg a megoldást, s akinek ezért szintén köszönettel tartozom.
Köszönet illeti még Szabó Istvánt, a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium gondnokát és emlékeinek õrzõjét, akinek a régi korok hangulatát idézõ birodalma sok értékes
kincset rejt az iskola múltjából.
A Rátz-életmû ma is az érdeklõdés középpontjában áll itthon és külföldön egyaránt.
Sorra érkeznek a kérdések, kérések Spanyolországból, az Amerikai Egyesült Államokból,
Kanadából. A nemzetközi érdeklõdés kielégítése céljából a szerzõ és a kiadó engedélyével
átveszek néhány összefoglaló fejezetet Kovács László kanadai könyvébõl. (László Rátz and
John von Neumann. A Gifted Teacher and his Brilliant Pupil, University of Manitoba,
Faculty of Education Winnipeg, Manitoba, Canada, 2003). A BDF Fizika Tanszéke kérésre
megküldi Rátz László három fõ mûvének digitalizált változatát. (Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában, Mathematikai Gyakorlókönyv I., II.)
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Rátz László emlékezete
„Sohasem fogom elfelejteni régi tanáraimat, közöttük Rátz Lászlót, egy igaz pedagógust és melegszívû embert, aki elõször ébresztette fel bennem tárgyának, a matematikának
szeretetét.”
(így emlékezett rá világhírûvé lett tanítványa, Wigner Jenõ [1])
„Tanítványai részérõl mindig igazi tisztelet és bensõ
szeretet vette körül. A tisztelet fennkölt gondolkodású kiváló jellemének, szellemi felsõbbségének, lelkes tanári és írói
tevékenységének szólt, a szeretet pedig az atyai jóbarátnak,
akiben mindenki iránt megértõ nemes szív lakozott. Még
szorosabbra fûzte a viszonyt tanítványaival a sok együttesen megtett kisebb-nagyobb kirándulás, külföldi tanulmányút, továbbá a zene, amit, mint az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület tanárelnöke, tanítványaival együtt mûvelt. Az
iskolából kikerült növendékei is tisztelettel, szeretettel és
õszinte ragaszkodással övezték s nyugalomba vonulása
után élete utolsó éveiben nagy öröme telt abban, hogy mint
a «Volt Növendékek Egyesületének» fáradhatatlan ügyvezetõ alelnöke, egykori növendékeivel állandó érintkezésben lehetett.”
(egykori életrajzírója, tanártársa, Renner János így írt róla [4])
„Volt tanítványai bizonyságot tehetnek róla, hogy intézetünkben a mathematika1 régóta nem félelmetes tantárgy, sõt hogy a legszívesebben fogadott és tanult tudományszakok
közé tartozik. A legkülönbözõbb képességû és hajlamú gyermeki elméket, melyekbõl egyegy osztály rendesen állani szokott, Rátz László bámulatraméltó ügyességgel tudta egységbe forrasztani, a gyengébbeket támogatni, az ingadozókat bátorítani, az ellanyhulókat korholni, a kiválóbbakat problémák fölvetésével serkenteni, és mégis mindig valamennyinek fi-

1

Az idézeteknél megtartottam az eredeti helyesírást
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gyelmét lekötni és felettük szellemileg uralkodni. Mi kollegái, féltékenység és irigység nélkül, magasabb lelki örömmel szemléltük azt az általános hatást, melyet Rátz László
energikus tanári személyisége a tanulók nagy seregére kifejtett. Ez a hatás nem szorítkozott az osztályra és az iskolára, hanem kiterjedt a tanulók egész szellemi világára és
most is ott vibrál azoknak lelkében, akik több mint 30 év
elõtt hagyták itt iskolánkat, de mégis idõnként ma is fel
szokták õt keresni.”
(tanártársa, tudóstársa,
Mikola Sándor gondolatai [3])
„Nagy tudományos felkészültsége, kiváló pedagógiai érzéke, fáradságot nem ismerõ kötelességtudása tanítását magas színvonalra emelte. Jól átgondolta minden egyes órájának anyagát;
odaadó tanári munkájával, egyéniségének lenyûgözõ erejével valósággal magával ragadta tanítványait; tanításának érdekessége és elevensége nem csökkent a haladó idõvel; fiatalos hévvel tanított utolsó tanári éveiben is. Nagy tudományos képzettsége mellett le tudott szállni tanítványainak lelkivilágába; mély tudását arra használta fel, hogy bõvibõl merítve a tanítási anyagot jól
megválogassa, s növendékeinek csak az igazán értékeset nyújtsa, azt is olyan alakban, hogy mindenki megértse. A matematikát nem mint elvont elméleti tudományt állította tanítványai elé, hanem lépten-nyomon rámutatott a gyakorlati élettel való szoros kapcsolatára is. Nagy gondot fordított arra, hogy tanítványai önállóan is tudjanak matematikailag gondolkozni; fokozatos és rendszeres elõkészítõ munkával elérte azt, hogy tanítványai elõtt szinte önként tárultak fel a matematika igazságai. Ezzel a tanítási módszerével a sokszor nehéz tárgynak tartott matematikát a kedvvel és érdeklõdéssel tanult tantárgyak sorába emelte. Az õ tanítványai nem ismerték a mennyiségtani írásbeli dolgozatok izgalmát; mert aki módszeresen felépített elõrelátó tanítását figyelemmel hallgatta, – márpedig nem akadt olyan diák, aki óráján nem figyelt volna – az a kitûzött tételeket könnyûszerrel ki is tudta dolgozni. Ügyesen feltett és egymást elég gyorsan követõ kérdéseinél majdnem mindig az egész osztály jelentkezett felelésre; nagy tekintélye, a tanulók viselkedését figyelõ éles szeme nem engedte az osztálynak ezt a szellemi elevenségét fegyelmetlenséggé fajulni. Kiválóan értett az egész osztálynak együttes foglalkoztatásához. Ebben a közvetlen, de a tanárra nézve fárasztó módszerben rejlik tanításának nagy sikere.”
(Renner János [4])
„Rátz László 35 évi tanári munkásság után vonult nyugalomba. Egy negyed század elõtt
kezdte meg a matematika tanításának azt a módját, amely a múlt évben kiadott állami középiskolai tantervben hivatalos szankciót is kapott. De a matematikai tanítás reformjánál is mélyebb
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az a hatás, melyet Rátz László a Középiskolai Matematikai Lapok révén az ország matematikai
tanítására gyakorolt. Húsz éven át szerkesztette e lapot minden segítség nélkül, s annak kiadására tetemes összegeket áldozott. Nagy gonddal válogatta meg a folyóirat cikkeit és feladatait,
hogy a tanulókban a matematikai problémák iránt való érdeklõdést felkeltse. Nagy tehetségeket fedezett fel, s akik késõbb az egyetemeken és fõiskolákon, mint kiváló matematikusok kitûntek, azok majdnem kivétel nélkül az õ lapjának gárdájából kerültek ki. Rátz László igazi tanár volt, aki az iskolának és az iskoláért, a tudománynak és a tudományért dolgozott.”
(Soproni Hírlap, 1930. október 3., péntek [5])
„Mindenfelõl általános tisztelet, nagyrabecsülés és szeretet vette körül, az ünnepeltetést azonban nemes szerénységgel mindenkor elhárította magától. Jellemének komoly alapvonása mellett gyakran kicsillant szellemes derûs humora is, ami különösen szeretetreméltóvá tette. A kötelességtudást helyezte mindenek fölé, s ezt másoktól is elvárta.”
(így fogalmazott Renner János [4])
„… az igazi tanár nemcsak hivatalnok, aki hivatalos teendõit elvégzi, hanem lelkipásztor
is, akitõl mindenki elvárja, hogy a reábízott lelkekkel törõdjék, a kultúra harcosa is, akitõl mindenki elvárja, hogy a kulturális haladás érdekében önként és ingyen dolgozzék és végül mûvész
is, aki örökösen gondolatokkal foglalkozik. Rátz László ilyen igazi tanár volt, aki az iskolának
és az iskoláért, a tudománynak és a tudományért dolgozott, és akkor is, amikor a norvég fjordokat, a Bernina gleccsereit, vagy az olasz városokat járta, e dolgokon forgatta elméjét.”
(így jellemezte munkáját Mikola Sándor [3])
„A legnagyobb hálát és szeretetet volt tanáraim között Rátz László iránt érezek. Most
sokkal mélyebben értem, mint azelõtt, milyen ritka dolog az, hogy valaki lemond egy magasabb állásról – az õ esetében az iskola igazgatóságáról –, és egy szerényebb állást foglal el.
Õ szeretett tanítani, szerette látni, mint hatol be a megértés a tanulók tudatába, mint értik meg
milyen nagyszerû az, hogy az emberi ész képes egy gondolatot a másikhoz fûzni, képes a következtetésekbõl csodálatos épületet – erõs épületet – alkotni. Sok nagy tudós fejezte ki csodálatát ezen képességeinkkel kapcsolatban, de õ szerette a csodát látni és érezni. Nagyobb dolognak tartotta ezt, mint a csodát csupán felismerni. Rátz László – képe az egyetemen a munkaszobámban van – nem csak az iskolában tanított. Neumann Jánosnak, kinek szinte egyedülálló tehetségét csirájában felismerte, magánórákat adott, nekem több ritka érdekességû
könyvet adott olvasásra, és ezekbõl nemcsak matematikát tanultam, de csodálatot is szereztem a következtetések bámulatosan ügyes egymáshozszövése iránt is. Megértettem nagyon
korán, hogy ez a matematika lényege, ez a matematikus mûvészete és kiváltsága.”
(így írt levelében Wigner Jenõ 1973-ban Princetonból [2, 6])
13

„… Ez volt a szép a Fasori Gimnáziumban is: a tanárok érdeklõdtek a tanítás iránt.
Talán említeném, hogy egy idõben az iskola igazgatója visszavonult, és kinevezték helyette
a matematika tanárát, Rátz Lászlót igazgatónak. Õ igazgató is volt másfél évig. Másfél év
múlva azonban úgy érezte, hogy jobb tanítani, mint igazgatónak lenni. Lemondott az igazgatásról. Olyan ember, mint Rátz László kevés van. … A Fasori Gimnáziumban többen tanítottak, és mind nagyon szerettek tanítani. Nem annyira talán, mint Rátz László, aki igazán
az életét szentelte ennek, és nem is csinált lényegében semmi mást. Neumann Jánosnak magánórákat adott, mert tudta, hogy Neumann János úgyis tudja azt, amit a rendes diákok tanulnak az 5. – 6. osztályban. Nekem könyveket adott, amibõl nagyon sokat tanultam. …
Rátz László gyorsan megtanította azoknak, akiket érdekelt a matematika, a differenciálhányadost és alkalmazásait. És sok minden mást. Nagyon érdekelték a diákok; ügyesebbé,
matematikusabbá nevelte õket. … Ez nagyon szép volt. Neumann Jancsi egy osztállyal alattam volt. Három osztállyal elõttem matematikából.”
(budapesti beszélgetés diákokkal és Wigner Jenõvel [7])
Ha visszamehetnék az idõben, szívesen hallgatnám Rátz tanár úr óráit. De ki is volt õ
valójában?
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Rátz László élet-története
Családja
Sopron az Alpok keleti nyúlványainak számító Soproni hegység és a Fertõ-tó mellett húzódó Balfi dombság között, az Ikva-patak völgyében fekszik. A 19. század második felében a megye központja volt, virágzott a kulturális élet, és kezdett kialakulni Sopron iskolaváros jellege. A
polgárság többsége a szabadságharc eszméit õrizte, s ez tette lehetõvé, hogy a város színházában
a szabadságharc emlékét felidézõ darabokat láthasson a közönség. Az osztrák származású, de magyar érzelmû színigazgató, Kottuan Lipót mûködése alatt a német színházban állandó magyar társulat is játszott. 1860-ban engedélyezték az evangélikus gimnáziumnak a magyar nyelvû tanítást.
1863-ban a Zeneegyesület megrendezte Magyarország elsõ dalosünnepélyét, 1867-ben megalapították a városi múzeumot. 1869-ben alakult a Soproni Városszépítõ Egyesület, amely a város épületeinek gondozását, idegenforgalmának fejlesztését tûzte ki célul, és napjainkban is mûködik.
1877-ben Frankenburg Adolf vezetésével létrejött az Irodalmi és Mûvészeti kör.
1848-ban a Várkerület 93. szám alatt állt Rátz J. György vaskereskedõ üzlete és háza.
Az épület 1850-ben a 206-os számot kapta, ekkor tulajdonosa már özv. Rátz Györgyné.
1869-ben került Rátz Ágost birtokába, aki az üzletet valószínûleg már régebb óta vezette.
Ebben az évben lett a ház száma
131. Rátz Ágost felesége Töpler
Emma volt. Elsõ gyermekük 1852.
szeptember 21-én született, aki a
Caroline Emma nevet kapta. Õ
1879. szeptember 25-én, 27 éves
korában meghalt. A gyermekek sorában 1854. október 4-én következett Eduard August, azaz Ágost
Ede. 1857. április 1-jén született
Ladislaus Otto, azaz László Ottó,
majd 1859. november 13-án
Johannes Georg Karl, azaz Károly.
Ebbe a családba született 1863. április 9-én Ladislaus Wilhelm, azaz Rátz László. Néhány
évvel késõbb, 1869. június 4-én leánytestvér született: Louise Katharina, vagyis Lujza.
(Ezen a napon a házszám még 206 volt.) Mivel Sopron ezidõtájt a német nyelvterülethez tartozott, az anyakönyvi kivonatok mind német nyelvûek [8, 9, 10, 46, 47].
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A testvérei közül Rátz Ágost Ede vitte tovább édesapjuk vaskereskedését, Rátz Ottó késõbb a soproni törvényszék feddhetetlen bírája lett, Rátz Lujzát pedig Töpler Kálmán soproni polgármester vette feleségül [5, 47, 48].

Rátz László születési anyakönyvi kivonata
Rátz László szülõháza ma a Várkerület 110. számot viseli, és mûemléki védettséget élvez.
Handler Jakab építette 1814-ben Tibolth Mihály számára. Jellege szerint az épület zártsorú, L
alakú, udvaros, kétemeletes klasszicista lakóház. Négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett durva, végigfutó övpárkány található. Igen enyhe középrizalit. Az
emeleteken oldalt kváderes lizéna, a középsõ részt három toszkán félpillér fogja össze. A második emeleten az ablakok alatt konzolon könyöklõpárkány, az elsõ emeleten az ablakok alatt magasra vont szemöldökpárkány alatt táblás díszek, a táblás kötények láthatók. A kapu az utolsó
tengelyben kosáríves, kváderes, záróköves. Belül a kapualj jobb oldalt árkádszerûen kiképzett;
négy csehsüveggel – tudjuk meg az irodalomból [8, 11, 12].
Rátz Ágost 1882. augusztus 14-én meghalt Karlsbadban. 1885-ben az épület tulajdonosai: Rátz Ágost (bizonyára az ifjabb), Rátz Ottó, Károly és László [9, 47].

Rátz László szülõháza Sopronban
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Rátz László szülõházának udvari nézete
A Sopronban 1889-ben megjelent német nyelvû üzleti kalendáriumban a vaskereskedõk
között fellelhetõ Rátz Ágost neve a Várkerület 131. alatt. Ebben a könyvben található egy
féloldalas hirdetés is, amelyben Rátz Ágost mindenféle, vasból készült konyhai és háztartási szükségleti cikkeket, összecsukható kerti bútorokat kínál. Néhány évvel késõbb, 1893-ban
a hasonló évkönyv már magyarul jelent meg. Itt a vaskereskedõk között a Várkerület 131.
szám alatt Schleiffer Gusztáv neve szerepel. 1892. október 4-én Rátz Ágost Ede nõs vaskereskedõ (felesége Ullrich Hermina) 38 éves korában gümõkór miatt meghalt. Feltételezhetõ, hogy örökösei az üzletet bérbe adták vagy eladták. Az épület tulajdonosai egy 1898-as
feljegyzés szerint: Rátz Ottó, Károly, László és Lujza. 1910-ben, az üzlet után, a ház is a
Schleiffer család birtokába került, ettõl az évtõl ugyanis a tulajdonos Schleiffer Rikárd, aki
talán Gusztáv fia lehetett [9, 25, 26, 48].
A házban ma lakások vannak, a földszinten az utcára nyílik egy írószerüzlet.
Diákévei
Rátz László az elemi és középiskolát Sopronban végezte [13].
Az elemi iskoláról és a középiskola elsõ két évérõl nincsenek adataink.
Rátz László az 1875/76-os tanévben a soproni magyar királyi állami Fõreáltanoda III.
osztályának tanulója volt. Ugyanennek az intézménynek az 1876–77-es értesítõjében már a
sopronyi magyar királyi állami Fõreáliskola elnevezés szerepel. Rátz László itt folytatta tanulmányait a IV., V., VI. és VII. osztályban is az 1879/80-as tanévig. Ebben az idõben az iskola igazgatója Salamin Leo, akinek emléktáblája az épület falán látható. Az intézmény
1876. január 1-jével került állami kezelésbe. Ismereteim szerint ez volt akkor Sopronban az
egyetlen állami iskola. Az államosítással új korszak kezdõdött az iskola történetében, melynek legfõbb jellemzõje a magyarosodás. Salamin Leo igazgatói kinevezéséig, 1872-ig, a tanítási nyelv majdnem egészen német volt, a tanulók és a tanárok is németül beszéltek egy-
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mással. A várostól független, és teljes szervezetû állami intézet tantestületének azonban alkalma nyílt arra, hogy tanítási nyelvvé a magyart tegye, s csak az alsó két osztályban engedélyezték kisegítõ tannyelvként a németet használni [50, 51, 52, 53, 54, 55].
„Sopronnak belvárosában, az ódon kinézésû Templom-utczában fekszik az Állami Fõreáliskola épülete. Kétemeletes sarokházat képez ott, hol a szûk Iskola-utcza nyílik a
Templom-utczába. Hosszabbik szárnya 18 ablakkal az Iskola-utczára néz, míg rövidebb fõhomlokzata 11 ablakkal a Templom-utcza sorában áll; egy ablak jut az eltompított sarokra.

Emléktábla a soproni Széchenyi Gimnázium falán
Szemközt áll vele az Iskola-utczában a Casino-épület hátsó része, elvevén iskolánktól, különösen ennek földszintjétõl a világosság nagy részét.
A fõreáliskolának két bejárata van. A Templom-utczai homlokzat közepén nyílik a hatalmas kapu által zárható fõbejárat; az Iskola-utczában van a keskenyebb mellékbejárat, amelyen
a tanuló ifjuság jár ki és be. A kapu fölött jó magasan kicsiny tábla hirdeti, hogy itt van az:
»Áll. Fõreáliskola.«” – írta dr. Kárpáti Károly, az iskola tanára, az intézmény történetérõl szóló, a millenium évében kiadott könyvében [50].
Amikor Rátz László itt tanult, az épületen a kath. elemi iskolával osztoztak [50]. Az Állami Fõreáliskola, a jelenlegi Széchenyi Gimnázium képe a hátsó borító belsõ oldalán látható.
Az 1875/76-os tanévben az iskola 30 fõs III. osztályának egyik tanulója volt Rátz László. Tanulmányi eredménye „I. rendû”, „ekölcsi viselete”: „példás” (1), szorgalma „kellõ” (3).
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Tanárai:
Fialovszky Lajos: földrajz
Gombóc Miklós: hittan
Hauser Károly: „szabad kéz rajz”
Moller Ede: magyar nyelv
Molnár József: természettan, osztályfõnök
Rösch Frigyes: számtan
Salamin Leo: francia nyelv
Skoff Béla: mértan
Stuppacher Lajos: német nyelv, szépírás
Ulber Mátyás: történelem [51].
Az 1875. év arról is nevezetes, hogy Trefort Ágoston vallás és közokt. miniszter, aki egyben Sopron városának országgyûlési képviselõje volt, két ízben is megfordult a városban, ez alkalmakkor tárgyalások folytak az államosításra vonatkozóan. A miniszter 1876-ban és 1878ban is meglátogatta az iskolát, „mely tulajdonképpen az õ alkotása” (dr. Kárpáti Károly) [50].
A tanév említésre méltó eseményei közé sorolható, hogy az elsõ „érettségi vizsgálat
megtartatott”, a hetedik osztályos tanulók részvételével. [50]
Deák Ferenc halála alkalmából a tanári testület ösztöndíjalapot létesített, és 1876 április 23-án Deák-gyászünnepélyt rendezett [50].
Az 1876/77-es tanévben Rátz László a IV. osztály tanulója, a létszám 24 fõ.
Tanárai:
Bella Lajos: földrajz
Brunner János lelkész: hittan
Hauser Károly: szabad kéz rajz
Moller Ede: magyar nyelv
Molnár József: természettan, osztályfõnök
Salamin Leo: francia nyelv
Skoff Béla: mértan
Stuppacher Lajos: német nyelv
Ulber Mátyás: történelem
Wallner Ignác: vegytan
Ebben a tanévben fejezõdött be a teljesen kiegészített 8 évfolyamos reáliskola újjászervezése [52].
Rátz László az 1877/78-as tanévben V. osztályos volt. Az osztály létszáma 18 fõ.
Tanárai:
Molnár József: mennyiségtan, osztályfõnök
Moller Ede: magyar nyelv
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Stuppacher Lajos: német nyelv
Salamin Leo: francia nyelv
Bella Lajos: földrajz, történelem
Fialowski Lajos: természetrajz
Skoff Béla: mértan
Wallner Ignác dr.: vegytan
Hauser Károly: szabadkézi rajz
Örömmel fedeztem fel, hogy az iskola értesítõjének jótékonysági rovatában, a fõreáliskola segélyegyletének rendes és pártoló tagjai között Rátz Ágost neve is megtalálható [53].
Az 1878/79-es tanévben a 16 fõs VI. osztály tanulója.
Tanárai:
Bayer Ferenc dr. póttanár: német nyelv, a második harmad kezdetétõl fogva
Bella Lajos: földrajz, történelem
Fialovszky Lajos dr.: terményrajz
Freitag Gyõzõ evangélikus lelkész: ágostai hitvallástan
Hauser Károly: szabadkézi rajz
Kárpáti Károly: magyar nyelv, „tornászat”
Salamin Leo: francia nyelv
Skoff Béla: mértan, mennyiségtan
Stuppacher Lajos: német nyelv
Wallner Ignác dr.: vegytan
Gamauf György póttanár: történelem, földrajz [54]
Az 1879/80-as tanévben Rátz László VII. osztályos, a létszám ekkor már csak 10 fõ.
Tanárai:
Salamin Leo: francia nyelv
Bella Lajos: földrajz, „történet”
Hauser Károly: szabadkézi rajz
Kárpáti Károly dr.: magyar nyelv; szergyakorlatok, csapatgyakorlatok
Molnár József: „phys.”
Skoff Béla: ábr. mértan, mennyiségtan
Stuppacher Lajos: német nyelv
Wallner Ignác dr.: vegytan, ásványtan
Freitag Viktor evangélikus lelkész: hittan [55]
Az iskolában mûködõ Berzsenyi-kör kezdeti szakaszáról így ír dr. Kárpáti Károly:
„Intézetünk ifjusága már idejekorán lépett az önmûvelés hálás talajára. A felsõ osztályok tanulói már 1871/72-ik tanévben alapítottak egyesületet a végbõl, hogy magukat a magyar és német irályban és szóbeli elõadásban minél jobban kiképezzék. Ez volt az elsõ
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A soproni magyar királyi állami fõreáltanoda értesítõje a 1875/76. tanévben

Tudósítvány a dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerületi soproni Lyeumról
az 1880/81. és az 1881/82. tanévben
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szárnybontás; ez volt nálunk az önképzés elsõ csirája, melybõl 2 évvel késõbben egy rendes
»Önképzõ-kör« sarjadt ki” [50].
A kör munkásságának kezdeti iránya a költemények szavalásán kívül prózai és verses
mûvek készítése és bírálata. A kör „legmunkásabb” tagjai között szerepel Rátz László neve
is [50].
Az értesítõket lapozva megfigyelhetõ a felsõbb osztályok létszámának nagyarányú
csökkenése. Ennek egyik oka lehet:
„A hat-osztályu reáliskola ugyanis a maga tagadhatatlan elõnyeivel nagy vonzó erõt
gyakorolt az ifjuságra. Mihelyt azonban a 8 osztálylyal beköszönt az érettségi vizsgálat is,
egyszerre beáll a különben elõrelátott apadás úgy szólván kivétel nélkül minden reáliskolában. Ezt a reactiót megérezte intézetünk is…” (dr. Kárpáti Károly)
Talán hozzájárult ehhez az a tény, hogy, amikor 1875-ben a reáliskolákat 8 osztályúakká alakították, és elrendelték az érettségi vizsgálatot, a tanügyi kormány ezzel az intézkedéssel formailag egyenrangúvá tette a reáliskolákat a gimnáziumokkal, de abiturienseinek
(azaz érettségizett diákjainak) nem adta meg a jogot arra, hogy tanulmányaikat a tudományegyetemen is folytathassák [50].
A következõ tanévtõl Rátz László is másik iskolában folytatta tanulmányait, de õ feltehetõen az egyetemi továbbtanulás érdekében, nem pedig az érettségitõl való félelem miatt. A gimnázium utolsó két évében a dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerületi soproni Lyceumba járt. Az iskola mai neve: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
(Líceum) [14]. Az épületrõl korabeli fotó látható a hátsó borító belsõ oldalán. Érdemes megfigyelni, hogy az iskola több emeletes épülete, mint a tanítás és a tudomány fellegvára emelkedik ki a környezõ kis házak közül.
Az akkori líceumi anyakönyvekben nem szerepel, hogy a tanuló melyik iskolából érkezett oda.
Rátz László elemi iskolája után kutatva átnéztem a Sopronban fellelhetõ iskolai dokumentumokat. A soproni evangélikus népiskola 1878/79. évi értesítõjében Rátz László
neve természetesen nem található meg, viszont a IV. leányosztály (IV. mädchenklasse) tanulója volt, feltehetõen testvére, Rátz Louise. A soproni evangélikus elemi „fi- és leány
néptanodának” az 1880/81-es tanévrõl szóló értesítõjében már Rátz Louise neve sem található [14, 15, 16].
Rátz László az 1880/81-es tanévben VII. osztályos volt a soproni lyceumban, 37 tanuló között 25. a névsorban [20].
Úgy gondoljuk, hogy a magasabb színvonalú líceumi oktatás miatt kellett újra a VII.
évfolyamra járnia.
Az osztályzatokról szóló tudósítás névsorában a 26. helyen szerepel. „Erkölcsére”
mindkét félévben jó minõsítést kapott. Otthoni étkeztetésben részesült [22].
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Rátz László líceumi tanárai:
Fehér Sámuel: történelem
Góbi Imre: magyar nyelv
Király J. P.: német nyelv, latin nyelv
Malatides Sándor: logika
Poszvék Gusztáv: német nyelv
Poszvék Sándor: vallás
Renner János: mennyiségtan, természettan
Thiering Károly: görög nyelv [17].

Góbi Imre

Renner János István

Góbi Imrét 1884-ben a budapesti Fasori Evangélikus
Gimnáziumba hívták, és 1896-ban igazgatóvá választották.
1909-ben történt nyugdíjba vonulásakor pedig volt soproni tanítványa, Rátz László került az igazgatói székbe [18].
Renner János István, a híres „Nulla bácsi” a lyceum legrettegettebb professzora volt. Egy késõbbi tanítványa,
Bruckner Gyõzõ dr. miskolci jogakakémiai dékán, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, így jellemezte:
„Mathematikát és fizikát tanított, olyan szeretettel s lelkesedéssel, amilyent ezeknél a szárazaknak gondolt studiumoknál szinte alig lehet elképzelni, de amellett kérlelhetetlen szigorusággal.
Módszere az indukció ideális megvalósítása volt, kérdésekben tanított, sokratesi módszerrel, s nem egyszer
sokratesi iróniával is.
Elõtte nem az volt a fontos, hogy a tananyagot
elõadja s lemorzsolja az órát, hanem, hogy minden
egyes tanítvány, még a leggyengébb is, megértse a
mathematikai axiómákat, fizikai tételeket. Nem tûrhette, hogy egy is értelmetlenül álljon az elõadottakkal
szemben s inkább lassan haladt, de mindegyiknek jó
fundamentumot adott. … óráin katonás fegyelmet tartott, s síri csendben kellett várnunk reá. … Nem tarthatott volna azonban köztünk, minden kópéságra hajlandó diáknép közt ekkora fegyelmet, ha erélye mellett
nem tudott volna imponálni nekünk nagy szaktudásával. Sok év multán is nem egyikünk álmodta, hogy Nul23

la bácsinál kellett felelnie mathematikából s ez mindig legsúlyosabb lidércnyomás volt,
mert mindenki tudta, hogy nála csak alapos tudással, igazi készültséggel lehet boldogulni. Ezért amellett, hogy féltünk tõle, tiszteltük is, mert igazságos és méltányos volt s
amire tanított, az igazán vérré vált bennünk” [19].

Eötvös-dombormû (Barták Csaba alkotása)
Ez a jellemzés nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan Rátz Lászlóra emlékeztek tanítványai
és tanártársai. Ez bizonyára nem véletlen, hiszen Rátz László azt adta tovább diákjainak,
amit õ annak idején tanítómesterétõl kapott.
Renner János István fia, Renner János Lajos késõbb a budapesti Fasori Gimnáziumban kollégája lett Rátz Lászlónak. Renner János István és Renner János Lajos mindketten
Eötvös Loránd tanítványai voltak [18].
Rátz László az 1881/82-es tanév végén érettségizett. A lyceum tudósítványa szerint ekkor 36-an jártak a VIII. osztályba, köztük névsorban a 25. Rátz László. Tanárai voltak ebben az évben:
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Góbi Imre: magyar nyelv
Gombócz Miklós: lélektan, történelem
Király J. P.: német nyelv, latin nyelv
Müllner Mátyás: latin nyelv
Poszvék Gusztáv: német nyelv
Poszvék Sándor: vallás
Renner János: mennyiségtan, természettan
Thiering Károly: görög nyelv [17, 21].
Az erre a tanévre vonatkozó osztályzatokról szóló tudósítás nem található meg a gimnázium könyvtárában.
Renner János hagyatékából származik az 1881/82. évi matematikai érettségi tétel, így
valószínûleg ezeket a vizsgakérdéseket dolgozta ki Rátz László is érettségizõ diákként. Három feladatot kellett megoldania, amelybõl az elsõ egy szöveges feladat a kamatszámítással
kapcsolatban, a másodikban arány és földrajzi szélesség szerepel, a harmadik pedig egy trigonometrikus egyenlet [18].
Rátz László 1883–1887 között a budapesti Tudományegyetem hallgatója volt. Tanulmányait megszakítva 1887. október 4-tõl 1888. augusztus 7-ig a Berlini Egyetemen filozófiát, majd 1888. október 31-tõl a Strassburgi Egyetemen természettudományt tanult. 1889.
szeptemberében tért vissza Budapestre. Ekkortól a budapesti Tudományegyetem Gyakorló
Fõgimnáziumában egy évet töltött tanárjelöltként. A tanári alap-, szak- és pedagógiai vizsgát
Budapesten, az Országos Tanárvizsgáló bizottság elõtt tette le. Következõ évben szerezte
meg matematika – fizika szakos egyetemi oklevelét, amelynek kelte: 1890. november 28.
[2, 13, 23, 24].
Tanári és közéleti tevékenysége
1890. szeptember 1-jétõl a budapesti ágostai hitvallású Evangélikus Fõgimnáziumban
helyettes tanárként, majd 1892. szeptember 1-jétõl mint rendes tanár mûködött. Matematikát és rajzoló geometriát (ábrázoló geometriát) tanított [2, 13, 23, 24].
Az iskola ekkor a Sütõ utcai épületben mûködött, 1904-ben költözött a Városligeti fasorban elkészült épületbe [32]. A Fasori Gimnáziumról korabeli fotó látható a hátsó borító
belsõ oldalán.
1909 és 1914 között az iskola igazgatói tisztségét is betöltötte. Abban az idõben hat
évre választottak igazgatót, de õ csak öt évig látta el ezt a feladatot. Egykori tanítványa,
Wigner Jenõ így ír errõl:
„Góbi Imre gimnáziumigazgató nyugdíjba vonulása után a tantestület Rátz Lászlót jelölte és nevezte ki utódjául. Az igazgatói kinevezéssel feltehetõleg Rátz fizetése is emelke25

A Fasori Evangélikus Gimnázium napjainkban
dett. Az ember általában örül az elõléptetésnek, Rátz azonban aggódott, hogy új feladatköre a matematikatanítás rovására mehet, mert tisztában volt vele, hogy a matematika megszerettetése mekkora energiát igényel.
Öt év kiváló igazgatói mûködés után Rátz úgy döntött, hogy az igazgatói feladatkör
valóban túl sok energiát von el a tanítástól. Csendben lemondott az igazgatóságról, és ismét
teljesen a tanításnak szentelte életét. A testület felhördült, hiszen a lemondást legtöbben
presztízsvesztésnek tartották, Rátz tanár urat azonban láthatóan édeskevéssé érdekelte az effajta karrier és az igazgatói címmel járó presztízs.” [27]
Tanártársa, Mikola Sándor így emlékezik:
„Iskolaügyi dolgokban az õ szava már régóta irányadóvá vált. Egészen természetes
következménye ennek, hogy annak idején a Góbi Imre nyugalomba vonulásával megüresedett igazgatói tisztségre a tanári kar az iskolai fõhatósággal egyetértésben õt választotta meg. Rátz László vállalta is e tisztséget és mindnyájunk osztatlan megelégedésére öt
évig viselte is azt. Ekkor azonban lemondott róla és visszatért a tanári kathedrára. A tanári kar és az iskolai fõhatóság ezt az elhatározását nem tudta megérteni, mert úgy alulról,
mint felülrõl osztatlan bizalom sugárzott feléje. Valószínûleg bántotta õt az az ellentét,
amely a lelkes, passzionátus tanár lelki világa és az igazgatói teendõk ettõl elütõ természete között fölmerül; az ellentét érzetét nem tudván magából kiküszöbölni, visszatért régi szerelméhez a tanári kathedrához. Megszûnt ugyan igazgató lenni, de továbbra is vezetõnk maradt” [3].
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Mint a fõgimnázium igazgatója tagja volt a Közös Képviselõtestületnek és a Magyar
Egyháztanácsnak [13].
Visszalépése után az evangélikus egyház Képviselõ Testülete a fõgimnázium tiszteletbeli igazgatója és a képviselõtestület örökös tiszteletbeli tagja címekkel tüntette ki [13].
Utódjaként az intézmény élére Dr. Hittrich Ödön került, aki a következõképpen írt róla:
„Mint igazgató az igazgatói irodát újjászervezte s az iskola egész életére kiható figyelemmel iparkodott intézetünk jó hírnevét emelni és erõsíteni” [29].
Dr. Hittrich Ödön nagyon tisztelte Rátz Lászlót, akivel baráti viszonyuk ellenére sohasem tegezõdtek, Kollega Úrnak szólították egymást. Hittrich egyik unokája Rátz Lászlóhoz
járt matematika korrepetálásra, tõle származik az az információ, hogy „Rátz bácsi” a Szív
utca elején lakott, a Lövölde tértõl a második házban, a 3-as szám alatt, csak néhány sarokra a gimnáziumtól [18].
Nemcsak középiskolás diákjaival törõdött, a tudományegyetem pedagógusjelöltjei közül is
többen hozzá jártak gyakorlótanításra, s talán õmiatta is választották e nagyszerû hivatást [32].
Tanári munkája mellett Rátz László tagja volt a Képviselõtestületnek, a gazdasági és
iskolabizottságnak, az Egyetemes tanügyi bizottságnak és az Esperességi törvényszéknek.
1913-ban a Bánya Kerület bizalmából választott tagja lett az evangélikus Zsinatnak [13].
Az Európában kibontakozó oktatási reformmozgalmak nyomán Magyarországon is
szükségessé vált az oktatás korszerûsítése. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1906.
évi rendes közgyûlésén létrehozták a Matematikai Reformbizottságot, amelynek elnöke Beke
Manó professzor, titkára Mikola Sándor lett, és a tagok között volt Rátz László is [2, 24, 28].
1909-ben a magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi miniszter kinevezte a matematikai
oktatás nemzetközi bizottságába Magyarország egyik képviselõjévé. Ebben a minõségében részt
vett a Milánóban, Cambridgeben és Párizsban tartott nemzetközi kongresszusokon [13, 28].
1910-ben a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter kinevezte az Országos Tanári Nyugdíjintézetbe bizottsági tagnak [13, 28].
1910-ben a franciaországi Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts megtisztelte az „Officier d’Académie” címmel [13, 28, 29].
1913-ban a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagjává választotta. Tagja volt az Országos Tanáregyesület választmányának és igazgatóságának, valamint az Evangélikus Tanáregyesületnek [13].
Az 1896. évtõl 1914-ig, a háború kitöréséig szerkesztette és kiadta az 1894-ben Arany
Dániel által alapított Középiskolai Mathematikai Lapokat (KÖMAL) [13, 28].
Az I. világháború alatt a matematika oktatásának reformja megakadt, de a háború után
folytatódott. Rátz László ekkor már a Közoktatási Tanács elõadó tanácsosaként mûködött
közre az 1924. évi középiskolai matematikai tanterv és a hozzá kapcsolódó utasítások megalkotásában. Az elkészült tanterv végül azt a tanmenetet írta elõ a matematikatanárok szá27

mára, amelyet a Fasori Evangélikus Fõgimnáziumban a XX. század elsõ éveitõl kezdõdõen
Rátz László dolgozott ki [2, 4, 24, 28, 29].
1892-tõl megszakításokkal 17 éven át az Ifjúsági Dal és Zeneegyesület tanárelnöke
volt. Nevéhez fûzõdik a gazdag könyvtár és kottatár megalapítása. 30 éven keresztül vezette a tanári kar magán-takarékpénztárát, azaz a tanárok anyagi ügyeire jótékony hatást gyakorló Formica nevû takarékegyletet [28, 29].
Élete alkonyán
1925. szeptember 1-jétõl 35 évi tanári munkásság után saját kérelmére nyugdíjazták [23].
Ezután is gyakran „felkereste régi munkahelyét, érdeklõdött az iskolai élet minden
fontosabb mozzanata iránt s jó tanácsokkal támogatta a fiatalabb kartársakat”– emlékezett
rá Renner János.
1923-ban, az iskola fennállásának 100. évfordulója alkalmából a volt növendékek elhatározták, hogy egyesületbe tömörülnek, amelynek célja „a budapesti ágostai hitvallású evangélikus gimnázium évszázados hagyományokon alapuló humanista szellemének, a gimnázium
szeretetének, a tagok közötti barátság és összetartás érzésének ápolása, a gimnáziumba járó és
onnan fõiskolára került ifjúság erkölcsi és anyagi támogatása”. Ennek érdekében az egyesület
összejöveteleket, felolvasásokat, elõadásokat rendezett, közremûködött az érettségi találkozók
szervezésében, alapítványokat, ösztöndíjakat létesített és támogatott, továbbá kedvezményeket
nyújtott a gimnázium tanulóinak, és a fõiskolára került volt diákoknak [35].

A Grünwald szanatórium Budapesten
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„… nyugalomba vonulása után élete utolsó éveiben nagy öröme telt abban, hogy mint
a Volt Növendékek Egyesületének fáradhatatlan ügyvezetõ alelnöke, egykori növendékeivel
állandó érintkezésben lehetett.” – írta róla Renner János [4].
1930. szeptember 30-án, kedden, délután három óra negyvenöt perckor halt meg Budapesten a Grünwald szanatóriumban [23].
A Soproni Hírlap 1930. október 3-i, pénteki száma így ír:
„Rátz László, a budapesti evangélikus fõgimnázium volt tanára és igazgatója, városunk szülötte, hosszas és kínos szenvedés után élete 68. évében meghalt. … . Néhány héttel
elõbb Karlsbadból érkezett haza Budapestre, mikor szélhûdés érte és a Grünwald szanatóriumban ápolták, de nem tudták õt megmenteni az életnek. Holttestét haza hozzák és itt szombaton temetik el az evangélikus temetõben” [5].
A Gimnázium a következõ gyászjelentést adta ki:

A Gimnázium 1930/31. évi értesítõjében olvasható:
„Amikor szeptember elején nyaralásból hazajött, útközben agyvérzés érte. Itt a szomszédságunkban levõ szanatóriumban, ahová a csapás után még a saját lábán tudott bemenni,
heteken keresztül vívódott a halállal. Hûlt tetemét október 2-án a Kerepesi úti temetõ halottas
kamarájában áldotta meg Kemény Lajos lelkész, intézetünk és a Mathematikai és Fizikai tár29

sulat nevében iskolánk igazgatója, a Volt Növendékek Egyesületének nevében Pósch Gyula
vett tõle búcsút. A tanári kar tíz tagja elkísérte koporsóját szülõ helyére, Sopronba, ahol október 4-ikén a családi sírboltban helyeztetett örök nyugvó helyére” [3: 19. oldal].
A Soproni Hírlap október 5-i számában így ír:
„Rátz Lászlónak, a budapesti evangélikus gimnázium neves igazgatójának hûlt tetemét Budapestrõl Sopronba szállították s itt tegnap délután az evangélikus temetõ halottas csarnokából
nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. A gyászoló közönség soraiban ott láttuk Töpler
Kálmán kormányfõtanácsos, ny. polgármestert, kinek az elhunyt sógora volt, egész családjával.
Megjelent a gyászszertartáson vitéz Simon Elemér fõispán, Thurner Mihály polgármester,
Schindler András polgármester-helyettes, Heimler Károly fõjegyzõ, Schönberger Gusztáv tiszti
fõorvos, Pröhle Károly egy. tanár, Sziklai Jenõ bencésgimnáziumi igazgató, Hollós János líceumi igazgató és még sokan mások. A halottas csarnokban Budacker Oszkár, a sírnál Ziermann Lajos kormányfõtanácsos, ev. lelkész végezte a gyászszertartást. Ugyanitt Mikola Sándor, a budapesti fasori ev. gimnázium igazgatója magas szárnyalású beszédben búcsúztatta az elhunytat a
gimnázium tanári testülete és egykori tanítványai nevében”[30].
Sírja a soproni evangélikus temetõben a bejárattól balra, a fal mellett található az I/3as kriptában. A családi sírboltban a Rátz és a Benedek család tagjai nyugszanak:
Rátz Auguszt (meghalt 1882-ben, 56 éves korában, Rátz László édesapja)
Rátz Emma (meghalt 1879-ben, 27 éves korában, Rátz László nõvére)
Rátz Georg (meghalt 1887-ben, hét órát élt, Rátz László testvérének, Rátz Ágost Edének fia)
Töpler Kálmán (meghalt 1891-ben, 8 napot élt, Rátz Lujza gyermeke)
Rátz Emma (született Töpler, meghalt 1900-ban, 68 éves korában, Rátz László édesanyja)
Dr. Rátz Otto (1857–1914, meghalt 57 éves korában, kir. táblai bíró, Rátz László bátyja)
Rátz Vilma (Dr Rátz Ottoné, szül.: Schmidt Vilma, 1865–1922, meghalt 56 éves korában)
Fiuk: Rátz Gyula (1899–1911)
Rátz László (1963–1930, a Budapesti Evang. Fõgimn. volt igazgatója, meghalt 68 évesen)
Ifj. Rátz László (Rátz Otto fia, meghalt 1932-ben 35 éves korában, öngyilkos lett)
Benedek Zoltánné (Rátz Otto lánya, szül.: Rátz Vilma, meghalt 1944-ben, 56 éves korában)
Benedek Zoltán (meghalt 1945-ben 74 éves korában)
Benedek Zalán (meghalt 1997-ben 74 éves korában) [31, 46, 47, 48, 49]
Rátz László tanár úr nõtlen volt, gyermeke nem született.
A Függelékben közreadjuk a Rátz–Benedek családfát.
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Rátz László sírja Sopronban
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Rátz László munkássága
„egy igaz pedagógus”
A Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt egykori diákok itthon és külföldön egyaránt a
reál- és humántudományok kiválóságaiként vitték hírét a magas színvonalú magyar oktatásnak. Az iskola sikerének titka nehezen megragadható, de nyilvánvalóan szerepe volt ebben
a hagyományoknak, amelyek Schediuson keresztül Pestalozziig vezetnek [2].
A tanítás hatékonyságának legfontosabb tényezõje a tudományosan és pedagógiailag felkészült tanári kar volt. Hittrich Ödön, az iskola egykori igazgatója így ír errõl: „Iskolánk fenntartó hatósága jól tudva, hogy a tanár az iskola lelke, mindig kiváló gondot fordított a tanárok
megválasztására. A tanár egyénisége mély hatást gyakorol növendékeire: lelkiismeretes, buzgó
tanár emléke feledhetetlen a tanítványok elõtt, mert õ adja az igazi útravalót tanítványainak” [2].
A tanárok jelentõs része külföldön is folytatott tanulmányokat. Többen tudományos
kutatásokat végeztek, részt vettek nemzetközi szervezetek munkájában, hazai és idegen
nyelvû folyóiratokban publikáltak. Mindezek mellett a tantestület többsége aktív közéleti
szerepet is vállalt [2].

A Fasori Evangélikus Gimnázium udvari nézete napjainkban
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Wigner Jenõ, akinek véleménye szerint „a Fasori Evangélikus Gimnázium volt Magyarország legjobb iskolája”, így emlékezik: „Ezek a nagy tanáregyéniségek imádtak tanítani, és rendkívül sikeresen motiválták a diákokat a tanulásra. Nemcsak elkötelezett hivatástudatuk és tényszerû tudásuk volt imponáló: a tudás tiszteletét és szeretetét is sikerült átadniuk” [27].
1940-ben Vladár Gábor így jellemezte az iskolát:
„A három elem, ú. m. a tanári kar, a tanulók és a tanítás, illetõleg a tanulás jellegzetességének ismeretében gimnáziumunk állandósági tényezõjét s egyúttal lényegét is úgy határozhatnám meg, hogy a vallás, a hazaszeretet s a humanizmus jegyében nevel a nemzetnek vallásos,
klasszikus mûveltségû, hazájukat szeretõ, egymást
megértõ, egymás iránt türelmes polgárokat” [40].
Az 1904-ben elkészült fasori épületben szertárak, elõadótermek létesítésével a tárgyi feltételek kiváló szintre emelkedtek [34].
A tanulókkal szemben magas tanulmányi követelményeket támasztottak. A fegyelem meglehetõsen
szigorú és következetes volt [34].
Az iskolát 1952-ben megszüntették, majd 1989.
szeptember 2-án indult újra a tanítás a Budapesti
Evangélikus Gimnáziumban [34].
A gimnázium szellemiségének egyik meghatározó személyisége Rátz László volt.
Tanárként rendkívüli hatékonyság jellemezte.
Rátz László
Eredményességének titka a tanítványok iránti õszinte
szeretet lehetett, ami hasonló magatartást váltott ki. Minden óráját gondosan felépítette, az
egész osztályt állandóan foglalkoztatta. Gondot fordított a tehetséges tanítványok kibontakoztatására és a gyengébb tanulók felzárkóztatására egyaránt. A félelem nélküli tanításra törekedett, tanítványai nem ismerték a matematika dolgozatok izgalmát, aki tanítását figyelemmel hallgatta, a kitûzött feladatokat könnyen meg tudta oldani [2, 35].
Wigner Jenõ így idézi fel Rátz László emlékét:
„Az Evangélikus Gimnázium számos ragyogó tanára között matematikatanárom, Rátz
László volt a legkiválóbb, aki nemcsak a gimnáziumban, hanem az egyházban, a politikai hierarchiában és a vidéki iskolák tanárai közt is nagy tekintélynek örvendett.
Elsõ találkozásunk mély benyomást tett rám. Hastífusz-fertõzést kaptam, és négy hónapot hiányoztam az iskolából. Felépülésem után is borzasztóan gyenge voltam. Mivel nagyon sokat hiányoztam, õsszel vizsgáznom kellett. Rátz tanár úrnál vizsgáztam. A vizsga a
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vizsgáztató tanár tetszése szerint alakult: hogy mennyire volt kellemetlen, mindig a tanártól
függött. Rátz tanár úrnál kifejezetten kellemes volt vizsgázni. Sokat kérdezett, de kedvesen.
Azonnal feltûnt, milyen szenvedélyesen szereti a matematikát.
A Rátz család a 17. században menekült a török hódítás elõl Magyarországra. A magas szõke férfi kissé már kopaszodott, talán ezt akarta kompenzálni tekintélyes bajuszával.
Körülbelül annyi idõs lehetett, mint az apám, de fiatalabbnak látszott. Olyan délcegen járt,
mint valami atléta. Az 1890-es évek óta tanított a gimnáziumban.
Rátz tanár úr fényképe ma is elõttem van a dolgozószobámban, mert csodálatos tanárnak tartom. Ehhez minden szükséges adottsága megvolt: imádott tanítani, kiválóan tudta a
tárgyát és remekül értett ahhoz, hogyan motiválhatja diákjait. Sok kiváló adottságokkal rendelkezõ tanár volt az iskolában, de egyikük sem tudta úgy elénk tárni tantárgya szépségeit,
mint õ” [27].
Emberi kapcsolatai sokoldalúak voltak: kirándulásokat szervezett, részt vett a zenei
élet fejlesztésében, tehetséges tanítványaival külön foglalkozott, kollégáinak segített a takarékoskodásban, és minden cselekedetét áthatotta kedves humora [35].
A Fasorban a gimnáziumi élet szerves részét képezték a tanulmányi kirándulások,
amelyek az ifjúság kiegyensúlyozott testi nevelését és szellemi fejlõdését is szolgálták. Az
elsõ nagyobb szabású utazás 1891-ben az Adriához vezetett. Rátz László és Tóth Kálmán,
az akkor frissen megválasztott két fiatal tanár szervezésében a Fiume, Pola, Trieszt,
Miramare, adelsbergi barlang útvonalat járta be a csoport. Késõbb, Mikola és Rátz tanár
urak rendszeresen vitték kirándulni tanítványaikat: 1901-ben harmincnégy tanulóval körbehajózták a Balatont, és ugyanebben az évben egy felsõmagyarországi kirándulást is szerveztek, érintve Kassát, Tornát, a szádellõi völgyet, Színt, az aggteleki barlangot, Dobsinát, a
sztraczenai völgyben a jégbarlangot, Rozsnyót és Kraszna-Horkát. A hosszabb utak gyakori célja volt az Al-Duna, Fiume, Velence, Trieszt, az Adria. Az iskola rendelkezett egy külön kirándulási alappal, amelybõl támogatták a szegény sorsú gyermekek költségeit. Ezeknek a kirándulásoknak a jelentõségét mutatja, hogy Rátz László önéletrajzában is fontosnak
tartotta felsorolni azokat a helyeket, amelyeket diákjaival meglátogatott [2, 34, 35].
Az átlagtanár az évek során talán belefárad a munkába, de a tanár-tehetség idõs korában is szárnyal. Mikola Sándor így jellemezte Rátz Lászlót: „…utolsó mathematika óráját
egy évvel ezelõtt éppen olyan friss szellemi és testi erõvel tartotta, miként elsõ óráit 36 évvel ezelõtt”. Renner János a következõképpen fogalmazott: „Fiatalos hévvel tanított utolsó
tanári éveiben is” [34].
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A matematika tanítás reformere
A XIX. század végén a természettudományok oktatását érintõ reformmozgalmak
bontakoztak ki Európában, amelyek Angliából indultak ki, Armstrong és Perry nevéhez
fûzõdtek. Franciaországban a századfordulón Poincaré és Langevin állt az irányzat élére
[2, 24, 34].
1905-ben Németországban, a német orvosok és természetvizsgálók meráni közgyûlésén a matematikai reformbizottság kimondta, hogy a természettudományoknak kultúrértékük is van, nemcsak gyakorlati haszonnal bírnak: ezért a nyelvi tudományokkal egyenértékû
nevelési eszközként kell tekinteni azokat [2, 24, 34].
Az európai reformtörekvések egyik kezdeményezõje és összefogója volt Felix Klein,
aki különleges figyelemmel fordult a magyar matematikai élet felé. 1905-ben Budapesten
tartott elõadást. Õ tette Göttingent a magyar matematikusok Mekkájává [2, 24, 34].
Hazánkban a reform Felix Klein legjobb magyar tanítványa, Beke Manó professzor
szervezésében zajlott. Beke, Rados Gusztáv és Rátz László 1909-tõl részt vettek a nemzetközi reformbizottságok munkájában [2, 24, 34].
Az egységes középiskola megvalósításának kérdése már 1893-tól sokat foglalkoztatta
a közvéleményt. Tehát ezek a mozgalmak nem a kormányzattól indultak ki, hanem magából
a középiskolából eredtek [35].
A legnagyobb hatású volt az a törekvés, amely a matematikai oktatást kívánta megreformálni. Egyes iskolákban ez a változtatás észrevétlenül, a régi formák között is megvalósult anélkül, hogy felülrõl elrendelték volna [35].
A Fasori Gimnáziumban, talán az országban elsõként, Rátz László és Mikola Sándor
már 1902-ben érezték a változtatás szükségességét, ezért az angol példán felbuzdulva teljes
részletességgel kidolgozták a munkáltató matematikatanítás módszereit és tananyagát, és
megírták hozzá a megfelelõ tankönyveket is. Megállapították, hogy a matematikának is léteznek önkéntelenül szerzett elemei, ezeket kell megerõsíteni a tanulókban. A matematika
tanulását át kell szõnie a közvetlen tapasztalatoknak, a méréseknek. Kiemelték a fejszámolás fontosságát és a becslések gyakoroltatását. A középiskolai matematika anyagot megszûrték, különválasztották a fogalomalkotás és gondolkodtatás szempontjából lényeges és lényegtelen elemeket. Az elõbbiekre nagyobb hangsúlyt fektettek, az utóbbiakat a minimumra szorították vissza, a formális anyagokat ábrázolásokkal és gyakorlati alkalmazásokkal
kapcsolták össze. Mindezek segítségével annyi idõt nyertek, hogy bevezették a koordináta
rendszerekben való ábrázolásokat, az analitikai geometria és az infinitezimális számítások
elemeit. A tanítás középpontjába a függvényfogalmat állították [2, 24, 34, 35].
Mivel az infinitezimális számítások újdonságként kerültek a középiskolai tananyagba,
ennek tanítási módját több helyen külön is közölték: Rátz-Mikola: Az infinitezimális számí35

tás elemei a középiskolában 1910-ben a Budapesti Evangélikus Gimnázium Értesítõjében,
valamint ugyanezzel a címmel még ebben az évben könyv alakban2, majd 1914-ben bõvített kiadásban A függvények és az infinitezimális számítások elemei címmel a Franklin Kiadónál [2, 24, 34].
Más szerzõvel közösen írt mûveknél mindig elgondolkodhatunk azon, hogy a szerzõtársak a munkában milyen arányban vettek részt. Némi eligazítást ad a mû címlapján a szerzõk sorrendje. Az egész Rátz- és Mikola-életmûvet ismerve is azt érezzük, hogy a könyv
megalkotásában Rátz László játszotta a jelentõsebb szerepet. Rátz matematikus alkat,
Mikola fizikus, filozófus volt. Mikola fizikus volta viszont abból a szempontból fontos,
hogy nem engedte „túlmatematikázni” a mûvet, fizikai példák hosszú sorával köti ezt az elvont témát a valósághoz, a tanulók érdeklõdéséhez. Ezt már a tartalomjegyzék is jól mutatja. A szigorúan vett matematikai fejezetek mesterien oldják meg a fõ fogalmak kialakítását:
nem gyötrik a középiskolásokat határértékfeladatokkal, a továbbhaladáshoz nem szükséges
fogalmak bevezetésével, bizonyításokkal, hanem rengeteg konkrét számpéldával, sokszor
elismételt algoritmussal, sok kidolgozott feladattal, nagyon jól szerkesztett ábrákkal bevésik
és alkalmazhatóvá teszik az új ismereteket.
Mikola kicsit nagyvonalú, Rátz viszont precíz matematikus alkat volt. Ezt a tényt az
Országos Evangélikus Levéltárban õrzött két kézzel írott tanmenetükkel bizonyítjuk. A katonai szolgálatra behívott tanulók tanfolyamai számára készített Mikola-tanmenet fejlécén
csak ez áll: „Tanmenet a fizika és matematika tanításánál”. Ezzel szemben a Rátz László által összeállított tanmenet címe sokkal pontosabban tájékoztat: „A mathematika tanítása a
VIII. osztályból bevonuló tanulók részére alakított tanfolyamon 1918. febr. 1-jétõl 1918.
márc. 14-ig.”. A teljes tanmeneteket faximile formában a Függelékbe tettük.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1906. évi rendes közgyûlésén felállították a
Matematikai Reformbizottságot, amelynek elnöke Beke Manó, titkára Mikola Sándor lett és
a tagok között volt Rátz László is. Ez a bizottság olyan alapos munkát végzett, hogy példaképein is túltett, és elismerten a legeredményesebben dolgozott az európai bizottságok közül. Ezt mutatja az a tény is, hogy az eredményeket magában foglaló könyvet a Teubner kiadó is megjelentette 1911-ben [2, 24, 34].
A matematikatanítás reformjának idõszerû kérdéseirõl elõadásokat tartottak az Országos Középiskolai Tanáregyesület közgyûlésein. A beszámolók anyagát könyv alak-
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A teljes könyv megtalálható a Mellékletben, illetve – amint azt a Bevezetõben is említettük – CD-n
elkérhetõ a BDF Fizika Tanszékérõl.

36

Egy jellegzetes oldal a Rátz–Mikola analíziskönyvbõl
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ban is megjelentették: Beke-Mikola (szerk.): A középiskolai mathematika tanítás reformja címmel Budapesten, 1909-ben a Franklin Kiadónál. Ebben szerepelt Rátz László: A függvények és az infinitesimális számítás elemeinek tanítása középiskoláinkban címû írása [2, 24, 34].
„A reform elve röviden így fejezhetõ ki: Legyen a mathematika tanítása olyan, hogy
a tanulóban kifejlõdjék annak tudata, milyen fontos kulturális tényezõ a mathematika.
Azt akarjuk, hogy a középiskolából kikerülõ tanuló tudományos fokú matematikai iskolázottságot vigyen az életbe; az a reményünk, hogy ily módon a mathematikai gondolkozásmód belehatol a közéletbe. A tanulónak látnia kell, hogy a matematika mennyi szállal van összekapcsolva a gyakorlati élettel, a tudományokkal és egész világfelfogásunkkal... Meggyõzõdésünk, hogy a tanítás ily irányú módosítása szükséges ahhoz, hogy a
modern kultúra fõbb vonásaiban meg legyen érthetõ. Nem az a czélunk, hogy a technikára és egyéb szakiskolákba menõ tanuló nagyobb mathematikai ismeretanyagot vigyen
magával, hanem hogy éppen azok, a kiknek mathematikai képzésük a középiskolában
befejezõdik, oly fogalmat kapjanak a mathematikáról, a mely méltó ehhez a nagy tudományhoz.” [2, 24, 34]
Hangsúlyozták, hogy a reform sokkal szélesebb körû annál, hogy csupán a tananyag
bõvítését jelentené. A gimnázium elsõ osztályától kezdve céltudatosan kell a tanulók szemléletmódját formálni, és fejleszteni függvényszerû gondolkodásukat. „A középiskolai matematikai anyagot úgy kell megszabni, hogy a mai természettudományos felfogás leglényegesebb absztrakciói benne helyet találjanak... A tanítás szellemét kell megváltoztatni, nem pedig odabiggyeszteni a tananyag végére a differenciál- és integrálszámítást.” [2, 24, 34]
Úgy gondolták, azt kell elérni, hogy a tanulók a mennyiségi viszonyok mérlegelése
alapján a valóság megismerését tûzzék ki célul. Nagyon fontosnak tartották, hogy a tanár világos fogalomalkotásra törekedjen [2, 24, 34].
Rátz László és Mikola Sándor: Az infinitezimális számítás elemei a középiskolában címû, 1910-ben megjelent könyvük bevezetõjében a következõképpen fogalmaztak: „A matematikát csak az iskolában lehet tanítani. Ez a tanítás se álljon csupán az obligát magyarázásból és bizonyításból, hanem terjeszkedjék ki az új fogalmak és tételek begyakorlására és
beemlékelésére, fõleg pedig a feladatok megoldására. Otthon, könyvbõl matematikát tanulni nem lehet. Kezdettõl fogva arra kell szoktatni a tanulókat, hogy a matematikát ne csak
értsék, hanem hogy dolgozni is tudjanak. A tanultakat általában mindig az egész osztálytól
kérdezzük és mindig az egész osztállyal foglalkozzunk. Összefüggõ egyéni feleleteket csak
itt-ott, fõleg a felsõ osztályokban lehet kivánni. A matematikai óra folytonos közös munka
legyen, és kezdettõl fogva arra kell ügyelni, hogy ebben a közös munkában minden tanuló
részt vegyen. Ne legyen megengedve, hogy egyes tanulók külön jegyezgessenek: minden tanulónak mindig ugyanazt kell csinálnia.” [36]
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„A számtani oktatásban arra kell törekedni, hogy minden számfogalom nem mint puszta szám, hanem mint különbözõ mennyiségek képe fejlõdjék ki a gyermek lelkében. A
definiciókon és bizonyításokon való lovaglás helyett arra kell törekedni, hogy számok a
gyermeki lélek szemléletes és intuitiv tartalmává váljanak.” [36]
Lényegesnek tartották, hogy a tört élénk és szemléletes fogalmának alapján kell a II.
és III. osztályos tananyagot feldolgozni, és a három alsó osztályban is lehet már egyszerû
grafikus ábrázolásokat végezni. A IV. osztályos anyaghoz hozzávették a függvények változásának és ábrázolásának tárgyalását. Olyan, a gyakorlati életben is használható grafikonokkal foglalkoztak, mint az idõ és valamely értékpapír árfolyama; idõ és hõmérséklet; csapadék és légnyomás; kor és halálozási százalék [36].
Az V. osztályban elõírt anyaghoz hozzátették a másodfokú függvény változásának leírását és a másodfokú egyenlõtlenségek megoldását. A VI. osztályos tananyagban többletként
szerepelt a kamatos kamat- és járadékszámítás, és az elõforduló logaritmikus és trigonometrikus függvények ábrázolása. VII. osztályban helyet kaptak az elemzõ mértan egyszerû feladatai, a koordinátageometria elemei és a differenciálszámítás. A VIII. osztályos anyagba helyezték az integrálszámítás tárgyalását a gömbre vonatkozó számításokkal [36].
Az infinitezimális számítások bevezetése nemcsak a matematika oktatásában jelentett
változást, hanem nagyon fontos szerepet kapott a fizikai alapfogalmak (sebesség, gyorsulás,
szögsebesség, szöggyorsulás és a potenciál) tanításában is [36].
A gimnáziumban összegyûlt anyagból az 1907/1908. tanév során a matematikatanítás
új módszerét szemléltetõ táblákat, grafikonokat küldtek Londonba egy kiállítás kulturális
osztályára [2, 24, 34].
Rátz László és Mikola Sándor kezdeményezését siker koronázta: 1909 novemberében
hivatalosan is engedélyezték a matematika oktatásának azon formáját, amit õk a reformtörekvéseknek megfelelõen dolgoztak ki, és kísérletképpen 1902-tõl kezdve már a gyakorlatban is alkalmaztak. 1924-ben, az országos tanügyi reform során a hivatalos tantervbe is bekerült a differenciál- és integrálszámítás [2, 24, 34].
A tehetségek felismerõje és gondozója
Kivételes emberi tulajdonsággal rendelkeznek azok a tanárok, akik bánni tudnak a náluk
tehetségesebb tanítványaikkal. Elismerik, hogy ezek a fiatalok értelmesebbek, mint õk, mégis
a nagyobb élettapasztalat és ismeretanyag birtokában szívesen tanítják õket, segítik fejlõdésüket. Azért tudják felismerni és támogatni a tehetségeket, mert maguk is tehetségesek [34].
Rátz László nagy tudása és kifinomult érzéke alapján felismerte a tehetséges diákokat,
és úgy bánt velük, mintha nem a tanítványai, hanem munkatársai lettek volna. Meghívta
õket a szombat délutáni kávéházi beszélgetéseire, amelyeken a gimnáziumi kollégákon kí39

vül egyetemi tanárok is részt vettek. A XX. század elején az iskolákban jellemzõ volt a komoly fegyelem, a pedagógusokat nemcsak a diákok, hanem az egész társadalom tisztelte. A
Neumann Jancsi, a Wigner Jenci pedig együtt kávézik Rátz László tanár úrral, az akadémikus Mikola Sándorral, Beke Manó, Szegõ Gábor és Fekete Mihály egyetemi oktatókkal. A
fiatalemberek számára rendkívül felemelõ érzés lehetett ez az együttlét. Növelte az önbizalmukat, ezáltal segítette tehetségük kibontakozását [34].
Rátz László, amikor úgy érezte, hogy Neumann Jánosnak már nem tud újat mondani,
megkérte Fekete Mihályt, Kürschák Józsefet, hogy tanítsák õk Neumannt. Wigner Jenõt pedig meghívta a lakására, ahol érdekes könyveket adott neki kölcsön, és egy következõ alkalommal megbeszélték az olvasmányok tartalmát [34].
Wigner Jenõ így emlékszik erre az idõszakra:
„Rátz mindenkori legkiválóbb tanítványa Neumann János volt, a késõbbi nagy matematikus. Jancsi egy évvel alattam járt a gimnáziumba. Valódi csodagyerek volt a matematika terén, ami nem csak rendkívüli tehetséget, hanem odaadó szorgalmat is igényelt. Rátz felismerte Jancsi intelligenciáját és a matematika iránti szenvedélyét, ezért felajánlotta, hogy
különórákat ad neki.
Visszatekintve persze nyilvánvaló, hogy Neumann, a század egyik legnagyobb matematikusa már
gyermekkorában különleges bánásmódot érdemelt.
Próbáljuk azonban Rátz tanár úr szemszögébõl megközelíteni a dolgot! Viszonylag kevés tanítvánnyal dolgozik. Az egyik tanítvány messze túlszárnyalja a többit.
Nyilvánvalóan zseniális. De természetesen még nem
híresség, gondolkodása még gyermeki, szó sincs még
publikációkról, eredeti felfedezésekrõl. Csupán egy
meglepõen tehetséges tízéves kisfiú, húsz másik, szintén rendkívül értelmes tízéves társaságában, és mindent
nagyon gyorsan befogad, ami matematika.
Hogy lehet ebben a koraérett tízéves kisfiúban
meglátni a jövõ nagy matematikusát? Nehezen. Rátz
tanár úrnak azonban rendkívül gyorsan és könnyedén
Neumann János
sikerült.
A tanár urat annyira elbûvölte Jancsi tehetsége, hogy a különórákért nem fogadott el
óradíjat, pedig Jancsi édesapja, Neumann Miksa, bankár volt...
Max von Neumann, azaz Margittai Neumann Miksa tehát bõkezûen megfizethette volna fia magántanárát. Rátz azonban nem tartott igényt rá, hiszen sokkal árnyaltabban kompenzálta a különleges tehetséggel való foglalkozás, a diszciplinált tréning közös öröme...
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Jancsit a tanár úr néhány egyetemi órára is bejuttatta – rajta kívül nemigen volt olyan
gimnazista, aki egyetemi órákat látogathatott…
Rátz tanár úr velem is ugyanolyan kedvesen és majdnem ugyanolyan lelkesen foglalkozott, mint Neumann Jancsival. Nekem nem adott különórákat, de bennem sem merült fel,
hogy különórákra kellene járnom. Viszont több gondosan kiválasztott könyvet is kölcsönadott nekem, amelyeket mindannyiszor alaposan végigolvastam és igyekeztem jó állapotban
visszaszolgáltatni.
Hesse analitikus geometria tankönyve volt az egyik. Egy másik a differenciál- és integrálszámításról szólt – akkor azt hittem, értem, pedig kevéssé értettem. Egy következõ
Pierre de Fermat, 17. századi francia matematikus kis tételét taglalta...
A tantestületbõl csupán Rátz tanár úr hívott meg az otthonába. Egyszer-egyszer délutánonként kötetlenül eltöltöttem nála egy-egy órát. Ilyenkor apró ajándékokat vittem neki. Kávézgattunk és matematikáról beszélgettünk. Személyes kérdésekrõl vagy a délutáni látogatások jelentõségérõl nem esett szó köztünk. Ezen a téren szavak nélkül is megértettük egymást.” [27]
1893-ban, egy gyõri fõreáliskolai tanár, Arany Dániel úgy döntött, hogy egy középiskolásoknak szóló matematikai újságot alapít, amelynek célját így fogalmazta meg: „tartalomban gazdag példatárat adni tanárok és tanulók kezébe”. A Középiskolai Mathematikai
Lapok elsõ példánya 1894. január 1-jén jelent meg. A folyóiratot Arany Dániel szerkesztette 1896-ig, amikor Rátz László átvette tõle és folytatta 1914-ig.
Megkíséreltük kideríteni: hogyan talált egymásra Arany Dániel és Rátz László. Kerestük levelezésüket iskoláikban: a gyõri fõreáliskola mai utódjában a
Révay Gimnáziumban és a budapesti Fasori Gimnáziumban, az Evangélikus Országos Levéltárban, az
MTA Kézirattárában, de nem találtunk semmit. Nem
tudnak a szerkesztõ-váltás technikai hátterérõl a folyóiratot ma gondozó Bolyai János Matematikai Társulatban és az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. A
folyóirat történetét feldolgozók írásaiból sem ismerhetjük meg pontosan, hogy milyen körülmények közt
vette át a lapok szerkesztését Rátz László.
Az 1896. januári szám legvégén jelent meg
Arany Dániel búcsúzása, amelyben kifejtette: „Csakis az a remény, hogy a folyóirat fejlõdése a fõváros
szellemi életének árjában nagyobb lendületet vesz
majd és így hivatását sikeresebben tölti be, késztetett
Arany Dániel
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arra, hogy vezetésétõl megváljak”. Az pedig kézenfekvõ volt, hogy az ország legnevesebb
matematika tanárát kérték fel a szerkesztésre. Arany Dániel elhatározását megkönnyítette
az új szerkesztõ „kiváló ügyszeretete és lelkessége”. Õ maga a lap szerkesztésében fõmunkatársként a továbbiakban is közremûködött. Ugyanebben a számban jelent meg Rátz
László Olvasóinkhoz címû írása, amelyben átveszi az újság körüli tennivalókat: „A lap
ezentul is a mathematikai tanítás szolgálatában fog állani, iránya nem változik, czélja marad a régi.” [37, 38, 39]
A harmadik évfolyam 6., februári száma még „Gyõr 1896” felirattal „Szerkesztõség és
kiadóhivatal: ARANY DÁNIEL, Gyõr, fõreáliskola.” jelzéssel lát napvilágot. Nem jelent
meg márciusi szám. A 7., áprilisi lap fejlécén már ez áll: „Budapest 1896”... Szerkesztõség
és kiadóhivatal Hunyadi-tér 11. I. 19.”, és a lap utolsó oldalának alján ez olvasható: „Szerkesztõ: RÁTZ LÁSZLÓ. Nyomatott Gross Testvéreknél, Gyõrött.” [37, 38]
Rátz László sok hasznos újítást vezetett be. Van a 10., júniusi szám végén összefoglaló, éves tartalomjegyzék és a harmadik évfolyam 31 algebra és 51 geometria feladata mellett megjelent 8 „Physika”-feladat is. A következõ években is jól látható a „Physika” elõretörése. Baumgartner Alajos: A hõmérõ története c. írását a munkába bevont tanártárs,
Mikola Sándor cikkei követik: Mi mindent mutat a hõmérõ? és Apróságok címmel többek
közt folyadékhártyákkal, kámforral végezhetõ kísérletekrõl ír, és 1898. januártól megkezdi
a Csillagos ég rovat szerkesztését, rendszeres közlését minden szám borító lapján.
A kifejezetten érdeklõdõ tanulóifjúságnak szóló cikkek mellett minden számban megjelentek a következõ hónapban beküldendõ feladatok, eleinte a hetedik–nyolcadik osztályos
gimnazistáknak (17–18 éveseknek) szóló számozott Feladatok, majd 1900 januárjától a
15–16 éves korosztálynak szánt Gyakorlatok. Külön, római számozással jelentek meg az ábrázoló geometriai feladatok. A lapban szereplõ példamegoldások a beküldõ iskolások dolgozatai alapján készültek. A legjobbak neve megjelent, az eredményeket a tanév végén öszszesítették, és a diákokat jutalmazták. A folyóiratban meghirdetett verseny – a tanárok közremûködésével – országosan elterjedt [37, 38].
Az 1894-ben Eötvös Loránd által elindított – késõbb az õ nevét viselõ – országos matematikaverseny, majd az 1916-ban alapított Károly Iréneusz fizikaverseny gyõztesei csaknem kivétel nélkül a lap eredményes feladatmegoldói közül kerültek ki.
A természettudományok eredményes mûveléséhez nélkülözhetetlen a matematikai
gondolkodás, amelyet feladatmegoldásokkal lehet leghatékonyabban fejleszteni. Azért,
hogy az érdekes problémák a késõbbiekben is hozzáférhetõek legyenek, Rátz László könyv
alakban is megjelentette azokat 1904-ben és 1905-ben Matematikai Gyakorlókönyv 1–2.
címmel a Franklin Társulat gondozásában. Mindkét kötet digitalizált formában, CD-n elkérhetõ a Berzsenyi Dániel Fõiskola Fizika Tanszékérõl. Az elsõ kötetben az algebrai feladatok és megoldásaik, a másodikban a geometriaiak kaptak helyet. Ez a XX. század elsõ har42

madának egyik legfontosabb példatára, ami azt bizonyítja, hogy az agy pallérozásában helyesen tulajdonítottak fontos szerepet a matematikának. Ezt igazolja, hogy a nemzetközi tudományos életben is helyt álló tanulók közül sokan e feladatok segítségével tettek szert
problémamegoldó képességükre. Egyfajta magyar csodáról beszéltek a világban, amikor a
nemzetközi hírûvé vált magyar matematikusok, természettudósok és mérnökök kiváló eredményei ismertté váltak. Ezek a sikerek nem kis részben köszönhetõek a Középiskolai
Mathematikai Lapoknak, a XIX. század utolsó évtizedében megindult tanulóversenyeknek,
a magyarországi tantervi reformoknak, az ezek alapján elkészült kitûnõ tankönyveknek, valamint nagymértékben a tanáregyéniségeknek [2, 24, 34].
Rátz László nyugdíjba vonulásakor így jellemezte munkáját Mikola Sándor a gimnázium 1925/26. évi értesítõjében:
„A mathematikai tanítás reformjánál is mélyebb az a hatás, melyet Rátz László a Középiskolai Mathematikai Lapok révén az ország mathematikai tanítására kifejtett. 20 éven át
szerkesztette e lapot. Teljesen önzetlenül csinálta, sem állami, sem másféle segítséget sehonnan sem kapott (de nem is kért), sõt a lap kiadására tetemes összegeket is áldozott. A legnagyobb gonddal válogatta meg a kis folyóirat cikkeit és feladatait, hogy a tanulókban a
mathematikai problémák iránt való érdeklõdést fölkeltse és az igazi mathematikai gondolkozási mód magvait elhintse. Még nagyobb gonddal és lelkiismeretséggel olvasta át és bírálta meg az ország minden részébõl beérkezõ megoldásokat. Nagy éleslátással mindenkor
fel tudta ismerni az igazi tehetségeket, úgyhogy méltán dicsekedhetnék azzal, hogy mindazok, akik az egyetemeken és a fõiskolákon mint kiváló mathematikusok kitûntek, majdnem
kivétel nélkül az õ lapjának szûkebb gárdájából kerültek ki” [3].
Szavait szeretnénk igazolni azzal, hogy felsorolunk néhány jelentõs életpályát befutó,
a lap indulásakor, valamint Rátz László szerkesztõségének idején dolgozó egykori megoldót. A rövid életrajzokat, jellemzéseket a budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Mûegyetemtõl a világhírig (Németh József, Bp. 2005.) és az Eötvös Társulat jubileumi, 1992. évi kiadványából: Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejébõl
(1891–1991), szerk. Kovács László, valamint Molnár Miklós közlésébõl vettük át.
A díszes mûegyetemi kiadványban olvashatjuk:
„Apja nyomdokát követte fia, Kõnig Dénes (1884–1944). Tanulmányait a budapesti
Tudományegyetemen kezdte, majd Göttingenben szerzett diplomát. 1911-ben kezdte egyetemünkön oktató munkáját. Tudományos tevékenységében gráfelméleti kutatásai és a késõbb világhírûvé vált magyar gráfelméleti iskola megteremtése a legjelentõsebbek.
Pattantyús-Ábrahám Imre (1891–1956) a kohógéptan, a kalorikus és hidrogépek tárgyak elõadója. 1934-ben lett a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmû Rt. mûszaki tanácsadója,
s 1941-ben a gyõri Magyar Vagon- és Gépgyár igazgatója. 1951-ben a miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetem Általános Géptan Tanszékének professzora.
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A Gépészmérnöki Karon tanított az 1920-as években a Bánki örökséget folytató
Schimanek Emil, Hermann Miksa, Pöschl Imre, Liska József, Verebély László, PattantyúsÁ. Géza, Muttnyánszky Ádám, Abody Elõd (sorrend a születési év alapján).
Pattantyús-Ábrahám Géza (1885–1956) gépészmérnöki diplomájának megszerzése
után Zipernowsky Károly mellett volt tanársegéd, majd külföldi tanulmányúton gazdagította ismereteit. Visszatérte után Herrmann Miksa adjunktusa a Gépelemek Tanszéken. A
„Gépelemek”, majd az „Emelõgépek” tárgyak elõadója 1926-tól mint helyettes tanár. 1930ban lett a III. Gépszerkezettani (Hidrogépek és Szállítóberendezések), majd 1952-tõl a Vízgépek Tanszék professzora, ahol élete végéig dolgozott. Gazdag szakirodalmi munkásságából kiemelendõ az „Általános géptan” és „A gépek üzemtana” címû munkája, amely 14 kiadást ért meg. A mérnökképzés mellett fontosnak tartotta a mérnöktovábbképzés ügyét is.
Õ vetette fel elõször az 1931-es Országos Mérnökkongresszuson a Mérnöktovábbképzõ Intézet alapításának gondolatát.”
Az Eötvös Társulat jubileumi kötetébõl és Molnár Miklós tanár úr közlésébõl megtudhatjuk még, hogy Fejér (Weisz) Lipót (1880–1959) az Eötvös Egyetem tanszékvezetõ
professzora, a Fourier-sorok tudósa, az egyik legismertebb magyar matematikus a Kolozsvári Egyetemen Farkas Gyula mellett, Ógyallán pedig Kövesligethy Radó vezetésével
dolgozott. Eötvös Loránd javasolta õt Zemplén Gyõzõ mellé a Mathematikai és Physikai
Társulat titkárának.
Seidner Mihály mérnök doktor (1878–1968) a Ganz Villamossági Rt-nél a gyártásfejlesztés tudományos megalapozója volt.
Visnya Aladár (1878–1959) mûegyetemi adjunktus, majd középiskolai tanár, élete végén pedig a kõszegi helytörténeti múzeum igazgatója volt.
Haar Alfréd (1885–1933) Fejér Lipótot és Riesz Frigyest követte Farkas Gyula mellett a Kolozsvári Egyetem Matematikai Intézetében.
Kõnig Dénes mûegyetemi professzorról elmondjuk még, hogy Beke Manó és Szijártó
Miklós tanítványa volt a Minta Gimnáziumban. A Mathematikai és Physikai Társulat egyik
megalapítója, matematikus titkára, a Mathematikai és Physikai Lapok – Eötvös Loránddal
közös – elindítója. Õ volt a Mûegyetemi Lapok egyik szerkesztõje. A Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ tagjává választotta.
Riesz Frigyes (1880–1956) 14 éves volt, amikor iskolájában, a gyõri fõreáliskolában
Arany Dániel elindította a Középiskolai Mathematikai Lapokat. Az 1896/97-es évben a Lapokban kitûzött fizika tárgyú feladatok mintamegoldásainak legnagyobb részét Riesz Frigyes készítette. Érettségije után még a zürichi mûegyetemrõl is küldött megoldásokat a Lapoknak.
Riesz Marcell (1886–1969) a magyar matematika nagy alakja, Riesz Frigyes öccse, a
svédországi Lund egytem professzora, vendégprofesszor volt Chicagóban is.
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Kármán Tivadar (1881–1963) néven szerepelt és nyert az 1898-as Eötvös versenyen
Kármán Tódor, az egyik „világformáló Marslakó”, a Minta Gimnáziumot létrehozó Kármán
Mór fia, a XX. század meghatározó jelentõségû fizikus-mérnöke, az aerodinamika atyja: a
repülõgépek és rakéták tervezõje.
Beck Pált (USA) az Eötvös Társulat tiszteleti tagjává választotta.
Boros János a Szegeden készített kísérleti munkájával Gyulai Zoltánnál doktorált a
Debreceni Egyetemen.
Juvancz Iréneus (1882–1950) Eötvös-kollégista, majd a Mintagimnázium tanára, rövid ideig igazgatója volt.
Dr. Lóky Béla (1872–1946) katolikus fõgimnáziumi tanár korában is küldött be megoldásokat a Lapnak. Kolozsváron az elsõk közt készített Röntgen-felvételeket, Debrecenben a
piarista gimnázium igazgatójaként felolvasó estéket szervezett a Református Kollégiumban.
Oltay Károly (1881–1955) mûegyetemi tanár négyingás abszolút nehézségi gyorsulásméréseirõl híres. E méréseket Eötvös Loránd felkérésére végezte.
Szabó József az ELTE Cukor utcai Apáczai Csere János Gyakorló Iskolájának neves
fizikatanára.
Haar Alfréd (1885–1933) David Hilbertnél doktorált Göttingenben 1909-ben. Kolozsvári egyetemi tanársága után Szegeden Riesz Frigyessel közösen világhírû matematikai iskolát alapított.
Közreadjuk a „legjobbak”, illetve a „megfejtõk” teljes névsorát 1894-tõl 1905-ig.
Megtartottuk a lapokban található irásmódot és dõlt betûvel jelöltük az imént kiemelteket.
E könyv olvasói közt bizonyosan többen felfedezik iskolájuk egykori tanárát avagy szüleik
mérnök, közgazdász, orvos, gyógyszerész vagy más foglalkozású ismerõsét.
Legjobbak 1894–1896
Fazekas (Friedmann) Bernát VII. o., Sátoraljaújhely, a
Mat. és Phis. Társulat 1897. évi versenyének nyertese
Fejér (Weisz) Lipót VI. o., Pécs, a Mat. és Phis. Társulat 1897. évi versenyének 2. helyezettje
Grossmann Gusztáv VIII. o., bp-i ág. ev. fõgimnázium
Grünhut Béla VII., o., Pécs
Hofbauer Ervin VII. o., bp-i ág. ev. Fõgimn.
Jorga Gergely VIII. o., Arad

Kántor Nándor VII. o., bp. ág. ev. Fõgimn.
Kugel Sándor VIII. o., Losonc
Meitner Elemér VIII. o., Bp. V. ker. Fõreál
Seidner Mihály VIII. o., Losonc, a Mat. és Phis. Társulat elsõ versenyének nyertese (1894)
Sztrapkovits István VIII. o., Pécs
Visnya Aladár VII, VIII. o.-os korában, Pécs, a Mat.
és Phis. Társulat 1896. évi versenyének nyertese

Legjobbak 1897–1902
Bartók Imre (fg. VIII. o. Bp.)
Bayer Béla (fõgimn. VII., VII. o.-os korában,
Losoncz)
Czank Károly (fõreáliskola, VIII. o., Déva)
Deutsch Imre (fr. VII. o. Bp)
Deutsch Imre (fõreálisk. VII. o., Gyõr)
Filkorn Jenõ (fõgymn. VIII. o. Nyitra)
Friedmann Bernát (fõgymn. VIII. o., Sátoraljaújhely)

Goldstein Zsigmond (fõgymn. VIII. o., Nyíregyháza)
Grünhul Béla (fõreálisk. VIII. o. Pécs)
Haar Alfréd (fg. VII. o. Bp.)
Hirschfeld Gyula (fõreálisk. VI. o. Pécs)
Hofbauer Ervin (fõgymn. VIII. o. Bp., ág. h. ev.
Fõgymn.)
Kántor Nándor (fõgymn. VIII. o., Bp., ág. h. ev.
Fõgymn.)
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Kertész Gusztáv (fr. VII. o. Pécs)
Kõnig Dénes (fõgymn. VI., VII o.-os korában, Bp.
Gyakorló fõgymn.)
Krisztián György (fõreálisk. VIII. o., Pécs)
Kürti Imre (fg. VII. o. Eger)
Lukhaub Gyula (fõgymn. VIII. o., Szeged)
Pivnyik István (fg. VIII. o. Nyíregyháza)

Riesz Frigyes (fõgymn. VIII. o., Gyõr)
Riesz Kornél (fr. VIII. o. Bp)
Riesz Marczell (fr. VI. o. Gyõr)
Szabó István (fõreálisk. VII. o., Debrecen)
Szmodics Hildegárd (fõgymn. VII., VIII. o.-os korában Kaposvár)
Tóbiás J László (fõreálisk. VIII. o., Szeged)

A megfejtõk névsora 1897–1902
Aczél Ferencz (fg. VIII. o. Bp. ág. h. ev. fg. )
Antal Márkus (bölcsészethallgató Bp.)
Appél Sándor (fr. VII. o. Déva)
Baranyó Ernõ (fg. VIII. Szolnok)
Bartók Imre (fg. VII. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Bayer Béla (fg., VI., VII., VIII. o. Losoncz)
Beck Pál (fg. VII. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Bella István (Liptó-Szt-Péter)
Bender Ernõ (fg. VI. o., Losoncz)
Benedek Zsolt (fg. VIII. o. Bp., I ker.)
Blau Arthur (fr. VIII. o. Bp. VI. ker.)
Boros János (fg., VIII. o., Kolozsvár)
Burján Károly (fg, VIII. o. Kaposvár)
Csete Ferencz Alberik (fg. VIII. o. Eger)
Czank Károly (fg., VII., VIII. o., Déva)
Deutsch Ede (fr. VI. o. Gyõr)
Deutsch Imre (fr. VI. o. Gyõr)
Deutsch Nándor (fg, VIII. o., Losoncz)
Devecis Miháy (fr. VIII. o., Bp, VIII. ker)
Devecis Del Vecchio Mihály (mûegyetemi hallgató, Bp.)
Dolowschiák Mihály (fg., VIII. o., Gyõr)
Dsida Jenõ (fr. IV. o. Gyõr)
Engel Dávid (fr. VIII. o. Déva)
Enyedi Béla (fr. VII. o. Bp. V. ker.)
Erdélyi Imre (fg. VI. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Faith Fülöp (fg. VIII. o. Nyitra)
Filkorn Jenõ (fg., VII., VIII o., Nyitra)
Fleischer Ferencz (fr. VI. o. Pécs)
Földiák András (fr. VI. o. Bp. V. ker.)
Freibauer Ede (fg. VIII. o. Bp., ág. h. ev. fg., és mûegyetemi hallgató Bp.)
Friedmann Bernát (bölcsészethallgató, Bp.)
Goldziher Károly (mûegyetemi hallgató, Bp.)
Groffits Gábor (mûegyetemi hallgató, Bp.)
Haar Alfréd (fg. VI. o Bp. ág. h. ev. fg.)
Harsányi Zoltán (fg. V: o. Eger)
Hausvater József (Bp.)
Hendel József (fr. VIII. o. Nagyvárad)
Hirsch Imre (fg. V. o. Kaposvár)
Hirsch Jenõ (fg. VI. o. Szamosujvár)
Hirschfeld Gyula (fr. VI. o. Pécs)
Holzmann József (fr. VIII. o. Bp)

Izsáky Lajos (fg. VII. o. Szamosujvár)
Jankovich Sándor (Ludovika-akadémiai növ. Bp.)
Juvancz Irén (fg. VII. o., Nyíregyháza)
Kamenitzky Miklós (fg. VIII. o. Eperjes)
Kárf János (fg. VII. o., Sz.-Fehérvár)
Kármán Tivadar (mûegyetemi hallgató BP.)
Kehrling Károly (fg. VI. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Kelemen Mór (fr. VI. o. Gyõr)
Kerekes Tivadar (fr. VII., VIII o. Déva)
Kertész Ferencz (fg. VIII. o. Szeged)
Kertész Gusztáv (fr. VI. o. Pécs)
Kiss Albert (fg. VIII. o. Bp. ref. fg.)
Klein Jenõ (fg. V. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Kohn Béla (fg. VIII. o. N.-Kanizsa)
Koós Aladár (mûegyetemi hallgató, Bp.)
Kornis Ferencz (fr., VI., VII. o., Pécs)
Kornis Ödön (fr. VIII. o., Pécs, és mûegyetemi hallgató Bp.)
König Dénes (fg. V., VI., VII. o., Bp., gyak. fg.)
Krámer Gusztáv (fg. VI. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Krausz Béla (fr. VII., VIII. o., Pécs)
Krausz Jenõ (fr.VIII. o., Sz-Fehérvár)
Krisztián György (fr., VII., VIII. o., Pécs)
Kürti Imre (fg. VI. o. Eger)
Lázár Lajos (fr. VIII. o. Bp. IV. ker.)
Ligeti Pál (fg. VI. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Lindtner Mátyás (fg. VIII. o. Lõcse)
Dr. Lóky Béla (fõgymn. tanár, Kolozsvár)
Lukhaub Gyula (fg. VII., VIII. o. Szeged)
Lupsa György (fr. VIII. o. Déva)
Mannheim Emil (mûegyetemi hallgató Bp.)
Messik Géza (fr. VII., VIII. o. Bp. VIII. ker.)
Miletits Ernõ (fg. VII. o. Gyõr)
Moskovits Zsigmond (fr. VII. o. Bp. VIII. ker.)
Neidenbach Emil (fg. VI. o. Arad)
Oltay Károly (fg., VIII. o. Bp., II. ker., és mûegyetemi
hallgató)
Osztián Kálmán (fg. VI. o. Szamosujvár)
Papp Ferencz (fr. V., VI. o. Pécs)
Perl Gyula (fg., VII., o. Gyõr)
Petrik Sarolta (Bp. VI. ker. tanítónõképzõ)
Pilczer Pál (fg. VIII. o. Kaposvár)
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Pintér Miksa (fg. VII. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Póka Gyula (fg. VII., VIII. o. Losoncz)
Pollák Náthán (fr., VII. o. Pécs)
Pollák Lajos (fg. VIII. o. Kaposvár)
Popoviciu Miklós (fg. VI. o. Lugos)
Prohászka János (mûegyetemi hallgató, Prága)
Raab Rezsõ (fr. VI. o. Gyõr)
Ragány Bertalan (fg. VI. o. Eger)
Rehberger Zoltán (fg. VIII. o. Sz-Fehérvár)
Riesz Frigyes (mûegyetemi hallgató, Zürich)
Riesz Kornél (fr. VII. o. Bp. V. ker.)
Riesz Marcell (fr. V. o. Gyõr)
Riesz Sándor (fr. IV. o. Gyõr)
Romsauer Etta k. a. (Pozsony)
Sasvári Géza (fr., VII., VIII. o. Pécs)
Sasvári József (fr. VII., VIII o. Pécs)
Scharff Jenõ (fg. VIII. o. Bp. Gyak. fg.)
Schwarz Gyula (fg. V. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Schwarz Oszkár (fg. V. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Simon Sándor (fr. VII. o. Bp. VI. ker.)
Simonyi Gyula (fg. V. o. Eger)
Singer Arnold (fg. VII. o. Losoncz)
Smodics Kázmér (fg. VIII. o. Veszprém)
Spiczer Ödön (fr. VIII. o. Bp, VIII. ker.)
Spitzer Henrik (fr. VIII. o. Gyõr)
A gyakorlatok és feladatok megfejtõi 1903–1905
Ádámffy E., g., VIII. Eger
Altmann G., g. VI. Eperjes
Auer Gy., g. V. Bp. V.ker.
Babocsai Gy., g. VI. Kaposvár
Bauer J., g. VI. Zenta
Bánó L. g. VII. Bp. ág. h. ev. fg.
Barok L., g. VI. Losoncz
Bauer E., g. V., VII. Bp. V.ker
Bauer I., g. VI. Zenta
Bayer N., g. VI., VIII. Losoncz
Bendi K., g. VI. Bp. ág. h. eg. fg.
Beke M., g. VI. Bp., Zöldfa utcai fg.
Benedikt. F., g. VI. Bp. I. ker.
Berger J. g. V. Bp. V. ker.
Berthoty Aranka g. VII. Bp.
Blum J. r. VII. Bp. V. ker.
Borota B., g. VI. Szeged
Breuer P., r. V. Pécs
Brichla L. g. VIII. Nyitra
Brósy M., r. VI. Bp.
Czucz A., g. VIII. Eger
Csada I., Pápa
Csink E.
Cukor G., g. VI. Bp ág. h. ev fg.

Spitzer Vilmos (fr. VII. o. Pécs)
Steiner Miksa (fr. VI. o. Pécs)
Stern Dávid (fr. VI. o. Pécs)
Stromfeld Ferencz (fg., VI., VII. o. Bp., I. ker.)
†Szabó István (Debrecen)
Szabó József (fg. VII. o. Kecskemét)
Szávay Zoltán (fr. V. o. Gyõr)
Szibelth Sándor (fg. VI o. Sz-Fehérvár)
Szmodics Hildegárd (fg. VII. o. Kaposvár)
Tézner Ernõ (fg. VIII. o. Bp., ág. h. ev. fg.)
Tóbiás László (fr. VIII. o. Szeged)
Tóth Balázs (fg. IV. o. Eger)
Tötössy Géza (Bp.)
Vajda Ödön (mûegyetemi hallgató Bp.)
Vámossy László (fg. V. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Wéber Konrád (fg. VI. o. Pannonhalma)
Weisz Arthur (fg. VIII. o. Bp. ág. h. ev. fg.)
Weisz Ármin (keresk. akad. Bp.)
Weisz József (fg., VIII. o. Bp., ág. h. ev. fg., és mûegyetemi hallgató Bp.)
Wihter Ferencz (fg. VII. o. Bp. II. ker.)
Wittál Jónás (fr. VII. o. Bp. VI. ker)
Wittmann Andor (fr. VII. o. Gyõr)
Wohlstein Sándor (fg. VIII. o. Érsekujvár)

Davida L., g. VI. Kolozsvár
Dénes M., r. V., VII. Bp., V. ker
Dévai I., g. VII. Bp. gyak. fg.
Dévai E., g. VI. Bp. VI. ker.
Domokos Gy., g. VI. Keszhtely
Dömény I., r. VIII. Bp. V. ker.
Döri V., r. V. Bp. VI. ker.
Ehrenfeld N., g. VI., VIII. Nyitra
Éhrenstein L., g. VI., VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
Ehrenstein P., g. VII. Bp. ág. h. ev. fg.
Ehrenstein S., g. VI. Bp., Zöldfa utcai fg.
Elischer E., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Engler J., r. V., VII. Pécs
Epstein K., r. VII. Bp. V. ker.
Erdélyi S., g. VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
Erdõs V., r. V., VII. Bp, V. ker.
Ertler A., g. VIII. Nyitra
Eugel A., r. V. Pécs
Faragó K., g. V. Bp. V. ker.
Fekete M., g. VI. Zenta
Felhõssy J., r. VI. Bp. VIII. ker.
Fischer M., g. V. Szeged
Fleischhacker Gy., r. VI. Sopron
Fodor H., g. VII. Beregszász
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Forintos K., g. V. Bp.
Földes R., r. VII. Bp. V. ker.
Frank A., g. VII. Bp ág. h. ev. fg.
Frankl F., r. V. Bp. V. ker.
Freund E., g. VII. Bp. ág. h. ev. fg.
Fried E., r. V., VII. Bp. V. ker.
Friedrich J.
Fuchs I., g. VIII. Beregszász
Füstös P., g. VI., VIII. Eger
Gádor Z., g. VIII. Losonc
Gallia M., Bp.
Gesmay L., keresk. II. Bp. II. ker.
Glasel G., r. VII. Bp. VI. ker.
Glück J., r. VIII. Debreczen
Gráf V., g. VII. Bp.ág. h. ev. fg.
Grossberger Z., g. VI. Losoncz
Grossmann R., g. VII. Bp. Zöldfa utcai fg.
Grün E., r. V. Pécs
Grünhut. P., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Grünhut F., g. VI. Bp. VIII. ker.
Grünwald M., g. V. Bp., V. ker.
Haar A.g. VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
Hagyó Kovács A., g. V. Eger
Hainess G., r. VI. Pécs
Halmi Ö. g. VI. Kolozsvár
Harsányi Z., g. VII. Eger
Hay A., r. VI. Pécs
Heimlich P., r. VII. Bp., VIII. ker.
Helfgotl Á.,
Hollop I., r. V. Bp.
Horti V., r. VII. Kassa
Horváth L., VII.
Jánosy Gy., g. VII. Bp. VIII. ker.
Janosy J., g. VII. Esztergom
Jármay Z., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Jeczuskó I., g. VI. Eperjes
Kelemen E. g. V. Bp., V. ker.
Kellner S., r. V. Gyõr
Kertész G., r. VIII. Pécs
Kirchknopf. É., g. VI., VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
Kerner V., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Kiss E., r. VIII. Bp. VIII. ker.
Kiss J., Pápa
Klein G. r. V. Bp., VI. ker.
Klein Adolf, r. VI. Székesfhérvár
Klein A., g. VIII. Bp. VII. ker.
Klein G., r. VII. Bp. VI. ker.
Koffler B., r. V., VII. Bp. V. ker.
Kopecky J. Bp.
Kóritsánczky L., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Kováts Gy., g. VI., VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
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Kovács E., g. VI. Bp. V. ker.
Krampera Gy., g. VII. Debreczen
Krauter F., g. VIII. Lugos
Koller A., r. V. Bp. VI. ker.
Kubinyi J., g. VIII. Nagyszombat
Kussinszky J., g. VI. Pécs
Kürth H., g. V. Nyitra
Kürti I., g. VIII. Eger
Kvassay L., g. V. Bp. gyak fg.
Láng. O., r. VII. Bp. V. ker.
Lendvai D., r. VII. Bp. VI. ker.
Lengyel K., r. V. Bp. V. ker
Lengyel M, r. VII. Pécs
Lengyel P., r. V. Bp. V. ker.
Lõwy J., g. VI. Losoncz
Lusztig M., r. V. Pécs
Magyar A. D., r. VI. Bp V. ker.
Márkus E., r. V. Bp. VI. ker.
Martini J., r. VII. Pozsony
Merse (Messer) P., r. VIII. Bp. V. ker.
Miklóssy K., g. VI. Arad
Morvai O., r. VII. Bp. V. ker.
Muraraik A. Nagyszombat
Muttnyánszky Á., g. VI. Bp. II. ker.
Nendtvich Zsofia, g. VIII. Zöldfa utcai fg.
Neubauer K., g. VIII. Bp. VII. ker
Neumann F., g. VII. Bp. Zöldfa utcai fg.
Neumann. L., r. V., VIII. Bp. V. ker.
Neumann Zs, r. VI. Bp. VI. ker.
Pálos T., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Pám M., g. VIII. Szarvas
Pataky T.
Pattantyús Á. E., g. vII. Bp. II. ker
Patz S., g. VIII. Bp.
Pauli J., g. VII. Nagykikinda
Paunz A., r. VI. Pécs
Paunz R., r. V. Pécs
Petõ I., r. vII. Debreczen
Petrik Sarolta, Bp.
Pichler S., g. VI., VIII. Bp. VII. ker.
Picsmann I., r VII. Bp. BI. Ker.
Plán J., g. V. Bp. ág. h. ev. fg.
Polyák S., g. VI. Zenta
Pözel T., g. VII. Bp. ág. h. ev. fg.
Rássy P. g. VIII. Eger
Révész I., g. VI. Kassa
Rosenberg E., r. Bp. VI. ker.
Rosenberg J., g. VIII. Keszthely
Rosenthal M., r. VI. Pécs
Róth Zs., r VII. Bp. VI. ker.
Ruvald S., r. VIII. Bp. VIII. ker.

Sárközi P., g. VII. Pannonhalma
Sacher I., g. V. Losonc
Sárközy P. Pannonhalma
Schenk. R., r. VII. Bp. VI. ker.
Schlesinger S., g.VIII. Nyitra
Schöller I., r. VIII. Bp. V. ker.
Schnster Gy., r. VII. Bp. VIII. ker.
Schudich L., g. VI. Eperjes
Schulhof E., g. VIII. Bp. Zöldfa utcai fg
Schwarz Gy., g. VII. Bp. ág. h. ev. fg.
Schwarz O., g. VII. Bp. ág. h. ev. fg.
Schwarz S, Beregszász
Sebestyén I., g. VI. bp. ág. h. ev. fg.
Silbermann J., r. VI. Nagyvárad
Singer D., g. VIII. Lugos
Singer E.
Songer Gy., r. VI. Bp. VI. ker.
Spitzer I. g. V., VII. Bp. V. ker.
Steiner D., g. VII. Mezõtúr
Steiner L. r. V. Bp., V. ker.
Steinitz K., r. VI. Pécs
Strasser I., g. VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
Szabó R., g. V. Eger
Szántó L., r. VII. Pécs
Szécsi L., g. VI. Szeged
Székely (Sonnenfeld) I., r. VIII. Bp. V. ker.
Szekeres K., r. V. Gyõr
Szekeres V., r. VIII. Pécs
Szende Gy., g. VIII. Bp.
Szenes A. g. VII. Kaposvár

Szilárd V., r. V., VII. Bp, V. ker.
Szilvay J., g. V. Eperjes
Szobotha D., g. VII. Esztergom
Szohel G., r. VI. Gyõr
Szohel I., g. VII. Beregszász
Szõke D., g. VI. Zenta
Szöllõs H., g. VI. Esztergom
Sztrókay K., g. VII. Szabadka
Tábori J.
Tandlich E., r. VII. Körmöczbánya
Tasch N.
Teleki S., r. V. Pécs
Tóth. B., g. VI. Eger
Ungár E., g. VI. Bp. ág. h. ev. fg.
Vámos J., r. VII. Szeged
Végvári I., g. VIII. Debreczen
Velics L., g. VIII. Kassa
Viola R., r. V. Bp V. ker.
Virány D., g. VIII. Bp. ág. h. ev. fg.
Virány E., g. VII. Bp. ág. he. Ev. fg.
Wáhl V., g. VI. Eger
Weiss A. Bp.
Weisz A.,r. VI. Kaposvár
Weisz VI. Gyõr
Wellisch D. g. VI. Bp ág. h. ev. fg.
Werner M., g. VIII. Besztercebánya
Winkler J., r. V. Szeged
Zechmeister L. r. VI. Gyõr
Mathematikai kör, Bp. V. ker. fg.

Az elsõ világháború idõszakában a Középiskolai Mathematikai Lapok megszûnt, de
1925-ben Faragó Andor szerkesztésében újraindult. Ennek közreadásában Rátz László már
nem vett részt, de nagy örömére szolgált, hogy a folyóirat ismét a matematikaoktatás ügyét
támogatta.
A lap ekkor fizikai rovattal bõvült, és napjainkban is Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok címmel jelenik meg [2].

49

„Irodalmi mûködés”
Szó szerint idézünk a kézzel írt önéletrajzból [14, 15]
1. „Az 1896. évtõl a háború kitöréséig (1914) szerkesztettem és kiadtam a Középiskolai Mathematikai Lapokat
2. Mathematikai Gyakorlókönyv. I. k. Algebra. II. k. Geometria, Budapest, Franklin Társ. 1904.
3. A függvények és az infinitezimális számítás elemei a középiskolában (Mikola
Sándorral) I. kiadás 1910., II. kiadás 1914., Budapest, Franklin-Társulat.
4. A függvények és az infinitezimális számítás elemeinek tanítása a középiskolában. „A középiskolai math. tanítás reformja” címû könyvben
5. Tankönyv-bírálatok.”
Elsõ gondolatunk az lehet, hogy Rátz László csak a legfontosabbnak tartott írásait sorolta fel.Vizsgálódásaink azonban azt mutatták, hogy ez a feltételezett teljes lista. Nem találtunk ugyanis feljegyzést további írásokról a gimnázium évkönyveiben, a tanárok irodalmi mûködése rovatban. A Mathematikai és Physikai Lapok 40 éves indexében a kollégák
közül Mikola Sándor és Sulek József szerepel csak, Rátz László nevével nem találkozhatunk! Nem találtunk cikket a Természettudományi Közlönyben sem.
Pontosítjuk az önéletrajzból vett listát.
1. A Mathematikai Gyakorlókönyv, A Középiskolai Matematikai Lapok tíz évfolyamában megjelent feladatok gyûjteménye, II. kötet: Geometria 1905-ben jelent meg.
2. A Rátz-Mikola kalkulus könyv elsõ kiadásának címe: Az infinitezimális számítás elemei a középiskolában (1910).
Ugyanezzel a címmel, ugyanezen évben közzétették mûvük jelentõs részét a Budapesti
Evangélikus Gimnázium Évkönyvében is.
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Rátz László emlékek
„… Rátz László a tanári hivatást mindig magas eszményi szempontból fogta fel s ez
irányította egész életének gazdag és áldásos munkásságát. … Emléke élni fog tanítványainak, tisztelõinek lelkében!” – így írt Renner János a Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok 1930. évi novemberi számában a Rátz László életmûvét méltató cikkében [41].
Az 1930/31-es tanévben a fasori gimnáziumban gyûjtést rendeztek Góbi Imre sírkövére és Rátz László emlékének megörökítésére. A tanári karban 250 pengõ, az ifjúság körében
769 pengõ 68 fillér gyûlt össze. Ebbõl 320 pengõt utaltak a Volt Növendékek Egyesületének a Rátz László-emlék céljaira.
Rátz László halálának elsõ évfordulóján, 1931. szeptember 30-án az iskola dísztermében a Volt Növendékek Egyesülete emlékünnepet tartott elsõ ügyvezetõ alelnökének emlékére, és leleplezték az iskola elsõ emeleti fordulójában, a falban elhelyezett dombormûves
fehér márványtáblát. Az ünnep bevezetõ- és záró-, ének- és zeneszámait a gimnázium dalés zeneegyesülete szolgáltatta, Peschko Zoltán mûvészi vezetése mellett. Az emlékbeszédet
dr. vitéz Mátyásfalvy Glatz Erich, az egyesület alelnöke mondta kiemelve Rátz László kiválóságait. Remport Elek dr. gimnáziumi tanár „Rátz László emlékezete” címû költeményét
adta elõ. Töpler Kálmán dr. a Rátz-család nevében köszönetet mondott az emlékünnep rendezéséért. A gimnázium dísztermét teljesen megtöltötte a közönség, ott voltak az
iskola és az egyház képviselõi, az elhunyt
barátai és tisztelõi, volt tanítványai és a tanulóifjúság. Az emléktábla Lux Elek
szobrászmûvész alkotása [32, 33].

RÁTZ LÁSZLÓ
1863–1930
GIMNÁZIUMUNK KIVÁLÓ
MATHEMATIKA-TANÁRA
ÉS IGAZGATÓJA
EZ AZ EMLÉKET ÁLLÍTOTTÁK
HÁLÁS TANÍTVÁNYAI ÉS BARÁTAI
LUX E. 1931.
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Rátz László emlékezete
Néha nagy alkotók kilépnek a sorból...
Szemük reávetvén a dús jövendõre,
Áhitatos kézzel, építéshez fognak,
Alapokat vetnek, követ raknak kõre.
Buzgó fáradságuk megáldott nyomában
Új reménység háza, szép palota támad...
Nem iskola az még! A lelkes tanítók
Munkája avatja csak fel iskolának.
Tanítóké, kik a jövendõért élnek
S lelkük drága kincsét tele kézzel osztják,
Akik míg másoknak fáklyákat gyújtanak,
Önmaguk a fénytõl boldogan megfosztják.
Míg a padsorok közt csendesen elégnek,
Tûzük mellett ezer más nagyobb láng gerjed,
Az õ szerény csendes munkájuk varázsol
Fényes iskolává minden szürke termet.
A tanító csendben, zajtalanul alkot,
Jutalomra nem vár, nem kér dicsõséget,
Rohannak a napok s mire észrevennéd,
A lobogó lélek már hamuvá égett.
S hogyha mégis van, ki messzire világít,
Tudd meg, ott ragyog egy kivételes szellem,
Aki bármennyire homályba rejteznék,
Mégis messze lobog akarata ellen.
Rátz László ilyen volt. E drága falak közt
Csendesen, szerényen áldást osztva járván,
Nem csábította õt soha földi hívság,
Nem kapott a fényen, a zajon, a lármán,
Mégis nemcsak a mi kis körünk csodálta,
Hanem messze látszott szellemének fénye,
Szava irányt szabott, mesterének tudta
Egy hatalmas sereg fiatalja véne.
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Minden tanítónak nagy mestere volt õ,
Pedig igazán a kicsiket szerette.
A számok rejtelmes nagy birodalmába
Kézenfogva õket, játszva elvezette.
Igaz boldogság volt vele együtt menni,
Hiszen a vezetõ gondosan õrködött,
Hogy a kiûzött célt, az adott problémát
Ne homályosítsák el riasztó ködök.
Nagy tanítómester . . . Óh, az õ számára
Nem volt sziklás talaj, csak termékeny róna.
Õ aratni tudott az olyan földön is,
Ahol más talán még vetni sem mert volna.
Lelke tárházából dúsgazdagon tellett
Lelkesedés, jókedv, buzdító szó, munka,
S így nõtt fel a sereg, amely dicsõséget
Hozott a mesterre s gimnáziumunkra.
Gyengét kézenfogni, a lassút nógatni,
Nem értett itt nála soha senki jobban,
De többre buzdított, nagyobbra ösztönzött,
Hogyha észrevette: itt egy szikra lobban.
Mikor ránk zúdult a borzalom viharja,
S a világ sarkai szörnyû tûzben égtek,
Jött egy-egy levél a lövészárokmélybõl:
A hõsök számtani problémákat kértek.
Családra nem gondolt s mégsem volt egyedül...
Az õ családja volt a legszebb, legnagyobb,
Tartoztak beléje apró kicsi lelkek,
Tartoztak beléje messzire nõtt nagyok.
Hogyha jó szó kellett, szükség volt tanácsra,
Az õ nagy szívéhez, lelkéhez hajoltak,
S járhattak a világ bármelyik vidékén,
Mégis csak, mégis az õ fiai voltak.
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Szerette a szépet. A zene szépsége
Elûzött lelkébõl minden borút, gondot.
Messze vidékeknek örök szép tájain
Lelkesülõ szemmel, óh, mennyit bolyongott!
Hogy kirándulásra vigye apró népét,
Óh, milyen szívesen, mily örömmel fáradt,
Lelkébõl a jóság, szeretet és jókedv,
Az úton nagybõven mindenkire áradt.
Barátnak barát volt igaz értelemben,
Másoknak a terhét vállaira vette,
S míg maga a legjobb tudásával fáradt,
Cserébe sohasem kért semmit helyette.
Bár neki magának gondjai nem voltak,
A küzködõvel õ mindig együtt érzett,
S hogyha valakit az élet földre sujtott,
Az õ nemes szíve vele együtt vérzett.
Bár õ maga volt a testesült józanság,
Lelke minden szépért, jóért lelkesedett,
S tudott lelkesíteni örök ideálért,
Egy egész kört és a nagy ifjú sereget.
Eltávozott tõlünk, ám nemes alakja
Szemünk elõtt mindig fényben ragyogva áll.
Embernek jó ember, férfinak férfi volt,
Tanárnak pedig a legigazibb tanár.
(tanártársa, Remport Elek dr. verse [4])
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A Volt Növendékek
Egyesülete az 1931/32. tanév
során a Rátz Lászlónak felállított márvány emlékrõl tagjai részére mûvészi kivitelû,
8 cm átmérõjû plaketteket
készíttetett, vert és öntött minõségben, huszonöt pengõ és
tizenöt pengõ árban. A megrendelt darabokon kívül többet, 25–50 darabot készíttettek, hogy az egyesület tagjai
ezután is vehessenek belõle,
és hogy jutalmazás céljára is
felhasználhassák [33].
Ez a plakett valószínûleg
megegyezik
a képen láthaA Rátz László emlékplakett
tó éremmel, amelybõl nem sikerült eredeti példányt találnunk. (Az emlékplakett a Magyar Nemzeti Galéria Éremosztályán sem található meg.)
A fotót az Evangélikus arcképcsarnok, szerkesztette Tóth-Szöllõs Mihály, Evangélikus sajtóosztály, Budapest, 2002. c. mûbõl vettük át. A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületétõl Szolláth György segítségét kértem az érem felkutatásához. Õ a stílusa alapján azt
Telcs Ede vagy Vincze Pál munkájának tulajdonította. Az is elképzelhetõ azonban, hogy
az emléktáblát készítõ Lux Elek az alkotómûvész.
1939-ben Münnich Aladár egy ezüstserleget ajándékozott a Volt Növendékek Egyesületének azzal a céllal, hogy minden évben Rátz László emlékülést tartsanak, amelyen valaki méltassa Rátz László érdemeit. Erre három alkalommal került sor: rendre Rakovszky István, dr. Vladár Gábor és Rakovszky Iván mondtak beszédet [35, 40].
Dr. Vladár Gábor titkos tanácsos az Egyesület 1940. évi rendes közgyûlésén így elevenítette fel Rátz tanár úr emlékét:
„Õ nemcsak képviselõje, de megtestesítõje is a gimnázium eszméjének. … a szív tájékán gyújt jólesõ érzést, valami olyanféle melegséget, mint ami eltölt akkor, amikor ösztönösen érzed, hogy akivel szemben állasz, jó ember és szeret. Nem fizikai fényt sugároz ez a
ragyogás, hanem szeretetet; nem fényt gyújt azon, akire esik, hanem bizalmat, ragaszkodást,
viszontszeretetet. Ez a szeretet az, ami ebbe a serlegbe Rátz László nevét véste bele…” [40].
Nincs tudomásunk a serleg mai létezésérõl, hollétérõl.
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A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban, Rátz László egykori iskolájában, Pölczmann Róbert 1989 és 1997 között Rátz László Matematika versenyt szervezett.
Az iskola tanulói számára havonta érdekes feladatokat tûzött ki, amelyek megoldását hozzá
kellett eljuttatni. Rátz tanár úr példája nyomán a kijavított feladatokat, a legjobb megoldásokkal együtt visszajuttatta a diákoknak. A problémák felvetése során ügyelt arra, hogy gondolkodtatóak, de megoldhatóak legyenek. Az eredmények közlése mellett tudománytörténeti érdekességek is helyet kaptak a megoldóknak szánt kiadványban. A versenyek általában
8 fordulósak voltak. A legjobb teljesítményt nyújtó tanulók a tanév végén jutalomban részesültek [42].
1994-ben, Budapesten utcát neveztek el Rátz Lászlóról, amely Kelenföldön, a XI. kerületben található [28].

Rátz László utcarészlet és utcanévtábla
A Rátz László utca 4. számú ház, a Weiner Leó Zenei Szakközépiskola falán emléktábla látható.
RÁTZ LÁSZLÓ
1863–1930
MATEMATIKUS
A FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
TANÁRA ÉS IGAZGATÓJA
A KÖZÉPISKOLAI MATHEMATIKAI LAPOK
SZERKESZTÕJE
ÁLLÍTOTTA
BUDAPEST FÕVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
1997.
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Rátz László emléktáblája a róla elnevezett utcában
A Bolyai János Matematikai Társulat minden nyáron Rátz László vándorgyûlést szervez matematika tanárok részére. Az eseményt minden évben más-más vidéki városban rendezik meg. A rendezvény akkreditált pedagógus-továbbképzés, amelyen többek között módszertani, feladat-megoldási, taneszköz-készítési vagy oktatáspolitikai kérdésekkel kapcsolatos elõadások szerepelnek.
A vándorgyûlésen több szekcióban dolgoznak: alsó tagozatos, felsõ tagozatos, középiskolai és felsõoktatási. Mindegyikben elõadásokat hallgathatnak a résztvevõk, és feladatmegoldó szemináriumokon is fejleszthetik tudásukat. 2006-ban már a 46. Rátz László vándorgyûlés került megrendezésre [43]. A vándorgyûlésen elõadást tartanak a Rátz Tanár Úr
Életmûdíj legutóbbi kitüntetettjei.
2001. augusztus 29-én a tanévnyitó alkalmával a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium utcai homlokzatán az iskola három világhírûvé lett növendékének és az õket tanító
négy tanárnak emlékét õrzõ fekete gránittáblát avattak. Az ünnepségen beszédet mondott
Tárnok Dezsõ, az intézmény igazgatója, a Közoktatási Minisztérium részérõl Környei László helyettes államtitkár és a VI. kerület nevében Farkas György polgármester [ld. Fizikai
Szemle 2001/11, 371. oldal, Szabó István cikke].
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A 20. SZÁZAD SORSFORDÍTÓ MAGYARJAI KÖZÜL E FALAK KÖZÖTT VÉGEZTÉK
KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT
WIGNER JENÕ
NEUMANN JÁNOS
HARSÁNYI JÁNOS
1902–1995
1903–1957
1920–2000
NOBEL-DÍJAS FIZIKUS VILÁGHÍRÛ MATEMATIKUS NOBEL DÍJAS KÖZGAZDÁSZ
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIKKEL ISKOLÁNKNAK, HAZÁNKNAK HÍRNEVET,
DICSÕSÉGET SZEREZTEK, AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA MARADANDÓT ALKOTTAK.
A SZÁZAD OLYAN KIVÁLÓ TANÁREGYÉNISÉGEI OKTATTÁK ÕKET, MINT
HITTRICH ÖDÖN – MIKOLA SÁNDOR – RÁTZ LÁSZLÓ – RENNER JÁNOS
AKIK A TANÍTÁS MELLETT TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁT IS VÉGEZTEK.
EMLÉKEZÉSÜL A MILLENNIUM ÉVÉBEN ÁLLÍTOTTA
A BUDAPESTI FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM TANÁRI KARA ÉS TANULÓI
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2002. március 23-án a Budapesti Evangélikus Gimnázium dísztermében a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma által felkért Bizottság kinyilvánította, hogy Hittrich Ödön,
Mikola Sándor, Rátz László és Renner János fasori gimnáziumi tanárok, a nemzet jeles tudósait hivatásukra felkészítõ munkássága Magyar Örökség. A bekeretezett oklevél a gimnázium falán nyert elhelyezést.

A gimnázium második emeleti dísztermének falán látható Kunwald Cézár Rátz Lászlót ábrázoló olajfestménye (címképünk).
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Az iskola folyosójának falán helyezték el a gimnázium igazgatóiról Szabó István gondnok által készített tablót. Rátz László fényképe a második sorban a jobb szélen található.

A Fasori Gimnázium igazgatóinak tablója
Az Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft R&D Rt. és a Richter Gedeon Rt. képviselõi 2000. december 1-jén ünnepélyes keretek között jelentették be, hogy a három nagyvállalat közös alapítványt hozott létre a Magyar Természettudományos Oktatásért. [45]
Az alapítvány kuratóriuma évente ítéli oda a Rátz
Tanár Úr Életmûdíjat összesen mintegy 6 millió Ft értékben. Az alapítvány díjazottai azok a középiskolai és általános iskolai tanárok, akik a magyarországi matematika-,
fizika-, kémiaoktatás területén kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerûsítésében és a tehetséggondozásban. [45]
Az egyenként 1 millió forint összegû Rátz Tanár Úr
Életmûdíjat az Alapítvány kuratóriuma 2001. második félévétõl kezdve évente ítéli oda két-két matematika-, fizikaés kémiatanárnak. [45]
A díjhoz névreszóló márványhenger és díszes oklevél
is
jár.
A díj márvány hengere
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Holics László oklevele
A három nagyvállalat közös kezdeményezésének célja, hogy tisztelettel adózzon azon
pedagógusok elõtt, akik áldozatos szakmai munkájukkal kiemelkedõ eredménnyel képezik
a jövõ tehetségeit. [45]
A díjra a közoktatás 5–12. évfolyamain matematikát és/vagy fizikát és/vagy kémiát tanító (vagy tanított) aktív tanárok terjeszthetõk fel írásban, szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerõ kollektívák által. [45]
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A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a közoktatás területén – nem szervezõi munkakörben – dolgozó, az 5–12. évfolyamokon több éven át kimagasló oktató-nevelõ tevékenységet végzett/végzõ olyan tanár legyen,
• aki a fenti tantárgyak közül legalább az egyiket több éven át eredményesen tanította, tanítványai a középiskolában vagy a felsõfokú intézményekben sikerrel
állják meg a helyüket,
• akinek tanítványai az országos hazai vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsõk között szerepeltek vagy többször a döntõbe jutottak,
• aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására,
• aki jelentõs szerepet vállal a fenti három tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó
országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl.: versenyek, továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl.: elõadások tartása, szakanyagok készítése, friss információ továbbítása),
• aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány területén elért eredményekrõl, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival,
• szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír,
• aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését,
személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt,
• akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató. [45]
A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
díjbizottságai, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete ajánlásai alapján a három cég által felkért Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma – melynek
elnöke Dr. Kroó Norbert professzor, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi fõtitkára, ma
alelnöke – ítéli oda az adott év kitüntetettjeinek. A kuratórium tagjai: Görög Sándor profeszszor, akadémikus, Lajos Józsefné (Balázs Erzsébet), matematika tantárgyi szakértõ és
Damjanovich Sándor professzor, akadémikus [45].
Azért választották Rátz Lászlót, a Fasori Evangélikus Gimnázium legendás hírû matematikatanárát az életmûdíj névadójául, hogy ne csak a világhírû tudósok neve és teljesítménye, hanem tanáraiké is közismertté váljék.
A díjakat elsõ alkalommal 2001. november 19-én ünnepélyes külsõségek közt a Thália
Színházban osztották ki. A díszhelyen Rátz László tanítványának, Wigner Jenõnek leánya,
Márta, és unokája, Mária ült. Az ünnepélyt Vizy E. Szilveszter, az MTA elnöke nyitotta meg,
majd Kroó Norbert, a díjat odaítélõ zsûri elnöke, továbbá az alapító vállalatok vezetõi
mondtak beszédet.
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Felsoroljuk a díjazottakat, és biztatjuk olvasóinkat,hogy tanulmányozzák a méltatásokat az Életmûdíj honlapján [45]. Tesszük ezt abban a titkolt reményben, hogy a kiváló
tanárok példája hatni fog a pályakezdõ pedagógusokra. Szívünk mélyén azonban érezzük, tudjuk, hogy a legtehetségesebb és legszorgalmasabb fiatal tanárok sem tudnak manapság olyan eredményeket felmutatni, mint a Rátz Tanár Úr Életmûdíj nyertesei. Nem
engedi ezt a mai társadalom, nem teszi ezt lehetõvé az iskolák mai helyzete, a diákok
meglazult fegyelme, lecsökkent szorgalma és a korábbiakhoz képest alacsonyabb szintû
mentális képessége.
2001
Matematikai díj:
Dr. Urbán János, Kõváry Károly (1923–2003)
Fizikai díj:
Szucsán András, Holics László
Kémiai díj:
Hobinka Ildikó, Dr. Várnai György
2002
Matematikai díj:
Reiman István, Pálmay Lóránt
Fizikai díj:
Dr.Kopcsa József, Nagy Márton
Kémiai díj:
Szabó Lászlóné, Dr. Harka Katalin
2003. október 16-án a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium legendás hírû tanára,
Rátz László születésének 140. évfordulója alkalmából az Ericsson Magyarország Kft., a
Graphisoft Rt. és a Richter Gedeon Rt. Alapítványa a Magyar Természettudományos Oktatásért az Oktatási Minisztérium képviselõjével, az iskola tanáraival és diákjaival együtt emlékezett meg a névadójáról. A Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban megrendezett
ünnepségen a gimnázium növendékei versekkel és rövid színi elõadással tisztelegtek a gimnázium egykori tanára elõtt. Az eseményen beszédet mondott Kroó Norbert, az Alapítvány
kuratóriumának elnöke [45].
2003. november 18-án este a Thália Színházban adták át harmadszor a Rátz László
Életmûdíjakat.
Matematikai díj:
Czapáry Endre, Rábai Imre
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Fizikai díj:
Kovács Mihály (1916–2006), Dr. Wiedemann László
Kémiai díj:
Dr. Kovácsné dr. Csányi Csilla, Dr. Velkey László
2004
Matematikai díj:
Reményi Gusztávné (1922–2006), Rácz János (1919–2005)
Fizikai díj:
Sebestyén Zoltán, Dr. Zátonyi Sándor
Kémiai díj:
Dr. Kecskés Andrásné, Villányi Attila
2005-tõl a díjazottak köre a biológia tanárokkal bõvült. Az ünnepélyes díjátadásra november 8-án került sor a Thália Színházban.
Matematikai díj:
Némethy Katalin, Herczeg János
Fizikai díj:
Dr. Jurisits József, Rónaszéki László (1931–2006)
Kémiai díj:
Dr. Tóth Zoltán, Hajnisné Anda Éva
Biológiai díj:
Bognár József, Mezeiné dr. Kopasz Mária
2006-ban a díjakat a Magyar Tudományos Akadémia kupola termében adták át.
Matematikai díj:
Thiry Imréné, Dr. Pintér Ferenc
Fizikai díj:
Dr. Zsudel László, Dr. Lang Jánosné
Kémiai díj:
Dr. Balázs Lórántné, Dr. Irlanda Dezsõ
Biológiai díj:
Dr. Árendás Veronika, Dr. Rékási József
A jó pedagógus tanítványai szívében, és azok tudásában, eredményeiben él tovább.
Rátz László szellemisége, a matematika iránti szeretete így benne rejlik Neumann János és
Wigner Jenõ tudományos felfedezéseiben, Szegõ Gábor, Pólya György munkásságában és a
Középiskolai Mathematikai Lapok valamennyi egykori lelkes megoldójának életmûvében.
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51. A soproni magyar kir. állami Fõreáltanoda elsõ évi értesítõje 1875/6., szerkeszté
Salamin Leo, királyi igazgató, Sopron, 1876., nyomatott Reichard Adolfnál
52. A sopronyi magyar kir. állami Fõreáliskola II-ik évi értesítõje 1876/7., szerkeszté
Salamin Leo, kir. igazgató, Soprony, nyomatott Reichard Adolfnál, 1877.
53. A sopronyi magyar kir. állami Fõreáliskola 3-ik évi értesítõje 1877/8., közli: Salamin
Leo, kir. igazgató, Soprony, nyomatott Reichard és Litfassnál.
54. A sopronyi magyar kir. állami Fõreáliskola 4-ik évi értesítõje 1878/9., közli: Salamin
Leo, kir. igazgató, Soprony, nyomatott Reichard és Litfassnál, 1879.
55. A sopronyi magyar kir. állami Fõreáliskola 5-ik évi értesítõje 1879/80., közli: Salamin
Leo, kir. igazgató, Soprony, nyomatott Reichard & Litfassnál, 1880.
56. Czellár Katalin: Sopron (Panoráma, Magyar városok sorozat)
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László Kovács: Teacher László Rátz
Biographic Chronicle
László Rátz was born on 9 April 1863
in Sopron to Ágost Rátz, an ironmonger, and
Emma Töpler. The forebears of the Rátz
family emmigrated to Hungary from Turkey
in the seventeenth century.
In 1882 he graduated from the Sopron
Lutheran Liceum, which he had attended for
the previous two years. At that time he
resided at 131 Várkerület. His teacher of
Hungarian was Imre Góbi, under whose
directorship Rátz later taught in Budapest.
His teacher of mathematics and physics was
János Renner senior.
From 1883 to 1887, Rátz studied at the Budapest University of Arts and Sciences.
From 4 October 1887 to 7 August 1888, he studied philosophy at the University of Berlin,
after which he enrolled as a student of natural history at the University of Strassburg on 31
October of the same year.
From September 1889 Rátz served as teacher-in-training at the Main Gymnasium
attached to the Budapest University of Arts and Sciences.
On 28 November 1890 Rátz was awarded a university diploma in physics and
mathematics.
On 1 September 1890, Rátz commenced his duties as an assistant teacher at the
Budapest Lutheran Gymnasium, where two years later he received a permanent
appointment. Rátz retained his teaching position at the Lutheran Gymnasium until his
retirement in 1925.
Between 1909 and 1914 Rátz served as director of the Lutheran Gymnasium. After
resigning from this position, he received the title of honorary director and was named a
permanent honorary member of the school’s representative body.
Rátz died at the Grünwald Sanatorium in Budapest on 30 September 1930 and was
buried on 4 October in Sopron. His grave in the Lutheran Cemetery can be found next to the
wall to the left of the entrance.
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As executive advisor to the National Public Education Council, Rátz helped to prepare
the mathematics curriculum of 1924 and instructions for its implementation. During his
career he served for seventeen year as teacher-president of the Song and Music Union and
for thirty years as director of the Formica Teachers’ Saving Society. He was a member of
the National Teachers Pension Fund, and during his retirement he was managing director of
the Lutheran Gymnasium Alumni Association.
On 18 November 1930, Sándor Mikola, at that time director of the Lutheran
Gymnasium, announced at a meeting of the faculty that the Lutheran Gymnasium Alumni
Association “had initiated a large-scale campaign to immortalise the memory of László
Rátz”. In the year following his death, Rátz was commemorated at the dedication of a large
marble plaque bearing his likeness in relief. The work of sculptor Elek Lux, it was hung in
the school’s stairwell. In 1939, Aladár Münnich donated a silver chalice to the Lutheran
Gymnasium Alumni Association with the goal of honoring Rátz’s memory at an annual
László Rátz Memorial Assembly.
László Rátz was an active participant in the life of the Lutheran community as well; a
member of various church committees, he also served as a deacon and general presbyter.
Rátz’s most noteworthy scholarly endeavors included his leading role in the
implementation of reforms in secondary-school mathematics education (1905–1914) and his
editorship (as successor to Dániel Arany) of the Középiskolai Matematikai Lapok (Journal of
Secondary-School Mathematics) from 1896 to 1914. Certain of those mathematics problems
and their solutions which had appeared in that journal were thematically organised and
published separately by Rátz under the title Matematikai Gyakorlókönyv 1-2 (Mathematics
Practice Book 1-2), which appeared in two installments in 1904 and 1905.
The reformer of mathematics teaching
The various European reforms in mathematics teaching commenced in England (1884
Armstrong, 1901 Perry). In early twentieth-century France Poincaré and Langevin led the
reform movement.
As for Germany, at the Congress of German Physicians and Nature-researchers in
1905, the Mathematics Reform Committe announced that the natural sciences have a
cultural value apart from their practical applications, and, for this reason, their teaching
should be placed on an equal footing with that of the philological disciplines. Worthy of
special note is Felix Klein, professor at Göttingen University and an initiator and organiser
of European reforms. Klein devoted special attention to the state of Hungarian mathematics.
In 1905 he lectured in Budapest and over the course of the following decades converted
Göttingen into something of a Mecca for Hungarian mathematicians.
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Reforms in Hungary began with the efforts of Professor Manó Beke, a student of
Klein’s. At the annual meeting of the National Association of Secondary School Teachers in
1906, a Mathematics Reform Committee was created, with Beke as president, Sándor
Mikola secretary, and László Rátz among the members. So thorough was the work of this
committee that its results surpassed those of the committees elsewhere in Europe upon
which it had been modelled, as was widely acknowledged both home and abroad. Testament
to the quality of the Hungarian committee’s activities was the appearance of its results in a
book published by Teubner in 1911. Beginning in 1909, Beke, together with Rátz and
Gusztáv Rados, represented Hungary on the International Reform Committee. László Rátz
participated in congresses organised in Milano, Cambridge and Paris, and in 1910 was
named “Officer d’Académie”, a noteworthy French honor.
Even before the formation of the Hungarian committee, Rátz and Mikola had sensed
the need for a change, and, inspired by the example of the English, they worked up a
complete and highly detailed set of workable techniques and materials for the teaching of
mathematics. They concluded that mathematics embraces a number of spontaneously
acquired elements, which must be reinforced in the pupil. The study of mathematics must
be interwoven with immediate experience. They stressed the importance of mental
calculation and the practice of estimating. From their set of new materials and techniques
they drew, by way of example, those sections devoted to the teaching of infinitesimal
calculus and presented them in a number of publications: Rátz-Mikola, “Az infinitezimális
számítás elemei a középiskolában” (Infinitesimal calculus in the secondary school), an
article which appeared in the 1910 Annual Report of the Lutheran Gymnasium; in a book
bearing the same title and appearing in the same year; and in a more sizeable volume entitled
Functions and the elements of infinesimal calculus [A függvények és az infinitezimális
számítások elemei], published by Franklin Publishers in 1914.
The most pressing questions connected with the reform of mathematics teaching were
addressed in lectures at Congresses of the National Association of Secondary School
Teachers. The material of these lectures soon found their way into a book edited by Beke
and Mikola under the title The reform of mathematics teaching in the secondary school [A
középiskolai mathematikai tanítás reformja, Budapest, Franklin 1909]. Included in that
book was an article by Rátz entitled “The teaching of functions and the elements of
infinitesimal calculus in our secondary schools” [A függvények és az infinitesimális
számítás elemeinek tanítása középiskoláinkban], in which he delivered the following
summation:
“The principle behind the reform can be briefly expressed as follows: Let the teaching
of mathematics be such as to develop in the pupil an awareness of the cultural importance
of mathematics. We want the graduates of our secondary institutions to take something of
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their mathematical training into their adult lives. It is our hope that in such a way “the
practice of thinking mathematically” will have an impact on public life. Our pupils must
realise how great is the number of branches of mathematics which are related to practical
life, the sciences and our general view of the world in its entirety. ... It is our conviction that
teaching modified to this end is necessary in order to grasp the principal features of modern
culture. It is not our goal to provide pupils bound for further technical and other specialised
training with more mathematical knowledge; instead, we aim to equip precisely those pupils
whose training in mathematics will come to an end upon their graduation from secondary
school with an understanding of mathematics which is worthy of so great a science.”
Beke, Mikola, Rátz and their collaborators took pains to point out that the reform was much
more than a matter of expanding the content of the mathematics curriculum. They emphasised
that the teaching of infinitesimal calculus must be centered upon the notion of functions. From
the first form on, instruction should endeavor to shape the pupils’ mode of reasoning and develop
in them the capacity to think in terms of functions. “The content of mathematics instruction at
the secondary level should be so prescribed as to include a place for the most essential notions
of contemporary natural science”. “We must transform the spirit of instruction, rather than simply
tack on differential and integral calculus at the end of the curriculum”.
Pupils, they explained, must be able to reach a deeper understanding of reality through
consideration of quantitative relations. In this respect, it was essential that the teacher strive
to elucidate the instructional material with utmost clarity, as exemplified in their remarks on
the teaching of the second and third forms: “... the content must be taught on the basis of a
clear and vivid notion of the fraction”.
In the course of the 1907–08 school year, the gymnasium, already equipped with a rich
store of materials, sent to the cultural section of an exhibition in London a collection of
tables and diagrams demonstrating the new method of mathematics teaching.
These multifaceted, courageous and pathbreaking initiatives were crowned with
success in November 1909 when the Lutheran Gymnasium was officially sanctioned to
employ the new method of mathematics instruction in accordance with the stipulations of
Rátz and Mikola, who, in fact, had been employing it on an experimental basis since 1902.
In the course of the national educational reform of 1924, differential and integral calculus
were introduced into the curriculum.
The discerner and cultivator of talents
As was mentioned above, a rare and special human quality distinguishes those teachers
capable of working with pupils more talented than themselves. Fully aware of the greater
intelligence of their younger charges, they still assist them by drawing upon a greater
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experience of life and broader range of acquired knowledge. But over and above this noble
quality, they are able to recognise and support the talented because they themselves are
talented. As Loránd Eötvös remarked: “scholarly instruction takes place when, and only
when, scholars themselves teach. Independence of thought can be acquired only from that
teacher who himself is able to think independently, and precisely independence of thought
is most necessary to the scholar”(Az egyetem feladatáról [The task of the university].
Rectoral inauguration speech at Budapest University of Arts and Sciences, 1891).
In the eyes of society early twentieth-century a successful secondary-school teacher was
also a successful researcher. One hundred years later we must realise that alongside such
notions as a musical gift and literary talent, a new and analogous expression must find its place
in the public consciousness: teaching ability or a talent for teaching. The ability to kindle a
love of one’s subject in students, the genuine recognition of a students’ achievements, praise
– and on the basis of these virtues, the nurturing of self-confidence and the entrustment of
newer and more challenging tasks. Such are the apparently simple items in the repertoire of
the successful teacher. However, such qualities emerge from the depths of the personality and
are just as genetically coded as a talent for mathematics or music. And we can safely assume
that, like musical talent, the enthusiasm and love – both of his subject and of his students – so
characteristic of genuine teachers will not always be found among us.
The mediocre teacher grows weary in the face of much work and becomes indifferent,
whereas a talent for teaching displays itself even into old age. Many recall the spellbinding
lectures delivered by József Öveges, Miklós Vermes, Károly Jeges when they were already
past the age of seventy. In 1926 Sándor Mikola said of László Rátz the teacher that “he
conducted his last mathematics lesson a year ago with just as much freshness of spirit and
body as he did 36 years ago”.
A teacher should be cheerful and warmhearted! Admissions examinations should be
designed to bar rigid, heartless, humorless and unimaginative people from entering the
teaching profession. Humor is a very important matter. Characterising László Rátz, János
Renner remarked, “Though an essentially serious man, he often sparkled with a witty and
cheerful humor which especially endeared us to him”.
By virtue of his great knowledge and refinement of feeling, László Rátz discerned the
talents in his pupils and subsequently nurtured them as if they were his colleagues and
collaborators. On Saturdays he invited them to coffeehouses for discussions in which,
alongside teachers of the gymnasium, university colleagues also took part. The reader should
bear in mind that such meetings took place at the beginning of the twentieth century, when the
utmost discipline prevailed in the schools and teachers had the respect not only of their
students but, as the author has mentioned, of society as a whole. Nonetheless, the adolescents
János Neumann and Jenõ Wigner took coffee together with their teacher László Rátz, the
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academician Sándor Mikola, and such university teachers as Manó Beke, Gábor Szegõ and
Mihály Fekete. It was also an honour for the secondary-school teachers that, as Wigner later
pointed out in a letter “they were not isolated from the grandest edifice of the sciences: the
university ... – such a state of affairs, unfortunately, is unheard of in America, at least so far as
Princeton is concerned”. It is not difficult to imagine the extraordinary degree to which contact
with such a community lifted the spirits of the young pupils at the Lutheran Gymnasium. It
fostered their self-confidence and furthered the development of their talents.
When Rátz eventually came to feel that he had no more to teach Neumann, he asked
Mihály Fekete and József Kürschák to take him on as a student. Wigner, on the other hand,
Rátz invited to his lodgings, where the teacher passed on to his pupil books “of rare value”,
which Wigner then read and discussed with Rátz at their next meeting.
It is possible to develop the capacity for mathematical thought so indispensable for
fruiful work in the natural sciences. Rátz regularly placed elaborate mathematical problems
in the monthly Journal of Secondary-School Mathematics, the pupils’ solutions of which he
would then analyse and evaluate. The most interesting of such problems Rátz then published
in book form, so as to make them available in subsequent school years. Upon Rátz’s
retirement, Sándor Mikola praised Rátz’s work in the following glowing terms:
“Even more profound than that of the reform in mathematics teaching was the impact
which László Rátz’s work in connection with the Journal of Secondary-School Mathematics
had on the teaching of mathematics in our country. He edited the journal for twenty years,
and did so with the utmost selflessness, receiving no support from the state or any other
source (not that he asked for it) and, indeed, contributing substantial amounts of his own
money to ensure the journal’s publication. With the greatest of care he solicited for
publication in the modest periodical articles and problems which would sow the seeds of
mathematical thought in the pupils. With even greater care and conscientiousness he read
through and and evaluated solutions to the published problems sent in from all parts of the
country. His acute perceptiveness consistently enabled him to recognise true abilities, I can
deservedly boast on his part that those who excelled as mathematicians in college or
university, with almost no exceptions, emerged from the modest ranks of his journal’s
readership.” (Annual Report of the Lutheran Gymnasium, 1925–26).
During his tenure as a professor at Princton University Jenõ Wigner counted among his
favorite pastime the solving of Rátz’s secondary-school mathematics porblems. In he course of
a television interview, the reporter remarked that problems designed for secondary school pupils
should not present a challenge for a Nobel laureate, Wigner replied: “If you please, a person’s
talents do not improve. Many would say actually decline with age.”
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Tanári kirándulás (Teachers’ Excursion)
A kép 1892-ben vagy 1894-ben készült.
Baloldalon áll a széket fogva Ráth Arnold. Jobb kezével a székre támaszkodik, azon
ül fekete kalapban Bõhm Károly. A mellette ülõ ismeretlen, akinek balján ül Petz Gedeon.
Petz Gedeon mögött fehér bajusszal fekete kalapban áll Weber Rudolf. Petz Gedeon
balján csokornyakkendõben Tóth Kálmán ül. Tóth Kálmán és az ismeretlen hölgy mögött
feketében áll fekete bajusszal Ulbrich Sándor.
Az ismeretlen hölgy mellett ül Rátz László, akitõl balra a második Batizfalvy István.
(Szabó István közlése.)
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Függelék
Rátz László és a Fasori Gimnázium jellemzésére közreadunk egy dokumentumot: Rátz
László 1920-ban írt önéletrajzát. Elgondolkodtató, hogy Rátz szükségesnek tartotta pontosan felsorolni azokat a helyeket, ahova diákjait kirándulni vitte.
Rátz László
Születtem 1863. április hó 9.-én Sopronban. Az elemi és középiskolát Sopronban, egyetemi tanulmányaimat Budapesten, Berlinben és Strassburgban végeztem. A tanári alap-,
szak- és pädagógiai vizsgálatot Budapesten az Orsz. Tanárvizsgáló bizottság elött tettem.
Egyetemi tanulmányaim befejezése után mint tanárjelölt egy évet töltöttem a Tanárképzõ intézet Gyakorló fõgimnáziumában. 1890. szept. elseje óta a budapesti ág. h. ev. fõgimnáziumban mint helyettes tanár, 1892. szept. elseje óta pedig mint rendes tanár mûködöm. Tanítottam a matematikát és rajzoló geometriát. Rendes tanári foglalkozásomon kívül 15 évig
vezettem a Dal- és zeneegyesületet és kb 20 évig a Tanári egyesületet. Ismételten rendeztem
tanulóinkkal nagyobb kirándulásokat. Meglátogattuk Szegedet, Temesvárt, Herkulesfürdõt,
az Al-Dunát, a Dobsinai jégbarlangot, a Baradlát, Rozsnyót, Selmecbányát, Körmöcbányát,
Salgótarjánt, Kassát, Adriát, a Balatont stb., továbbá Fiumét, Pulát, Triesztet, Adelsberget,
Velencét, Firenzét és Pisát.
1909. szept. elsejétõl 1914. aug. 31.-ig fõgimnáziumunk igazgatója voltam. Visszalépésem után egyházunk Képviselõtestülete fõgimnáziumunk tiszteletbeli igazgatójának és a
Képviselõ testület örökös tiszteletbeli tagjának választott meg.

1.
2.
3.
4.
5.

Irodalmi mûködés
Az 1896. évtõl a háború kitöréséig szerkesztettem és kiadtam a Középiskolai
Mathematikai Lapokat.
Mathematikai Gyakorlókönyv. I. K. Algebra. II. K. Geometria. Budapest.
Franklin-Társ. 1904.
A függvények és az infinitezimális számítás elemei a középiskolában (Mikola
Sándorral) I. Kiadás 1910. II. Kiadás 1914. Budapest, Franklin-Társulat.
A függvények és az infinitezimális számítás elemeinek tanítása a középiskolában.
„A Középiskolai math. tanítás reformja” címû könyvben.
Tankönyv-bírálatok.
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Egyházi szereplés
Mint a fõgimnázium igazgatója tagja voltam a Közös Képviselõtestületnek és a magyar
egyháztanácsnak. Jelenleg tagja vagyok a Képviselõtestületnek, a gazdasági és iskolabizottságnak, az Egyetemes tanügyi bizottságnak és az Esperességi törvényszéknek. 1913-ban a
Bánya Kerület bizalmából választott tagja voltam az evang. zsinatnak.
Közéleti és tudományos szereplés.
1. 1909-ben a magy. Kir. vallás. és Közoktatásügyi miniszter kinevezett a
mathematikai oktatás nemzetközi bizottságába Magyarország egyik képviselõjévé. Mint ilyen részt vettem a Milanoban, Cambridgeben és Párizsban tartott nemzetközi kongresszusokon.
2. 1910-ben a vall. és közokt. miniszter kinevezett az Országos Tanári Nyugdíjintézetbe bizottsági tagnak.
3. 1910-ben a franciaországi Ministére l’instruction publique et des beauxarts megtisztelt az „Officier d’ Academie” címmel.
4. 1913-ban a Magyar Pädagógiai Társaság rendes tagjává választott.
5. Tagja voltam az Orsz. Tanáregyesület választmányának és igazgatóságának, az
Evang. tanáregyesületnek stb.
Budapest, 1920. szeptember hó. 25.
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Részlet a Sopron Vármegye címû újság 1931. május 29., pénteki számából
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Az 1881/82. évi matematikai érettségi tétel, amit valószínûleg Rátz László is kidoldozott.
Renner János tanár úr mintamegoldása
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Egy gimnáziumi bizonyítvány fénymásolata Rátz László igazgató aláírásával
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Mikola Sándor kézzel írt tanmenete, Evangélikus Országos Levéltár (EOL) 27. csomó 346.
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Rátz László kézzel írt tanmenete, EOL 27-es csomó 346.
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Arany Dániel átadja a lap szerkesztését Rátz Lászlónak
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Rátz László átveszi a lap szerkesztését Arany Dánieltõl
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A Budapesti Evangélikus (Fasori) Gimnázium napórája (Fotó: Vajda Ferenc)
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Kántor Sándorné: A lap elsõ megoldóiról
Az Arany Dániel által alapított lap megoldói között számos kiváló tudós matematikus,
fizikus nevét olvashatjuk, pl. Fejér (Weisz) Lipót, Fekete Mihály, Haar Alfréd, Kármán Tivadar, Lukács Ferenc, Mikola Sándor, Radó Tibor, Riesz Frigyes, Riesz Marcel, Sidon Simon, Szegõ Gábor, Zemplén Gyõzõ stb.
A versenyzõk Arad, Budapest, Debrecen, Déva, Gilád, Gyõr, Kaposvár, Kisújszállás,
Kolozsvár, Losonc, Nagyenyed, Nyíregyháza, Nyitra, Pécs, Pozsony, Sátoraljaújhely,
Székelyudvarhelyrõl küldték be a megoldásaikat.
Az egyéni feladatmegoldók mellett egy-egy iskolából egy teljes osztály tanulói is
küldtek be megoldást, pl. a budapesti ág. ev. fõgimnáziumból, az V. ker. fõreáliskolából, a
debreceni, a gyõri fõreáliskolából.
Az elsõ 3 évfolyam legeredményesebb megoldói a következõk voltak:
1894. Seidner Mihály VIII. o., Losonc, a Matematikai és Physikai Társulat elsõ versenyének nyertese (1894).
Kugel Sándor VIII. o., Losonc, Jorga Gergely VIII. o. Arad, Sztrapkovits István VIII. o., Sátoraljaújhely.
1895. Visnya Aladár VII. o., Pécs
Meitner Elemér VIII. o., Bp. V. ker. Fõreál,
Fejér (Weisz) Lipót VI. o., Pécs, a Mathematikai és Physikai Társulat 1897.
évi versenyének 2. helyezettje, Grossmann Gusztáv VIII. o., bp-i ág. ev. fõgimnázium.
1896. Visnya Aladár VIII. o., Pécs, a Mathematikai és Physikai Társulat 1896. évi
versenyének nyertese
Fazekas (Friedmann) Bernát VII. o., Sátoraljaújhely, a Mathematikai és
Physikai Társulag 1897. évi versenyének nyertese, Grünhut Béla VII. o., Pécs,
Hofbauer Ervin VII. o., bp-i ág. ev. fõgimnázium, Kántor Nándor VII. o., Bp.
ág. ev. fõgimnázium
– Seidner Mihály tanára Winter József volt, az õ tanítványai közül többen is értek el a
késõbbiekben helyezést.
– Visnya Aladár tanára Maksay Zsigmond volt. Tanítványai közül Fejér (Weisz) Lipót
1897-ben 2. helyezett, Kornis Ödön (1899) I. helyezett az Eötvös-versenyen.
Annak örömére, hogy Eötvös Loránd a társulat elnöke lett az ország vallás és közoktatási minisztere 1894-ben a Mathematikai és Physikai Társulat életrehívta a matematikai tanulóversenyeket (elõször Mathematikai és Physikai Társulat versenye, majd Eötvös-verseny né87

ven, a fizika versenyt Károly Ireneusz alapította 1916-ban. A 2. világháború után az Eötvösverseny kettéválik Kürschák József matematika verseny és Eötvös Loránd fizika versenyre).
A Középiskolai Matematikai Lapok feladatainak megoldása és a matematikai tanlóversenyen való eredményes szereplés egymással szoros összefüggésben volt, ritka az olyan versenyhelyezett, aki ne lett volna a Lapok eredményes feladatmegoldója.
König Dénes (társulati titkár) szavai szerint a Középiskolai Matematikai Lapok „a tehetségesek középiskolai matematikai oktatását nagy mértékben elõbbre vitték, és mindenkor valósággal elõkészítették a talajt a mi tanulóversenyeink számára”.
A Matematikai és Physikai Társulat elsõ versenyén a díjakat Eötvös Loránd, a Társulat
elnöke a következõ szavak kíséretében adta át: „Önök a hallott bírálati jelentés szerint a társulat matematikai versenyén a feladatok helyes megoldásával jelét adták önálló felfogásuknak,
a matematikának mûvelésére való rátermettségüknek, és kiemelkednek pályázó társaik felett.
A kitûzött díjakat a társulat színe elõtt íme fogadják nyilvánosan, fogadják egyszersmind a társulat köszönetét törekvésükért azzal a reménységgel kapcsolatban, hogy a megkezdett jó úton haladván, tovább fogják fejleszteni tehetségeiket, és hazai tudományosságunknak majdan díszévé fognak válni. Nehéz út áll még Önök elõtt, sok munka és küzdelem, de csakis az így szerzett gyõzelem az, melynek igaz értéke van.
Önök most hálával gondolnak azokra az intézetekre, hol tanulmányaikat elvégezték, és
hálás szívvel gondolnak szeretet tanáraikra, kik Önöket tanították, kiknek ezen szép sikerüket köszönhetik. Írják meg nekik, hogy mily sikert köszönnek az õ fáradozásuknak, köszönjék meg nekik kitûnõ tanításukat, és írják meg nekik, hogy én magam, valamint a
Mathematikai és Physikai Társulat üdvözletét és köszönetét küldöm nekik”.
Eötvös Loránd útmutatásait követve hogyan váltották be a hozzájuk fûzött reményeket a lap
elsõ kiemelkedõ feladatmegoldói, az elsõ versenyhelyezettek? Közülük néhányat mutatunk most be.
Seidner Mihály (1875–1968) A Középiskola befejezése után a budapesti mûszaki
egyetemen tanult, majd a charlettonburgi mûszaki egyetemen folytatta tanulmányait, ahol
doktori diplomát nyert. 1903-ban tért haza, ettõl kezdve a Ganz Villamossági Rt.-nél dolgozott, a technológia és gyártásfejlesztés tudományos megalapozásához kapcsolódó feladatokkal foglalkozott.Legnagyobb jelentõségû találmánya a villamosgépek folyadékhûtésére vonatkozott, ezt felhasználták a Kandó Kálmán által kidolgozott és szabadalmaztatott elsõ fázisváltós mozdonyoknál. 1953-ban elnyerte a mûszaki tudományok doktora fokozatot,
1960-ban az MTA levelezõ tagjává választotta.
Visnya Aladár (1878–1959) 1896-ban érettségizett, és egyetemi hallgatóként megnyerte a
matematika versenyt, ami számára az Eötvös Kollégiumba való felvételt is jelentette. (Az Eötvös József Kollégium a tanári pályára készülõ ifjak részére létesített intézmény volt. Otthona az
egyetemi hallgatóknak, tudós tanárok vezetésével, jó segédeszközökkel felszerelve készülhettek
jövendõ hivatásukra. Neves tudósok raja került ki a kollégium falai közül.) Visnya Aladár
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1900–1902 között Rados Gusztáv mellett mûegyetemi adjunktus. 1902-tõl 1909-ig a nagyváradi fõreáliskola tanára. Az 1907–8 tanévben Göttingenbe ment ki tanulmányútra. 1909-tõl áthelyezik a budapesti VI. ker. Mária Terézia leánygimnáziumba. 1914–20 között Sopronban élt.
1921-ben (a proletárdiktatúra alatti magatartása miatt) 43 évesen nyugdíjazták. 1927-tõl ismét tanít a kõszegi Gyurácz Ferenc evangélikus leánylíceumban. 1933 szeptemberétõl megbízzák a
kõszegi helytörténeti múzeum vezetésével, és ezt a tisztséget 1951 végéig megtartotta.
Fejér Lipót (1880–1959) messze kiemelkedett Maksay Zsigmond tanítványai közül.
Élete döntõ fordulatát az 1897. évi Eötvös-verseny 2. díjának elnyerése hozta meg, ekkor
döntötte el, hogy átiratkozik a gépészmérnöki karról matematikusnak.
A verseny 2. feladata a következõ volt:
Bizonyítsuk be, hogy

sin

A
B C 1
sin sin <
2
2
2 4

,

ha A, B és C egy tetszõleges háromszög szögei.
Beke Manó a következõ értékelést adta Fejér Lipót megoldására:
„A második feladat megoldásában a háromszögbe és a háromszög köré írt körök sugarai és e körök centrális távolságai között fennálló összefüggés segítségével még többet is bizonyított, mint amennyit a feladat megoldása megkövetel.” (A feladat megoldása megtalálható: Matematikai versenytételek 4. kiadás 1987. 47–48. o.)
Fejér Lipót középiskolás korában szorgalmas megoldója volt a Középiskolai Matematikai Lapoknak. Egyetemista korában feladatokat javasolt, cikket is írt. Tanulmányait a budapesti mûszaki egyetemen kezdte, majd a berlini, göttingai, párizsi egyetemeken folytatta.
Már egyetemi éveiben elkezd foglalkozni a Fourier-sorokkal, és 1909-ben a Fouriersorokkal kapcsolatos egyik eredménye világszerte ismertté tette.
A kolozsvári egyetemen kezd el tanítani, majd a budapesti Tudományegyetemre kerül.
A 2. világháború üldöztetései õt is sújtották. A háború után visszakerült egyetemi katedrájára. Tudományos munkásságáért Kossuth díjban részesült. 70. születésnapja alkalmából az
Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorrá avatta.
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, Jubileumi szám a lap alapításának 100.
évfordulójára, 1993/10 43. évfolyam 1993. december
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Rátz László családfája
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A családfát levéltári adatok alapján és a család ma élõ tagjainak segítségével
Némethné Pap Kornélia készítette
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Melléklet
Közreadjuk a teljes Rátz–Mikola analízis könyet az 1910. évi kiadás alapján.
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A szerzõrõl
Némethné Pap Kornélia
1973. március 6-án született Nagykanizsán. A Batthyányi Lajos Gimnáziumban érettségizett 1991-ben. 1995-ben kapott matematikakémia szakos tanári diplomát Szombathelyen a
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán. 2001
és 2004 között ugyanitt elvégezte a fizika szakot. Szakdolgozatát tudomány történetbõl írta,
Rátz Lászlóról, a budapesti fasori gimnázium híres tanáráról. Szép eredményeket ért el a Magyar
Tudománytörténeti Intézet kétfordulós országos
pályázatán 2004-ben: Rátz László a fasori evangélikus gimnázium kiváló tanára c. mûvéért III.
díjat kapott. A pályamû megjelent a Diákok a tudományos kutatás kapujában (Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2004.) címû könyvben. Tanulmányainak befejezése után Kovács
László nemzetközi fizikatörténeti kutatócsoportjának tagjaként tovább folytatta Rátz László életmûvének feldolgozását. Ennek eredménye ez a könyv.
1995-tõl 2006-ig az újudvari Móra Ferenc Általános Iskolában tanított matematikát,
kémiát, majd fizikát és számítástechnikát is. A 2006/2007-es tanévtõl kezdve a Csapi Általános Iskolában és Szakiskolában dolgozik. Ezt az iskolát és a hozzá csatlakozó kollégiumot
elsõsorban a hátrányos helyzetû fiatalok számára hozták létre.
A tanárnõt a természettudományok tanításán kívül rendkívül érdekli azok története is,
ezenkívül szívesen foglalkozik az amerikai õslakosság múltbéli és jelenlegi életével. Szépirodalmi sikerei is vannak: jelent már meg novellája A magunk keservén c. antológiában
(Debrecen, 1995.) és az Amatõr Költõk és Írók Szövetségének egy másik kiadványában is.
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A tanítás palotái

Rátz László soproni iskolái
A magyar királyi állami Fõreáltanoda

Az ágostai hitvallású evangélikus Lyceum

Rátz tanár úr munkahelye: a budapesti Fasori Gimnázium 1905-ben

