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Véres verekedés.
A múlt éjjel a Podlnaniczky- és Bajza- 

utca sarkán több napszámos összeverekedett, 
mely alkalommal K o s a  Sándor napszámos 
I l l é s  Albert munkást arcán több helyütt 
súlyosan megsebesítette. Illést a Rókus-kór- 
házba vitték, Kósát meg a rendőrség letartóz
tatta.

Haraugszentelés.
A lipótvárosi bazilika uj nagy harang

jának tölszentelése ma délelőtt fényes egyházi 
ünnepélyességek közt ment végbe. Az ünnep
nek igen szép idő kedvezett s a Váci-körut és 
bazilika környékén több ezer főnyi közönség 
nézte a vendégek felvonulását és várta a ha< 
rang felhúzását, mely azonban nem követke-
zett be. Az udvarra csak belépő jegygyei le-
hetett jutni. A déli főtorony alján faemelvényen 
állott a harangkolosszus, melyet S o h o p - 
p e r  György rozsnyói püspök öntetett W al
ser Ferenc gyárában. A 75 métermázsa súlyú 
harang a 2000-ik, mely e gyárban készült, s 
súly és nagyság tekintetében ez a legnagyobb 
harang széles Magyarországon. Mellette feküdt 
egy kisebb harang, melyet a püspök szintén 
most öntetett egyik rozsnyómegyei temploma 
számára. A harang körül a Jálics-család babér- 
iákból és nyíló virágokból egész kis ligetet 
rögtönzött. A haranggal szemben bíborsátor 
állt az egyházi férfiak számára. E mögött emel-
vényeken foglalt helyet a nagy és díszes meg-
hívott közönség, melynek soraiban igen sok 
hölgy is volt. Pont 11 órakor érkezett meg 
Rozsnyó agg püspöke S c h o p p  e r  György, 
kit az egybegyült papság a bazilika kápolná
jában ünnepélyesen fogadott. A püspök a pap-
ság kíséretében vonult a sátor alá, hol a pap-
ság elénekelt hét bűnbánó zsoltárt. Erre a 
püspök izsóppal kívül és belül megmosta a ha
rangot. A vizszentelés után következett a föl- 
kenés és végül a megáldás. A szertartás^ köz
ben az operai tagokból alakult énekkar K o s 
s o v 1 t  s karnagy vezetése alatt énekelt. 
Pont 12 órakor ért véget a szertartás, s a kö-
zönség eloszlott A harangot holnap reggel 9 
órakor húzzák föl a toronyba s április 24-én 
& zent-György napján konditják meg először, 
mivel Ita harangot a készíttető püspök védő 
fzentjéröl Szent György-harangnak keresz-
telték el.

Betörés.
K o p p e l  Miksa füszerkereskedö krisz- 

lina-téri üzletébe az éjjel behatoltak s onnan 
az árupad fiókjából egy 60 irtot tartalmazó 
dobozt elloptak. A dobozt meg is találták, de | 
természetesen üresen.

K özségi é s  körorvosok  gyűlése.
A községi és körorvosok országos egye

sületének tegnap tarto tt rendkívüli közgyűlé-
sén elnökké egyhangúlag L d r i n o z y  Fe
renc dr.-t, a belügyminisztérium közegészség- 
ügyi szakosztályának titkárát választották meg, 
mivel T a u f f e r Vilmos dr. egyetemi ta-
nár a jelöltségtől időközben visszalépett. A 
közgyűlés ezenkívül két alelnököt, egy főtit-
kárt, jegyzőt, pénztárost, 10 budapesti és 10 
vidéki választmányi tagot és végül mintegy 20 
tiszteleti tagot választott. Ez utóbbiak között 
V  a s z a r y Kolos hercegprímás, több püs-
pök. Szalavszky Gyula, Lukáts György állam-
titkárok, Bezerédy Viktor, Grósz Lipót dr., 
jfartl Alajos dr., Széli Ignác miniszteri taná-
csosok, számos egyetemi tanár s más előkelő 
orvosok neveivel találkozunk. Az egyesület kö
zelebb országos mozgalmat indít meg a köz
ségi és körorvosi intézmény fejlesztése érde-
kében.

Baleset.
D r o s m a n János 22 éves háziszolga 

ma délelőtt a Józsefutca 1. sz. a. ház kapuja 
fölött levő ablakot akarta kiemelni, de kicsú
szott a kezéből s a fejére zuhant. A mentők a 
súlyosan megsérült embert bevitték a kór-
házba.

Szünidei tanári tanfolyam
A közoktatásügyi miniszter — mint már 

irtuk — a mintarajziskolában az ábrázoló 
geometriából a gimnáziumi rajztanárok számára 
szüidei rendkívüli tanfolyamot rendez. A tava-
lyi nagy szünidőben tarto tt hasonló tanfolyam 
a beérkezett jelentések tanúsága szerint kellő 
eredménynyel folyt le. Minthogy azonbau e 
tanfolyamban a görög nyelv helyett megsza-
bott ábrázoló geometriai anyagnak csupán a
VII. osztályra eső része volt elvégezhető, ez 
idén két tanfolyam lesz, egy folytatólagos, 
mely aug. 8-tól szept. 4-ig tart, s egy kezdő 
tanfolyam jul. 5-től szept. 4-ig. A tanítás min-
den nap két-két órai előadásra s két órai rajzra 
van szabva. Folyamodni lehet ápr. 25-ig.

Háláló* zuhanás.
L o n d a i  György 34 éves napszámos 

ma este egy 2 hektoliteres hordót akart Marton 
Adolf kereskedő Lázárutca 3. sz. a. pincerak 
: árába leereszteni. Munkakőzben azonban meg
csúszván, hanyatt esett a pincébe, még pedig 
olyan szerencsétlenül, hogy koponyája meg-
repedt. A szerencsétlen ember nyomban meg-
ítélt. Holttestét a törvényszéki orvostani inté-
zetbe szállították.

Nagy alapítvány.
Kövesgyüri Freystádtler Antal fővárosi 

polgár, a vácf-köruti Iparudvar tulajdonosa és 
nagybirtokos, óriási alapítványt tett, a fővá-
rosban fölállítandó zsidó gimnázium céljaira. 
Az alapítvány tőkéje teljes egy millió forint, 
melyet a kultuszminisztériumban deponált 
olyanformán, hogy az ott tiz évig érintetlenül 
kamatozzék, a mikor is a kamatok körülbelül 
félmillió forintra fognak rúgni, a tőke pedig az 
alapító családjának adassék vissza. Ezekből a 
kamatokból kell létesíteni a zsidó gimnáziumot. 
Más, nem alapos hir szerint, ha ez az alapít-
vány a mondott célra nem elegendő, belőle 
az egyetemen kell tiz zsidó katedrát léte
síteni.

Májusi virágba zár.
Mint a megelőző évben, úgy az idén is 

rendez virágbazárt egy százasbizottság május 
elsején a vigadóban. A begyült jövedelmet az 
elhagyott gyermekek ügyével ioglalkozó em 
berbaráli egyesületek közt osztják meg egyenlő 
részben.

Sport.
A m a g y a r  t e s t g y a k o r l ó k  

k ö r e  tavaszi országúti versenyének feltéte-
leit már kiadta. A verseny a jövő hó 8-án lesz 
meg Budapest-Gödöllő közt. Lesz 10 és 25 kilo-
méteres gyaloglás 5 kilométeres futás és 25 
kilométeres kerékpárverseny. A versenyeket 
táncmulatság követi a mátyásföldi vendég-
lőben.

A női iparművészeti k iállítás
A n ő i i p a r m ű v é s z e t i  k i á l 

l í t á s  végrehajtó bizottsága gróf Keglevich 
István elnöklete alatt április 13-án tartott ülé-
sén a kiállításra szánt tárgyak beküldésének 
határidejét meghosszabbítja május 10-ig. A 
határidő e meghosszabbítására okul szolgált az 
a körülmény, hogy a műcsarnok helyiségeit, 
melyekben most a tavaszi képkiállitás van, a 
képzőművészeti társulat csak május 10ikét 
következő napokban engedheti át a női ipar
művészeti kiállítás céljaira.

A  I’asteurIntézetből.
A Pasteur-intézetben e hó elsejétől 15-éig 

összesen 21 uj beteget vettek fői, s ez idő alatt 
12 egyént bocsátottak el gyógyultan. Az inté-
zetben eddig 1241 beteget gyógykezeltek, kik 
közül 1223on végezték be az oltásokat. Jelen
leg 18 beteir van ápolás alatt. A napi oltások 
száma 18—20 között váltakozik. Az uj betegek 
között van az a három kis-kőrösi ember is, ki-
ket e hó 10én mart meg egy veszett eb. Teg
nap érkezett meg az intézetbe négy pókafalvi 
fölamives. kiket ezelőtt négy nappal sebzett 
meg egy veszett kutya.

A vendéglősök magyarosítása.
A »Vendéglősök magyarosító társasága“ 

legközelebbi társas összejövetelét C z ö v e k 
Mátyás vendéglőjében tartja meg e hó 21-én 
d. u. 4 órakor.

áz iskolás gyermekek egészsége.
K ö z e g é s z s é g ü g y i  é r t e 

k e z l e t  volt ma az uj városház tanácster-
mében. A fővárosi iskolaszékek — a várbeliek 
kivételével — képviselőket küldöttek az érte-
kezletre, hogy megvitassák az iskolák fogyaté-
kos egészségügyének okait és javaslatokat te 
gyenek a bajok orvoslására. Az Erzsébet városi 
2. sz. iskolaszék volt a kedvezményezője a moz-
galomnak, a melynek képviseletében F é k to  r 
Ferencz nyitotta meg az értekezletet. Indítvá-
nyára az értekezlet elnökévé T ó t h  József 
pestmegyei tanfelügyelőt, jegyzővé Senyei Fe-
renc igazgatót választották meg. Senyei terje-
delmes indítványt dolgozott ki az iskolák egész
ségügyére vonatkozólag. Ezt az indítványt hosz- 
szabb vita után magáévá tette az értekezlet. Az 
indítványban hangsúlyozva van első sorban az 
úgynevezett munkásházak építésének szüksége. 
Az iskolaügyre áttérve a tantermeknek mérsé
keltebb igénybevétele, az elméleti óráknak 
csak a délelőtt folyamán való tanítása, a 
tantermek szellőztetése, a csütörtöki szünet 
megszüntetése az, amit a tervezet ajánl. Szük-
séges továbbá, hogy az iskolák egy emeletes, 
szellős, pavillonszerü épületekben helyeztes-
senek el s ott a gyermekek üdülésére játszó
helyek legyenek. Kapcsolatban ezekkel az in-
dítványokkal, R á d  o Antal azt ajánlja, hogy 
a most szokásos hiányos évzáró vizsgálatok 
helyett, egy általános nagy ünnepély tartassák, 
a melyen részt vegyenek a főváros elemi is-
koláinak 4—6 osztályaiba járó összes növendé-
kek. Az ünnepélyen valamely kiváló férfiú 
mondjon beszédet. Ez a gyermekek kedélyére 
maradandó benyomást tenne. T e n o e r  Pál 
azt óhajtaná, hogy tanítók mondjanak alkalmi 
beszédet s igy fogadták el az indítványt. Végül 
kiküldöttek egy hét tagból álló bizottságot ama 
megbízással, hogy az értekezleten megállapí-
tottakat memorandumba foglalják és az egyes 
iskolaszékek jóváhagyását előzetesen kikérve 
terjesszék föl a fővárosi tanácshoz.

Közgyűlés
A »Báró Baldácsy prot. alapítvány« igaz-

gatósága holnap (szerdán) délután 4 órakor az 
alapítvány helyiségében (Kálvin-tér 7. szám) 
ülést tart.

K érelem .
A azékesfejérvári állami főreáliskola ui

épülete megnyitásának emlékére R ó n a  Béla 
emlékalbumot szerkeszt. Az intézet volt taná-
rait és növendékeit arra kéri Róna, hogy az 
emlékalbum számára szánt dolgozataikat hozzá 
(Bpest, gyárutca 5. szám) legkésőbb junius 
10-ig megküldjék.

H angversenyterem  a  fővárosban.
Említettük tegnap, hogy a fővárosban

egy nagy hangversenyterem létesítésére rész
vénytársaság van alakulóban, mert a kormány 
ós a főváros által megkezdett mozgalom el-
aludt. Most H a r r a c h József tanár, a mi-
nisztériumban tarto tt értekezlet által az elő-
munkálatok megtételére kiküldött bizottság 
jegyzője közli velünk, hogy az a mozgalom 
nem aludt el, sőt nemsokára sikerre is fog ve-
zetni. Az albizottság ugyanis már megállapo
dott a telekre nézve s építészeti tervet készít
tetett, sőt már javaslatot készített a pénzügyi 
megoldásra vonatkozólag, még pedig igen ked-
vező eredménynyel. — Tanulmányozta továbbá 
az albizottság a külföldi hasonló intézménye-
ket s az összes munkálatait a közoktatásügyi 
miniszter elé terjesztette. A javaslat hihetőleg 
a legrövidebb idő alatt ismét tárgyalás alá ke-
rül s bizonyára kedvező elintézést fog nyerni. 
Az ügy ilyen stádiumában tehát nem kívána
tos, hogy magánvállalkozók eléje vágjanak a 
megoldásnak. Ezzel szemben viszont egyik kő- 
nyomatos értesítő jelenti, hogy a magánválla-
lat ügye nagyon jól á ll; a részvények nagj 
része már alá van Írva s a konzorcium már al 
kudozást folytat egy nagy palotára, melyet 
valóságos kristálypalotává fog átalakítani.

Árverés a postán.
A főpostaigazgatóság közli velünk, hogy 

a címzettek által el nem fogadott ós ismeretlen 
feladóktól eredő postai küldeményeket április 
28án délelőtti 9 órakor (koronahercegutca 13. 
sz. II. cin. 24. szám alatt) nyilvános árverésen 
el fogják adni.

A főváros közgyűlése
Az április 20-án szerdán délután 4 óra-

kor tartandó rendes közgyűlés tárgysorozatá-
ból fölemlítjük a következőket: F o r g ó  Ist
ván bizottsági tag indítványa az iskolaigazga
tók természetben adott lakásainak megszünte
tése, illetőleg az igazgatóknak az iskolák épü-
letéből leendő kiköltöztetése tárgyában. — A 
tanács előterjesztése a király megkoronáztatás.i 
25-ik évfordulójának megünneplése tárgyában.
— A Lipót-utcai uj városház kibővítése. — Elő-
terjesztés a házi-, piaci- és utcai szemét és sár. 
valamint a csatorna- ós pöcegödör-ürülék vas-
úton leendő elszállítása iránt tartott ajánlati tá r-
gyalás eredményéről. A dunaparti vill.vasut. A 
stáció-utca kiszélesítése. Az elemi iskolai tan -
díjmentesség ügye. Több tanítói állás szerve
zése. A főváros III., VIII. és IX. kei’ületeiben a 
halandósági viszonyokat hátrányosan befolyá-
soló okok és körülmények kiderítése és azok 
eltávolítása. Indítvány a főváros községi elemi 
iskoláknak iskolaorvosok felügyelete alá helye-
zése tárgyában. Zemplénmegye körirata a var
megyei tisztviselők javadalmazásának emelése 
tárgyában.

Életuntak.
A x e n b e r g e r  József 29 éves ács

segéd tegnap éjjel mesterutca 39. sz. a. laká
sán hasba szúrta magát s életveszélyesen meg-
sérült. A Rókus-kórházba vitték. Alig marad 
életben. —■ B r e y e r György hajós neje, szül. 
R i n g b a u e r  Anna ma délelőtt Gellért 
rakodópart 38. sz. a. lakásán nagy mennyiségű 
marólúgot ivott. Súlyos belső sérülésekkel 
a Rókusba. Tettének oka családi viszálykodás.
— K o v á c s  József 39 éves államvasuti ka
lauz tegnap délután felakasztotta magát. Az 
életunt embert még idejekorán lemetszették a 
kötélről s a mentők életre is hozták és bevitték 
a Rókus-kórházba, de ma reggel mégis meg-
halt. Holttestét a törvényszéki orvostani inté-
zetbe vitték.

Adókivetés.
A tóvárosi tanács közhírré teszi, hogy az 

1893. évben fizetendő III. osztályú kereseti adók 
megállapítását illetőleg a fővárosi kir. adófel-
ügyelőség által elkészített adókiszámitási ja -
vaslatok április 17-ikétől 24-ikéig fognak reg-
geli 9 órától délutáni két óráig oly célból köz-
szemlére kitétetni, hogy azokat mindenki meg-
tekinthesse s az őt, vagy másokat illető adó-
javaslatokra észrevételeit megtehesse. Ezen 
észrevételek a fenti határidő alatt Írásban a 
fővárosi kir. adófeiügyelősógnél, utóbb az adó-
kivető bizottságnál terjeszthetők elő. A kitett 
javaslatok tárgyalását az adókivető bizottságok 
ápril 25-én kezdik meg.

Egyleti hírek.
A l e v é l  b é l y e g g y ü j t ő k  

e l s ő  h a z a i  e g y e s ü l e t e  csütör-
tökön, április 21-én, este 7 órakor tartja IX-ik 
rendes évi közgyűlését (Thonetudvarj. — A 
z s i d ó  l e g é n y e g y l e t  műkedvelői 
színi-osztálya husvétvasárnapján nagy közön-
ség jelenlétében, kiváló érdeklődés mellett adta 
elő lord Byron »Tankréd« cimü drámai költe
ményének első felvonását, melyben K 1 e i m

Ill, évfolyam, 4 4 . szám, Budapest, 1883. Kedd, február 13.

Előfizetési érák i
éne 14 f i t t ,  félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 60 kr., egy hóra 1 firt 20 kr. 

Megjelenik minden nap, hétfőn és ünnep ntánni napon is.

Felelős szerkesztő:
G m k á n i  J ó z s e f

Egyes szám ára 4 kr. — Hirdetések díjszabály szerint. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

IV. kerület, kalap-ntoa 16. széni.

A függetlenségi párt felbomlott
(*) Hiába tagadták, takargatták, rej-

tegették. A s z a k a d á s  a s z é l s ő  b a l o n  
b e v é g z e t t  t ény .  Nem a személyes mo
tívumok, hanem a politikai ellentétek ro-
vására Írandó ez az eredmény.

Megtörtént minden engesztelő, csilla-
pító kísérlet a felek közt. De az ilyennek 
csak személyes természetű differenciák 
esetén lehet sikere. Személyeket lehet 
egymással kiegyeztetni, elvi ellentétek vá-
lasztó vonala merev s nem hajlítható.

A függetlenségi kör vénei még teg-
nap nem hittek e közel katasztrófában s 
a H e g e d ű s  László indítványa szerint 
egyszerű „napirendre térést“ terveztek a 
22 disszidens ismert „nyilatkozata“ felett. 
Egy töredék, élén H e Ifi Ignáccal, kapa-
citálni, marasztani szerette volna azt a 
huszonkettőt, s igyekezett visszavonulá-
sukra „arany hid“-at épitni, kifejtve előt-
tük, hogy a p e r s z o n á l i s  u n i ó t  pro 
gramm-pontul kitűzni fölösleges, hisz a 
párt eddig is felirati javaslatokat készí-
tett a trónbeszédekre s ezzel beismerte, 
hogy a p r a g m a t i k a  s z a n k c i ó  alap
ján áll.

A disszidensek ma esti 6 órakor a 
Szikszay-féle teremben tartott értekezle-
ten beható tárgyalás után H o i t s y  Pál 
és U g r ó n  Gábor indítványára ultimátum 
gyanánt kimondák, hogy első nyilatkoza-
tuk minden betűjéhez r a g a s z k o d n a k ,  
s a függetlenségi kör ama kétes meggyő-
ződésű tagjaival, kik a perszonál uniót is

perhorreszkálják s minden pártfegyelmet 
kényelmetlennek tartanak, ók t ö b b é  e g y  
p á r t o n  nem m a r a d n a k .

E határozat után két eset lehetséges. 
Vagy az, hogy a holnapi pártértekezlet a 
disszidensek álláspontját jogosnak ismeri 
el, a vezérszerepet nekik engedi át és a 
jelzett elemeket a klubból kizárja, vagy 
az, hogy az értekezlet elfogadja az egy-
szerű napirendre térést. Ez esetben a disz- 
szidensek a klubból kilépnek s külön poli
tikai kört alakitnak.

Az utóbbi alternativa a legvalószí
nűbb s biztos forrásból állíthatjuk, hogy 
az uj „negyvennyolcas függetlenségi“ kör 
elnöke I r á n y i  Dániel, alelnöke P r ó n a y  
Dezső báró lesz. E kör tagjai a volt szélső 
bal modern elemei lesznek s politikai mű-
ködésük az ország előtt sulylyal fog bír-
nia. A másik fél pedig a régi „ N á d o r  
h u s z á r o k “ módjára folytatja meddő csa-
tározásait a parlamentben.

Zsidó gimnázium.
A napokban tartotta a fővárosi uj iskolai 

bizottság alakuló ülését s rögtön megvitatás tár
gyává tett egy ép oly fontos, mint érdekes 
kérdést.

A kultuszminiszter urnák egy leirata fe-
küdt előtte egy uj gimnázium dolgában. Nehány 
év óta fővárosi latin iskoláinkba tolong az ifjú-
ság. A meglévő állami, katholikus és protestáns 
gimnáziumok elégtelenek a jelentkezők befoga-
dására. Pár év előtt megkísértették a rabbikép-
zőben egy ily tanuló-intézet csemetéjét lebuj-

tatni ; de a „dugvány“ — magyarul tán in-
kább bujtatvány — nem vert gyökeret s csak-
hamar el is száradt. Azóta egy szakta 
nácskozmány, beszólitva a miniszter ur ál-
tal, minden eredmény nélkül foglalkozott % 
kérdéssel és T r e f o r t  Ágoston most azt 
mondja fentebb említett leirat óban, hogy sem az 
országtól, sem a fővárostól magától nem lehet 
egy gimnázium felállításának áldozatát e pilla-
natban követelni, hanem iparkodjék a főváros 
közadakozás utján a szükséges tőkét beszerezni. 
A mi híja lenne a sommának, azt eset-
leg pótolhatná az állam s a város kar
öltve.

A bizottság, mely e fölött tanakodott, nem 
fogadta meg a miniszter tanácsát, hanem elhatá-
rozta Királyi Pál indítványára, hogy bizalmasan 
a fővárosi izraelita hitközséghez fordul, nem 
hogy zsidó-gimnáziumot állítson, hanem állam-
gimnáziumot.

Hogy miként kerül ebbe a krédóba a zsidó 
hitközség, azt igen drasztikusan fejezte ki a 
kommisszió előtt a bizottság egyik tagja, B a 1- 
l a g i  Mór, mondván: „a protestánsoknak há-
rom, a katholikusoknak két gimnáziuma van a 
fővárosban, csak „az a felekezet“ nem tart ma-
gának egyet sem, a melynek tagjai közt annyi 
a gazdag ember.“ Dr. L u t t e r  Nándor több 
adattal is szolgált ehhez a themához s egészben 
konstatálható volt, hogy a gimnáziumok tulné- 
pessége onnan ered, hogy az újabb időben zsidó 
vallásu tanulók nagyobb számban keresik fel a 
tanulásnak amaz irányát, mely a latin iskolák-
ban ápoltatik.

Ha ez valóságosan igy is van s az állam

A „BUDAPESTI HÍRLAP" TÁRCÁJA.
Csató Pál.

— A „ B u d a p e s t i  H i r l a p “ eredeti tárcája. — 
A Kisfalu dy-társaság egy kötettel gazdagí-

totta az idei könyvpiacot, a melyben nehány 
vers, nehány novella, két vígjáték és egy tra-
gédia foglaltatik. Az előbbieket i r t a  Csató Pál, 
az utolsót pedig á t é l t e .  Megírva névaláírás 
nélkül előszóképen mint „Csató élete“ van a né-
hai iró müvei elé fűzve, de körülbelül nyílt ti-
tok, hogy a toll, a mely lekötelezte vele az iro-
dalom barátait, B e ö t h y  Zsolté. Gond, 
mérsékelt szeretet és lelkiismeretesség vol
tak az előszó Írójának dolgozótársai ebbeli 
vállalatában. E három tulajdonság egymásra hat-
va: hol hevitőleg, hol mérséklőleg, egy érdekes 
irodalmi hadjárat rajzának keretében végzett há
lás munkát az olvasó számára, de ép ez az óva-
tos egyensúlya a tényezőknek, a mely nem en-
gedi az irót, hogy pártállást foglaljon, teszi az 
erősebb, teszi egy nemét a provokatív benyo-
másnak arra, a kit rokonszenv hajlít az élettör-
ténet hőséhez. Beöthy egymáshoz méri az erős-
ségeket, az embereket, viszonyokat, célokat és 
eszközöket, hódol az erősebb fél sikerének, s a 
legyőzött számára önti a legnagyobb dicséreteket 
higgadtan, a nélkül hogy hőse késő diadalát meg-
ünnepelni ösztönözve volna, és konstatálja, hogy 
az igazságot a küzdő lelek közt kimérte egy 
rettenthetlen biró, az idő, s nem annak adta, a 

kiről az életiró sorai szólanak. Az idő Csató el-
lenfeleinek adott igazat Beöthy szavai szerint. Ez 
azonban rektifikációra szorul. Az idő nem i g a- 
z  a t  adott. Az időben érvényesültek a tények, a

melyeket Csató hatalmas és nagy tehetségű el-
lenfelei teremtettek s az igaztalanság, mely rajta 
a maga s tehetsége rovására ejtetett, csak ta-
karva, temetve van ellenfelei tehetsége és érde-
mei által. Hogy nem örökre, mutatja a jelen ki-
adás a z o k  kezéből, a kik jóformán Csató ellen-
feleinek örökében ülnek.

Tisztelettel adózunk nekik e nemes és hasz
nos cselekedetért, a melylyel sikerrel és nagyobb 
tehetségekkel szemben késő igazához juttatták a 
kisebb de nem jelentéktelen tehetséget, a becsü-
letes küzdőt, ha nem is hirdetik hogy e z t  
tették.

Engemet Csató élete s működése ellenállhat- 
lanul vonz, erősen izgat s ép azért rám nézve 
nincsenek az előttem fekvő kötet szerzőjének 
teljes megértésére és minden mentségére szol
gáló tényezők kimerítve a szellemes elöljáró 
cikkben. Előttem egy dolog bizonyosnak látszik: 
az, hogy Csató, ha akár az a szolgaiélek lett 
volna minőnek halhatatlanná lett ellenfelei — 
Vörösmarty-Bajza-Toldi — hirdették, akár ha 
tényleg birt tehetségénél sokkal kisebb becsű 
ember, ellenben kisebb akaratú és valóban kész 
eszköznek való is lett volna: — szerencsé-
sebb pályafutásnak, nagyobb és maradandóbb 
hírnek lesz a hőse, legalább is olyannak, aminőt 
megérdemel vala, mint a hogy nálánál számosán 
kisebbek és jelentéktelenebbek különb állásba és 
tartósabb hirhez jutottak.

Idézze a nyájas olvasó képzeletébe irodal
munk ama szakát, a melyet legjobban jellemez-
nek a „Csató életében“ foglalható eme sorok : 
„Akkoriban egyetlen értekezés, melyben némi 
tudományos igyekezet nyilatkozott, ha még tisz-
tességes stilus is párosult hozzá, b ő v e n  e l é g  
v o l t  e g y  a k a d é m i a i  s z é k  b e t ö l t  é

s é r e“. Az akadémia első névsorát „a m ü k e d 
v e l ő k  s z e r é n y  t á r s a s á g á n a k “ ne
vezi Beöthy. És abban az időben élt és irt egy 
ember, a kiről ugyancsak Beöthy jelen elősza-
vában a következő ítéletekkel találkozunk: 
„Olvassa el e cikket (Csatóét) bárki ma, negyven
év múlva............kénytelen lesz rhetorikájának
erejét, stíljének nemes csínját s fejtegetéseinek 
tapintatos finomságát m i n t a s z e r ű n e k  
vallani“. — Azután „dicsérték és olvas-
ták s valóban a tetszetős, könnyed s mégis 
rendkívüli tisztaságú előadás módjára a k k o 
r i b a n  e g y e t l e n  í r ó n k  s e m v e r 
s e n y e z h e t e t t  v e l e . “ — Tehát nagy 
ellenfelei sem ? — De tovább : „E kritika — 
természetesen mindig Csató müve — a mű-
fordításnak oly finom aeszthetikai érzékkel és 
erős filozófiai értelemmel készült elméletét adja, 
melyhez . . .  a legújabb időkig, a hatvanas évek 
széptani mozgalmakig s e m m i s i n c s  i r o 
d a l m u n k b a n ,  a m i t  m e l l é j e  á l -
l í t h a t n á n k . “ Még sem elég ! Vigjátékáról 
van szó s az van mondva, hogy a m a g y a r  
s z í n p a d  s z a l o n j á n  i l y  v i d á m  
m o s o l y l y a l  e l a d d i g  s e n k i  s e m  
j e l e n t  m e g  s a z ó t a  s e m  s o k a n . “ 
Még alább : „De Csató a szenvedélyek lélekta-
nába pillantott be, mint előtte az egy K á r   
m á n o n  k í v ü l  s e n k i “. És novelláiban 
„feltalálásuknál és szellemöknél nem kevésbbé 
érdekes előadásuk módja. E pont az, melyre 
nézve legelkeseredettebb ellenei is kénytelenek 
voltak Csatónak igazságot szolgáltatni, azaz 
k o s z o r ú t ! . . .  Oly numerozus folyás s a 
kifejezéseknek oly gazdagsága, oly elegáns köny- 
nyüség s mégis oly jellemző tartalmasság egye-
sül benne, a milyen i l y  m é r t é k b e n

Hal Mámnak 12 oldalt tartalmas.
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FŐVÁROST HÍREK.
Budapest, április 12.

A k i t a lá ló »  la p b ó l.
K i n e v e z é s .  A pénzügym iniszter  

a kataszteri felm érés szem élyzetének  rendsze-
resített létszám ában : W onek  Alajos főm érnö
köt 2. oszt. felm érési felügyelővé, K ovács Ár
pád I. oszt. három szögelő segéd et S. oszt. há
rom szögek! mérnökké ; Lhotzki F erenc napdi- 
jas m érnököt, Zubora Gyula, Plhal Nándor, 
Ürl Gyula, Szél Márton, Buocz János, Han- 
kovszky Jenő, W ieland Gyula, Princz János 
m érnöksegédeket és Hummer Antal napidijas 
m érnököt 3. oszt. m érnökökké ; Szabó László  
é s  Spinner G yörgy m érnöksegédeket, 2. oszt. 
bárom szögelő segédekké ; A stleitner Alfons, 
Müller Fülöp, Sátory Imre, G om bos R ezső, 
Pataky József, B ocskor Károly, Rupp István és  
S zep essy  József felm érési növendékeket pedig  
m érn ök segéd ek k é; a  vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter : B eregszászy István nagytarnai áll. 
elem i iskolai rendes tanítót, a zemplénvárme- 
gyei tan felügyelőséghez ideiglenes m inőségben  
a földm ivelésiigyi m in iszter: Born József okle-
v e les  állatorvost, a  budapesti állatorvosi aka-
dém ia kórbonctani tanszéke mellé tanársegéddé. 
— Á pécsi kir. ítélőtábla elnöke D eclava Ignác  
p. ü. fogalm azó gyakornokokat díjas jo g g y a -
kornokká : a beregszászi p énzügyigazgatóság  
K ertész Endre beregszászi adóhivatali díjtalan 
gyakornokot a nagyszőllősi adóhivatalhoz ide
ig lenes m inőségű VT. oszt. adótisztté nevezte  
ki. — P á l  y"á z a t o k. A szentendrei já-
rásbíróságnál segélydijas joggyakornoki áll. 15 
nap alatt. Er-Endrében, (Szatmármegyc) és 
B erem enden (Baranyam egye) postam esteri áll.
3 hét alatt. A Budapestfővárosi pénzügyigaz
gatóság  kerületében több pénzügyőri v igyázói 
áll. junius vég é ig  naponta. A kassai kir. Ítélő
tábla kerületében díjas joggyakornoki áll. 15 
nap alatt. A m arosvásárhelyi kir. Ítélőtábla ke
rületében kilenc díjas joggyakornoki állás 15 
nap alatt.

T anítók m int tűzoltók.
Az országos tűzoltó szövetség több Ízben 

fordult azzal a kéréssel a közoktatásügyi mi-
niszterhez, hogy a tanitóképezdék növendékei 
a tűzoltási teendőkben némi oktatást nyerje-
nek, hogy ez által a községek a tűzoltóság 
szervezésére alkalmas egyéneket nyerjenek. A 
miniszter, tekintve e kérdés nemzetgazdasági 
jelentőségét s hogy több tanitóképezdében az 
ez irányban tett kísérletek kedvező eredményt 
mutatnak fel, a tanítójelölteknek a tűzoltásban 
elméletileg és gyakorlatilag való kiképzése tár j 
gyában valamennyi állami elemi iskolai tanító j 
képezde igazgató tanácsához ez ügyben kör- ' 
rendeletet intézett, melyet ma ktzöl egész ter
jedelmében a hivatalos lap.

Egyliózi zeueiuü.
B a c h  »Máthé passiója« zenem üvét, i 

m elynek  a belvárosi főplóbániatemplomban j 
tervezett előadása dr. P r e y  e r Hugónak a f 
fővárosi k özgyű lésen  tett interpellációja követ
keztében  elm aradt, m égis hallani fogja a fő
városi közönség . S z a u t n e . r  Zsigm ond  
karnagy, a  ki már az egész  müvet betanította, 
azon buzgólkodik, hogy a vigadó nagy term é-
ben adja elő a m üvet. Az uj orgonát, m elyet a 
tem plom i hangverseny jövedelm éből akartak 
beszerezni, most a főváros vásárolja m eg a 
belvárosi tőplébániatemplom nak.

'fü lű it  a r a n y ó r a .
A napokban egy kettős fedelű arany, re- 

montoir női órát találtak, rövid, fekete lánccal. 
Tulajdonosa a főkapitányságnál átveheti.

A m e g tá m a d o t t  ta n á r .
A m egtám adott egyetem i ta n á r , dr.

P a u e r Imre ma röpiratban felel P lagiosip- 
pus ism ert vádjaira, m elyeket m egcáfolni igyek -
szik. A röpirat a t a n k ö n y v r e  vonat- j 
kozó két váddal, a téves idézéssel s a plagi- | 
ummal tüzetesen  foglalkozik. Az elsőt, illető 
védelm e az, hogy a W undt ném et szövegét j 
eltorzító m ondatok csupa sajtóhibák, a revízió  
elnézései. A  m ásik vádra nézve a védekezés  
lén yege  az, hogy az iskolakönyv szerzője e i 
m unkának eredetiséget soha nem vindikált, ; 
m aga számára pedig csupán annyi érdem et, 
hogy W undt korszakos lélektanának és log i-
kájának tartalm át 90 ívről redukálta 8 —8, ösz 
szesen  16 Ívre iskoláink szám ára s e com pen- 
riíummal a lélektani és észtani kérdések régi 
sab lonos tárgyalása helyett uj vezérfonalat 
adott iskoláink kezébe. A véd ekezés tétele az, 
hogy az iskolakönyv nem  plágiumja, hanem  
kivonata W undt könyvének s igy fordításnak 
nem volt nevezhető. A p á l y a m u n k á t  
is igyekszik  Pauer m egvédeni, ó  nem plagizált 
W undtból, hanem csak saját kézikönyvéből 
vett át egyes részeket, igaz, az eredeti forrás 
m egnevezése nélkül. A védelem  külöm ben igen

szen ved élyes hangon van tartva s tudom ányos 
körökben éppen e hang m iatt rósz vért szült. 
Itt m egem lítjük, hogy L u b r i c  h Ágost 
hosszabb nyilatkozatot adott ma ki, m elyben  
kijelenti, hogy ő a P lagiosippusféle röpiratot 
sem  nem  irta, sem  nem sugalm azta s dr. 
W i n k l e r  Józseffel (Doctor Rom anus), a 
kit társszerzőként em legettek  a lapok, sem m i
nemű összeköttetésben  nem áll.

A s ie m é tfo ra ro iá s  
A főváros köztisztaságügyi bizottsága 

ma tárgyalta a szemét elfuvarozásra beadott 
pályázatokat. Négy pályázat, érkezett be, me-
lyek közöl azonban a Schleisz Mihályé a felté-
teleknek meg nem felelvén, figyelembe vehető 
nem volt. Ifj. G s é r  y Lajos két pályázatot 
adott be. Az egyik szerint 1 írt 90 krjával szál
lítaná a szemét 100 métermázsáját korlátlan 
mennyiségben a szentlőrinci határba, a fővá-
rostól ötödfél kilométernyire, külön erre a 
célra építendő vasúton, melyre már az építési 
engedélyt is megkapta. A másikban a szállí
tási dijat 1 írt 60 krra szállítja le, ha a  fővá-
ros naponta meghatározott szemétmennyisé
get biztosítana. A negyedik ajánlat a lajos mi 
zsei helyi érdekű vasúté, mely a szemét 100 
mmázsáját 2 fi t 40 krjával, esetleg 2 írtjával 
legalább 15 kilométer távolságra vinné. A bi-
zottság krajcároskodő okokból s a főváros 
gyors fejlődésének teljes figyelmen kívül ha-
gyásával a Cséry-féle ajánlat mellett nyilatko-
zott. Pedig tudhatná, hogy Szent-Lörinc ma 
már valóságos nyári telepe a fővárosnak s azt 
egyrészt a szemétbánya közelsége tönkreteszi, 
másrészt pedig a főváros gyors fejlődése mel-
lett arra a területre pár évtized alatt bizonyára 
szüksége lesz s akkorra az -a talaj, a főváros 
bölcs urainak előrelátó intézkedése folytán 
teljesen fertőzve lesz s a legnagyobb gonddal 
elkészített melegágyát fogja képezni minden-
féle nyavalyáknak. Hanem hát vannak embe-
rek, akikkel ezt a dolgot megértetni nem lehet.

H a lá lo z á s .
T e n c  z e r Pál főv. b izottsági tag  nevelt 

leánya, B ö h m  Hermina ma éjjel 21 éves  
korában elhalt. A z  elhunytat a király-utca 52. 
sz. házból holnap (szerdán] délután 4  órakor 
tem etik el.

Uj gim názium  a  fővárosban.
A főváros középiskoláinak szám a n em 

sokára szaporodni fog. Egy em berbarát, aki 
n evét titokban tartja, f é l m i l l i ó n y i  
a l a p í t v á n y t  t e t t .  hogy ebből a  fő v á 
rosban zsidó gim názium ot állítsanak.

A főváros gazd álk od ása .
A főváros pénzügyi b izottsága ma dél. 

előtt M á r k  u s József tanácsnok elnöklete  
alatt ü lést tartott. N apirend előtt L a m  p 1 
Hugó főszám vevő felelt D e z s é n y  i Jó
zsefnek egy múlt ülésben tett ama kérdésére' 
hogy m ennyiben van már igénybe véve a fő
város által nem rég fölvett 25 m illiós kölcsön . 
E szerint a k ö l c s ö n ö s s z e g  e r e -
d e t i m a g a s s á g á n  t ú l  m i n t -
e g y  91 m i l l i ó v a l  v a n  t ú l t e r -
h e l v e  a t e r v b e  v e t t  é p í t k e -
z é s e k  é s  r e f o r m o k  á l t a l .  — 
D e i s é n y i  m egjegyzi, hogy ő ezt a gaz
dálkodási rendszert rossznak tartja é s  inditvá" 
nyozza, hogy a b izottság fölterjesztést intézzen  
a közgyűléshez, hogy mindazon kiadások  
m egszavazásától, m elyek nem szorosan a íö . 
várost illetik, hanem a közm unkatanácsot s az 
államot, lehető leg  tartózkodjék. M á r k u s  
József tanácsos többek hozzászólása után k i-
jelenti, hogy a b izottság vélem ényéről és aggó' 
da'.mairól referálni fog a tanácsnak s azt az 
aggályát is ki fogja fejezni, hogy a nem elég  
gondosan előkészített kiadási tételek m egsza
vazása a főváros háztartásának egyensú lyát 
m eg fogja zavarni. Hosszabb vita tám adt a fö-
lött az indítvány fölött, hogy a lipót-utcai uj 
városháza k ibövittessék  s e célra a Thökölia- 
num és a vele szom szédos G rünwald-féle ház
305.000 írtért m egszereztessék  és ezek helyén
300.000 forint költséggel uj épület em eltessék . 
A bizottságnak majdnem minden tagja ellenezte  
ezt a tervet s a központi városház felépítését 
sürgette. A határozatot is ilyen formában 
m ondta ki az elnök.

A rab szoborinm ikája.
T u z á r Á goston  kenyérből gyúrt 

szobrai, a miket bám ulatos ü gyességge l fog-
sága alatt készített, m ost Erzsébet-körut 15. 
sz. a. vannak kiállítva. Belépti díj 20 kr A ki 
m egtekinti ez ügyes munkákat, a boldogtalan  
em beren segít, a ki m ost kiszabadulása után 
igy  akar egy  kis segedelem hez jutni, hogy be-
csü letes é letet folytathasson,

É letm entő  rendőr.
A tegnap délután a Dunába esett K e l   

1 e r  Ferenc nevű fiúcskát Z a v a d s z k y  
Titus, 553. számú rendőr mentette ki a  halál-
ból. A rendőr ugyanis ép a parton sétált, mi - 
kor a rossz narancsokat halászgató gyerek a 
vizbe bukott. A derék rendőr rögtön utána ug-
rott, s a vízből ki is mentette a már fuldokló 
gyermeket.

S ik k asztó  keresk ed ősegéd .
S t a n c s i c s Gyula kereskedősegéd 

gazdája K r a m e r  Károly torony-utca 1.. 
sz. a. lakó kereskedő megbízásából ma a nagy- 
korona-utcai König Gyula cégtől 665 forintot 
inkasszált s az összeget elsikkasztván, meg-
szökött.

Az éhezőknek.
A felvidéki Ínségesek számára ma a kö-

vetkező adományok érkeztek hozzánk :
B r á z Irma, Budapest . . .  2 írt — kr.
S z é l i  János, Tisza-Ujlak . . 1 írt — kr.
A j á s z b e r é n y i  kovács-

utcai i s k o l a  n ö v e n 
d é k e i  .......................... 2 frt —- kr

S z é k e l y  János taniló gyűj-
tése a tanyai iskolákban
(Makó) 2 frt 80 kr.

Összesen 7 frt 80 kr
Eddigi gyűjtés 2576 frt 71 kr. 
Együtt 2 5 8 4  frt 5 1  kr.

E g y  g y á r  p u s z t u l á s a
(Saját tudósitónktól.)

Nagy tűz pusztított ma a főváros budai 
oldalán. A Lajos-utcai S p i t z e r  Gerson és 
társa-féle kékfestő-gyár gyuladt ki s a  gyár- 

! épület egy tetemes része leégett. A tűz szín-
helyén óriási embertömeg jelent meg s a  rend 
fentartására a rendőrségen kívül a bosnyák- 
zászlóalj egy százada is kivonult.

A tűz keletkezésének oka még nincs ki- 
• derítve.

A tűzesetről a következőket jelenti Up
1 dősitónk;

A Lajos-utca 127. sz. a. van a S p i t z e r  
i Gerson és társa kartoDgyára. A telep közvet- 
S lenül a Duua mellett terül el. A Lajos- 

utca felé van az emeletes irodaépület és la-
kóház. E mellett jobbra a raktárhelyiség s egy; 
fészerépület, továbbá a kazánház. Balra akar-- 
tonnyomó gépek, a mángorló műhelyek és bá- 

i túl a vörösfestő műhely s a t ö b b  e m e   
; I e t m a g a s  s z á r i t ó  é p ü l e t ,  mely 
j t e l e  v o l t  v á s z o n n a l  é s  k e 1  
f m é v e 1.

A tűz este 10 órakor a száritó műhely-
ben tamadt s a favázas és gerendamenyezel- 
lel ellátott épületben r e n d k í v ü l i  g y or•

; s a s á g g a l h a r a p ó d z o t t  e l .
A tűzoltóság részéröl a központi, II., III. 

és V. őrség, az önkéntes s a Goldberger és a 
hajógyári tüzollútestületek vonultak ki s göz- 
fecskendo és tolólétra segítségével nagy erővel 
láttak hozzá az oltáshoz.

Szerencsére szélcsend volt s a Duna kö- 
í zel lévén, elegendő víz állt rendelkezésre. K é t  

ó r a i  m u n k a  u t á n  s i k e r  ü 11 a 
t ü z e t  l o k a l i z á l n i .

A száritó-épület és a vőrösfestö, valamint 
a inángorlómühely nagy része leégett, de sike-
rük a kazánházat, a inángorlómühely egy ré- 

j szét, a lakóházat, valamint az épület ama ré-
szét megmenteni, ahol a d r á g a  k a  r t o n   

j n y o m ó  g é p e k  v a n n a k .
A tűz színhelyére nagyszámú rendőrség 

j  vonult ki P e k á r  y főkapitányi helyettes 
vezénylete alatt, továbbá egy század bosuyák 
katona. A nagy tömeget még ezek is alig tud 

i ták az égő gyártól távol tartani.
A t ű z  o k á t  m é g  e d d i g  n e m 

( l e h e t e t t  m e g á l l a p í t a n i .  A 
j  munkások e gyárban jobbára zsidók, a 

kiK ma ünnepeltek s ennek következtében 
az e l l e n ő r z é s  n e m  v o l t  o l y  
s z ig o r u, m i n t  m á s k o r .  — Nem 
lehetetlen azonban, hogy a s z á r i t ó  
m ű h e l y t  b ű n ö s  k e z e k  g y ú j -
t o t t á k  f e l .  A k á r  m i n t e g y  50 
e z e r  f o r i n t .  A gyártelep biztosítva volt.

Hl, évfolyam. 47 . szám, Budapest, 1883. Péntek, február 16,

Előfizetési á rak  i Felelős szerkesztő :
£geti evre 14 írt, félévre 7 írt, negyedévre 3 írt 50 kr., egy hóra 1 fit 26 kr. G s u k á i s i  J ó l l é t

Megjelenik minden nap, hétfőn és ünnep ntánni napon lg.

Egyes szám ára 4 kr. — Hirdetések díjszabály szerint. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

IV . k erü let, k&lap-ntoa 16. szám .

M ai tá rc á n k a t  a  m ásod ik  oldalon ta -
lá l ja  a  t. olvasó.

Hazai zsidók és hazai gimnáziumok.
B udapest, íebr. 15.

Tisztelt szerkesztő u r ! Valóban kultúrtörté-
neti és felekezeti szempontból egyaránt érdekes, 
a |  fővárosi középiskolák tultömöttsége folytán 
Bndapesten aktuális jelleget öltött kérdés, me-
lyet a „ B u d a p e s t i  H í r l a p “ „ Z s i d ó -
g i m n á z i u m “ cimü vezércikkében fejteget.

Az én figyelmem is megkapták a „sine 
ira et studio“ töprengő írónak sokoldalú hozzá- 
vetései, vájjon miért nem emelnek a főváros la-
kosságának leggazdagabb elemét és tetemes 
részét képviselő zsidók a maguk költségén 
Budapesten gimnáziumot saját gyermekeik szá-
mára, akikkel tultömvék a katbolikusok, refor-
mátusok és evangélikusok alapjaiból fentartott 
fővárosi humán középiskoláink ?

Ha egyetemesebb alapra fektetjük a kér-
dést és a statisztika adataival többoldalról meg
világítjuk, elébb megkapjuk reá az útbaigazító 
és helyes feleletet.

Azt hiszem fejére találtam a szögnek, a 
vallás és közoktatásügyi miniszternek 1881. de
cemberében tanügyi állapotainkról kiadott jelen-
téséből merített adatok csoportosításával s e 
csoportosítás számaiban nyilván rejlő tanúság le-
vonásával.

Volt Magyarországnak az említettem mi-
niszteri jelentés hivatalos adatai szerént — Er-
délyt és Fiúmét beleértve, 152 gimnáziuma. Ezek 
közül tisztán katholikus jellegű vagy az állam 
által katholikus jellegű alapítványokból fentar-
tott : 90. Helvét felekezetű 30, ágostai feleke-
zetű 25, görög keleti 3, unitárius 3, egyesült 
protestáns e g y. A magyarországi zsidóság ál
tal fentartott 0 =  vagyis e g y  s e m.

Járt e gimnáziumokba összesen 34,649 ta-
nuló, kik vallásuk és az intézetek felekezeti jel-

lege szempontjából a következő táblázatban tün-
tethetők fel:

Hol?

Róm
ai kath. 

tanulók

Görög kath. 
tanulók

G
örög kele

tiek

Á
gostaiak

H
elvét

hitvallásnak

U
nitáriusok

Zsidók

Katholikus gim
náziumokban 13579 1498 1000 685 641 11 5026

Ágostaiakban 666 49 124 2550 441 1 646
Helvét vallásu 

ban 826 185 71 240 4483 27 964
Unitáriusban 48 23 13 14 90 243 24
Görög keletiben 19 19 439 1 — — 8
Egyesült protes-

tánsban 37 — — 66 65

Összegezve: 15175| 17741647Í3656,5720 2871 6727
A fentebbi táblázat tanuságos voltát még 

emeli, ha a tanulóifjúság felekezeti arányszámait 
egybevetjük, az 1880-diki népösszeirás alapján, az 
ország lakosságát alkotó egyes felekezeteknek 
arányszámaival:
s r.-kath. a lakosság 47'22°/c. ^ r -kath. a tanulók 43'25° c-a
a g.-kath- 
a g.-keleti 
az ágostai 
a helyét 
az unitárius 
a zsidó

10'83°/o, a g.-kath. 
14 07%, a g.-keleti 
8-16%, az ágostai 

14‘71%, a helyét 
0’41%, az unitárius 
4'55%, a zsidó

2-75%-a 
4-95%-a 

10-30%-a 
10.307,-a 
0-657,-a 

27-087,-a

A fentebbi rovatok összevetése minden fej-
törés nélkül kezünkbe szolgáltatja a bennök rejlő 
tanúságot.

Az ország keresztény felekezetei a töme-
geik arányában, alapítványaikból és önmegadóz-
tatás utján általuk fentartott gimnáziumokba, a 
helyi viszonyokhoz képest, fogadják be a más 
felekezetüek tanulóit és szolgáltatják egymás-
nak vissza a testvériességnek és barátságnak 
kölcsönét.

Zsidó alapból vagy adóból fentartott gim-
náziumon azonban nem tanul egyetlen keresztény 
tanuló sem, mert nem tanulhat még egyetlen 
izraelita sem, miután évi átlagban összesen 6727 
mondd hatezer hétszáz huszonhét zsidó gimná
ziumi tanuló számára nem tart fenn az összes 
magyarországi zsidóság egyetlen hnmán közép
tanodát sem, mindannyi a keresztény felekeze-
tüek filléreiből emelkedett középtanodákon él-
vezvén, a viszonzás nélkül hagyott, vendégszere-
tetet !

A lakosság arányában legnagyobb, abszolúte 
véve is mindjárt a katholikusok után következik 
a zsidó tanulóság száma. A lakosság és tanuló
ifjúság százalékos viszonyszámában épen annyi, 
mint a kálvinista, lutheránus, unitárius és görög-
keleti gimnáziumi ifjúság e g y ü t t v é v e ,  
melynek nevelésére h a t v a n e g y  humán 
középtanoda költségének áldozatát hozzák meg 
illető felekezeteik.

Az országnak lélekszámra maroknyi, anya-
gilag legszegényebb felekezete, a lelkes unitáriu-
sok egymagok három gimnáziumot tartanak fenn 
a köznevelés számára. A zsidóság népessége szá
mában t i z e n e g y s z e r ,  gimnáziumi tanu
lóiban n e g y v e n ö t s z ö r  annyi, mint az 
unitárius. És anyagilag ?

Valóban csak az hiányzik, hogy a fentebbi 
táblázatok kiáltó anomáliáját az egyes feleke-
zetek vagyoni statisztikájával tegyük még rikí
tóbbá !

A jövőbe különben elég prospektust nyújt 
a kultuszminiszter ur utóbbi tanügyi jelentésének 
azon adata, hogy tizenegy év óta a középtano- 
dai ifjúság soraiban a római kath. tanulók száma 
25.6 százalékkal, az ágostaiaké 9-7 százalékkal, 
a görög keletieké 6-1 százalékkal, a zsidóké 
160.2 szá z a lé k k a l g y a rap o d o tt.

íme kerek számokban kifejezve a keresz-
tény alapokból fentartott gimnáziumok tultömött- 
ségének oki tényezője !

Pár év előtt az oktatás lehetőségét fenye-
gető ez invázió ellen a lipótvárosi kir. k a t h o 
l i k u s  gimnázium igazgatója azt a rendszabályt 
léptette életbe, hogy a jelentkező katholikus ta-
nulók beiratkozásának befejezése előtt be nem 
fogadta az izraelita tanulókat. A szarvasi ágostai 
gimnázium hatósága pedig kétszeresére emelte 
föl számukra a tanpénzt azon intézetben, mely-
nek alapjához felekezetűk nem járult sem-
mivel.

Ez intézkedések ellen, mintegy vezényszóra, 
karban hangzott fel a „Lloydsok és „Journal“-ok 
„Samuel H ilf!“ kiáltása és kevésbe múlt, hogy 
ki nem verték házából a gazdát, ki nekik éve-
ken át szállást adott. A központi izraelita iroda 
irányadó férfiai még küldöttségileg is elpanaszol-

ták a kultuszminiszternek a lipótvárosi kir. ka
tholikus gimnáziumi igazgatónak az önvédelem 
kényszere által teljesen igazolt eljárását.

De hát azért az ország annyi ingóját és 
ingatlanát birtokló 624,680 magyarországi zsidó 
mégsem állított gimnáziumot a közel hétezernyi 
zsidó] gimnáziumi tanuló számára és nem is 
állít, a  m ig  gyermekeit a más felekezeteknek 
és az államnak intézetein, saját áldozatkészségé-
nek bölcs megkimélésével, kitanittathatja.

Ez utolsó mondatomban, ama két szóban 
kivált, hogy „a mi g “ ép oly egyszerű, mint igaz 
lélektani okát találom e sajnos kultúrái jelen-
ségnek. Dr. O—i.

Tisztelt barátunk sorait felhasználjuk, hogy 
a kérdésre nehány sorban magunk is visszatér
jünk. Dr. 0 —i adatai sujtók és döntők, követ-
keztetései megtámadhatlanob, egész addig — s 
ezt is beleértve, hogy „a mig.“ A mai élet ezer 
nyomása és százezer követelése közt semmisem 
jogosultabb ennél „a mignél.“ A mig a kényszer 
nem parancsol, ki sietne magát áldozatokkal 
terhelni ? Az okos és számitó ember nem. Elfo-
gadom tehát azt az utolsó mondatot oknak is, 
de nem fogadom el szemrehányásnak, ha annak 
van véve. Annál kevésbé, mert a zsidók a leg-
újabb időkig ama foglalkozásokból, a melyeknek 
előkészítő iskolái a gimnáziumok, szinte teljesen 
ki voltak zárva; abban az időben tehát, mikor 
a más felekezetüek ilyen tanító intézményei na-
gyobbrészt alapittattak, rájok nézve hasonló is-
kolák szüksége fenn nem forgott.

Most az idők változtak, most a szükség 
fenforog, sőt erélyesen kopogtát. A fentebbi cikk 
ezt a kopogtatást adatokkal bizonyítja hozzáfér- 
hetlenül s ezzel egyszersmind a zsidófelekezet 
abbeli kötelességét is, hogy gimnáziumról, sőt 
gimnáziumokról gondoskodjék. Ha eddig nem 
kellett gondoskodnia, mert elfért mások asztalán, 
inneniül már nem fér el, tehát gondoskodnia kell. 
Hisz nem azért nem fér el, mert nem szívesen 
látják, hanem mivel olyan nagy számban jelent-
kezik, hogy a meglevő [intézetek nem képesek 
befogadni. Ezt tanítják a föntebbi cikk adatai.

Mióta a minap e hasábokon kerestem az 
okokat, hogy mért perhorreskálják a zsidók az 
általuk állítandó felekezeti gymnáziumot, mind-
össze egy német cikket olvastam egy helybeli 
lapban, a mely e kérdésre megfelelni iparkodott. 
Az azonban nem vette komolyan a kérdést. Egy 
felül azt feszegette, hogy a zsidók is fizetvén 
adót, követelhetik, hogy az állam elégséges kö-
zépiskolát állítson az adófizetők számára. Erre 
világos a felelet: az állam állít annyit, a meny-
nyit állítani képes. Ha ez nem elég, azért ultra 
posse nemo tenetur, még az állam is ! És a hol 
az állam segítő ereje megszűnik, ott következik 
a társadalom, következnek testületek, szövetke-
zetek, felekezetek, megóvni a magok érdekét.

Másik oka — s ezzel ki is merítette az 
illető német a maga tudományát — az, hogy a 
zsidók nem kívánnak felekezeti gimnáziumot 
alapítani, mert nem újabb felekezeti korlátokat 
e m e l n i ,  hanem inkább a régieket is l e d ö n 
t e n i  óhajtják.

Az ember alig hajlandó a szemének hin
ni, mikor ezt az okot és okoskodást olvassa.

H ói uám im k  12 o ld alt tartalm as,

ALKOTMÁNY. 16. szám

újabban jelentkezett párt áldja meg, nehogy addig 
huzakodjék-vonakodjék áldásával, «mig ez a pár is 
megunja a várakozást és a zsidó fél — kikeresztel-
kedjék,?»

—  (S zegénysorsu  tü dővészesek  sz a n a tó -
rium a.) Lukács György főispán és neje kezde-
ményezésére tudvalevőleg megalakult az alföldi 
szanatóriumegyesület, melynek célja az Alföldön 
nagy számban levő szegénysorsu tüdővészes be-
tegek számára szakszerű gyógvintézetet létesí-
teni. Az egyesület, mint m ár jelentettük, véd-
nöknek fölkérte József főherceget, aki a  követ-
kező levelet intézte Lukács Gvörgyhöz:

aMéltóságos Főispán Uiam! Van szenesem Méltó-
ságod tudomására hozni, hogy ő császári és apos-
toli királyi Fölségótől, legkegyelmesebb királyunktól 
elnyertem az engedélyt az aliöldi szegénysorsu tüdő- 
be'egek szanatórium-egyesülete lölött a védnökséget 
elvállalhatni. Legyen arról meggyőződve, hogy ezen 
egyesület emberbaráti, hazafias és jótékonycélját 
szem előtt tartva, mint védnöke, érdekeit buzgóan 
fogom előmozdi'ani és annak lölvirulását legbensőbb 
őrömmel elősegíteni. Magamat kedves emlékébe 
ajánlva maradok Alcsuthon, 1902 január hó 13-án. 
Méltóságodnak őszinte úsztelője Józsei (hg.»

A főherceg elhatározása az egyesület körében 
nagy örömet keltett, m ert hathatós biztosítéka 
annak, hogy az egyesület nemes célját rövid 
időn meg fogja valósítani.

—  (Véres p isz to lypárba j.) Hannoveréből táv- 
iratozzák: Benningsen  tartományi tanácsosnak, 
Benningsen volt miniszter fiának ma délelőtt 
pisztolypárbaja volt Falkenhagen  földbirtokos-
sal. A második golyóváltásnál a golyó Benning-
sen mellébe fúródott. A sebesült állapota na-
gyon aggasztó.

— (A bécsi egyetem ről.) Hétfőn délelőtt 
kezdődött a bécsi egyetem dekanátusán a Lem- 
bergből jö tt ruthen theológusok béiralása. 
Szám uk meghaladja a 130-at, ami különös 
képet ad a fakultásnak* ahol most a tantermek 
megteltek és a szlávság nagyon felszaporodott, 
ügy halliuk, csak két szemeszterre jelentkeztek 
a  dekanátuson.

— (A közös hadsereg rendelet? közlönyének) ma
megjelent száma jelenti, hogy ő Felsége megengedte 
Fejérváríj Géza báró táborszernagy, magyar hon-
védelmi miniszternek, hogy a bolgár kaionai 
érdemrend nagykeresztjét elfogadtassa és visel-
hesse. Kinevezte továbbá ő Felsége Hoff mann Hugó 
vezérkari ezredest, a magyar kir. honvéd törzstiszti 
tan olyam parancsnokát, a magyar kir. honvédelmi 
minisztérium II. ügyosztályának vezetőjévé. A magyar 
kir. honvéd törzstiszti tanfolyam parancsnokságának 
ideiglenes vezetésével Hazai Sámuel vezérkari ezre-
des, a tani olyam tanára biza'ott meg.

— (Erdö-hitbizomány.) Kemény Kálmán báró és 
neje Bánffy Polixéna bárónő maros-vécsi uradal-
makból hitbizományt alakítottak. A hivatalos lap 
már legközelebb közli a ldiáiyi leiratot, melylyel a 
hitbizomány alakítását a korona jóváhagyta. Eidekes 
jelentőséget ad a dolognak az, hogy ez az első erdő- 
bitbizomány, mely már az uj rendszer alapján léte-
sült. A kormány álláspontja e tekintetben ugyanis az 
volt, hogy szakit az eddigi rendszerrel és az erdő- s 
nemzetiségi vidékeken hitbizományokat cs nál, hogy 
a magyar föld idegen kézre jutását e veszélyeztetett 
pontokon lehetőleg megakadályozza.

— (Egyetemi élet.) A budapesti tudományegye-
tem orvoskarán holnap, szombaton fejeződnek be a 
beiratások, azontúl e hónap 22-ig az egyes tanárok-
nál való jelentkezések ejtendők meg. Az előadások 
e hónap 23-án, csütörtökön kezdődnek. Az orvoskari 
dékán a második lélesztendőben a vasárnapokat, 
ünnepnapokat és a csütörtöki meg szombati napo-
kat kivéve naponkint délelőtt 12 órától 1 óráig (ogad. 
Valószínű, hogy az egyetemen az összes karokon a 
a beiratkozás idejét néhány nappal meghosszabbítják, 
mert igen sokan vannak, akik eddigeló még nem 
iratkozhattak be.

— (úyásirovat.) Bartossik Pál nyugalmazott po 
zsony-vezekényi jubiláris kántortanitó január 12-én, 
a haldoklók szentségeinek ájtatos lelvétele után el
hunyt. Temetése nagy részvét mellett január 14-én 
ment végbe.

A Vossische Zeitung jelentése szerint Schaff er- 
Boichorst, a történelem tanára a berlini egyetemen, 
az éjjel meghalt.

Apatini Fernbach Antal bácsmegyei nagybirtokos 
ma Zomborban hirtelen eihunyt.
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— (A buschtiehradi vasút) Pürstein-Hauenstein
és Warta vonalán a tegnapi baleset következtében 
beállott forgalmi zavar, mint Prágából távirják, már 
medszünt és a forgalmat újból megnyitották.

— (A katonai beszállásolások.) A honvédelmi 
miniszter a közös hadsereg és a m. kir. honvédség 
legénységének átvonulás alkalmával szolgáltatott 
étkezésért a szállásadóknak fizetendő térítési összeg 
tárgyában körrendeletét adott ki valamennyi törvény 
hatóság közönségének. E szerint a közös hadsereg 
és a m. kir. honvédség legénységének (őrmesiertől 
és ezzel hasonló rendíokozatu altiszttől lefelé) átvo-
nulás alkalmával a szállásadók által kiszolgáltatandó 
étkezésért a katonai (honvédségi) javadalmazásból 
fizetendő térítési összeget az 19l)2-ik évre a követ-
kezőképpen állapítja meg: a dunáninneni részek-
ben negyven (40) fillérben; a dunántúli részekben 
negyenkettő (42) fillérben; a tiszáninneni részekben 
harmincöt (35) fillérben; a tiszántúli részesben 
harminchat (36) fillérben; a Királyhágóntuli részek-
ben harminckettő (32) fillérben; Horvát-Szlavon- 
országban harminchét (37) fillérben; Budapest szé-
kesfővárosban ötvenkettő (52) fillérben; Fiúméban 
ötvenkettő (52) fillérben; Kassán negyvennyolc (48) 
fillérben; Kolozsváron negyvenegy (41) fillérben; 
Nagyszebenben harminchat (36) fillérben; Pozsony-
ban ötvenöt (55) fillérben; Temesváron negyven-
négy (44) fillérben; Zágrábban negyvenhárom (43) 
fillérben.

— (Zsidó gim názium ok.) A «Zemplén»-ben 
Klein Simon dr. igen figyelemre méltó cikket ir 
a zsidó gimnáziumokról. Tudomása szerint a 
zsidók Budapesten körülbelül 2 millió koronányi 
tőkével zsidó gimnáziumot akarnak alapítani. 
Klein Simon dr. szerint ‘ ez : «hazafíatlan. anti-
szemita dolog». Kérdi továbbá, «mi bántódása 
van a zsidó tanulónak a keresztény gimnáziu
mokban?» Egyben kijelenti, hogy nem hiszi, 
«hogy a zsidó gimnáziumot komolyan gondolnák 
az illetők». Fölemlíti a félbemaradt liptó-szent- 
miklősi zsidógimnáziumot is. És azt mondja, 
hogy ezt az iskolát olyan «uzsorás» hagyatéká-
ból akarták létesíteni, «aki egész életében egye-
bet nem tett. mint nyúzta az adósait, elárverez- 
tette utolsó holmiaikat és — koplalt. Ily módon 
félmilliót harácsolt össze.» Klein Simon dr. éle-
sen tiltakozik az ellen, hogy Magyarországon 
zsidó gimnázium létesülhessen, de legkevésbbé 
olyan gimnázium, mely a legcudarabb gazsággal 
szerzett pénzen létesülne . . . Igen ám, ha a 
többi zsidó is igy gondolkoznék!

— (Rendelés a szegénysorsu beteg gyermekek
nek a Rókus-Kórházban.) A székesfővárosi Szent- 
Rókusközkórbázban szegénysorsu beteg gyermekek 
számára a nyilvános ingyenrendelések e hó 22-őn 
kedden (délután 4 —5 óráig) kezdődnek.

— (Felfedezett római temető.) Érdekes felfedezés 
történt a németországi Praunheim község határában. 
Földmunkáíatok közben egy régi római temetőre 
bukkantak. Ez a temető, amint a folytatott ásatások-
ból kitűnik, Németország egyik legnagyobb római 
temetője. Eddig, jóllehet, még csak a kutatások ele-
jén tartanak, több mint 150 sirt találtak. A sírokban 
nagyon érdekes leletekre akadtak: mint római fegy-
verekre és vasékszerekre. A kutatások iránt nagy az 
érdeklődés a szaklérfiak között.

— (Gyilkos katona.) Stefanov Sándor, a szegedi 
46-os gyalogezred közlegénye, Szent-Eleméren vol* 
szabadságon. Ott a korcsmában vitézi dicsekvésből 
verekedésre került a dolog, s Stefanov, oldalfegyve-
rével leszúrta Czankó Péter parasztlegényt, aki ször-
nyet halt. Stefanov, még többeket megsebesitett. A 
gyilkost el ogták és a katonai íogkázba szállították.

— (A Muselino elleni vádlevél.) A Iuccai ál-
lamügyész már elkészítette a Muselino elleni vád 
levelet. A vádlevél szerint Musolino hét gyilkosság
gal, öt gyilkossági kísérlettel, két rendbeli rablással, 
három súlyos testi sértéssel és négy rendbeli ható
ság elleni erőszakkal van vádolva. A Musolino által 
meggyilkolt emberek a következők : Francesco Sidari, 
Agostino Carmine, Ste ano Zoccoli, Pasquale So- 
ranno, Alessio Cbierico, Pietro Ritrovati, Fran-
cesco Marti, Francesco Zirilli. Musolino bűntársai-
ként a következők vannak vád alá helyezve: szere-
tője, Parpiglia Rocco, továbbá Giovanni Jati és Ste- 
lano de Lorenzo.

Szombat, 1902. január 18.

—• (Tél az országban.) Az egész országból jelentik, 
hogy a tél bekövetkezett. Erdélyből és a Felvidékről 
nagy havazást jelentenek. Szatmárott a hőmérséklet 
19—12 R. fokra szállott a fagypont alá. Ma nagy hóvihar 
dühöngött egész Szatmármegyében, s az utakat any-
ujára beíutta a hó, hogy sok helyütt megszakatt a 
kocsi közlekedés. A gyümölcslék az eddigi enyhe 
időjárás következtében kirügyeztek, de a most bekö-
vetkezett erős hidegben, a rügyek mind lefagytak, s 
igy most gyümölcstelen nyárra van kilátás.

— (Detektívek a  hangversenyteremben.) Leg-
utóbb többször megtörtént, hogy a hangversenyeken
zsebmetszők íürakodtak a közönség soraiba s ellop-
ták egyik-másik ember óráját és láncát. A főkapitány 
intézkedésére ezentúl minden hangversenyen és tánc- 
mulatságon titkos rendőrök fogják szemmel tartani a 
zsebmetszőket.

— (Elütötte a személyvonat.) A Szabadka és 
Zombor közt közlekedő személyvonat ma éjjel el-
ütötte a pályatesten áthaladó Dudás Lajos, bajnoki 
gazdát. A szerencsétlen embernek a robogó vonat a 
fejét teljesen összeroncsolta, ugv, hogy nyomban 
meghalt.

— (Rövid hírek.) Megunta az életét egy Vizber-
ger Mária nevű cselédleány, aki a Rottenbiller-utca 
3. száma alatt szolgált; ma reggel foszforoldatot 
ivott, aztán leugrott az első emeletről az udvarra. A 
mentők a Rókusba vitték. — Kifosztották ismeret-
len tolvajok Góbéi Ödönné Mánautoai lakását; 
Dörfler Ferenc zöld a-utcai vendéglőjéből elloptak öt 
korona készpénzt és hét üveg bort. — Síkos ut. Az 
Irányi-utcai gyalogjárón elesett ma özvegy Mayer Jó- 
zselné s jobblábát törte. A Rókusbán ápolják. — 
Sterner József könyvkereskedő leugrott a Teréz- 
köruton a villamosról, a földön megcsúszott s több 
belven megsérült. Lakására szállították. —  Ellopott 
kocsi. Ismeretlen tolvaj ellopta ma reggel Kalten- 
ecker József majoros tejeskocsiját és lovát. — Föl-
ismert halott. A szegedi gyorsvonaton Budapest 
közelében meghalt a minap egy utas. A rendőrség 
kiderítette, hogy a halott Rollay István, sátoralja-
újhelyi születésű ötvenhat esztendős lugosi gyógy-
szerész. ____

Visszaélések a hadseregszállitások 
körül.

Budapest, jan . 17.
By cimü mai cikkünket a félhivatalos «Magyar 

Nemzet» ezzel a «cáfolat»-tal tiszteli m eg:
«Egyik laptársunk több Ízben szóvá tette már és 

ma is szóvá teszi a hadsereg és a honvédség részére 
való különféle szállításokat s főleg a honvéd-szállítá-
sok kapcsán azt imputálja, hogy azok nem mindig a 
legjutányosabbak, hogy némely cikkért a honvédség 
majd kétszer annyit fizet, mint amennyiért azt más 
megkaphatná. Ezek a közlemények elejétől fogva a 
legtendenciózusabb valótlanságok. Hogy a honvé-
delmi kormány az állam pénzén történő vásárlások-
nál a legjobbat választja, az talán csak nem igaz-
ságtalanság !»

Köszönjük szépen. Állítani egy másik állítás
ról, hogy az «valótlanság» (hozzá még tenden-
ciózus is).: ez még nem cáfolat. Ez csak egy 
kontraállitás, amelynek ezennel tisztelettel re- 
kontrát mondunk.

Mi mai cikkünkbe^ állilottuk, hogy a honvéd 
minisztérium az Österreicher Márton cégnek 
kilenc koronát fizet métermázsánként a Buda-
pestén állomásozó honvédhuszárok lóállományá
nak szállított szénáért.

Á llíto ttuk, hogy a székesfővárostól Öster-
reicher és strohmannjának (ez a Strohmann 
nagyon stilszerü, m ert széna szállításról van 
szó) jobb minüségő  szénáért öt koronát fizet 
métermázsánként, tehát négy koronával keve
sebbet, mint amennyit Österreicher ur a hon- 
védminiszteriumtól kap rosszabb minőségű 
szénáért.

Mi állítottuk, hogy Österreicher szerződéséi 
a honvédminiszterium a megkötés után rövid 
időre újabb három évre meghosszabbították.

Mi állilottuk. hogy a  nyári, illetve őszi had-
gyakorlatokra 30 százalék feliilfizetés eszközlő- 
dőlt Österreicher ur részére.

Mi állítottuk, hogy egy fővárosi vállalkozó az 
Österreicherénél 50 százalékkal olcsóbb aján
latot akart benyújtani, járt is ezért a honvédmi- 
niszteriumban, de ott azt a  «felvilágosítást» 
nyerte, hogy a szállítás már ki van adva *kéz 
alatt.»
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K i le s z  a z  e ln ö k ?

Választási Mozgalom
a zsidó hitközségben.

Weinmann Fűlöp a jelölt.
A z 5667-ik i zsidó ujesztendei ünnep al-

kalm ával a tem plom okban szorongó zsidóság  
erősen tárgyalja a h itközségi elnökválasztás 
esélyeit. A  választás október 14-én fog m eg-
történni. E m lékezetes m ég, hogy az elnöki 
állás betöltésére már szavazás is vo lt a h it-
községben. Tavaszszal történt, hogy az elö l-
járók elnökválasztani összegyűltek. Akkor két 
je lö lt v o lt: Weisz B erthold és Weinmann 
Fülöp s a választást nagy agitáczió előzte  
meg. A z eredm ény az lett, hogy a szavazás-
nál W einm ann és W eisz egyenlő  szám ú vó 
tum okat kaptak.

Időközben Weisz B erthold  a jelö ltségtő l 
visszalépett, ú g y  hogy m ost már m inden való-
színűség szerint egyhangúlag fogják Wein
mann Fülöpöt m egválasztani. D e az elnöki 
állás m ellett betöltendő a pénzügyi és az 
oktatási elöljáró állása is. A z elsőre ezideig  
csak HatvanyDeutsch J ó zse f van jelö lve. 
A  másikra Bullái Lajos dr. m iniszteri taná-
csos és Grauer V ilm os dr. vannak kandi-
dálva.

K ettejük  között erős küzdelem  várható.
E gyéb ként a m ost választott tisztviselők  

m egbízatása már egy  év  m úlva lejár, mert 
akkor a h itközség valam ennyi tisztviselőjét 
újra választják.

W einm ann Fiilöp programmjában két ki-
em elkedő m ozzanat van: az uj templom és a 
zsidó gimnázium kérdése. K iderült ugyanis, 
hogy az az uj és óriási költséggel építendő  
templom, m elyet a Lipótvárosban terveztek , 
nem fe le lhet m eg az igényeknek. Ezért, noha 
a lipótvárosi tem plom  számára a főváros már 
te lk et is adott, jobbnak látszik, ha a Ferencz- 
vagy  Józsefvárosban, .vagy  két m ásik kül-
városban egy -egy  tem plom ot építenének.

Ú g y  hírlik, hogy W einm ann Fülöpnek a 
m iniszterelnökhöz való barátságos viszonya  
folytán  sikerült Wekerlétöl az Angyalföldön 
emelendő templom számára az ingyen telket 
kieszközölni. A  kerületi tem plom  építése an-
nál szükségesebb, m ert a főváros zsid óhitű  
lakossága az utóbbi harm incz esztendő alatt 
m egduplázódott, s ig y  üdvös volna a zsidó-
ság szempontjából, ha az angyalföldi templom  
m ellett m ég a Ferencz-, va g y  Józsefvárosban  
is építenének egy  templom ot.

H ogy  mi történik a lipótvárosi telekkel, 
arról m ég egyelőre nincs döntés.

A  m ásik kérdést, a zsidó gim názium  
kérdését is m eg akarja oldani W einm ann. 
Ennek a gim názium nak czéljaira tudvalevő
leg  három alapítvány áll a zsidó h itközség  
rendelkezésére. A  Freystádtler-féle, a W ahr- 
mann-féle és a Taub-féle. K ülön-külön m ind-
egy ik  csekélyebb, sem hogy belőle a zsidó 
gim názium  felépíthető és fentartható le tt  
volna. W einm ann egyesíten i akarja a hármat 
— igy két millió háromszázezer korona kerülne 
együvé — s ig y  egy  nagyszabású zsidó közép-
iskola m tgalliotását tenné lehetővé.

D e ha akadálya támadna az egyesítésnek, 
akkor két alapítványt, W ahrm annét és Taubét, 
arra fordítana, hogy a m ostani zsidó polgárit 
n égy  osztályos gim názium m á alakítsa át.

W einm ann programmja a zsidóság köré-
ben igen  népszerű, ezért rem élhető, hogy ellen
jelöltje egyáltalán  nem  akad.

---------------------------« a « * ----------------------------------

Utazás Bérezi halála körül.
■ I o " .

A z  ö n g y ilk o s s á g  o k a i.

Nem tellett a fizetéséből.
Bérezi Béla öngyilkossága körül csak nem 

akarnak lecsendesedni a hullámok. Az öngyilkos 
rendörtanácsos vádjai a nyilatkozatoknak való-
ságos tengerét idézték elő. Boda Dezső dr. fő
kapitány és Pekáry Ferencz főkapitányhelyettes 
már tegnap nyilatkoztak. Ma megszólal a két de-
tektív, Bogdán Zoltán és Kádár János is, a ki-
ket Bérezi a belügyminiszterhez intézett kérvé-
nyében azzal vádolt meg, hogy ők egy általuk 
elő nem tett tanúvallomást aláírtak.

Kijelenti Bogdán és Kádár is, hogy ebből 
egyetlen szó sem igaz és a mit Bérezi rájuk vo-
natkozólag előadott, az az első szótól az utolsóig 
hazugság.

Az öngyilkosság okai körül pedig még na-
gyobb a kavarodás. Ma már körülbelül bizonyos 
hogy Bérczit nem csupán az általa emlegetett 
igazságtalan hajsza kergette halálba. Halálának 
okait nem sértett önérzetében és az ellene indí-
tott fegyelmi vizsgálatban, hanem életének egyéb 
körülményeiben, nevezetesen vagyoni viszonyaiban 
kell keresni. Ezekről a rendőr főkapitányság egy

előkelő tisztviselőié a következőket mondotta tudó
sítónknak :

— Bérezi Béla rendőrtanácsos állandóan ren
dezetlen anyagi körülmények között élt. Fizetése 
ugyan meglehetősen magas volt, legnagyobb része 
azonban folytonosan le volt tiltva, úgy hogy a 
pénztárból havonként csak 138 koronát vehetett 
fal, a mi viszonyaihoz és igényeihez képest na-
gyon kevés volt neki. Ehhez járult még az, hogy 
elvált feleségeinek a nekik megitélt tartásdijakat 
kellett fizetni. Még pedig első nejének havonként 
60, második feleségének havonként 80 koronát s 
e mellett fiait is állandóan támogatta.

Mindez pedig havi 138 koronából nem tel-
lett. Kénytelen volt más jövedelmi források 
után látni.

Az újságot apróhirdetés rovatában állítólag 
hirdetéseket tett közzé olyan tartalommal, hogy 
erkölcsileg romlott és vagyonos hülye vagy elme-
beteg gyermekeket előkelő rendőrtisztviselö mér
sékelt díjazásért maga mellé vesz. S a mig máso-
dik feleségével élt, volt is állandóan nála hat 
nyolez ilyen gyermek. Ezek között volt Singer 
Rezső is, a ki nem volt nevelt fia s a kire maga 
is hivatkozik Andrássy belügyminiszterhez intézett 
beadványában. Ez a gyerektartás aztán havonként 
2000—4000 koronát jövedelmezett neki. Ettől is 
elesett azonban, mikor második nejétől elvált.

Ekkor úgy segített magán, hogy kisebbszerü 
bűneseteket készakarva megtett nagyoknak, s 

hogy a nyomozás végett vidékre utazhasson, nagy 
összegű pénzeket vett fel, a melyekből szépecskén 
takaritgatott. Mikor azonban Pekáry főkapitány 
helyettest bízták meg a gazdasági hivatal vezeté-
sével is, ez átlátott a Bérezi szitáján, kisebb 
összegeket utalt ki neki, úgy hogy ezekből már 
nem igen tellett nagy szükségleteinek fedezésére. 
Ez okozta azt a nagy feszültséget, mely Bérezi 
és Pekáry közt már évek óta fennállott s való-
színűleg ez az oka annak is, hogy támadása fő
képpen Pekáry ellen irányult.

Bérezi Béla holttestét tegnap este kiszállí-
tották a kerepesiuti temető halottasházába, a hol 
díszes ravatalon helyezték el. A ravatalt délszaki 
növények övezik és mellette gyászhuszárok és 
rendőrök állanak diszőrséget. A ravatalra ma dél
előtt folyamán több koszorút küldöttek, többek 
között a család, az elhunyt elvált neje, a rend-
őrség és mások.

7 a v a $ 2
Irta: Hegedüs-B ite  Gyula

Édes, a percet futni ne hagyjuk,
Mert itt a tavasz, testünk tavasza, 
Ereinkbe a vér mámorba pezseg,
Ma vérünkbe szállt az Isten maga.

Nem érzed lázas, pogány izzását, 
Nem érzed istent forró testedben ? 
Teremtés lángja nem lobog benned, 
Nem éget, nem mar egyre, szünetlen ?

Édes, a nerczet futni ne hagyjuk! 
Vagyunk ma büszke, dölyfös istenek, 
S ki tudja, hátha holnap a többi 
Elbukott isten mirajtunk nevet ?

Most még a miénk az erő, a láng, 
Ebben o perezben istenek vagyunk,
S ki tudja holnap hátha bágyadtan 
Erőnk’ siratva vonszoljuk magunk?

Eeiidizés előtt félpohár
SC H íV lID T H A U  ER-féle radio activ

A  k in to rn á s .
Irta: Schaechter Mózes.

A nagy piacz közepén áll a kintornás és fél-
kezével hajtja a hangszekrény fogantyúját. Fiuk 
és leányok, férfiak és asszonyok gyűlve gyüle
keznek köréje, hogy hallgassák, a mint játszik 
hangszerén és dalt énekel hozzá ütem szerint.

Igaz, nem minden kintornás egyforma. Talán 
a hányán vannak, annyifélék, de ilyen szomorú 
képüt, fájdalmas tekintetűt még egy város sem 
hallott játszani.

Csak forgatja hangszerének forgatóját és 
csak úgy folynak belőle a méiabus melódiák, 
melyek szomorú érzéseket váltanak ki a hallgatók 
szivéből. Valamennyiök arczán komolyság ül és 
ha panaszteli hangja összecsendül a bánatos dal-
lamokkal, mindmegannyi szemből patakmódjára 
erednek meg a könyek.

Minden szom feléje néz; ő pedig senkit sem 
láthat, fejét félrehajtva, egykedvűen áll helyén, 
mintha csak gondolatai valahol a távolban jár-
nának, messze, eoy másik világban; nem illeti 
meg semmi, a mi körötte van, nem törődik az 
emberekkel, a kik körülötte állnak, rámutatnak,

még kintornájáról sem tud, melyből az ö keze 
csalja ki a hangot; ösztönszerüen hajtja a fo-
gantyút, de néha énekre nyílnak ajkai és szív* 
szaggató szavakkal kiséri a dallamot:

Ó, m ikor m ég lá t ta la k  te  fény,
M ilyen  boldog vo ltam  akkor é n !

Erre elhallgatott megint. Körülötte is csend 
van. Mindenki a hangszer játékába elmélyedve áll, 
komoly arczára bámul, lesi a szomorú hangokat, 
az ő lelkét pedig a múlt emlékei töltik el.

Bizony, boldog volt akkor ö . . .  Gazdag nem 
volt soha életében . .  . Egy boltocskából állt a 
vagyona. . .  de a benne levőt magáénak mond
hatta . . .  havonként a házbért pontosan fizette. . ,  
szükségletét megszerezte békességgel. .  . mily bol-
dog volt, mikor este boltjából hazatért! . . . be- 
ezézgetett kedves felesége . . . imádott, kedves kis 
gyermekei! . . .  Ó minő boldogság volt az egy
kor ! . .  . És ma ? . . .  Hova lett ez mind ? . . .

Szive e gondolatnál összeszorul, arcza még 
jobban elfonnyad, a két üregből, melyből egykor 
derült szempár gyönyörködött a nap fényében, 
két nehéz könycsepp gördült le és halk, panaszos 
hangon énekli tovább:

Mig a rablók egyszer csak jövének,
Rabolva, dúlva mindent elvivének . , ,

az elrontott gyomrot 2 — 3 óra alatt teljesen rendbe hozza
H asználata valódi áldás gyomorbajosoknak és székszornlásban azon vedéin 
nek, Kútkezelőié* K om áromban. Kaphatóm lndenüttnU és nagyüvegben,

íz Operában a «Krisztus-oratórium«-ot adják 
Kerner István karnagy vezetésével.

* Bérezik Árpád a Magyar Urinők Ottho- 
íáért. A Magyar Urinők Egyesülete e hó 14-én, 
ízombaton este hat órakor tartja második 
elolvasó és művészestélyét a régi képviselőház 
érmében, melyen Bérezik Árpád kiváló iró 
elolvassa egyik novelláját. Ezt követi Serák 
víárta és Párdy Jenő szólószáma és Gerzsó 
Angéla zongorajátéka.

* A Magyar Színház újdonságai. A Magyar 
Színház igazgatósága az Országos Magyar 
ijzinészegyesület ügynökségétől megszerezte 
Tolsztoj hátrahagyott darabjának, az «Élő 
halottinak előadási jogát. A darab bemutató 
előadása négy nappal ezelőtt volt a moszkvai 
művészeti színházban. A drámának, amely 
Vajda László magyar átdolgozásában köz
vetlenül a «Princ« cimü vígjáték jövő heti be-
mutatója után fog színre kerülni, ez lesz Orosz-
országon kívül a legelső előadása.

* Rotschild Henri színmüve. Després 
Suzanne első fellépése, amely hétfőn lesz a 
Vígszínházban, egyúttal premiér-est is lesz, 
amennyiben Budapesten először kerül szinre 
a «Rivalda« (La Rampe), Rotschild Henri sokat 
emlegetett színműve, amely a párisi Gymnase- 
szinházban száznál több előadást ért meg.

* «A vasgyáros« Újpesten. Ma este került 
szinre először telt ház előtt «A vasgyáros«. 
A címszerepet Lévai Elemér pompásan ját-
szotta meg. A női szereplők közül kivált Zádor 
Ilonka. A többi szerepeket Pálma Boris,Lukács 
és Simonyi játszották.

1911. október 13., péntek.

F Ő V Á R O S I  Ü G Y E K .
— Magyar építészek a külföldi vélemény-

ről. Budapest városrendezéséről a jelenleg 
Budapesten időző két külföldi szakértő, Jansen 
Hermann és Sarrien tudvalevőleg elitélőleg 
nyilatkoztak. Erre a véleményre most meg-
teszik megjegyzéseiket a magyar építészek is. 
Ybl Lajos például ezt mondja :

— Mondhatnám, hogy minden terv, min-
den intézkedés ad hoc történik és ezekben az 
intézkedésekben nem is annyira az eset, a 
tárgy, hanem inkább a személy a fontos. Tény, 
hogy Budapesten össze-vissza építenek és a 
jelenlegi építési irány n^m felel meg egy fejlődő 
város építési programmjának. Az olcsóság a jő 
és a szépészetit teljesen háttérbe szorítja az 
üzleti spekuláció.

Pecz Samu igy nyilatkozott:
— A szabályozási terveknél mindig a 

dolog kivitele okoz nehézséget és ha valami 
üdvös terv meghiúsul, annak mindig pénzügyi 
háttere van. A Magyar Mérnök- és Építész- 
Egyesület már évek óta viaskodik, de siker-
telenül, mert az illetékes körök a mi szavunkat 
mindig különvéleménynek tekintették és meg-
születésre nem méltatták. Most külföldi embert 
hívtak meg, aki ugyanazt mondotta, amit mi, 
de talán nagyobb tekintélyével elhatározó lö
kést fog adni a mi mozgalmunknak.

Krátky János műszaki tanácsos véleménye 
a többek között ez :

— Idővel talán az emberek maguk is 
rájönnek arra, hogy az Ízléstelen építkezés 
senkinek nem használ és a környéken lévő 
művészi épületeket is tönkreteszi. A bajok 
nagy részben korrektúrát fognak találni az 
uj építészeti szabályzatban, amely most a köz
munkák tanácsa előtt fekszik és amelyet ott 
nagyon behatóan tanulmányoznak. Azt hi
szem, hogy az uj építészeti szabályzat már a 
jövő év elején életbe fog lépni. Különben minden
ben igazat adok Jansennak.

— A főváros árucsarnokai. Azok között az 
intézkedések között, melyeket a főváros az 
élelmiszer drágaság leküzdésére akar fordítani, 
szerepel az a terv is, hogy a főváros maga vásá-
roljon nagyban élelmiszereket a termelőktől és 
közvetlenül adja el a fogyasztóknak. Ezzel az 
eljárással azt a különbözetet akarja megszün
tetni a fogyasztók javára, amit a három-négy-
szeres közvetítés okoz.

Az ügyosztály a tervet akképp akarná 
életbeléptetni, hogy a nyílt piacokon városi 
árucsamokokat állít fel és azokban árusittatná 
a városi élelmicikkeket. Az árucsamokokat: 
az I. kerületben: a Vár, Krisztina-tér, Tabán és 
kelenföldi; a I I .  kerületben: a szénatéri: a I I I .  
kerületben; a  Kolosi és Flóriántéri; a VI.

B U D A P E S T .

kerületben: a Ferdinándtéri (Leheltér); a
I X . kerületben: az országos vásártéri; a X. ke-
rületben: az Orczy- és Marczibány-téri nyílt 
piacokon állítják fel. A beszerzésre a főváros a 
már meglevő szervezeteken (vásárpénztár, 
vásárcsarnok-igazgatóság, vásár-igazgatóság, 
hatósági közvetítő stb.) kívül megfelelő uj 
szervezeteket létesítene. Az ügyosztályban 
FolkusMzy Lajos tanácsos elnöklésével szaka-
datlanul tárgyalnak ennek a nagyszabású terv-
nek a létrehozásán s ma már annyira előre-
haladtak a tárgyalások, hogy az intézmény 
életbeléptetése már november hónapjában 
várható.

— A budai villamos közlekedés javitása.
Mint tudvalevő, a Ferenc József-hid budai 
oldalán, a Gellért-téren, a közúti villamos 
vágányhálózata kettéágazik és az egyi oldalon 
a budai belső körúti, a másikon pedig a kelen-
földi forgalmat bonyolitja le. A két vágány-
hálózat között eddig nem volt meg az össze
köttetés és igy a társaság nem felelhetett meg 
a budai lakosság ama kívánságának, hogy 
Budáról Kelenföldig átszállás nélküli forgal-
mat létesítsen. Azok a tervek, amelyeknek 
ma tartották meg a közigazgatási bejárását, 
Dezseőffy Aurél dr. miniszteri osztálytanácsos 
vezetésével, ezt az eddig észlelt hiányt kikü-
szöböli. A bizottság a terveket kiesbb módosí
tással, amelyhez a társaság hozzájárult, el-
fogadta, majd a helyszínére ment az építkezés 
részleteinek megállapítása céljából. A főváros 
képviselőjének javaslatára kívánatosnak jelez-
te a bizottság, hogy a vágányösszeköttetési 
munkálatokat a Ferenc József-hidi felsőveze-
ték munkáival kapcsolatosan hajtsák végre.

— A Hungária-köruti uj Dunahid. Az
összes budapesti Dunahidak között a Margit- 
hid van a legnagyobb mértékben túlterhelve, 
ugyannyira, hogy óriási forgalma csak állandó 
torlódások és forgalmi zavarok árán bonyolít-
ható le. Minthogy ez a helyzet a közel j övőben 
a Lánchíd elzárásával még súlyosbodni fog, az 
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés azzal 
a kéréssel fordult a kereskedelemügyi minisz-
terhez, hogy sürgősen rendelje el a Hungária- 
körut—Óbudai uj Dunahid előmunkálatainak 
megkezdését. A Budapest székesfőváros fej-
lesztéséről szóló törvény már elrendelte a 
Hungária-köruti Dunahid fölépítését. Bár a 
törvény meghozatala óta négy év telt el, eddig 
még az előmunkálatokat sem kezdették meg. 
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés 
most arra kérte a minisztert, gondoskodjék 
arról, hogy a fontos törvény ne csak a papiroson 
maradjon és egyúttal fölkérte az összes tekin-
télyesebb budapesti érdekképviseleteket, hogy 
hasonló kérelemmel forduljanak a kereskede-
lemügyi miniszterhez.

— Nyugdíjazott igazgatók. A főváros 
tanácsa mai ülésében Berkes Imre főreáliskolai 
igazgatót, Sántha Lajos, Kiss Béla, Szetvizer 
Lajos és Jurányi János elemi iskolai igazgató
kat hivatalból nyugdíjazta.

— A Lánchíd javitása. Az illetékes körök 
végre belátták, hogy a Lánchidat gyökeres ja-
vítás által használható állapotba kell hozni. 
Ebben az ügyben ma délelőtt értekezlet volt 
a kereskedelmi minisztériumban. Különösen 
arról tanácskoztak, hogy a Lánchíd forgalmát 
milyen módon bonyolítsák le. Leginkább amel
lett foglaltak állást, hogy a javítás idejére pót- 
hidat vernek a Dunán.

KÖZOKTATÁS.
A középiskolai tanszemlyézet státus-

rendezése. Az állami iskolák igazgatói és 
tanári személyzetének státusrendezése az 
1912. évi költségvetés keretében fog végre-
hajta tn i. Vagyis az eredeti három  év he-
lyett már a jövő évi költségvetésben rendezik 
ezt a kérdést.

Uj egyetemi tanárok. A király Kuzsinszky 
Bálint dr.-t, a budapesti tudományegyetemen 
az ókori történelem nyilvános rendkívüli taná
rát nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. Mika 
Sándor dr.-nak, az Eötvös-kollégium rendes 
tanárának pedig a tudományegyetemi rend
kívüli tanári címet adományozta.

A tanítók háza. Eperjesről jelentik : hogy 
díszközgyűlés keretében avatták fel ma a sáros-
vármegyei Eperjesi Tanítók Házát, mely száz
húsz növendékre van berendezve. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztert Semsey Boldizsár 
sárosmegyei főispán képviselte. Szabó Elemér
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tanfelügyelő mondotta az ünnepi beszédet, 
délben százhúsz terítékű lakoma volt. este1 
pedig hangverseny volt a városi Vigadó tér '
meiben.

Zsidó gimnázium Budapesten. Hosszú idő 
óta húzódó terv jut rövid idő múlva megvaló-
suláshoz. Budapesten az Abonyi-utca és a 
Bálint-utca sa:kán fölépítik a zsidó gimnáziu-
mot, amelyet eddig az alapítványok körül föl-
merült bonyodalmak miatt nem létesíthettek, 
A benyújtott munkák közül Lajta Béla mű-
építész tervét fogadta el a bizottság, amely a 
tervek elbírálását végezte. Lajtát tervének 
bizonyos módosításával bízták meg s most az 
ősz folyamán döntenek a terv ügyében. A tervet 
ezután a vallás és közoktatásügyi miniszter 
elé terjeszti az elnökség, mert a gimnázium- 
alapból a szükséges költségek utalványozási 
joga a miniszteré s igy a tervhez is szava van. 
Az építkezést a jövő tavasz folyamán meg-
kezdik. Az építkezésről Weinmann Fülöp dr. 
udvari tanácsos, a zsidó hitközség elnöke 
többek közt ezeket mondotta :

— A gimnázium három alapítványból 
létesül : Freystaedtler, Wahrmann Sándor és 
Taub Salamon alapítványaiból. Sok nehézségre 
adott okot az alapítványokban kitűzött köte-
lezettségek teljesítése. A célunk az uj intézettel 
az, hogy teljesen modern, mintaszerű közép-
iskolát létesítsünk, mely semmiféle áldozatot 
ne kíméljen arra nézve, hogy föladatéit be-
töltse. A gimnázium egy, esetleg két osztályos 
lesz kezdetben, azután évről-évre fejlődik 
nyolc osztályúvá. A tanárokat a hitközség 
bizottsága nevezi ki, az igazgatót azonban meg 
kell erősítenie állásában a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek is. Az intézet ügyeinek veze
tésére a hitközség külön bizottságot alakit.

Hatvanegy község iskola nélkül. Sátoralja-
újhelyről jelentik : Zemplén vármegye közigaz-
gatási bizottságának legutóbbi ülésén Bereg- 
szászy István tanfelügyelő beszámolt a homon- 
nai tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének Je-
lentéséről, mely .perint a hatáskörébe eső terü-
leten hatvanegy községnek nincs iskolája. A tan 
felügyelő még kiemelte, hogy a többi körzetek-
ben is hasonló állapotok vannak. — Ezért 
indítványozta, hogy a vármegye Írjon fel a 
kultuszmiinszterhez, hogy a községeknek isko-
lával való sürgős ellátásáról gondoskodjék, 
miután sem a vármegye, sem a községek saját 
erejükből erre nem képesek, az egyház pedig 
szintén nem volt erre hajlandó.

Jubiláló tanítóegyesület. A szepesmegyei 
tanítóegyesület ma ünnepelte fennállásának 
hetvenötödik évfordulóját. A diszgyülést 
Kintzler Árpád elnök nyitotta meg. Beszéltek 
még Wieland Artur, Okolicsányi-Zsedényi, 
Csáky gróf és mások, majd Neupauer Mihály 
alelnök az egyesület történetét olvasta föl. Áz 
egyesület ezután folytatólag megtartotta az 
évi rendes közgyűlését.,amelynek végeztével a 
FMKE szepesmegyei választmánya tartott 
ülést. Délben százötven teritékü bankett volt.

Az irásolvasásl módszerek lexikona. Nagy
szabású és igazán hézagpótló kulturális munkát
végzett Kovák Gyula felsősegesdi római katoli
kus tanító és Szabó Károly balatonfüredi refor-
mátus főtanitó, a balatonvidéki tanitóegylet 
elnöke. Megszerkesztették az irásolvasási mód
szerek lexikonját, amely nélkülözhetetlen segítő 
könyve lesz a tanítóképzőknek és tanítóknak.

A munka célja a tanítókat kivezetni abból 
az útvesztőből, amelybe a gombamódra elsza-
porodott és jobbnál-jobbnak dicsért, különféle 
módszerek között belekeveredik egy tapasztal
tabb tanító is, annál inkább pedig egy kezdő 
pedagógus. A lexikon három kötetében vala
mennyi régibb és újabb — összesen harminckét 
módszer — be lévén mutatva, a tanítók az' 
egyéniségüknek legjobban megfelelőt választ-
hatják ki cs rendelhetik is meg, mig az ismeret-
lenül rendelt módszerek közül sokszor csak a 
hetedik, nyolcadik felel meg céljuknak. Müvün-
kön nyerészkedni nem akarunk — Írják a szer
zők felhívásukban. Elsőbben is a közügynek,' 
a tanügynek s kartársainknak akarunk hasznos 
és üdvös szolgálatot tenni. Aki megveszi mun
kánkat, az nemcsak önmagának használ, mert 
csekély befektetése bőven fog kamatozni ha-
zánk kultúrájának leltárán is, így akit csak
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fcalékkaj fölemelte, nyugdijukat biztosítja, élelmezés 
isüket megjavította, s őket megfelelő ruházattal el-
látja. Mindé kedvezményekben a most, újonnan szol. 
falatba lépő ápolók.' és ápolónők is részesülnek, s 
•oklevelet csak később kell szerezniük valamelyik kur-
zuson, ka állandóan megmaradni szándékoznak ezen, 
az életpályán.

—» (A takarékos francia  hadügym iniszté-
rium .) A párisi Viclvire című újság közölle a minap 
ti következő épületes történetei: A Lyon mellett levő 
bronl repülőtérre az a parancs érkezett, hogy f állu-
kat repülőgépet küldjenek Le Bourget-be. A pargn 
Icsot pontosan teljesítették, a kis repülőraj nekivágott 
az cguek és nemsokára eltűnt a nézők elöl. De fél-
órával a gépek eltávozása után a badügymiiiiszté 
riiufttóf az az utasítás érkezet, hogy a jepülőgépeket 
a  benzinnel való takarékoskodás vénet! vonaton kell 
Le Bourgebbc sjálUtani. A parancs csak parancs 
marad, a melyet teljesíteni kell. A táviró azonnal dol-
gozni kezdett és az eredménye a? lelt. hogy a repü-
lők Le Boyrget-bc való megérkezésük után csak ép-
pen hogy kiegészíthették már fogyatékos benzinkész- 
létüket, ujra útnak indultak és vhazarepültek Bronba, 
a  honnan azután a miniszteri utasítás értelmében a 
ibenzinnel való takarékoskodás végett azután vissza 
Szállították a gépeket Le Bomúet-bs.

(G yászrovat.) Szuchy Béla dr. pápai ka-
marás nyugalmazott katonai lelkészt an ár ju !ius
3-án meghalt Budapesten.

Özvegy Medve Kálmánná hetvenegy éves ko
rában Julius 8án meghalt. Az elhunytban Medve 
Zoltán kormánybiztos és Medve Miklós cs. és kir. 
kamarás édesanyjukat gyászolják. Temetése Julius 
10-éot lesz Domonybau.

— (A zsidó gim názium  sorsa.) Az Abonyi 
iuton jnár tetőig fölépített zsidó gimnáziumot az 
alapítványt kezelő gondnokság eladja más célra az 
Államnak, vagy a városnak, a zsidó gimnázium 
eszméjének megvalósítását pedig elhalasztja. A 
gimnáziumot Wahrmann és Freistaedtler alapít
ványaiból kezdték fölépíteni. Közben kitört a há-
ború és az építkezés költsége most mái' többszörösen 
túlhaladja az alapítványi vagyont. Ez az oka a 
tervezett tranzakciót, a mely elodázza a mintegy 
negyedszázad óla húzódó zsidó gimnázium ügyét.

— (A L iselo tte  m ásodik kiadása .) Gáspámé- 
IDdvid Margit nagysikerű biedermeier-regénye, a 
Liselotte most jelent meg második kiadásban. A 
Biedermeier-kor szentimentális hangulatait eleveníti 
l’el ez a könyv, Liselotte mély megértéssel megírt 
szerelmi történetéből egy elmúlt kor minden bájos 
szépsége sugárzik. A könyv hangulatát nagyban 
emeli az ízléses, finom kiállítás és nyolc egykorú hí-
res festmény művészi reprodukciója. Az Athcnaeum 
kiadásában megjelent könyv ára őt korona, meg-
rendelhető kiadó-hivatalunk utján is. •

— (B éo í e llá tása  lóhussal és juhhússal.) 
Mécsből jelentik nekünk: A legközelebbi időben 
(Becsnek marhahússal való ellátása körül újabb ne- 
hézsegek várhatók. Ennek következtében most a ló- 
búsra is, a mely körül fiz árdrágítók valóságos or-
giát rendeztek, a középponti vágdidsi kény szert hoz-
zák be. A lóhust, a  mely ezidöszerint kilogfamon- 
ként tizennyolc koronára is fölemelkedett, a  mar-
hahús olcsóbbfajla egységárán, nyolc koronáért 
fogják árusítani a marhahús helyeit. Juhhúst 
is adnak olcsóbb árakon póttá pláíhozúsul 
marhahús helyett. Vendéglőkben, és közös 
konyhákon csak husjegy ellenében adnak 
húst. Olyan akciót is készítenek elő, hogy a tehető-
sebb köröket az elsőrendű, lius kényszerű igénybe-
vételére szorítsák. Borjúhús és sertéshús jegy nélkül 
kapható, mert a rendelkezésen levő mennyiség kö-
zépponti vágásra nem elegendő.

—. (H adikölcsöntoiitositás.) Mielőtt ilyent 
feöt, kérjen a Trieszti Általános Biztosítótól (Buda-
pest, V., Dorottya-utca 10.) tájékoztatót. Célszerű 
újítások! Egyszerű hadikülcsőnbizíositás, vagy bal- 
esctbizjemtm sal kapcsolatos hadikölcsönbiztosifás is 
köti Käß.

I  —• (E gyesületi h írek.) A Budapesti VisAatrék 
‘EggcSktetc vasárnap délután tartotta tisztújító közgyű
lését JkBuáapMÍi Kereskedelmi és Iparkamara díszter-
mében. TŰJrfeur Miksa, udvari tanácsos elnök megnyitó 
beszédébenmelc" szavakkal emlékezett meg Liva'j Jó- 
zsefről, a magyar irodalom nagy halottjáról. Elparcn 
tálta továbbá az egyesület két tagját : Lengyel Pált és 
Fodor Aladárt. Indítványára a közgyűlés emléküket 
jegyzőkönyvben örökítette meg. A napirend előtt Listát- 
Miklós szóvá tette a cenzúra túlkapásait, a melyek a 
kormány Ígérete ellenére napról-rapra szaporodnak és a 
sajtót munkájában megbénítják. Napirenden van az új-
ságcikkek letiltása- HéfktH  Miksa elnök kifejtette, hogy 
n megválasztandó tisztikar ós választmány legfőbb fel
adata az lesz, hogy a. sajtó szabadsága ellen intézett tá-
madásokat erélyesen kivédje. Több felszólalás utált írtig- 
választották elnökké Márkus Miksát, aleluökökké: Bíró 
Lajost, Cierö Ödönt ős Szakács Andort. Főtitkár lett 
Babér Mihály, titkár Berezeg Gézi, Ügyvezető titkár 
Újvári Péter, pénztáros Persién Adám, ügyész Éfőes 
Vilmos űr., könyvtáros Losonczy Zoltán, gazda Bűnön 
Vilmos, számvizsgálók And a Alfréd, Lukács -Gusztáv 
denö, Pásslor Mihály. Azonkívül megválasztottak a- vi- 
jásztmafiy és a szociális bizottsá" tojóéit.

A Budapesti Szegénysorén Tüdőbetegek Szanató
rium  Egyesülete jn lius 21-én, vasárnap délelőtt féltizen- 
kettökor az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
palotájának tanácstermében (Vigadó-tér 1.) ta r tja  XX. 
évi rendes közgyűlését.

A Gondviselés Ápolónőket Képző Egyesület B ér
ezel Manó báró elnüklésévol vasárnap ta r to tta  évi köz* 
gyűli.- ét. Az elnöki megnyitó u tán  Mell inger Á rpád t i t 
kár ism ertette az egyesület évi jelentését. Az egyesület 
fennállása óta 104 ápolónőt képzett ki és Hka-utcai hadi- 
kórházában ÚO tisztet ápolnak. Az egyesület 51 ápoló-
nője közül hét a  harctereken, kettő  a síbesifUeket $**!.- 
litó A uguszta vonatokon, hét az újpesti m unkáskórház-
ban, a többi pedig különböző hadikórházakban teljesít 
szolgálatot. A közgyűlés végül hódoló táv ira to t küldött 
A uguszta  k irá ly i iercegaéizouynakj a? egyesület védő-
nőjének,

— (Spanyol betegség-) ellem a  szájüreg' fér- 
tötlenilcsére szopogassunk Anucoí-pasztillát.

— (Faükaporrobbauás Béea’uen h é t h a lo t-
ta l.)  Becsből jelenük nekünk: Ma, hétfőn délután
I.insbauCT puskamüves Guuipendorf-ufca 881 szám 
alatt levő üzletében és raktárában rettenetes puska-
porrobbanás történt, a melynek minden irányban 
borzasztó hatása volt s a szomszédos házakban is 
kárt okozott. X agy mén n y is ágii vadásztöltés robbant 
föl, úgy hogy a dörrenés kút óra hosszat tartott, A 
robbanásnak hél emberélet esett áldozatul, magában 
az épületben az üzlet tulajdonosa és az inas. Lins 
bauer nagyon könnyelmű volt és a töltésraktárba 
gyakran dohányozva lépett be. A szomszédos házban 
három asszony életét vesztette. Meghalt még kot asz 
szony Is, a kik a szemben levő gyalogjárón halad-
tak; a légnyomás a falhoz vágta őket, úgy hogy ösz- 
szezuzva holtan estek el. Ezek egyike Manguet nevű 
francia nő volt, a ki kdvéínelegités közben meghal-
lotta a dörrenést és kifutott az utcára, a hol a máso-
dik robbanás megölte. A katasztrófa nagy anyagi 
kárt is okozott.

— (A zsird rág ltók .) A zsirdrágiió üzleteiről 
közismert Ligeti Ignáené ujra dolgot adott a rendőr-
ségnek. Schmerling József olmüei nagykereskedő és 
városi bizottsági Tag a községi tanács megbízásával 
Budapestre jött, hogy minden áron szerezzen bár-
milyen mennyiségű zsirt. E célból 600.000 koronát 
hozott magával a nagykereskedő, akinek zsirvásár- 
lási szándékáról értesült Ligeti Ignáené. A szállítás 
körülményeire előre megállapodtak, mire Ligetiné cs 
egy Batik nevű ügynöktársa fölszólították Sehmorlin- 
get. hogy másnap délután jelenjen meg Lubi Gyula 
dr. ügyvéd Baross-utea 43. sz. alatt levő irodájában. 
Ott a kereskedő Lígetiné aláírásával ellátott nyug-
tára 210.000 korona előleget adott át, azután haza-
ment Ohnücbc és várín a zsirt. A zsír azonban nem 
jött meg. és e^frt .Schmerling megbízottját Buda-
pestre küldötte, a ki a (főkapitányságon följelentést 
tett. A bűnügyi osztályon mára idézték meg Ligeti 
Ignácuét és Batikol. Azonban, egyikük sem jelent 
meg. a 240.000 koronát azonban 25.000 korona ke-
zdési költség levonásával egy banknál deponálták'. A' 
rendőrség holnap délelőttre Liget'né cs Butik előveze
téséi rendelte cl.

■— (Marrh a-c sempés zé s H orvátországból.)
Zágrábból jelentik: Mint a zágrábi Obzor a gráci 
Tagespost nyomán Írja, a tfráci büntetőbíróságnál a 
napokban egy állatesempészeti bünpör tárgyalása 
alkalmából nagyarányú horvát állatkiviteli vissza-
éléseket lepleztek le. A horvát lapnak a kiadott cá-
folat ellenére is fenfartott híradása szerint az cuili- 
tett tárgyaláson teljes megállapítást nyert, hogy 
egymagában egy Faraidét nevű cég épixni ^  legszigo-
rúbb horvátországi áHalrekvirálás idejében .rendkí-
vül nagymennyiségű marhahúst hozott be Horvát-
országból. Egy gráci nagyvágó, kit tanúképpen hall-
gattak ki, azt vallotta, hogy neki is módjában állt 
akár 500 darab ökröt behozni Horvátországból és 
hogy csak azért nem élt az alkalommal, mert i loff-
ner. nz ismert nevű horvát marliaszállitó, 1000 koro-
nát fizettet magának az egy darab állat kiszállítá-
sára jogosító szállítási igazolványért és ahhoz ké
pest az 500 darab ökör után kizáróan csak a szállí-
tási igazolványok fejében félmillió koronát kelleti 
volna áldoznia. ' i

— (E lpusztu lt fatelep .) A Hungária-körut 
'47—49. szám alatt levő fatelepen, mely Meinhard 
Kurtnnk a tulajdona, ma hajnalban tűz ütött ki. A 
telepre, mely a Nemzeti Park mögött terül el, kivo-
nult a központi, valamint az V. és VI. kér. tüzőrség. 
Óriási mennyiségű épületfa égett cl és több órai 
munkába került, ónig a tűzoltóság a tüzet lokalizálni
tudta. A kár meghaladja a 200.000 koronát. Szinte 
lehetetlenné tette az oltást az a körüiménv, hogy a 
városnak ez a része még nincs szabályozva s iga a 
vízvezeték is hiányzik. A közeli Nemzett Parkból 
akarlak vize! hozni, de ott meg már ie volt zárva a 
vezeték. Ilyen módon a távoli Herminautról vezet

ték' a tűzoltók a vizet a veszedelem helyére, de akkor 
már a fatelep egy láng!enger voll.

— (A k ik  barackot akarnak  szedni.) Hát 
bizony sok ember van, a ki barackot akarna és sze-
retne szedni és aligha akadna valaki is, a ki arra a 
kérdésre, szedne-e szívesen barackot a fáról, azt fe-
lelné, hogy nem. A szép sárgásán pirosló barack 
csak úgy kinálgalja magát a leszedésre és különösen 
a fővárosi ember, a ki csak nagy tolongás és lökdö-
sődés u.l;án tud jó  drágán hozzájutni egy-két kiló 
barackhoz, éhezhetne' vágyat arra, hogy baracksze- 
tíéssel töltse szabad idejét. Talán érzik is sokan ezt 
a vágyat, de nehezey tudjuk megmozdulni. Ezt az a 
most trkezeü kecskeméti jelentés juttatja az 
eszüiikLe, hogy Kecskemét város polgármesteri hi-
vatalába mostanában tömegesei} jön levél ausztriai 
német kisasszonyok túl, a kik barackszcdéste ajánl-
koznak. Mit felel a szives ajánlkozóknak a polgár- 
mesteri hivatal, nem tudjuk. A fontos és érdekes az, 
hogy az ausztriai német kisasszonyok tme meglát
ják, hogyan tölthetik’ el a ir/ii sanyarú időkben a leg. 
hasznosabban nyári szabadságukat. Tudjuk, hogy 
nem régen barackszedésre ajánlkozott több tisztvi-
selő egy vidéki lap hirdetései közt cs csak a minap 
volt szó arról, hogy az árravaló diákokat a kultusz-
miniszter megbízásából az aratásban való erejükhöz 
mért segítésre buzdították és szólították föl az iskolai 
hatóságok, de mindezek a mozgolódások nagyon 
szórványosak és nincsenek kellő arányban a mi me-
zőgazdasági életünkkel. A kinek alkalma van arra, 
hogy áttanulmányozhatja a külföldi lapokai, azt 
látja, hogy mindenütt elevenebb a mozgalom ebben 
az irányban, hogy a nyári szünidőt, a ki csak leheti, 
a mezőgazdaság szolgálatában töltse el. A legjobb 
akaratú ember sem foghatja rá az ausztriai német 
kisasszonyokra, hogy ajánlkozásuk önzetlen, a meny-
nyiben hasznára óhajtanak lenni a gyümölcs szép 
és gyors betakarításával a  gazdáknak, az országnak. 
Őket egészen más tekintetek vezetik, de még sem 
veheti tőlük senki sem rossz néven próbálkozásukat. 
De a mit ők kevéstbé önzetlenül óhajtanak meg-
lenni, ugyanazt meglehetné a magyar föld iránt való 
szercletből ennek az áldott országnak sok ezer fia 
és leánya. Nem járna rosszul egyikük sem és bizo
nyára szívesebben látná az ő segítségüket a magyar 
termelő, mint az ausztriai német kisasszonyokét. 
Még csak kezdetén vagyunk a nyári szünetnek, az 
őszi betakarításig és az iskolaév kezdetéig lesz még 
munka bőven, könnyű és nehéz, több és kevesebb 
erőt kívánó, válogathat mindenki a kedve szerint. 
A ki részt vesz benne, az ország hasznát szolgálja 
és a maga gyönyörűségére dolgozik. A mikor sokkal 
kevésbbé a földhöz nőtt emberek, mint mi, nem 
annyira fvldmivcló-népek nagy szem terveket dol-
goztak ki és valósítottak meg, hogy a nyári szün-
időben minél lökben részt vegyenek a mezei műm 
kában, akkor mi mindazzal, a mi eddig nálunk c téren 
történt, nem lehetünk megelégedve. Van még munka 
a barackszedésen kívül is, jutna bőven mindenkinek!

— (K irándulók szerencsétlensége.) Pcrriá-* 
ból (Illinois) táviratozzék: A' Kolumbia kiránduló 
gőzös tegnap a köd miatt nekifutott a partnak, és 
fölbvrult.A zt hiszik, hogy 175 ember életét vesztette.

— (A  vesztegető nagykereskedő á rd rág í-
tása .) Megírtuk, hogy Neufeld Bertalan autóalkatrész 
kereskedő az árdrágilását leleplező detektívet meg 
akarta, vesztegetni, a  megvesztegetés szemtanúját pe-
dig .hamis tanuzúsra akarta bírni. A vesztegető á r-
drágító ügyében mára volt kitűzve a tárgyalás az 
V. kerületi rendőrkapitányságon. ítélethozatal előtt 
azonban áttették az Ügyet az árvizsgáló bizottsághoz. 
A tárgyalást az árvizsgáló bizottság véleményének 
megérkeztéig elnapolták.

— (A cssaló színészt letartóztatták ;.) Har-
mad fél hónappal ezelőtt Harangiig Imre besnyő- 
telki földbirtokos följelentést tett a főkapitánysá-
gon Hirsche Béla színész ellen, a  ki százötvenezer, 
koronát csalt ki tőle azon a címen, hogy a hadsci 
regnek fognak szállítani. A rendőrség Hirsche Béla 
felkutatásához fogott, de nem találta, kutatása köz-
ben még két följelentés is érkezett ellene. Az egyik 
följelentés szerint Hirsche a Rákóczi-uton levő 
Elek-féie penzióban lakott s ötvenezer korona ér
tékű ékszer és négyezer korona készpénz ellopása 
után megszökött, a második följelentés szerint pe-
dig a Weszely-féle sportüzlettői hatezer korona ér-
tékű árut csalt h l  A rendőrség tízezer korona jmal-
ma! tűzött ki a csaló kézrekeritőjének, da eredmény 
nélkül. Tegnap este a vételien a rendőrség kezére 
juttatta a szélhámost. Két postahivatalnok ugyanis, 
a kikkel Hirsche fiatalabb korában együtt dolgozott 
ti postán, az állatkertben fölismerte a csalót, a ki 
éppen kocsiba akart szüllani. A figyelmessé telt

1 rendőrörszem azonban bekísérte a főkapitányságra^

tanár javaslatára legközelebb kiírják a pályázatot az új
intézet igazgatói állására és az új igazgatóra bizzák
annak a vitás kérdésnek az eldöntését, a mely az intézet
gondnokságának legutóbbi ülésén felmerült, vájjon áz új
gimnáziumban nyolcz osztály legyene vagy kilencz. A 
gimnázium első osztályait, ideiglenesen a Wesselényi
utczai polgári iskola helyiségeiben, valószínűleg már az
őszre megnyitják.

GYÁSZROVAT.

Schrantz János, a bpesti ág. hitv. ev. német ajkú
egyház nyugalmazott lelkésze, theologiai tanár 81 éves
korában Bécsben meghalt. Az elhunyt 1868 tói 1873-ig
lőcsei lelkész volt, 1873-tól 1907-ig a pesti ág. hitv. ev.
német egyháznál működött. Az egyetemes gyűlésnek éve
ken át jegyzője volt; a király a Ferencz József lovag
keresztjével tüntette ki. Résztvett a szabadságharczban
is. Temetése f. hó 20án történt a Deák téri templomból.
A szertartást Kaczián János esperes, Broschkó Gusztáv
Adolf lelkész és Lauff G. segédlelkész végezték.

1(1. Nóvák Sándor, cserépfalusi lelkész 74 éves
korában Sárospatakon, hol szerettei körében gyógyulást
keresett, f. hó 14-én elhunyt.

Karácsonyi Miklós, a kúnszentmiklósi ref. gimn.
nyugalmazott tanára önkezével vetett véget életének 52
éves korában.

Legyen könnyű nekik a föld, hol harczaikat meg
harczolták s találjanak kegyelmet az Orökbiró trónja
előtt ! 

vallás és közoktatásügyi miniszter ugyanis leiratban
értesítette az aradi görög keleti román egyházmegyét,
hogy a fölterjesztett iskolai tantervet nem hagyja jóvá.
Tudatta továbbá az aradi szentszékkel, hogy ez iskolai
tantervet használó iskoláktól az államsegélyt megvonja.
A miniszteri leirat abban gyökerezik, hogy a tanterv a 
magyar tantárgyakra nézve eltér a miniszteri utasítástól.
A leirat következtében az aradi szentszék elhatározta,
hogy uj tantervet dolgoztat ki és terjeszt föl a közok
tatásügyi kormányhoz. Helyes. A kinek nem tetszik a 
magyar nyelv tanulása, ne akarja iskoláját a magyar
állam pénzén fenntartani.

Jótékony adományok. Az erdélyi ref. egyházkerület
igazgató-tanácsa, legközelebb tartott ülésén örömmel vette
tudomásul, hogy dr. Böhm Károly kolozsvári egyetemi
tanár és neje Márkus Margit a kolozsvári kollégium ja
vára 500 koronás alapítványt tettek ; hogy Özv. Kovács 
Antalné űzoni lakos az ottani népiskolának egy ingat
lant, a kolozsvári közhasznú takarékpénztár részv.társ.
a kolozsvári szeretetháznak 100 koronát adományozott,
s hogy Bartha Lajos aranyosgyéresi lelkész, szintén a 
szeretetház javára, 400 koronás alapítványt tett.

Felhívás leányinternátus létesítésére. A barsi
ref. egyházmegye, ez a kicsi, számban csekély, de hit
ben és lélekben erős, a viszonyok kényszerítő hatása
alatt elvileg kimondotta egy leányinternátus létesítését.
Szerény jövedelmű, nem egyszer nélkülözéssel küzdő lel
készeinek, tanítóinak nincs módjuk taníttatni, neveltetni
leánygyermekeiket. Az internátust egyelőre 20—30 nö
vendékre tervezik. A magasztos terv azonban még na
gyon távol áll a medvalósulástól. Erre a neniesczólú, ál
dásos intézmény pártolására hívja fel az egyházmegye
az egyes egyházakat gyülekezeteket, lelkészeket, taní
tókat, — minden rendű, a jót, a nemest elősegíteni kí
vánó emberbarátokat. Az önkéntes adakozások mellett
az egyházmegyei közgyűlés a részesjegyek kibocsátását
és megkisérlendőnek határozta. Egy részjegy 40 kor.,
mely egy év alatt részletekben is befizethető. A rész
jegy után kamat nem fizettetik, de harmincz év alatt,
minden évben 33 sorsoltatván ki, minden jegy kihuza
tik és 50 koronával beváltatik. Az önkéntes adakozások
és a részesjegyek jegyzése Patay Károly espereshez
(Alsószecse) küldendők, illetve jelentendő be.

Az új zsidó gimnázium az Abonyi-utczában. Év
tizedek óta gyűjt a pesti izraelita hitközség egy zsidó
gimnázium felállítására, hogy megvalósítsa Freystádtler
Antalnak, az Eszterházy herczegi uradalmak néhai bérlő
jének, továbbá néhai Wahrmann Mór öcscsének az esz
méjét. Freystádtler két millió koronát, Wahrmann Mór
öcscse pedig háromszázezer koronát hagyományozott erre
a ezéjra. A gyűjtés, de különösen a két bőkezű hagyaték
végül is lehetővé tette, hogy az új gimnázium felépíté
séhez már ez őszszel hozzáfogjanak az e czélra már
megvásárolt telkeken. A pavillonrendszerűnek tervezett
új gimnázium czéljaira a zsidó hitközség az Abonyi-utcza
7. és a 9. számú, valamint a Bálint-utcza 10. számú két
ezer négyszögöles saroktelket szerezte meg a baptista
egyházközségtől. A telkeknek balról a szent Domonkos
rendiek építendő nagy temploma, szemben a református
konvent épülete, jobbról pedig a VI. külső kerületi főgim
názium a szomszédja. A villanegyedbe kerülő új főgim
názium elvon ja majd ugyan az István-úti főgimnáziumtól
a zsidóvallású növendékeket, de ez az István-úti főgim
náziumnak csak előnyére válik majd, mert ott úgyis túl
vannak zsúfolva az egyes osztályok, a mi abból is kitű
nik, hogy az István-úti gimnáziumba jelenleg 1300 tanuló
van beírva. Mint értesülünk, dr. Kármán Mór egyetemi
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lejártával tisztelettel kérjük lapunk olvasóit, e lő -
f i z e t é s e i k m e g ú j í t á s á r a ; — hátralékosainkat
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tanár javaslatára legközelebb kiírják a pályázatot az új
intézet igazgatói állására és az új igazgatóra bizzák
annak a vitás kérdésnek az eldöntését, a mely az intézet
gondnokságának legutóbbi ülésén felmerült, vájjon áz új
gimnáziumban nyolcz osztály legyene vagy kilencz. A 
gimnázium első osztályait, ideiglenesen a Wesselényi
utczai polgári iskola helyiségeiben, valószínűleg már az
őszre megnyitják.

GYÁSZROVAT.

Schrantz János, a bpesti ág. hitv. ev. német ajkú
egyház nyugalmazott lelkésze, theologiai tanár 81 éves
korában Bécsben meghalt. Az elhunyt 1868 tói 1873-ig
lőcsei lelkész volt, 1873-tól 1907-ig a pesti ág. hitv. ev.
német egyháznál működött. Az egyetemes gyűlésnek éve
ken át jegyzője volt; a király a Ferencz József lovag
keresztjével tüntette ki. Résztvett a szabadságharczban
is. Temetése f. hó 20án történt a Deák téri templomból.
A szertartást Kaczián János esperes, Broschkó Gusztáv
Adolf lelkész és Lauff G. segédlelkész végezték.

1(1. Nóvák Sándor, cserépfalusi lelkész 74 éves
korában Sárospatakon, hol szerettei körében gyógyulást
keresett, f. hó 14-én elhunyt.
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s scoTT-fé ie felül. íze a legkellemesebb.
módszer védje . , 

irk
a
érfük"A SCOTT-féle EMULSIÓ a legkiválóbb.

fisvyennfe Egy eredet i üveg ára 2 K 5 0 f.
Kapható minden gyógytárban.
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KÖZOKTATÁSÜGY.
Zsidó gimnázium.

Budapest, deczember 27.
1,780.000 koronája van a pesti izr. hit-

községnek, melyből az alapítók rendelke
zése szerint, zsidó gimnáziumot fognak 
létesíteni. Még pedig, mint azt az uj elöl-
járóság kijelentette, nemsokára.

A hitközség ezzel első sorban haza
fias kötelességet fog teljesiteni, a mikor a 
magjrar kultúra számára uj forrást nyit 
m eg.Nyíltan és határozottan hangsúlyozza: 
az intézet a magyar kultúra szolgálatában 
fog állani; s csakis ennek van jogosult-
sága. A kérdés felvetése és sürgetése az 
E g yen lő ség  érdeme, melynek buzgó szer-
kesztője m ondotta: »Minden esztendő, mely
ben középiskolát csinálhatnak, de nem  
csinálnak, vesztett esztendő«, — mi hozzá 
íeszszük, hogy a magyar kultúrára az.

Az izraelita hitközségnek nem szabad 
késlekednie, mert mégis furcsa, hogy kö-
zépiskolák felállításával már minden fele-
kezet, még a csak 55 ezer lelket számláló 
unitárius is megelőzte őket.

Hogy ezzel szítani fogják az antisze-
m itizm ust? Ugyan m iért?

A felállítandó uj zsidó gimnázium csak 
nyilvános intézet lehet, melyben bármilyen 
vallásu növendéket fel kell venni; tandij- 
elengedés jótétem ényében felekezeti szem -
pontok figyelembevétele nélkül részesülhet 
a szoi'galmas és szegény növendék; s ha a 
többi felekezetek vetélkednek iskoláikban  
a magyaros szellem ápolásában, az ember- 
szereletre való nevelésben, a magyar mű
veltség terjesztésében: ebből az izraelita 
felekezetnek is ki kell vennie a maga 
részét.

A K a t o l i k u s  P e d a g ó g ia  legutóbbi füzeté-
ben gyűlölettől sugallt czikket olvasunk, 
melyben rámutatnak arra a tényre, hogy 
a középiskolai ifjúság csaknem egynegyed  
része izraelita vallásu. A mit, az ország 
kulturális fejlődése szempontjából, csak 
mint örvendetes jelenséget kellene felmu-
tatni, azt a nevezett folyóirat arra hasz-
nálja fel, hogy gyűlöletes szinben tüntesse 
fel a kulturális haladásra vágyó telekezetet.

Ezek a jelenségek azonban kitűnő ösz 
tökül szolgálhatnak arra, hogy az izraelita 
gimnázium felállítását sürgessék. A közép-
iskolák alsóbb osztályaiban főképp, való
ban aránytalanul sok az izraelita vallásu 
ifjúság, a f é b r i s  g y m n a s i a l i s  főképp soraik 
közt pusztit, noha a felsőbb osztályokban 
azután nagyot csappan a létszám, mert 
legnagyobb részük kereskedelmi, vagy ipari 
pályára menve, otthagyják a középiskolát. 
A megmaradt rész azonban még mindig 
sok, a tudós pályákra csakis a kiváló te-
hetségek valók, a középszerűeket elseny 
veszti a túlfeszített munka és proletáriá- 
tusba kergeti. Ez a vád azonban az egész 
magyar társadalomra is ráillik, az urhat- 
námság igazi magyar betegség.

Többször kifejtettük, hogy középisko-
lák felállításával aligha lehet ezen a bajon 
segíteni, itt sürgős társadalmi akczióra 
volna szükség. Addig is azonban — a 
mindinkább fellépő kényszerűség elöl ki 
nem térhetve — látjuk, mint kénytelen az 
állam egyre újabb középiskolákat állítani, 
sőt még a főváros iskoláit is segélyezni.

Ilyen viszonyok közt az izraelita felekezet 
ajánlatát nem szabad kicsinyelni.

A zsidó gimnáziumnak azonban nem  
lehet más, mint magyar jellege, alá kell 
őt rendelni az állami törvényeknek és meg 
kell nyitni minden felekezet előtt. Ilyképp 
szolgálni fogja, a kölcsönös megismerés 
révén, a kölcsönös megbecsülés érzését. A 
nevelés korlátolt eszközeivel terjeszteni 
fogja a humanizmus eszméit. A megszokás 
hatalmával kiirtja a társadalom terjesztette 
előítéleteket, tévtanokat és gyűlölködést. 
Emberré fogja nevelni növendékeit; még 
pedig első sorban magyar emberré!

Nyomorék gyermekek iskolája.
Valahányszor a külföldön az iskolák és 

egyáltalán a kulturális intézmények tanulmá-
nyozására megfordulok, mindig szakitok időt az 
olyan intézetek megtekintésére, a minők nálunk 
még hiányoznak. így a folyó óv nyarán Bajor- 
és Francziaországban, Svájczban és Württem- 
bergben járván, különös érdekkel tekintettem 
meg a gyógypedagógiai intézetek életét és be-
rendezését, mert nálunk ezekre csak újabban, 
azóta fordittatik nagyobb figyelem, a mióta 
W l a s s i c s  Gyula minisztériuma az iskolázás bel- 
terjesebb berendezését is programmjába vette.

így nagy érdeklődéssel látogattam meg a 
zürichi és stettini epileptikus gyermekek inté-
zetét, a melyek ma kétségtelenül legelső e nemű 
irtézetek a kontinensen. Annál is inkább érde-
keltek azok, mert nálunk is éppen most van 
tervbe véve egy ilyen intézet létesítése gróf 
Andrássy Dénes monoki kastélyában, a melyet 
az áldozatkész főur e czélra felajánlott.

De semmi sem ragadta meg annyira figyel-
memet, mint a n y o m o r é k  g y e r m e k e k  i s k o lá ja  
Münchenben, annál is inkább, mert ilyen in-
tézetre nálunk is szükség lenne, mert tudvalevő 
dolog, hogy milyen nagy nálunk az ily gyerme-
kek száma, tudvalevő, hogy azok sorsa milyen 
mostoha.

A müncheni iskola, helyesebben intézet, a 
Kleuzenstrasse egy feltűnően nagy palotáját 
foglalja el és, habár már csaknem ötven éve áll 
fenn, nálunk alig ismeri valaki. Annál jobban 
ismerik azonban Bajorországban, a melynek 
minden kormány kerületéből ideszállitják a szü
letésüknél fogva nyomorék gyermekeket s azo-
kat is, a kik valamely szerencsétlenség folytán 
váltak nyomorékokká.

Természetesen eleinte ez sem volt olyan 
nagyszerű, a minő most, hosszú idő kellett, a 
mig az idefejlődött, a mig a kormány és társa
dalom módot talált és eszközöket teremtett 
mindazokról való gondoskodásra, a kik annak 
áldásaira utalva vannak. A mint E r h a r d  Jakab 
kir. felügyelő, az intézet igazgatója elmondta, 
eleinte csak néhány nyomorék és béna gyermek 
szorongott egy szüli bérhelyiségben, mig ma 80 
fiú- és leánygyermek talál abban elhelyezést, a 
kiket 10 tanitó és tanítónő oktat, három orvos 
kezel és hét szolga lát el.

Az intézet rendeltetése a n y o m o r é k  g y e r m e 
k e k  g y ó g y í t á s a ,  o k ta tá s a ,  valamely keresetágra 
való kiképzése és elhelyezése a czélból, hogy 
a társadalomnak munkás tagjaivá lehessenek 
s ne szoruljanak könyörületre.

A felvétel feltétele a 11—14 éves életkor 
s az elnyomorodás olyan mérve, hogy az illetők 
képesek legyenek bármely, az intézetben fennálló 
kézmüvesmesterség elsajátítására és az iskolai 
oktatásban való részvételre. E végből szükséges, 
hogy az illetők látási és hallási érzéke ép 
legyen, legalább egy mozgatható kézzel bírja-
nak és járni tudjanak. A hülyék, gyenge- 
elméjüek vagy ragályos bajban szenvedők ki 
vaönak zárva.

így is megdöbbentően szomorú látvány 
ezeknek a gyermekeknek állapota. Sánták, pupos- 
hátuak, kéz-, kar-, vagy lábnélküliek, béuás, 
görbehátuak, ujjatlanok s a természet mostoha- 
ságának számtalan változataiban szenvedők lát
hatók itt egy csoportban, a kik mint tehetet-

lenek jönnek ez intézetbe és mint értelmek 
ifjak hagyják el azt 3—4 év múlva, mialatt 
hajlamaik szerinti mesterségre taníttatnak ki, 
vagy olyan képzettséget nyernek, a mivel meg-
élhetésük biztosítva van.

Az intézetnek külön tanterve van, a tan-
tárgyak a hit- és erkölcstanon kívül, a melyre 
igen nagy súly helyeztetik s heti 2 óra fordit-
tatik, következők: A z első csoportban : német 
nyelv, heti 5 órában, felöleli az olvasást (gépies 
és értelmes olvasás) és az olvasottaknak elmon-
dását ; nyelvtant, az írásjelek ismertetésével s a 
mondattan alapjaival, a helyesírást s annak 
kapcsán az írásbeli gyakorlatokat, egyszerűbb 
fogalmazási gyakorlatokkal; a számtan heti 4 
órában, a 4 alapművelet begyakorlását, pénz
nemek, mértékek ismertetését megfelelő gyakor
latokkal; a földrajz heti 1 órában, annak alap-
fogalmait, Bajorország földrajzát, a föld öt 
részének és vizeinek rövid ismertetését és Német-
ország felosztását; a történelem heti 1 órában, 
Német és Bajorország történetének legfőbb 
eseményeit; a természetrajz heti 1 órában, az 
állat- és növénytant; a szépirás heti 1 órában, 
kis és nagybetűk Írását gót és római betűkkel; 
az ének heti 2 órában, a hangjegyek ismerte-
tését. A heti órák száma tehát 17.

A II. csoportban: a német nyelv heti 5 
órában felöleli az olvasást hangsúlyozva, na-
gyobb sulylyal az értelmezésre s az olvasottak-
nak szóban és Írásban való reprodukcziójára, 
költemények betanulását és előadását, a nyelv
tant, kiindulva a bővített mondatból, a szótan 
rövid ismertetésével s az Írásjelek helyes alkal-
mazásával, az írást diktandó-irással, idegen szók 
ismertetésével, írásbeli dolgozatokat, a melyek 
kisebb elbeszélésekre s a tanultak leírására ter-
jednek ; a számtan heti 2 órában,’ a közönséges 
és tizedes törtek ismertetését, viszony- és arány- 
számitásokat: a földrajz heti fél órában, Európa 
általános ismertetését, Németország részletes 
földrajzát; a történelem heti fél órában, a ke-
reszténység történetét, a lovagkort, a találmá-
nyok korszakát, a középkorban, a reformácziót 
s Bajorország történelmét II. Lajosig; a ter-
mészettudományok heti 1 órában és pedig ter-
mészetrajzból az állat-, növény- és állatvilág 
ismertetését, természettanból az egyszerű gépe
ket, a levegőt és tüneményeit s az ezzel kap
csolatos készülékeket; a szépirás heti 1 órában, 
gót és római betűk írását, arab és római szá
mok ismertetését; az ének 2 heti órában, két 
és háromszólamu dalok betanulását. A heti órák 
száma itt 14.

A III-ik csoportban: a német nyelv heti 5 
órában az olvasásból folyékony, hangsúlyos ol-
vasást s azok értelmes előadását, költemények 
betanulását és előadását, a nyelvtanból a szó
kötés és szerkezettant, Írásból a gyakoribb 
idegen szavakat és gyorsabb ütemü diktandó 
írást, Írásbeli dolgozatokul leírásokat, fogalmaz-
ványokat. leveleket; a számtanból heti 2 órában 
a törtek átidomitását, kamatszámítást, hármas-
szabályt s az ezekkel kapcsolatos műveleteket; 
a földrajzból heti fél órában a földrészek tüzetes 
ismertetését, a földteke kezelését; a. történelem-
ből heti fél órában az ógermán néptörzsek, a 
népvándorlás, a hunok, Róma feloszlása, a 
keresztes háborúk, Habsburgi Rudolf, a 30 éves 
háború, a francziaforradalom történetét; a ter-
mészettudományokból az embertant, a hangot, 
fényt, magnetizmust és villamosságot; a szép-
írásból heti egy órában ismétlés, énekből heti 
2 órában, mint a Il-ik csoportban. Heti órák 
száma: 14.

A IV-ik csoportban (csak fiuk számára) 
a német nyelvből heti 5 órában, olvasást foly
tatólagos gyakorlottsággal, a nyelvtant a tanul-
tak teljes ismétlésével és helyes alkalmazásával, 
írásból nehezebb mintaleczkék diktandó-irását, 
irodalomtörténetből a népéposzt, a költészet rö
vid történetét s az újkor legjelesebb költőinek 
életrajzát, írásbeli dolgozatot ezen ismeretkör-
ből, a számtanból százalékszámitást, a könyv 
vezetés elemeit, terület és köbtartalomszámitást, 
a német pénznemek ismeretéről az osztrák és 
franczia pénznemekkel összehasonlítva, a föld-
rajzból heti fél órában Európa tüzetes földraj-

Az 1867. évi XVII. Törvénycikk – osztrák-magyar kiegyezés részeként 
– a következő megállapítást tartalmazza: „Az ország izraelita lakosai, a 
keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt 
jogosultaknak nyilváníttatnak.”
A hazai zsidó – főként vagyonos – polgárság jövőjének megalapozására 
kívánt törekedni, amikor a továbbiakban Eötvös Józsefnek „a népiskolai 
közoktatásról” rendelkező 1868. évi XVIII. Tc.ből, valamint Trefort 
Ágostonnak „a középiskolákról” intézkedő 1883. évi XXX. Tc.ből felekezeti 
és polgári iskolák alapításának lehetőségét olvasta ki.
Bár a polgári értelembe vett zsidó és keresztény egyenjogúság a hétköznapi 
valóságban csak lassú folyamat lehetett az OsztrákMagyar Monarchiában, 
ám amennyiben a gazdasági előfeltételek rendelkezésre álltak – márpedig 
a hazafias és felekezeti közügyekért áldozni tudó és akaró adakozókban 
hiány nem volt - , az iskolaalapításnak nem volt törvényi akadálya.
Kármán Mór, a magyar neveléstudomány első, jelentőségében európai 
léptékű képviselője több korszakos érvényű elképzelésének tudott érvényt 
szerezni:
 az elméleti pedagógiát Magyarországon ő emelte a művelődéstudomány 
rangjára;
- az iskolai nevelés rendeltetését történelmi alapokon nyugvó erkölcsi 
feladatok megvalósításában jelölte meg, kimutatva annak társadalmi 
jogosságát, szükségességét, továbbá a benne rejlő óriási lehetőségeket;
 nemzete minden polgára számára követelte a művelődés egyenjogúságát (a 
Magyar zsidóság „többi felekezetekkel versenyezve középiskolák állításával 
szolgálatába álljon nemzeti közművelődésünknek”).
Az elképzelések megvalósítására az anyagi feltételt kövesgyűri Freystädtler 
Antal lovag akarta megteremteni, aki saját erejéből kűzdötte fel magát 
nagy pénzvagyon és birtok tulajdonosává, s mint filantróp adományozó 
vált ismertté, 1892ben végrendeletileg intézkedett, hogy vagyonából „1 
millió koronának tízéves kamatos kamatja szolgáljon egy zsidó középiskola 
(gimnázium, esetleg reálgimnázium) alapítására és fönntartására.”
Kármán Mór ösztönzése és Freystädtler Antal lovag példája hatott. Wahrmann 
Sándor1893ban kelt végrendeletében 600 000 koronás alapítványt bocsátott 
a pesti izraelita hitközség rendelkezésére, hogy az alapítandó gimnázium 
vagy reáliskola céljait elősegítse azzal a határozott kikötéssel, hogy ennek 
a középiskolának „Mózes-vallású növendékei vallásuk és a héber nyelv 
tanaiból behatóbb oktatásban részesüljenek, mint amennyit a mai napság 
középiskolai tanulóknak tanítani szoktak”.  
Taub Salamon 1895ben kelt végrendelete újabb 120 000 koronányi „izr. 
gimnáziumi alapítványt” hagyott a pesti izraelita hitközségre.

A hitközség tudatában volt az alapítványokból rá háruló kötelességnek. 
Polgári iskolájának tanári testületét olyanformán alakította meg, hogy 
annak tagjai a létrehozandó gimnáziumban is helytálljanak. A hitközségi 
tanfelügyelői jelentések is évről évre sürgették a gimnáziumot.

1902 táján, amikorra a Freystädtleralapítvány kamatai felszabadultak, 
nagy lendülettel indultak meg az előkészületek. Goldziher Ignác professzor 
és Bánóczi József az intézet gyors megvalósítása érdekében emlékiratot 
dolgoztak ki arra vonatkozóan, miként volna az Országos Rabbiképző Intézet 
főgimnáziumi tanfolyama kiegészíthető s a WahrmannTaubalapítványok 
felhasználásával teljes főgimnáziummá fejleszthető. 

Egy másik emlékiratban Munkácsi Bernát független hitközségi 
főgimnáziumot ajánlott, a hitközségi fiúiskola épületében már 1903ban 
megnyitandó első osztállyal.

Kármán Mór akkoriban több, de legalábbis két zsidó középiskolát tartott 
szükségesnek: a Wahrmann-Taub-alapítványokból egy modernebb 
gimnáziumot, francia, esetleg angol nyelv, természettudományok, valamint 
rajz oktatásával; a Freystädtler-alapítványból pedig egy „collegium trium 
linguarum”-ot, amely a latin mellett a görögöt és a hébert is fölvenné 
tanulmányai körébe.

A gazdasági nehézségeket legvilágosabban dr. Simon József ismerte föl, 
s elhárításukra azt javasolta, hogy a három alapítványt egyetlen intézet 
szolgálatára egyesíteni kell. Ezt a javaslatot 1906ban dr. Kohn Sámuel meg 
is valósította. Létrejött a Freystädtler-kuratórium és a hitközség között az a 
szerződés, amelyet 1909. április 2.án Apponyi Albert gróf, akkori vallás és 
közoktatásügyi miniszter jóváhagyott. A miniszteri jóváhagyás kikötötte, 
hogy :”a főgimnázium tanterve és órarendje oly módon állapítandó meg, 
hogy az izr. tanulókon kívül más felekezeti tanulók is végezhessék benne 
tanulmányaikat, valláskötelességeik sérelme nélkül”. (Magyar Zsidó Szemle 
1909 [XXVI]/4, 374377.)

Az így létrejött Freystädtlerféle Alapítványi Főgimnázium 
felügyelőbizottsága nem sokkal a megalakulása után kapcsolatba került 
Lajta Béla építésszel, aki 1910. január 31én négy városligeti telket is 
megjelölt, amelyek az építendő iskola számára megfelelnének. Az általa 
kiszemelt telkek között nem szerepelt az, amelyet végül is e célra megvettek. 
A megvásárolt telek ára 452 640 korona volt, területe pedig 1968 négyszögöl.

Maucha Imre
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1813  1892.

Wahrmann Sándor
1839  1899.

Taub Salamon
1822  1897.

Kármán Mór
1843  1915.

Lajta Béla
1873  1920.

BOLOND ISTÓK, OKT. 5. 1879.

Z S I D Ó  G I M N Á Z I U M .
(T ereforopulosz stik lije .)

Thanár. Kohn Dolfi, hogy van am ónak a perfeotuma? 
Kohn Dolfi. Amóresa!
Thanár. Biszt e groszer oliammer, ha azt sem todod, hogy 

|van amonak az n múlt ideje.

Kohn Dolfí. A zsidó nem ad a'multra semmit!
Thanár. Te vagy egy nagy chammer, de lehet helűled egy 

nagy deplomát.

1879

Hl, évfolyam. 47 . szám, Budapest, 1883. Péntek, február 16,

Előfizetési á rak  i Felelős szerkesztő :
£geti evre 14 írt, félévre 7 írt, negyedévre 3 írt 50 kr., egy hóra 1 fit 26 kr. G s u k á i s i  J ó l l é t

Megjelenik minden nap, hétfőn és ünnep ntánni napon lg.

Egyes szám ára 4 kr. — Hirdetések díjszabály szerint. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

IV . k erü let, k&lap-ntoa 16. szám .

M ai tá rc á n k a t  a  m ásod ik  oldalon ta -
lá l ja  a  t. olvasó.

Hazai zsidók és hazai gimnáziumok.
B udapest, íebr. 15.

Tisztelt szerkesztő u r ! Valóban kultúrtörté-
neti és felekezeti szempontból egyaránt érdekes, 
a |  fővárosi középiskolák tultömöttsége folytán 
Bndapesten aktuális jelleget öltött kérdés, me-
lyet a „ B u d a p e s t i  H í r l a p “ „ Z s i d ó -
g i m n á z i u m “ cimü vezércikkében fejteget.

Az én figyelmem is megkapták a „sine 
ira et studio“ töprengő írónak sokoldalú hozzá- 
vetései, vájjon miért nem emelnek a főváros la-
kosságának leggazdagabb elemét és tetemes 
részét képviselő zsidók a maguk költségén 
Budapesten gimnáziumot saját gyermekeik szá-
mára, akikkel tultömvék a katbolikusok, refor-
mátusok és evangélikusok alapjaiból fentartott 
fővárosi humán középiskoláink ?

Ha egyetemesebb alapra fektetjük a kér-
dést és a statisztika adataival többoldalról meg
világítjuk, elébb megkapjuk reá az útbaigazító 
és helyes feleletet.

Azt hiszem fejére találtam a szögnek, a 
vallás és közoktatásügyi miniszternek 1881. de
cemberében tanügyi állapotainkról kiadott jelen-
téséből merített adatok csoportosításával s e 
csoportosítás számaiban nyilván rejlő tanúság le-
vonásával.

Volt Magyarországnak az említettem mi-
niszteri jelentés hivatalos adatai szerént — Er-
délyt és Fiúmét beleértve, 152 gimnáziuma. Ezek 
közül tisztán katholikus jellegű vagy az állam 
által katholikus jellegű alapítványokból fentar-
tott : 90. Helvét felekezetű 30, ágostai feleke-
zetű 25, görög keleti 3, unitárius 3, egyesült 
protestáns e g y. A magyarországi zsidóság ál
tal fentartott 0 =  vagyis e g y  s e m.

Járt e gimnáziumokba összesen 34,649 ta-
nuló, kik vallásuk és az intézetek felekezeti jel-

lege szempontjából a következő táblázatban tün-
tethetők fel:

Hol?

Róm
ai kath. 

tanulók

Görög kath. 
tanulók

G
örög kele

tiek

Á
gostaiak

H
elvét

hitvallásnak

U
nitáriusok

Zsidók

Katholikus gim
náziumokban 13579 1498 1000 685 641 11 5026

Ágostaiakban 666 49 124 2550 441 1 646
Helvét vallásu 

ban 826 185 71 240 4483 27 964
Unitáriusban 48 23 13 14 90 243 24
Görög keletiben 19 19 439 1 — — 8
Egyesült protes-

tánsban 37 — — 66 65

Összegezve: 15175| 17741647Í3656,5720 2871 6727
A fentebbi táblázat tanuságos voltát még 

emeli, ha a tanulóifjúság felekezeti arányszámait 
egybevetjük, az 1880-diki népösszeirás alapján, az 
ország lakosságát alkotó egyes felekezeteknek 
arányszámaival:
s r.-kath. a lakosság 47'22°/c. ^ r -kath. a tanulók 43'25° c-a
a g.-kath- 
a g.-keleti 
az ágostai 
a helyét 
az unitárius 
a zsidó

10'83°/o, a g.-kath. 
14 07%, a g.-keleti 
8-16%, az ágostai 

14‘71%, a helyét 
0’41%, az unitárius 
4'55%, a zsidó

2-75%-a 
4-95%-a 

10-30%-a 
10.307,-a 
0-657,-a 

27-087,-a

A fentebbi rovatok összevetése minden fej-
törés nélkül kezünkbe szolgáltatja a bennök rejlő 
tanúságot.

Az ország keresztény felekezetei a töme-
geik arányában, alapítványaikból és önmegadóz-
tatás utján általuk fentartott gimnáziumokba, a 
helyi viszonyokhoz képest, fogadják be a más 
felekezetüek tanulóit és szolgáltatják egymás-
nak vissza a testvériességnek és barátságnak 
kölcsönét.

Zsidó alapból vagy adóból fentartott gim-
náziumon azonban nem tanul egyetlen keresztény 
tanuló sem, mert nem tanulhat még egyetlen 
izraelita sem, miután évi átlagban összesen 6727 
mondd hatezer hétszáz huszonhét zsidó gimná
ziumi tanuló számára nem tart fenn az összes 
magyarországi zsidóság egyetlen hnmán közép
tanodát sem, mindannyi a keresztény felekeze-
tüek filléreiből emelkedett középtanodákon él-
vezvén, a viszonzás nélkül hagyott, vendégszere-
tetet !

A lakosság arányában legnagyobb, abszolúte 
véve is mindjárt a katholikusok után következik 
a zsidó tanulóság száma. A lakosság és tanuló
ifjúság százalékos viszonyszámában épen annyi, 
mint a kálvinista, lutheránus, unitárius és görög-
keleti gimnáziumi ifjúság e g y ü t t v é v e ,  
melynek nevelésére h a t v a n e g y  humán 
középtanoda költségének áldozatát hozzák meg 
illető felekezeteik.

Az országnak lélekszámra maroknyi, anya-
gilag legszegényebb felekezete, a lelkes unitáriu-
sok egymagok három gimnáziumot tartanak fenn 
a köznevelés számára. A zsidóság népessége szá
mában t i z e n e g y s z e r ,  gimnáziumi tanu
lóiban n e g y v e n ö t s z ö r  annyi, mint az 
unitárius. És anyagilag ?

Valóban csak az hiányzik, hogy a fentebbi 
táblázatok kiáltó anomáliáját az egyes feleke-
zetek vagyoni statisztikájával tegyük még rikí
tóbbá !

A jövőbe különben elég prospektust nyújt 
a kultuszminiszter ur utóbbi tanügyi jelentésének 
azon adata, hogy tizenegy év óta a középtano- 
dai ifjúság soraiban a római kath. tanulók száma 
25.6 százalékkal, az ágostaiaké 9-7 százalékkal, 
a görög keletieké 6-1 százalékkal, a zsidóké 
160.2 szá z a lé k k a l g y a rap o d o tt.

íme kerek számokban kifejezve a keresz-
tény alapokból fentartott gimnáziumok tultömött- 
ségének oki tényezője !

Pár év előtt az oktatás lehetőségét fenye-
gető ez invázió ellen a lipótvárosi kir. k a t h o 
l i k u s  gimnázium igazgatója azt a rendszabályt 
léptette életbe, hogy a jelentkező katholikus ta-
nulók beiratkozásának befejezése előtt be nem 
fogadta az izraelita tanulókat. A szarvasi ágostai 
gimnázium hatósága pedig kétszeresére emelte 
föl számukra a tanpénzt azon intézetben, mely-
nek alapjához felekezetűk nem járult sem-
mivel.

Ez intézkedések ellen, mintegy vezényszóra, 
karban hangzott fel a „Lloydsok és „Journal“-ok 
„Samuel H ilf!“ kiáltása és kevésbe múlt, hogy 
ki nem verték házából a gazdát, ki nekik éve-
ken át szállást adott. A központi izraelita iroda 
irányadó férfiai még küldöttségileg is elpanaszol-

ták a kultuszminiszternek a lipótvárosi kir. ka
tholikus gimnáziumi igazgatónak az önvédelem 
kényszere által teljesen igazolt eljárását.

De hát azért az ország annyi ingóját és 
ingatlanát birtokló 624,680 magyarországi zsidó 
mégsem állított gimnáziumot a közel hétezernyi 
zsidó] gimnáziumi tanuló számára és nem is 
állít, a  m ig  gyermekeit a más felekezeteknek 
és az államnak intézetein, saját áldozatkészségé-
nek bölcs megkimélésével, kitanittathatja.

Ez utolsó mondatomban, ama két szóban 
kivált, hogy „a mi g “ ép oly egyszerű, mint igaz 
lélektani okát találom e sajnos kultúrái jelen-
ségnek. Dr. O—i.

Tisztelt barátunk sorait felhasználjuk, hogy 
a kérdésre nehány sorban magunk is visszatér
jünk. Dr. 0 —i adatai sujtók és döntők, követ-
keztetései megtámadhatlanob, egész addig — s 
ezt is beleértve, hogy „a mig.“ A mai élet ezer 
nyomása és százezer követelése közt semmisem 
jogosultabb ennél „a mignél.“ A mig a kényszer 
nem parancsol, ki sietne magát áldozatokkal 
terhelni ? Az okos és számitó ember nem. Elfo-
gadom tehát azt az utolsó mondatot oknak is, 
de nem fogadom el szemrehányásnak, ha annak 
van véve. Annál kevésbé, mert a zsidók a leg-
újabb időkig ama foglalkozásokból, a melyeknek 
előkészítő iskolái a gimnáziumok, szinte teljesen 
ki voltak zárva; abban az időben tehát, mikor 
a más felekezetüek ilyen tanító intézményei na-
gyobbrészt alapittattak, rájok nézve hasonló is-
kolák szüksége fenn nem forgott.

Most az idők változtak, most a szükség 
fenforog, sőt erélyesen kopogtát. A fentebbi cikk 
ezt a kopogtatást adatokkal bizonyítja hozzáfér- 
hetlenül s ezzel egyszersmind a zsidófelekezet 
abbeli kötelességét is, hogy gimnáziumról, sőt 
gimnáziumokról gondoskodjék. Ha eddig nem 
kellett gondoskodnia, mert elfért mások asztalán, 
inneniül már nem fér el, tehát gondoskodnia kell. 
Hisz nem azért nem fér el, mert nem szívesen 
látják, hanem mivel olyan nagy számban jelent-
kezik, hogy a meglevő [intézetek nem képesek 
befogadni. Ezt tanítják a föntebbi cikk adatai.

Mióta a minap e hasábokon kerestem az 
okokat, hogy mért perhorreskálják a zsidók az 
általuk állítandó felekezeti gymnáziumot, mind-
össze egy német cikket olvastam egy helybeli 
lapban, a mely e kérdésre megfelelni iparkodott. 
Az azonban nem vette komolyan a kérdést. Egy 
felül azt feszegette, hogy a zsidók is fizetvén 
adót, követelhetik, hogy az állam elégséges kö-
zépiskolát állítson az adófizetők számára. Erre 
világos a felelet: az állam állít annyit, a meny-
nyit állítani képes. Ha ez nem elég, azért ultra 
posse nemo tenetur, még az állam is ! És a hol 
az állam segítő ereje megszűnik, ott következik 
a társadalom, következnek testületek, szövetke-
zetek, felekezetek, megóvni a magok érdekét.

Másik oka — s ezzel ki is merítette az 
illető német a maga tudományát — az, hogy a 
zsidók nem kívánnak felekezeti gimnáziumot 
alapítani, mert nem újabb felekezeti korlátokat 
e m e l n i ,  hanem inkább a régieket is l e d ö n 
t e n i  óhajtják.

Az ember alig hajlandó a szemének hin
ni, mikor ezt az okot és okoskodást olvassa.

H ói uám im k  12 o ld alt tartalm as,

104 szám; (6) • BUDAPEST« Szerda, 1892. április 13.

FŐVÁROST HÍREK.
Budapest, április 12.

A k i t a lá ló »  la p b ó l.
K i n e v e z é s .  A pénzügym iniszter  

a kataszteri felm érés szem élyzetének  rendsze-
resített létszám ában : W onek  Alajos főm érnö
köt 2. oszt. felm érési felügyelővé, K ovács Ár
pád I. oszt. három szögelő segéd et S. oszt. há
rom szögek! mérnökké ; Lhotzki F erenc napdi- 
jas m érnököt, Zubora Gyula, Plhal Nándor, 
Ürl Gyula, Szél Márton, Buocz János, Han- 
kovszky Jenő, W ieland Gyula, Princz János 
m érnöksegédeket és Hummer Antal napidijas 
m érnököt 3. oszt. m érnökökké ; Szabó László  
é s  Spinner G yörgy m érnöksegédeket, 2. oszt. 
bárom szögelő segédekké ; A stleitner Alfons, 
Müller Fülöp, Sátory Imre, G om bos R ezső, 
Pataky József, B ocskor Károly, Rupp István és  
S zep essy  József felm érési növendékeket pedig  
m érn ök segéd ek k é; a  vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter : B eregszászy István nagytarnai áll. 
elem i iskolai rendes tanítót, a zemplénvárme- 
gyei tan felügyelőséghez ideiglenes m inőségben  
a földm ivelésiigyi m in iszter: Born József okle-
v e les  állatorvost, a  budapesti állatorvosi aka-
dém ia kórbonctani tanszéke mellé tanársegéddé. 
— Á pécsi kir. ítélőtábla elnöke D eclava Ignác  
p. ü. fogalm azó gyakornokokat díjas jo g g y a -
kornokká : a beregszászi pénzügyigazgatóság  
K ertész Endre beregszászi adóhivatali díjtalan 
gyakornokot a nagyszőllősi adóhivatalhoz ide
ig lenes m inőségű VT. oszt. adótisztté nevezte  
ki. — P á l  y"á z a t o k. A szentendrei já-
rásbíróságnál segélydijas joggyakornoki áll. 15 
nap alatt. Er-Endrében, (Szatmármegyc) és 
B erem enden (Baranyam egye) postam esteri áll.
3 hét alatt. A Budapestfővárosi pénzügyigaz
gatóság  kerületében több pénzügyőri v igyázói 
áll. junius vég é ig  naponta. A kassai kir. Ítélő
tábla kerületében díjas joggyakornoki áll. 15 
nap alatt. A m arosvásárhelyi kir. Ítélőtábla ke
rületében kilenc díjas joggyakornoki állás 15 
nap alatt.

T anítók m int tűzoltók.
Az országos tűzoltó szövetség több Ízben 

fordult azzal a kéréssel a közoktatásügyi mi-
niszterhez, hogy a tanitóképezdék növendékei 
a tűzoltási teendőkben némi oktatást nyerje-
nek, hogy ez által a községek a tűzoltóság 
szervezésére alkalmas egyéneket nyerjenek. A 
miniszter, tekintve e kérdés nemzetgazdasági 
jelentőségét s hogy több tanitóképezdében az 
ez irányban tett kísérletek kedvező eredményt 
mutatnak fel, a tanítójelölteknek a tűzoltásban 
elméletileg és gyakorlatilag való kiképzése tár j 
gyában valamennyi állami elemi iskolai tanító j 
képezde igazgató tanácsához ez ügyben kör- ' 
rendeletet intézett, melyet ma ktzöl egész ter
jedelmében a hivatalos lap.

Egyliózi zeueiuü.
B a c h  »Máthé passiója« zenem üvét, i 

m elynek  a belvárosi főplóbániatemplomban j 
tervezett előadása dr. P r e y  e r Hugónak a f 
fővárosi k özgyű lésen  tett interpellációja követ
keztében  elm aradt, m égis hallani fogja a fő
városi közönség . S z a u t n e . r  Zsigm ond  
karnagy, a  ki már az egész  müvet betanította, 
azon buzgólkodik, hogy a vigadó nagy term é-
ben adja elő a m üvet. Az uj orgonát, m elyet a 
tem plom i hangverseny jövedelm éből akartak 
beszerezni, most a főváros vásárolja m eg a 
belvárosi tőplébániatemplom nak.

'fü lű it  a r a n y ó r a .
A napokban egy kettős fedelű arany, re- 

montoir női órát találtak, rövid, fekete lánccal. 
Tulajdonosa a főkapitányságnál átveheti.

A m e g tá m a d o t t  ta n á r .
A m egtám adott egyetem i ta n á r , dr.

P a u e r Imre ma röpiratban felel P lagiosip- 
pus ism ert vádjaira, m elyeket m egcáfolni igyek-
szik. A röpirat a t a n k ö n y v r e  vonat- j 
kozó két váddal, a téves idézéssel s a plagi- | 
ummal tüzetesen  foglalkozik. Az elsőt, illető 
védelm e az, hogy a W undt ném et szövegét j 
eltorzító m ondatok csupa sajtóhibák, a revízió  
elnézései. A  m ásik vádra nézve a védekezés  
lén yege  az, hogy az iskolakönyv szerzője e i 
m unkának eredetiséget soha nem vindikált, ; 
m aga számára pedig csupán annyi érdem et, 
hogy W undt korszakos lélektanának és log i-
kájának tartalm át 90 ívről redukálta 8—8, ösz 
szesen  16 Ívre iskoláink szám ára s e com pen- 
riíummal a lélektani és észtani kérdések régi 
sab lonos tárgyalása helyett uj vezérfonalat 
adott iskoláink kezébe. A védekezés tétele az, 
hogy az iskolakönyv nem  plágiumja, hanem  
kivonata W undt könyvének s igy fordításnak 
nem volt nevezhető. A p á l y a m u n k á t  
is igyekszik  Pauer m egvédeni, ó  nem plagizált 
W undtból, hanem csak saját kézikönyvéből 
vett át egyes részeket, igaz, az eredeti forrás 
m egnevezése nélkül. A védelem  külöm ben igen

szen ved élyes hangon van tartva s tudom ányos 
körökben éppen e hang m iatt rósz vért szült. 
Itt m egem lítjük, hogy L u b r i c  h Ágost 
hosszabb nyilatkozatot adott ma ki, m elyben  
kijelenti, hogy ő a P lagiosippusféle röpiratot 
sem  nem  irta, sem  nem sugalm azta s dr. 
W i n k l e r  Józseffel (Doctor Rom anus), a 
kit társszerzőként em legettek  a lapok, sem m i
nemű összeköttetésben  nem áll.

A s ie m é tfo ra ro iá s  
A főváros köztisztaságügyi bizottsága 

ma tárgyalta a szemét elfuvarozásra beadott 
pályázatokat. Négy pályázat, érkezett be, me-
lyek közöl azonban a Schleisz Mihályé a felté-
teleknek meg nem felelvén, figyelembe vehető 
nem volt. Ifj. G s é r  y Lajos két pályázatot 
adott be. Az egyik szerint 1 írt 90 krjával szál
lítaná a szemét 100 métermázsáját korlátlan 
mennyiségben a szentlőrinci határba, a fővá-
rostól ötödfél kilométernyire, külön erre a 
célra építendő vasúton, melyre már az építési 
engedélyt is megkapta. A másikban a szállí
tási dijat 1 írt 60 krra szállítja le, ha a  fővá-
ros naponta meghatározott szemétmennyisé
get biztosítana. A negyedik ajánlat a lajos mi 
zsei helyi érdekű vasúté, mely a szemét 100 
mmázsáját 2 fi t 40 krjával, esetleg 2 írtjával 
legalább 15 kilométer távolságra vinné. A bi-
zottság krajcároskodő okokból s a főváros 
gyors fejlődésének teljes figyelmen kívül ha-
gyásával a Cséry-féle ajánlat mellett nyilatko-
zott. Pedig tudhatná, hogy Szent-Lörinc ma 
már valóságos nyári telepe a fővárosnak s azt 
egyrészt a szemétbánya közelsége tönkreteszi, 
másrészt pedig a főváros gyors fejlődése mel-
lett arra a területre pár évtized alatt bizonyára 
szüksége lesz s akkorra az -a talaj, a főváros 
bölcs urainak előrelátó intézkedése folytán 
teljesen fertőzve lesz s a legnagyobb gonddal 
elkészített melegágyát fogja képezni minden-
féle nyavalyáknak. Hanem hát vannak embe-
rek, akikkel ezt a dolgot megértetni nem lehet.

H a lá lo z á s .
T e n c  z e r Pál főv. b izottsági tag  nevelt 

leánya, B ö h m  Hermina ma éjjel 21 éves  
korában elhalt. A z  elhunytat a király-utca 52. 
sz. házból holnap (szerdán] délután 4  órakor 
tem etik el.

Uj gim názium  a  fővárosban.
A főváros középiskoláinak szám a n em 

sokára szaporodni fog. Egy em berbarát, aki 
n evét titokban tartja, f é l m i l l i ó n y i  
a l a p í t v á n y t  t e t t .  hogy ebből a  fő v á 
rosban zsidó gim názium ot állítsanak.

A főváros gazd álk od ása .
A főváros pénzügyi b izottsága ma dél. 

előtt M á r k  u s József tanácsnok elnöklete  
alatt ü lést tartott. N apirend előtt L a m  p 1 
Hugó főszám vevő felelt D e z s é n y  i Jó
zsefnek egy múlt ülésben tett ama kérdésére' 
hogy m ennyiben van már igénybe véve a fő
város által nem rég fölvett 25 m illiós kölcsön . 
E szerint a k ö l c s ö n ö s s z e g  e r e -
d e t i m a g a s s á g á n  t ú l  m i n t -
e g y  91 m i l l i ó v a l  v a n  t ú l t e r -
h e l v e  a t e r v b e  v e t t  é p í t k e -
z é s e k  é s  r e f o r m o k  á l t a l .  — 
D e i s é n y i  m egjegyzi, hogy ő ezt a gaz
dálkodási rendszert rossznak tartja é s  inditvá" 
nyozza, hogy a b izottság fölterjesztést intézzen  
a közgyűléshez, hogy mindazon kiadások  
m egszavazásától, m elyek nem szorosan a íö . 
várost illetik, hanem a közm unkatanácsot s az 
államot, leh ető leg  tartózkodjék. M á r k u s  
József tanácsos többek hozzászólása után k i-
jelenti, hogy a b izottság vélem ényéről és aggó' 
da'.mairól referálni fog a tanácsnak s azt az 
aggályát is ki fogja fejezni, hogy a nem elég  
gondosan előkészített kiadási tételek m egsza
vazása a főváros háztartásának egyensú lyát 
m eg fogja zavarni. Hosszabb vita tám adt a fö-
lött az indítvány fölött, hogy a lipót-utcai uj 
városháza k ibövittessék  s e célra a Thökölia- 
num és a vele szom szédos G rünwald-féle ház
305.000 írtért m egszereztessék  és ezek helyén
300.000 forint költséggel uj épület em eltessék . 
A bizottságnak majdnem minden tagja ellenezte  
ezt a tervet s a központi városház felépítését 
sürgette. A határozatot is ilyen formában 
m ondta ki az elnök.

A rab szoborinm ikája.
T u z á r Á goston  kenyérből gyúrt 

szobrai, a miket bám ulatos ü gyességge l fog-
sága alatt készített, m ost Erzsébet-körut 15. 
sz. a. vannak kiállítva. Belépti díj 20 kr A ki 
m egtekinti ez ü gyes munkákat, a boldogtalan  
em beren segít, a ki m ost kiszabadulása után 
igy  akar egy  kis segedelem hez jutni, hogy be-
csü letes é letet folytathasson,

É letm entő  rendőr.
A tegnap délután a Dunába esett K e l   

1 e r  Ferenc nevű fiúcskát Z a v a d s z k y  
Titus, 553. számú rendőr mentette ki a  halál-
ból. A rendőr ugyanis ép a parton sétált, mi - 
kor a rossz narancsokat halászgató gyerek a 
vizbe bukott. A derék rendőr rögtön utána ug-
rott, s a vízből ki is mentette a már fuldokló 
gyermeket.

S ik k asztó  keresk ed ősegéd .
S t a n c s i c s Gyula kereskedősegéd 

gazdája K r a m e r  Károly torony-utca 1.. 
sz. a. lakó kereskedő megbízásából ma a nagy- 
korona-utcai König Gyula cégtől 665 forintot 
inkasszált s az összeget elsikkasztván, meg-
szökött.

Az éhezőknek.
A felvidéki Ínségesek számára ma a kö-

vetkező adományok érkeztek hozzánk :
B r á z Irma, Budapest . . .  2 írt — kr.
S z é l i  János, Tisza-Ujlak . . 1 írt — kr.
A j á s z b e r é n y i  kovács-

utcai i s k o l a  n ö v e n 
d é k e i  .......................... 2 frt —- kr

S z é k e l y  János taniló gyűj-
tése a tanyai iskolákban
(Makó) 2 frt 80 kr.

Összesen 7 frt 80 kr
Eddigi gyűjtés 2576 frt 71 kr. 
Együtt 2 5 8 4  frt 5 1  kr.

E g y  g y á r  p u s z t u l á s a
(Saját tudósitónktól.)

Nagy tűz pusztított ma a főváros budai 
oldalán. A Lajos-utcai S p i t z e r  Gerson és 
társa-féle kékfestő-gyár gyuladt ki s a  gyár- 

! épület egy tetemes része leégett. A tűz szín-
helyén óriási embertömeg jelent meg s a  rend 
fentartására a rendőrségen kívül a bosnyák- 
zászlóalj egy százada is kivonult.

A tűz keletkezésének oka még nincs ki- 
• derítve.

A tűzesetről a következőket jelenti Up
1 dősitónk;

A Lajos-utca 127. sz. a. van a S p i t z e r  
i Gerson és társa kartoDgyára. A telep közvet- 
S lenül a Duua mellett terül el. A Lajos- 

utca felé van az emeletes irodaépület és la-
kóház. E mellett jobbra a raktárhelyiség s egy; 
fészerépület, továbbá a kazánház. Balra akar-- 
tonnyomó gépek, a mángorló műhelyek és bá- 

i túl a vörösfestő műhely s a t ö b b  e m e   
; I e t m a g a s  s z á r i t ó  é p ü l e t ,  mely 
j t e l e  v o l t  v á s z o n n a l  é s  k e 1  
f m é v e 1.

A tűz este 10 órakor a száritó műhely-
ben tamadt s a favázas és gerendamenyezel- 
lel ellátott épületben r e n d k í v ü l i  g y or•

; s a s á g g a l h a r a p ó d z o t t  e l .
A tűzoltóság részéröl a központi, II., III. 

és V. őrség, az önkéntes s a Goldberger és a 
hajógyári tüzollútestületek vonultak ki s göz- 
fecskendo és tolólétra segítségével nagy erővel 
láttak hozzá az oltáshoz.

Szerencsére szélcsend volt s a Duna kö- 
í zel lévén, elegendő víz állt rendelkezésre. K é t  

ó r a i  m u n k a  u t á n  s i k e r  ü 11 a 
t ü z e t  l o k a l i z á l n i .

A száritó-épület és a vőrösfestö, valamint 
a inángorlómühely nagy része leégett, de sike-
rük a kazánházat, a inángorlómühely egy ré- 

j szét, a lakóházat, valamint az épület ama ré-
szét megmenteni, ahol a d r á g a  k a  r t o n   

j n y o m ó  g é p e k  v a n n a k .
A tűz színhelyére nagyszámú rendőrség 

j  vonult ki P e k á r  y főkapitányi helyettes 
vezénylete alatt, továbbá egy század bosuyák 
katona. A nagy tömeget még ezek is alig tud 

i ták az égő gyártól távol tartani.
A t ű z  o k á t  m é g  e d d i g  n e m 

( l e h e t e t t  m e g á l l a p í t a n i .  A 
j  munkások e gyárban jobbára zsidók, a 

kiK ma ünnepeltek s ennek következtében 
az e l l e n ő r z é s  n e m  v o l t  o l y  
s z ig o r u, m i n t  m á s k o r .  — Nem 
lehetetlen azonban, hogy a s z á r i t ó  
m ű h e l y t  b ű n ö s  k e z e k  g y ú j -
t o t t á k  f e l .  A k á r  m i n t e g y  50 
e z e r  f o r i n t .  A gyártelep biztosítva volt.
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KÖZOKTATÁSÜGY.
Zsidó gimnázium.

Budapest, deczember 27.
1,780.000 koronája van a pesti izr. hit-

községnek, melyből az alapítók rendelke
zése szerint, zsidó gimnáziumot fognak 
létesíteni. Még pedig, mint azt az uj elöl-
járóság kijelentette, nemsokára.

A hitközség ezzel első sorban haza
fias kötelességet fog teljesiteni, a mikor a 
magjrar kultúra számára uj forrást nyit 
m eg.Nyíltan és határozottan hangsúlyozza: 
az intézet a magyar kultúra szolgálatában 
fog állani; s csakis ennek van jogosult-
sága. A kérdés felvetése és sürgetése az 
E g yen lő ség  érdeme, melynek buzgó szer-
kesztője m ondotta: »Minden esztendő, mely
ben középiskolát csinálhatnak, de nem  
csinálnak, vesztett esztendő«, — mi hozzá 
íeszszük, hogy a magyar kultúrára az.

Az izraelita hitközségnek nem szabad 
késlekednie, mert mégis furcsa, hogy kö-
zépiskolák felállításával már minden fele-
kezet, még a csak 55 ezer lelket számláló 
unitárius is megelőzte őket.

Hogy ezzel szítani fogják az antisze-
m itizm ust? Ugyan m iért?

A felállítandó uj zsidó gimnázium csak 
nyilvános intézet lehet, melyben bármilyen 
vallásu növendéket fel kell venni; tandij- 
elengedés jótétem ényében felekezeti szem -
pontok figyelembevétele nélkül részesülhet 
a szoi'galmas és szegény növendék; s ha a 
többi felekezetek vetélkednek iskoláikban  
a magyaros szellem ápolásában, az ember- 
szereletre való nevelésben, a magyar mű
veltség terjesztésében: ebből az izraelita 
felekezetnek is ki kell vennie a maga 
részét.

A K a t o l i k u s  P e d a g ó g ia  legutóbbi füzeté-
ben gyűlölettől sugallt czikket olvasunk, 
melyben rámutatnak arra a tényre, hogy 
a középiskolai ifjúság csaknem egynegyed  
része izraelita vallásu. A mit, az ország 
kulturális fejlődése szempontjából, csak 
mint örvendetes jelenséget kellene felmu-
tatni, azt a nevezett folyóirat arra hasz-
nálja fel, hogy gyűlöletes szinben tüntesse 
fel a kulturális haladásra vágyó telekezetet.

Ezek a jelenségek azonban kitűnő ösz 
tökül szolgálhatnak arra, hogy az izraelita 
gimnázium felállítását sürgessék. A közép-
iskolák alsóbb osztályaiban főképp, való
ban aránytalanul sok az izraelita vallásu 
ifjúság, a f é b r i s  g y m n a s i a l i s  főképp soraik 
közt pusztit, noha a felsőbb osztályokban 
azután nagyot csappan a létszám, mert 
legnagyobb részük kereskedelmi, vagy ipari 
pályára menve, otthagyják a középiskolát. 
A megmaradt rész azonban még mindig 
sok, a tudós pályákra csakis a kiváló te-
hetségek valók, a középszerűeket elseny 
veszti a túlfeszített munka és proletáriá- 
tusba kergeti. Ez a vád azonban az egész 
magyar társadalomra is ráillik, az urhat- 
námság igazi magyar betegség.

Többször kifejtettük, hogy középisko-
lák felállításával aligha lehet ezen a bajon 
segíteni, itt sürgős társadalmi akczióra 
volna szükség. Addig is azonban — a 
mindinkább fellépő kényszerűség elöl ki 
nem térhetve — látjuk, mint kénytelen az 
állam egyre újabb középiskolákat állítani, 
sőt még a főváros iskoláit is segélyezni.

Ilyen viszonyok közt az izraelita felekezet 
ajánlatát nem szabad kicsinyelni.

A zsidó gimnáziumnak azonban nem  
lehet más, mint magyar jellege, alá kell 
őt rendelni az állami törvényeknek és meg 
kell nyitni minden felekezet előtt. Ilyképp 
szolgálni fogja, a kölcsönös megismerés 
révén, a kölcsönös megbecsülés érzését. A 
nevelés korlátolt eszközeivel terjeszteni 
fogja a humanizmus eszméit. A megszokás 
hatalmával kiirtja a társadalom terjesztette 
előítéleteket, tévtanokat és gyűlölködést. 
Emberré fogja nevelni növendékeit; még 
pedig első sorban magyar emberré!

Nyomorék gyermekek iskolája.
Valahányszor a külföldön az iskolák és 

egyáltalán a kulturális intézmények tanulmá-
nyozására megfordulok, mindig szakitok időt az 
olyan intézetek megtekintésére, a minők nálunk 
még hiányoznak. így a folyó óv nyarán Bajor- 
és Francziaországban, Svájczban és Württem- 
bergben járván, különös érdekkel tekintettem 
meg a gyógypedagógiai intézetek életét és be-
rendezését, mert nálunk ezekre csak újabban, 
azóta fordittatik nagyobb figyelem, a mióta 
W l a s s i c s  Gyula minisztériuma az iskolázás bel- 
terjesebb berendezését is programmjába vette.

így nagy érdeklődéssel látogattam meg a 
zürichi és stettini epileptikus gyermekek inté-
zetét, a melyek ma kétségtelenül legelső e nemű 
irtézetek a kontinensen. Annál is inkább érde-
keltek azok, mert nálunk is éppen most van 
tervbe véve egy ilyen intézet létesítése gróf 
Andrássy Dénes monoki kastélyában, a melyet 
az áldozatkész főur e czélra felajánlott.

De semmi sem ragadta meg annyira figyel-
memet, mint a n y o m o r é k  g y e r m e k e k  i s k o lá ja  
Münchenben, annál is inkább, mert ilyen in-
tézetre nálunk is szükség lenne, mert tudvalevő 
dolog, hogy milyen nagy nálunk az ily gyerme-
kek száma, tudvalevő, hogy azok sorsa milyen 
mostoha.

A müncheni iskola, helyesebben intézet, a 
Kleuzenstrasse egy feltűnően nagy palotáját 
foglalja el és, habár már csaknem ötven éve áll 
fenn, nálunk alig ismeri valaki. Annál jobban 
ismerik azonban Bajorországban, a melynek 
minden kormány kerületéből ideszállitják a szü
letésüknél fogva nyomorék gyermekeket s azo-
kat is, a kik valamely szerencsétlenség folytán 
váltak nyomorékokká.

Természetesen eleinte ez sem volt olyan 
nagyszerű, a minő most, hosszú idő kellett, a 
mig az idefejlődött, a mig a kormány és társa
dalom módot talált és eszközöket teremtett 
mindazokról való gondoskodásra, a kik annak 
áldásaira utalva vannak. A mint E r h a r d  Jakab 
kir. felügyelő, az intézet igazgatója elmondta, 
eleinte csak néhány nyomorék és béna gyermek 
szorongott egy szüli bérhelyiségben, mig ma 80 
fiú- és leánygyermek talál abban elhelyezést, a 
kiket 10 tanitó és tanítónő oktat, három orvos 
kezel és hét szolga lát el.

Az intézet rendeltetése a n y o m o r é k  g y e r m e 
k e k  g y ó g y í t á s a ,  o k ta tá s a ,  valamely keresetágra 
való kiképzése és elhelyezése a czélból, hogy 
a társadalomnak munkás tagjaivá lehessenek 
s ne szoruljanak könyörületre.

A felvétel feltétele a 11—14 éves életkor 
s az elnyomorodás olyan mérve, hogy az illetők 
képesek legyenek bármely, az intézetben fennálló 
kézmüvesmesterség elsajátítására és az iskolai 
oktatásban való részvételre. E végből szükséges, 
hogy az illetők látási és hallási érzéke ép 
legyen, legalább egy mozgatható kézzel bírja-
nak és járni tudjanak. A hülyék, gyenge- 
elméjüek vagy ragályos bajban szenvedők ki 
vaönak zárva.

így is megdöbbentően szomorú látvány 
ezeknek a gyermekeknek állapota. Sánták, pupos- 
hátuak, kéz-, kar-, vagy lábnélküliek, béuás, 
görbehátuak, ujjatlanok s a természet mostoha- 
ságának számtalan változataiban szenvedők lát
hatók itt egy csoportban, a kik mint tehetet-

lenek jönnek ez intézetbe és mint értelmek 
ifjak hagyják el azt 3—4 év múlva, mialatt 
hajlamaik szerinti mesterségre taníttatnak ki, 
vagy olyan képzettséget nyernek, a mivel meg-
élhetésük biztosítva van.

Az intézetnek külön tanterve van, a tan-
tárgyak a hit- és erkölcstanon kívül, a melyre 
igen nagy súly helyeztetik s heti 2 óra fordit-
tatik, következők: A z első csoportban : német 
nyelv, heti 5 órában, felöleli az olvasást (gépies 
és értelmes olvasás) és az olvasottaknak elmon-
dását ; nyelvtant, az írásjelek ismertetésével s a 
mondattan alapjaival, a helyesírást s annak 
kapcsán az írásbeli gyakorlatokat, egyszerűbb 
fogalmazási gyakorlatokkal; a számtan heti 4 
órában, a 4 alapművelet begyakorlását, pénz
nemek, mértékek ismertetését megfelelő gyakor
latokkal; a földrajz heti 1 órában, annak alap-
fogalmait, Bajorország földrajzát, a föld öt 
részének és vizeinek rövid ismertetését és Német-
ország felosztását; a történelem heti 1 órában, 
Német és Bajorország történetének legfőbb 
eseményeit; a természetrajz heti 1 órában, az 
állat- és növénytant; a szépirás heti 1 órában, 
kis és nagybetűk Írását gót és római betűkkel; 
az ének heti 2 órában, a hangjegyek ismerte-
tését. A heti órák száma tehát 17.

A II. csoportban: a német nyelv heti 5 
órában felöleli az olvasást hangsúlyozva, na-
gyobb sulylyal az értelmezésre s az olvasottak-
nak szóban és Írásban való reprodukcziójára, 
költemények betanulását és előadását, a nyelv
tant, kiindulva a bővített mondatból, a szótan 
rövid ismertetésével s az Írásjelek helyes alkal-
mazásával, az írást diktandó-irással, idegen szók 
ismertetésével, írásbeli dolgozatokat, a melyek 
kisebb elbeszélésekre s a tanultak leírására ter-
jednek ; a számtan heti 2 órában,’ a közönséges 
és tizedes törtek ismertetését, viszony- és arány- 
számitásokat: a földrajz heti fél órában, Európa 
általános ismertetését, Németország részletes 
földrajzát; a történelem heti fél órában, a ke-
reszténység történetét, a lovagkort, a találmá-
nyok korszakát, a középkorban, a reformácziót 
s Bajorország történelmét II. Lajosig; a ter-
mészettudományok heti 1 órában és pedig ter-
mészetrajzból az állat-, növény- és állatvilág 
ismertetését, természettanból az egyszerű gépe
ket, a levegőt és tüneményeit s az ezzel kap
csolatos készülékeket; a szépirás heti 1 órában, 
gót és római betűk írását, arab és római szá
mok ismertetését; az ének 2 heti órában, két 
és háromszólamu dalok betanulását. A heti órák 
száma itt 14.

A III-ik csoportban: a német nyelv heti 5 
órában az olvasásból folyékony, hangsúlyos ol-
vasást s azok értelmes előadását, költemények 
betanulását és előadását, a nyelvtanból a szó
kötés és szerkezettant, Írásból a gyakoribb 
idegen szavakat és gyorsabb ütemü diktandó 
írást, Írásbeli dolgozatokul leírásokat, fogalmaz-
ványokat. leveleket; a számtanból heti 2 órában 
a törtek átidomitását, kamatszámítást, hármas-
szabályt s az ezekkel kapcsolatos műveleteket; 
a földrajzból heti fél órában a földrészek tüzetes 
ismertetését, a földteke kezelését; a. történelem-
ből heti fél órában az ógermán néptörzsek, a 
népvándorlás, a hunok, Róma feloszlása, a 
keresztes háborúk, Habsburgi Rudolf, a 30 éves 
háború, a francziaforradalom történetét; a ter-
mészettudományokból az embertant, a hangot, 
fényt, magnetizmust és villamosságot; a szép-
írásból heti egy órában ismétlés, énekből heti 
2 órában, mint a Il-ik csoportban. Heti órák 
száma: 14.

A IV-ik csoportban (csak fiuk számára) 
a német nyelvből heti 5 órában, olvasást foly
tatólagos gyakorlottsággal, a nyelvtant a tanul-
tak teljes ismétlésével és helyes alkalmazásával, 
írásból nehezebb mintaleczkék diktandó-irását, 
irodalomtörténetből a népéposzt, a költészet rö
vid történetét s az újkor legjelesebb költőinek 
életrajzát, írásbeli dolgozatot ezen ismeretkör-
ből, a számtanból százalékszámitást, a könyv 
vezetés elemeit, terület és köbtartalomszámitást, 
a német pénznemek ismeretéről az osztrák és 
franczia pénznemekkel összehasonlítva, a föld-
rajzból heti fél órában Európa tüzetes földraj-
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újabban jelentkezett párt áldja meg, nehogy addig 
huzakodjék-vonakodjék áldásával, «mig ez a pár is 
megunja a várakozást és a zsidó fél — kikeresztel-
kedjék,?»

—  (S zegénysorsu  tü dővészesek  sz a n a tó -
rium a.) Lukács György főispán és neje kezde-
ményezésére tudvalevőleg megalakult az alföldi 
szanatóriumegyesület, melynek célja az Alföldön 
nagy számban levő szegénysorsu tüdővészes be-
tegek számára szakszerű gyógvintézetet létesí-
teni. Az egyesület, mint m ár jelentettük, véd-
nöknek fölkérte József főherceget, aki a  követ-
kező levelet intézte Lukács Gvörgyhöz:

aMéltóságos Főispán Uiam! Van szenesem Méltó-
ságod tudomására hozni, hogy ő császári és apos-
toli királyi Fölségótől, legkegyelmesebb királyunktól 
elnyertem az engedélyt az aliöldi szegénysorsu tüdő- 
be'egek szanatórium-egyesülete lölött a védnökséget 
elvállalhatni. Legyen arról meggyőződve, hogy ezen 
egyesület emberbaráti, hazafias és jótékonycélját 
szem előtt tartva, mint védnöke, érdekeit buzgóan 
fogom előmozdi'ani és annak lölvirulását legbensőbb 
őrömmel elősegíteni. Magamat kedves emlékébe 
ajánlva maradok Alcsuthon, 1902 január hó 13-án. 
Méltóságodnak őszinte úsztelője Józsei (hg.»

A főherceg elhatározása az egyesület körében 
nagy örömet keltett, m ert hathatós biztosítéka 
annak, hogy az egyesület nemes célját rövid 
időn meg fogja valósítani.

—  (Véres p isz to lypárba j.) Hannoveréből táv- 
iratozzák: Benningsen  tartományi tanácsosnak, 
Benningsen volt miniszter fiának ma délelőtt 
pisztolypárbaja volt Falkenhagen  földbirtokos-
sal. A második golyóváltásnál a golyó Benning-
sen mellébe fúródott. A sebesült állapota na-
gyon aggasztó.

— (A bécsi egyetem ről.) Hétfőn délelőtt 
kezdődött a bécsi egyetem dekanátusán a Lem- 
bergből jö tt ruthen theológusok béiralása. 
Szám uk meghaladja a 130-at, ami különös 
képet ad a fakultásnak* ahol most a tantermek 
megteltek és a szlávság nagyon felszaporodott, 
ügy halliuk, csak két szemeszterre jelentkeztek 
a  dekanátuson.

— (A közös hadsereg rendelet? közlönyének) ma
megjelent száma jelenti, hogy ő Felsége megengedte 
Fejérváríj Géza báró táborszernagy, magyar hon-
védelmi miniszternek, hogy a bolgár kaionai 
érdemrend nagykeresztjét elfogadtassa és visel-
hesse. Kinevezte továbbá ő Felsége Hoff mann Hugó 
vezérkari ezredest, a magyar kir. honvéd törzstiszti 
tan olyam parancsnokát, a magyar kir. honvédelmi 
minisztérium II. ügyosztályának vezetőjévé. A magyar 
kir. honvéd törzstiszti tanfolyam parancsnokságának 
ideiglenes vezetésével Hazai Sámuel vezérkari ezre-
des, a tani olyam tanára biza'ott meg.

— (Erdö-hitbizomány.) Kemény Kálmán báró és 
neje Bánffy Polixéna bárónő maros-vécsi uradal-
makból hitbizományt alakítottak. A hivatalos lap 
már legközelebb közli a ldiáiyi leiratot, melylyel a 
hitbizomány alakítását a korona jóváhagyta. Eidekes 
jelentőséget ad a dolognak az, hogy ez az első erdő- 
bitbizomány, mely már az uj rendszer alapján léte-
sült. A kormány álláspontja e tekintetben ugyanis az 
volt, hogy szakit az eddigi rendszerrel és az erdő- s 
nemzetiségi vidékeken hitbizományokat cs nál, hogy 
a magyar föld idegen kézre jutását e veszélyeztetett 
pontokon lehetőleg megakadályozza.

— (Egyetemi élet.) A budapesti tudományegye-
tem orvoskarán holnap, szombaton fejeződnek be a 
beiratások, azontúl e hónap 22-ig az egyes tanárok-
nál való jelentkezések ejtendők meg. Az előadások 
e hónap 23-án, csütörtökön kezdődnek. Az orvoskari 
dékán a második lélesztendőben a vasárnapokat, 
ünnepnapokat és a csütörtöki meg szombati napo-
kat kivéve naponkint délelőtt 12 órától 1 óráig (ogad. 
Valószínű, hogy az egyetemen az összes karokon a 
a beiratkozás idejét néhány nappal meghosszabbítják, 
mert igen sokan vannak, akik eddigeló még nem 
iratkozhattak be.

— (úyásirovat.) Bartossik Pál nyugalmazott po 
zsony-vezekényi jubiláris kántortanitó január 12-én, 
a haldoklók szentségeinek ájtatos lelvétele után el
hunyt. Temetése nagy részvét mellett január 14-én 
ment végbe.

A Vossische Zeitung jelentése szerint Schaff er- 
Boichorst, a történelem tanára a berlini egyetemen, 
az éjjel meghalt.

Apatini Fernbach Antal bácsmegyei nagybirtokos 
ma Zomborban hirtelen eihunyt.
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— (A buschtiehradi vasút) Pürstein-Hauenstein
és Warta vonalán a tegnapi baleset következtében 
beállott forgalmi zavar, mint Prágából távirják, már 
medszünt és a forgalmat újból megnyitották.

— (A katonai beszállásolások.) A honvédelmi 
miniszter a közös hadsereg és a m. kir. honvédség 
legénységének átvonulás alkalmával szolgáltatott 
étkezésért a szállásadóknak fizetendő térítési összeg 
tárgyában körrendeletét adott ki valamennyi törvény 
hatóság közönségének. E szerint a közös hadsereg 
és a m. kir. honvédség legénységének (őrmesiertől 
és ezzel hasonló rendíokozatu altiszttől lefelé) átvo-
nulás alkalmával a szállásadók által kiszolgáltatandó 
étkezésért a katonai (honvédségi) javadalmazásból 
fizetendő térítési összeget az 19l)2-ik évre a követ-
kezőképpen állapítja meg: a dunáninneni részek-
ben negyven (40) fillérben; a dunántúli részekben 
negyenkettő (42) fillérben; a tiszáninneni részekben 
harmincöt (35) fillérben; a tiszántúli részesben 
harminchat (36) fillérben; a Királyhágóntuli részek-
ben harminckettő (32) fillérben; Horvát-Szlavon- 
országban harminchét (37) fillérben; Budapest szé-
kesfővárosban ötvenkettő (52) fillérben; Fiúméban 
ötvenkettő (52) fillérben; Kassán negyvennyolc (48) 
fillérben; Kolozsváron negyvenegy (41) fillérben; 
Nagyszebenben harminchat (36) fillérben; Pozsony-
ban ötvenöt (55) fillérben; Temesváron negyven-
négy (44) fillérben; Zágrábban negyvenhárom (43) 
fillérben.

— (Zsidó gim názium ok.) A «Zemplén»-ben 
Klein Simon dr. igen figyelemre méltó cikket ir 
a zsidó gimnáziumokról. Tudomása szerint a 
zsidók Budapesten körülbelül 2 millió koronányi 
tőkével zsidó gimnáziumot akarnak alapítani. 
Klein Simon dr. szerint ‘ ez : «hazafíatlan. anti-
szemita dolog». Kérdi továbbá, «mi bántódása 
van a zsidó tanulónak a keresztény gimnáziu
mokban?» Egyben kijelenti, hogy nem hiszi, 
«hogy a zsidó gimnáziumot komolyan gondolnák 
az illetők». Fölemlíti a félbemaradt liptó-szent- 
miklősi zsidógimnáziumot is. És azt mondja, 
hogy ezt az iskolát olyan «uzsorás» hagyatéká-
ból akarták létesíteni, «aki egész életében egye-
bet nem tett. mint nyúzta az adósait, elárverez- 
tette utolsó holmiaikat és — koplalt. Ily módon 
félmilliót harácsolt össze.» Klein Simon dr. éle-
sen tiltakozik az ellen, hogy Magyarországon 
zsidó gimnázium létesülhessen, de legkevésbbé 
olyan gimnázium, mely a legcudarabb gazsággal 
szerzett pénzen létesülne . . . Igen ám, ha a 
többi zsidó is igy gondolkoznék!

— (Rendelés a szegénysorsu beteg gyermekek
nek a Rókus-Kórházban.) A székesfővárosi Szent- 
Rókusközkórbázban szegénysorsu beteg gyermekek 
számára a nyilvános ingyenrendelések e hó 22-őn 
kedden (délután 4 —5 óráig) kezdődnek.

— (Felfedezett római temető.) Érdekes felfedezés 
történt a németországi Praunheim község határában. 
Földmunkáíatok közben egy régi római temetőre 
bukkantak. Ez a temető, amint a folytatott ásatások-
ból kitűnik, Németország egyik legnagyobb római 
temetője. Eddig, jóllehet, még csak a kutatások ele-
jén tartanak, több mint 150 sirt találtak. A sírokban 
nagyon érdekes leletekre akadtak: mint római fegy-
verekre és vasékszerekre. A kutatások iránt nagy az 
érdeklődés a szaklérfiak között.

— (Gyilkos katona.) Stefanov Sándor, a szegedi 
46-os gyalogezred közlegénye, Szent-Eleméren vol* 
szabadságon. Ott a korcsmában vitézi dicsekvésből 
verekedésre került a dolog, s Stefanov, oldalfegyve-
rével leszúrta Czankó Péter parasztlegényt, aki ször-
nyet halt. Stefanov, még többeket megsebesitett. A 
gyilkost el ogták és a katonai íogkázba szállították.

— (A Muselino elleni vádlevél.) A Iuccai ál-
lamügyész már elkészítette a Muselino elleni vád 
levelet. A vádlevél szerint Musolino hét gyilkosság
gal, öt gyilkossági kísérlettel, két rendbeli rablással, 
három súlyos testi sértéssel és négy rendbeli ható
ság elleni erőszakkal van vádolva. A Musolino által 
meggyilkolt emberek a következők : Francesco Sidari, 
Agostino Carmine, Ste ano Zoccoli, Pasquale So- 
ranno, Alessio Cbierico, Pietro Ritrovati, Fran-
cesco Marti, Francesco Zirilli. Musolino bűntársai-
ként a következők vannak vád alá helyezve: szere-
tője, Parpiglia Rocco, továbbá Giovanni Jati és Ste- 
lano de Lorenzo.

Szombat, 1902. január 18.

—• (Tél az országban.) Az egész országból jelentik, 
hogy a tél bekövetkezett. Erdélyből és a Felvidékről 
nagy havazást jelentenek. Szatmárott a hőmérséklet 
19—12 R. fokra szállott a fagypont alá. Ma nagy hóvihar 
dühöngött egész Szatmármegyében, s az utakat any-
ujára beíutta a hó, hogy sok helyütt megszakatt a 
kocsi közlekedés. A gyümölcslék az eddigi enyhe 
időjárás következtében kirügyeztek, de a most bekö-
vetkezett erős hidegben, a rügyek mind lefagytak, s 
igy most gyümölcstelen nyárra van kilátás.

— (Detektívek a  hangversenyteremben.) Leg-
utóbb többször megtörtént, hogy a hangversenyeken
zsebmetszők íürakodtak a közönség soraiba s ellop-
ták egyik-másik ember óráját és láncát. A főkapitány 
intézkedésére ezentúl minden hangversenyen és tánc- 
mulatságon titkos rendőrök fogják szemmel tartani a 
zsebmetszőket.

— (Elütötte a személyvonat.) A Szabadka és 
Zombor közt közlekedő személyvonat ma éjjel el-
ütötte a pályatesten áthaladó Dudás Lajos, bajnoki 
gazdát. A szerencsétlen embernek a robogó vonat a 
fejét teljesen összeroncsolta, ugv, hogy nyomban 
meghalt.

— (Rövid hírek.) Megunta az életét egy Vizber-
ger Mária nevű cselédleány, aki a Rottenbiller-utca 
3. száma alatt szolgált; ma reggel foszforoldatot 
ivott, aztán leugrott az első emeletről az udvarra. A 
mentők a Rókusba vitték. — Kifosztották ismeret-
len tolvajok Góbéi Ödönné Mánautoai lakását; 
Dörfler Ferenc zöld a-utcai vendéglőjéből elloptak öt 
korona készpénzt és hét üveg bort. — Síkos ut. Az 
Irányi-utcai gyalogjárón elesett ma özvegy Mayer Jó- 
zselné s jobblábát törte. A Rókusbán ápolják. — 
Sterner József könyvkereskedő leugrott a Teréz- 
köruton a villamosról, a földön megcsúszott s több 
belven megsérült. Lakására szállították. —  Ellopott 
kocsi. Ismeretlen tolvaj ellopta ma reggel Kalten- 
ecker József majoros tejeskocsiját és lovát. — Föl-
ismert halott. A szegedi gyorsvonaton Budapest 
közelében meghalt a minap egy utas. A rendőrség 
kiderítette, hogy a halott Rollay István, sátoralja-
újhelyi születésű ötvenhat esztendős lugosi gyógy-
szerész. ____

Visszaélések a hadseregszállitások 
körül.

Budapest, jan . 17.
By cimü mai cikkünket a félhivatalos «Magyar 

Nemzet» ezzel a «cáfolat»-tal tiszteli m eg:
«Egyik laptársunk több Ízben szóvá tette már és 

ma is szóvá teszi a hadsereg és a honvédség részére 
való különféle szállításokat s főleg a honvéd-szállítá-
sok kapcsán azt imputálja, hogy azok nem mindig a 
legjutányosabbak, hogy némely cikkért a honvédség 
majd kétszer annyit fizet, mint amennyiért azt más 
megkaphatná. Ezek a közlemények elejétől fogva a 
legtendenciózusabb valótlanságok. Hogy a honvé-
delmi kormány az állam pénzén történő vásárlások-
nál a legjobbat választja, az talán csak nem igaz-
ságtalanság !»

Köszönjük szépen. Állítani egy másik állítás
ról, hogy az «valótlanság» (hozzá még tenden-
ciózus is).: ez még nem cáfolat. Ez csak egy 
kontraállitás, amelynek ezennel tisztelettel re- 
kontrát mondunk.

Mi mai cikkünkbe^ állilottuk, hogy a honvéd 
minisztérium az Österreicher Márton cégnek 
kilenc koronát fizet métermázsánként a Buda-
pestén állomásozó honvédhuszárok lóállományá
nak szállított szénáért.

Á llíto ttuk, hogy a székesfővárostól Öster-
reicher és strohmannjának (ez a Strohmann 
nagyon stilszerü, m ert széna szállításról van 
szó) jobb minüségő  szénáért öt koronát fizet 
métermázsánként, tehát négy koronával keve
sebbet, mint amennyit Österreicher ur a hon- 
védminiszteriumtól kap rosszabb minőségű 
szénáért.

Mi állítottuk, hogy Österreicher szerződéséi 
a honvédminiszterium a megkötés után rövid 
időre újabb három évre meghosszabbították.

Mi állilottuk. hogy a  nyári, illetve őszi had-
gyakorlatokra 30 százalék feliilfizetés eszközlő- 
dőlt Österreicher ur részére.

Mi állítottuk, hogy egy fővárosi vállalkozó az 
Österreicherénél 50 százalékkal olcsóbb aján
latot akart benyújtani, járt is ezért a honvédmi- 
niszteriumban, de ott azt a  «felvilágosítást» 
nyerte, hogy a szállítás már ki van adva *kéz 
alatt.»
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K i le s z  a z  e ln ö k ?

Választási Mozgalom
a zsidó hitközségben.

Weinmann Fűlöp a jelölt.
A z 5667-ik i zsidó ujesztendei ünnep al-

kalm ával a tem plom okban szorongó zsidóság  
erősen tárgyalja a h itközségi elnökválasztás 
esélyeit. A  választás október 14-én fog m eg-
történni. E m lékezetes m ég, hogy az elnöki 
állás betöltésére már szavazás is vo lt a h it-
községben. Tavaszszal történt, hogy az elö l-
járók elnökválasztani összegyűltek. Akkor két 
je lö lt v o lt: Weisz B erthold és Weinmann 
Fülöp s a választást nagy agitáczió előzte  
meg. A z eredm ény az lett, hogy a szavazás-
nál W einm ann és W eisz egyenlő  szám ú vó 
tum okat kaptak.

Időközben Weisz B erthold  a jelö ltségtő l 
visszalépett, ú g y  hogy m ost már m inden való-
színűség szerint egyhangúlag fogják Wein
mann Fülöpöt m egválasztani. D e az elnöki 
állás m ellett betöltendő a pénzügyi és az 
oktatási elöljáró állása is. A z elsőre ezideig  
csak HatvanyDeutsch J ó zse f van jelö lve. 
A  másikra Bullái Lajos dr. m iniszteri taná-
csos és Grauer V ilm os dr. vannak kandi-
dálva.

K ettejük  között erős küzdelem  várható.
E gyéb ként a m ost választott tisztviselők  

m egbízatása már egy  év  m úlva lejár, mert 
akkor a h itközség valam ennyi tisztviselőjét 
újra választják.

W einm ann Fiilöp programmjában két ki-
em elkedő m ozzanat van: az uj templom és a 
zsidó gimnázium kérdése. K iderült ugyanis, 
hogy az az uj és óriási költséggel építendő  
templom, m elyet a Lipótvárosban terveztek , 
nem fe le lhet m eg az igényeknek. Ezért, noha 
a lipótvárosi tem plom  számára a főváros már 
te lk et is adott, jobbnak látszik, ha a Ferencz- 
vagy  Józsefvárosban, .vagy  két m ásik kül-
városban egy -egy  tem plom ot építenének.

Ú g y  hírlik, hogy W einm ann Fülöpnek a 
m iniszterelnökhöz való barátságos viszonya  
folytán  sikerült Wekerlétöl az Angyalföldön 
emelendő templom számára az ingyen telket 
kieszközölni. A  kerületi tem plom  építése an-
nál szükségesebb, m ert a főváros zsid óhitű  
lakossága az utóbbi harm incz esztendő alatt 
m egduplázódott, s ig y  üdvös volna a zsidó-
ság szempontjából, ha az angyalföldi templom  
m ellett m ég a Ferencz-, va g y  Józsefvárosban  
is építenének egy  templom ot.

H ogy  mi történik a lipótvárosi telekkel, 
arról m ég egyelőre nincs döntés.

A  m ásik kérdést, a zsidó gim názium  
kérdését is m eg akarja oldani W einm ann. 
Ennek a gim názium nak czéljaira tudvalevő
leg  három alapítvány áll a zsidó h itközség  
rendelkezésére. A  Freystádtler-féle, a W ahr- 
mann-féle és a Taub-féle. K ülön-külön m ind-
egy ik  csekélyebb, sem hogy belőle a zsidó 
gim názium  felépíthető és fentartható le tt  
volna. W einm ann egyesíten i akarja a hármat 
— igy két millió háromszázezer korona kerülne 
együvé — s ig y  egy  nagyszabású zsidó közép-
iskola m tgalliotását tenné lehetővé.

D e ha akadálya támadna az egyesítésnek, 
akkor két alapítványt, W ahrm annét és Taubét, 
arra fordítana, hogy a m ostani zsidó polgárit 
n égy  osztályos gim názium m á alakítsa át.

W einm ann programmja a zsidóság köré-
ben igen  népszerű, ezért rem élhető, hogy ellen
jelöltje egyáltalán  nem  akad.

---------------------------« a « * ----------------------------------

Utazás Bérezi halála körül.
■ I o " .

A z  ö n g y ilk o s s á g  o k a i.

Nem tellett a fizetéséből.
Bérezi Béla öngyilkossága körül csak nem 

akarnak lecsendesedni a hullámok. Az öngyilkos 
rendörtanácsos vádjai a nyilatkozatoknak való-
ságos tengerét idézték elő. Boda Dezső dr. fő
kapitány és Pekáry Ferencz főkapitányhelyettes 
már tegnap nyilatkoztak. Ma megszólal a két de-
tektív, Bogdán Zoltán és Kádár János is, a ki-
ket Bérezi a belügyminiszterhez intézett kérvé-
nyében azzal vádolt meg, hogy ők egy általuk 
elő nem tett tanúvallomást aláírtak.

Kijelenti Bogdán és Kádár is, hogy ebből 
egyetlen szó sem igaz és a mit Bérezi rájuk vo-
natkozólag előadott, az az első szótól az utolsóig 
hazugság.

Az öngyilkosság okai körül pedig még na-
gyobb a kavarodás. Ma már körülbelül bizonyos 
hogy Bérczit nem csupán az általa emlegetett 
igazságtalan hajsza kergette halálba. Halálának 
okait nem sértett önérzetében és az ellene indí-
tott fegyelmi vizsgálatban, hanem életének egyéb 
körülményeiben, nevezetesen vagyoni viszonyaiban 
kell keresni. Ezekről a rendőr főkapitányság egy

előkelő tisztviselőié a következőket mondotta tudó
sítónknak :

— Bérezi Béla rendőrtanácsos állandóan ren
dezetlen anyagi körülmények között élt. Fizetése 
ugyan meglehetősen magas volt, legnagyobb része 
azonban folytonosan le volt tiltva, úgy hogy a 
pénztárból havonként csak 138 koronát vehetett 
fal, a mi viszonyaihoz és igényeihez képest na-
gyon kevés volt neki. Ehhez járult még az, hogy 
elvált feleségeinek a nekik megitélt tartásdijakat 
kellett fizetni. Még pedig első nejének havonként 
60, második feleségének havonként 80 koronát s 
e mellett fiait is állandóan támogatta.

Mindez pedig havi 138 koronából nem tel-
lett. Kénytelen volt más jövedelmi források 
után látni.

Az újságot apróhirdetés rovatában állítólag 
hirdetéseket tett közzé olyan tartalommal, hogy 
erkölcsileg romlott és vagyonos hülye vagy elme-
beteg gyermekeket előkelő rendőrtisztviselö mér
sékelt díjazásért maga mellé vesz. S a mig máso-
dik feleségével élt, volt is állandóan nála hat 
nyolez ilyen gyermek. Ezek között volt Singer 
Rezső is, a ki nem volt nevelt fia s a kire maga 
is hivatkozik Andrássy belügyminiszterhez intézett 
beadványában. Ez a gyerektartás aztán havonként 
2000—4000 koronát jövedelmezett neki. Ettől is 
elesett azonban, mikor második nejétől elvált.

Ekkor úgy segített magán, hogy kisebbszerü 
bűneseteket készakarva megtett nagyoknak, s 

hogy a nyomozás végett vidékre utazhasson, nagy 
összegű pénzeket vett fel, a melyekből szépecskén 
takaritgatott. Mikor azonban Pekáry főkapitány 
helyettest bízták meg a gazdasági hivatal vezeté-
sével is, ez átlátott a Bérezi szitáján, kisebb 
összegeket utalt ki neki, úgy hogy ezekből már 
nem igen tellett nagy szükségleteinek fedezésére. 
Ez okozta azt a nagy feszültséget, mely Bérezi 
és Pekáry közt már évek óta fennállott s való-
színűleg ez az oka annak is, hogy támadása fő
képpen Pekáry ellen irányult.

Bérezi Béla holttestét tegnap este kiszállí-
tották a kerepesiuti temető halottasházába, a hol 
díszes ravatalon helyezték el. A ravatalt délszaki 
növények övezik és mellette gyászhuszárok és 
rendőrök állanak diszőrséget. A ravatalra ma dél
előtt folyamán több koszorút küldöttek, többek 
között a család, az elhunyt elvált neje, a rend-
őrség és mások.

7 a v a $ 2
Irta: Hegedüs-B ite  Gyula

Édes, a percet futni ne hagyjuk,
Mert itt a tavasz, testünk tavasza, 
Ereinkbe a vér mámorba pezseg,
Ma vérünkbe szállt az Isten maga.

Nem érzed lázas, pogány izzását, 
Nem érzed istent forró testedben ? 
Teremtés lángja nem lobog benned, 
Nem éget, nem mar egyre, szünetlen ?

Édes, a nerczet futni ne hagyjuk! 
Vagyunk ma büszke, dölyfös istenek, 
S ki tudja, hátha holnap a többi 
Elbukott isten mirajtunk nevet ?

Most még a miénk az erő, a láng, 
Ebben o perezben istenek vagyunk,
S ki tudja holnap hátha bágyadtan 
Erőnk’ siratva vonszoljuk magunk?

Eeiidizés előtt félpohár
SC H íV lID T H A U  ER-féle radio activ

A  k in to rn á s .
Irta: Schaechter Mózes.

A nagy piacz közepén áll a kintornás és fél-
kezével hajtja a hangszekrény fogantyúját. Fiuk 
és leányok, férfiak és asszonyok gyűlve gyüle
keznek köréje, hogy hallgassák, a mint játszik 
hangszerén és dalt énekel hozzá ütem szerint.

Igaz, nem minden kintornás egyforma. Talán 
a hányán vannak, annyifélék, de ilyen szomorú 
képüt, fájdalmas tekintetűt még egy város sem 
hallott játszani.

Csak forgatja hangszerének forgatóját és 
csak úgy folynak belőle a méiabus melódiák, 
melyek szomorú érzéseket váltanak ki a hallgatók 
szivéből. Valamennyiök arczán komolyság ül és 
ha panaszteli hangja összecsendül a bánatos dal-
lamokkal, mindmegannyi szemből patakmódjára 
erednek meg a könyek.

Minden szom feléje néz; ő pedig senkit sem 
láthat, fejét félrehajtva, egykedvűen áll helyén, 
mintha csak gondolatai valahol a távolban jár-
nának, messze, eoy másik világban; nem illeti 
meg semmi, a mi körötte van, nem törődik az 
emberekkel, a kik körülötte állnak, rámutatnak,

még kintornájáról sem tud, melyből az ö keze 
csalja ki a hangot; ösztönszerüen hajtja a fo-
gantyút, de néha énekre nyílnak ajkai és szív* 
szaggató szavakkal kiséri a dallamot:

Ó, m ikor m ég lá t ta la k  te  fény,
M ilyen  boldog vo ltam  akkor é n !

Erre elhallgatott megint. Körülötte is csend 
van. Mindenki a hangszer játékába elmélyedve áll, 
komoly arczára bámul, lesi a szomorú hangokat, 
az ő lelkét pedig a múlt emlékei töltik el.

Bizony, boldog volt akkor ö . . .  Gazdag nem 
volt soha életében . .  . Egy boltocskából állt a 
vagyona. . .  de a benne levőt magáénak mond
hatta . . .  havonként a házbért pontosan fizette. . ,  
szükségletét megszerezte békességgel. .  . mily bol-
dog volt, mikor este boltjából hazatért! . . . be- 
ezézgetett kedves felesége . . . imádott, kedves kis 
gyermekei! . . .  Ó minő boldogság volt az egy
kor ! . .  . És ma ? . . .  Hova lett ez mind ? . . .

Szive e gondolatnál összeszorul, arcza még 
jobban elfonnyad, a két üregből, melyből egykor 
derült szempár gyönyörködött a nap fényében, 
két nehéz könycsepp gördült le és halk, panaszos 
hangon énekli tovább:

Mig a rablók egyszer csak jövének,
Rabolva, dúlva mindent elvivének . , ,

az elrontott gyomrot 2 — 3 óra alatt teljesen rendbe hozza
H asználata valódi áldás gyomorbajosoknak és székszornlásban azon vedéin 
nek, Kútkezelőié* K om áromban. K aphatóm lndenüttnU és nagyüvegben,

íz Operában a «Krisztus-oratórium«-ot adják 
Kerner István karnagy vezetésével.

* Bérezik Árpád a Magyar Urinők Ottho- 
íáért. A Magyar Urinők Egyesülete e hó 14-én, 
ízombaton este hat órakor tartja második 
elolvasó és művészestélyét a régi képviselőház 
érmében, melyen Bérezik Árpád kiváló iró 
elolvassa egyik novelláját. Ezt követi Serák 
víárta és Párdy Jenő szólószáma és Gerzsó 
Angéla zongorajátéka.

* A Magyar Színház újdonságai. A Magyar 
Színház igazgatósága az Országos Magyar 
ijzinészegyesület ügynökségétől megszerezte 
Tolsztoj hátrahagyott darabjának, az «Élő 
halottinak előadási jogát. A darab bemutató 
előadása négy nappal ezelőtt volt a moszkvai 
művészeti színházban. A drámának, amely 
Vajda László magyar átdolgozásában köz
vetlenül a «Princ« cimü vígjáték jövő heti be-
mutatója után fog színre kerülni, ez lesz Orosz-
országon kívül a legelső előadása.

* Rotschild Henri színmüve. Després 
Suzanne első fellépése, amely hétfőn lesz a 
Vígszínházban, egyúttal premiér-est is lesz, 
amennyiben Budapesten először kerül szinre 
a «Rivalda« (La Rampe), Rotschild Henri sokat 
emlegetett színműve, amely a párisi Gymnase- 
szinházban száznál több előadást ért meg.

* «A vasgyáros« Újpesten. Ma este került 
szinre először telt ház előtt «A vasgyáros«. 
A címszerepet Lévai Elemér pompásan ját-
szotta meg. A női szereplők közül kivált Zádor 
Ilonka. A többi szerepeket Pálma Boris,Lukács 
és Simonyi játszották.

1911. október 13., péntek.

F Ő V Á R O S I  Ü G Y E K .
— Magyar építészek a külföldi vélemény-

ről. Budapest városrendezéséről a jelenleg 
Budapesten időző két külföldi szakértő, Jansen 
Hermann és Sarrien tudvalevőleg elitélőleg 
nyilatkoztak. Erre a véleményre most meg-
teszik megjegyzéseiket a magyar építészek is. 
Ybl Lajos például ezt mondja :

— Mondhatnám, hogy minden terv, min-
den intézkedés ad hoc történik és ezekben az 
intézkedésekben nem is annyira az eset, a 
tárgy, hanem inkább a személy a fontos. Tény, 
hogy Budapesten össze-vissza építenek és a 
jelenlegi építési irány n^m felel meg egy fejlődő 
város építési programmjának. Az olcsóság a jő 
és a szépészetit teljesen háttérbe szorítja az 
üzleti spekuláció.

Pecz Samu igy nyilatkozott:
— A szabályozási terveknél mindig a 

dolog kivitele okoz nehézséget és ha valami 
üdvös terv meghiúsul, annak mindig pénzügyi 
háttere van. A Magyar Mérnök- és Építész- 
Egyesület már évek óta viaskodik, de siker-
telenül, mert az illetékes körök a mi szavunkat 
mindig különvéleménynek tekintették és meg-
születésre nem méltatták. Most külföldi embert 
hívtak meg, aki ugyanazt mondotta, amit mi, 
de talán nagyobb tekintélyével elhatározó lö
kést fog adni a mi mozgalmunknak.

Krátky János műszaki tanácsos véleménye 
a többek között ez :

— Idővel talán az emberek maguk is 
rájönnek arra, hogy az Ízléstelen építkezés 
senkinek nem használ és a környéken lévő 
művészi épületeket is tönkreteszi. A bajok 
nagy részben korrektúrát fognak találni az 
uj építészeti szabályzatban, amely most a köz
munkák tanácsa előtt fekszik és amelyet ott 
nagyon behatóan tanulmányoznak. Azt hi
szem, hogy az uj építészeti szabályzat már a 
jövő év elején életbe fog lépni. Különben minden
ben igazat adok Jansennak.

— A főváros árucsarnokai. Azok között az 
intézkedések között, melyeket a főváros az 
élelmiszer drágaság leküzdésére akar fordítani, 
szerepel az a terv is, hogy a főváros maga vásá-
roljon nagyban élelmiszereket a termelőktől és 
közvetlenül adja el a fogyasztóknak. Ezzel az 
eljárással azt a különbözetet akarja megszün
tetni a fogyasztók javára, amit a három-négy-
szeres közvetítés okoz.

Az ügyosztály a tervet akképp akarná 
életbeléptetni, hogy a nyílt piacokon városi 
árucsamokokat állít fel és azokban árusittatná 
a városi élelmicikkeket. Az árucsamokokat: 
az I. kerületben: a Vár, Krisztina-tér, Tabán és 
kelenföldi; a I I .  kerületben: a szénatéri: a I I I .  
kerületben; a  Kolosi és Flóriántéri; a VI.

B U D A P E S T .

kerületben: a Ferdinándtéri (Leheltér); a
I X . kerületben: az országos vásártéri; a X. ke-
rületben: az Orczy- és Marczibány-téri nyílt 
piacokon állítják fel. A beszerzésre a főváros a 
már meglevő szervezeteken (vásárpénztár, 
vásárcsarnok-igazgatóság, vásár-igazgatóság, 
hatósági közvetítő stb.) kívül megfelelő uj 
szervezeteket létesítene. Az ügyosztályban 
FolkusMzy Lajos tanácsos elnöklésével szaka-
datlanul tárgyalnak ennek a nagyszabású terv-
nek a létrehozásán s ma már annyira előre-
haladtak a tárgyalások, hogy az intézmény 
életbeléptetése már november hónapjában 
várható.

— A budai villamos közlekedés javitása.
Mint tudvalevő, a Ferenc József-hid budai 
oldalán, a Gellért-téren, a közúti villamos 
vágányhálózata kettéágazik és az egyi oldalon 
a budai belső körúti, a másikon pedig a kelen-
földi forgalmat bonyolitja le. A két vágány-
hálózat között eddig nem volt meg az össze
köttetés és igy a társaság nem felelhetett meg 
a budai lakosság ama kívánságának, hogy 
Budáról Kelenföldig átszállás nélküli forgal-
mat létesítsen. Azok a tervek, amelyeknek 
ma tartották meg a közigazgatási bejárását, 
Dezseőffy Aurél dr. miniszteri osztálytanácsos 
vezetésével, ezt az eddig észlelt hiányt kikü-
szöböli. A bizottság a terveket kiesbb módosí
tással, amelyhez a társaság hozzájárult, el-
fogadta, majd a helyszínére ment az építkezés 
részleteinek megállapítása céljából. A főváros 
képviselőjének javaslatára kívánatosnak jelez-
te a bizottság, hogy a vágányösszeköttetési 
munkálatokat a Ferenc József-hidi felsőveze-
ték munkáival kapcsolatosan hajtsák végre.

— A Hungária-köruti uj Dunahid. Az
összes budapesti Dunahidak között a Margit- 
hid van a legnagyobb mértékben túlterhelve, 
ugyannyira, hogy óriási forgalma csak állandó 
torlódások és forgalmi zavarok árán bonyolít-
ható le. Minthogy ez a helyzet a közel j övőben 
a Lánchíd elzárásával még súlyosbodni fog, az 
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés azzal 
a kéréssel fordult a kereskedelemügyi minisz-
terhez, hogy sürgősen rendelje el a Hungária- 
körut—Óbudai uj Dunahid előmunkálatainak 
megkezdését. A Budapest székesfőváros fej-
lesztéséről szóló törvény már elrendelte a 
Hungária-köruti Dunahid fölépítését. Bár a 
törvény meghozatala óta négy év telt el, eddig 
még az előmunkálatokat sem kezdették meg. 
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés 
most arra kérte a minisztert, gondoskodjék 
arról, hogy a fontos törvény ne csak a papiroson 
maradjon és egyúttal fölkérte az összes tekin-
télyesebb budapesti érdekképviseleteket, hogy 
hasonló kérelemmel forduljanak a kereskede-
lemügyi miniszterhez.

— Nyugdíjazott igazgatók. A főváros 
tanácsa mai ülésében Berkes Imre főreáliskolai 
igazgatót, Sántha Lajos, Kiss Béla, Szetvizer 
Lajos és Jurányi János elemi iskolai igazgató
kat hivatalból nyugdíjazta.

— A Lánchíd javitása. Az illetékes körök 
végre belátták, hogy a Lánchidat gyökeres ja-
vítás által használható állapotba kell hozni. 
Ebben az ügyben ma délelőtt értekezlet volt 
a kereskedelmi minisztériumban. Különösen 
arról tanácskoztak, hogy a Lánchíd forgalmát 
milyen módon bonyolítsák le. Leginkább amel
lett foglaltak állást, hogy a javítás idejére pót- 
hidat vernek a Dunán.

KÖZOKTATÁS.
A középiskolai tanszemlyézet státus-

rendezése. Az állami iskolák igazgatói és 
tanári személyzetének státusrendezése az 
1912. évi költségvetés keretében fog végre-
hajta tn i. Vagyis az eredeti három  év he-
lyett már a jövő évi költségvetésben rendezik 
ezt a kérdést.

Uj egyetemi tanárok. A király Kuzsinszky 
Bálint dr.-t, a budapesti tudományegyetemen 
az ókori történelem nyilvános rendkívüli taná
rát nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. Mika 
Sándor dr.-nak, az Eötvös-kollégium rendes 
tanárának pedig a tudományegyetemi rend
kívüli tanári címet adományozta.

A tanítók háza. Eperjesről jelentik : hogy 
díszközgyűlés keretében avatták fel ma a sáros-
vármegyei Eperjesi Tanítók Házát, mely száz
húsz növendékre van berendezve. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztert Semsey Boldizsár 
sárosmegyei főispán képviselte. Szabó Elemér
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tanfelügyelő mondotta az ünnepi beszédet, 
délben százhúsz terítékű lakoma volt. este1 
pedig hangverseny volt a városi Vigadó tér '
meiben.

Zsidó gimnázium Budapesten. Hosszú idő 
óta húzódó terv jut rövid idő múlva megvaló-
suláshoz. Budapesten az Abonyi-utca és a 
Bálint-utca sa:kán fölépítik a zsidó gimnáziu-
mot, amelyet eddig az alapítványok körül föl-
merült bonyodalmak miatt nem létesíthettek, 
A benyújtott munkák közül Lajta Béla mű-
építész tervét fogadta el a bizottság, amely a 
tervek elbírálását végezte. Lajtát tervének 
bizonyos módosításával bízták meg s most az 
ősz folyamán döntenek a terv ügyében. A tervet 
ezután a vallás és közoktatásügyi miniszter 
elé terjeszti az elnökség, mert a gimnázium- 
alapból a szükséges költségek utalványozási 
joga a miniszteré s igy a tervhez is szava van. 
Az építkezést a jövő tavasz folyamán meg-
kezdik. Az építkezésről Weinmann Fülöp dr. 
udvari tanácsos, a zsidó hitközség elnöke 
többek közt ezeket mondotta :

— A gimnázium három alapítványból 
létesül : Freystaedtler, Wahrmann Sándor és 
Taub Salamon alapítványaiból. Sok nehézségre 
adott okot az alapítványokban kitűzött köte-
lezettségek teljesítése. A célunk az uj intézettel 
az, hogy teljesen modern, mintaszerű közép-
iskolát létesítsünk, mely semmiféle áldozatot 
ne kíméljen arra nézve, hogy föladatéit be-
töltse. A gimnázium egy, esetleg két osztályos 
lesz kezdetben, azután évről-évre fejlődik 
nyolc osztályúvá. A tanárokat a hitközség 
bizottsága nevezi ki, az igazgatót azonban meg 
kell erősítenie állásában a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek is. Az intézet ügyeinek veze
tésére a hitközség külön bizottságot alakit.

Hatvanegy község iskola nélkül. Sátoralja-
újhelyről jelentik : Zemplén vármegye közigaz-
gatási bizottságának legutóbbi ülésén Bereg- 
szászy István tanfelügyelő beszámolt a homon- 
nai tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének Je-
lentéséről, mely .perint a hatáskörébe eső terü-
leten hatvanegy községnek nincs iskolája. A tan 
felügyelő még kiemelte, hogy a többi körzetek-
ben is hasonló állapotok vannak. — Ezért 
indítványozta, hogy a vármegye Írjon fel a 
kultuszmiinszterhez, hogy a községeknek isko-
lával való sürgős ellátásáról gondoskodjék, 
miután sem a vármegye, sem a községek saját 
erejükből erre nem képesek, az egyház pedig 
szintén nem volt erre hajlandó.

Jubiláló tanítóegyesület. A szepesmegyei 
tanítóegyesület ma ünnepelte fennállásának 
hetvenötödik évfordulóját. A diszgyülést 
Kintzler Árpád elnök nyitotta meg. Beszéltek 
még Wieland Artur, Okolicsányi-Zsedényi, 
Csáky gróf és mások, majd Neupauer Mihály 
alelnök az egyesület történetét olvasta föl. Áz 
egyesület ezután folytatólag megtartotta az 
évi rendes közgyűlését.,amelynek végeztével a 
FMKE szepesmegyei választmánya tartott 
ülést. Délben százötven teritékü bankett volt.

Az irásolvasásl módszerek lexikona. Nagy
szabású és igazán hézagpótló kulturális munkát
végzett Kovák Gyula felsősegesdi római katoli
kus tanító és Szabó Károly balatonfüredi refor-
mátus főtanitó, a balatonvidéki tanitóegylet 
elnöke. Megszerkesztették az irásolvasási mód
szerek lexikonját, amely nélkülözhetetlen segítő 
könyve lesz a tanítóképzőknek és tanítóknak.

A munka célja a tanítókat kivezetni abból 
az útvesztőből, amelybe a gombamódra elsza-
porodott és jobbnál-jobbnak dicsért, különféle 
módszerek között belekeveredik egy tapasztal
tabb tanító is, annál inkább pedig egy kezdő 
pedagógus. A lexikon három kötetében vala
mennyi régibb és újabb — összesen harminckét 
módszer — be lévén mutatva, a tanítók az' 
egyéniségüknek legjobban megfelelőt választ-
hatják ki cs rendelhetik is meg, mig az ismeret-
lenül rendelt módszerek közül sokszor csak a 
hetedik, nyolcadik felel meg céljuknak. Müvün-
kön nyerészkedni nem akarunk — Írják a szer
zők felhívásukban. Elsőbben is a közügynek,' 
a tanügynek s kartársainknak akarunk hasznos 
és üdvös szolgálatot tenni. Aki megveszi mun
kánkat, az nemcsak önmagának használ, mert 
csekély befektetése bőven fog kamatozni ha-
zánk kultúrájának leltárán is, így akit csak
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fcalékkaj fölemelte, nyugdijukat biztosítja, élelmezés 
isüket megjavította, s őket megfelelő ruházattal el-
látja. Mindé kedvezményekben a most, újonnan szol. 
falatba lépő ápolók.' és ápolónők is részesülnek, s 
•oklevelet csak később kell szerezniük valamelyik kur-
zuson, ka állandóan megmaradni szándékoznak ezen, 
az életpályán.

—» (A takarékos francia  hadügym iniszté-
rium .) A párisi Viclvire című újság közölle a minap 
ti következő épületes történetei: A Lyon mellett levő 
bronl repülőtérre az a parancs érkezett, hogy f állu-
kat repülőgépet küldjenek Le Bourget-be. A pargn 
Icsot pontosan teljesítették, a kis repülőraj nekivágott 
az cguek és nemsokára eltűnt a nézők elöl. De fél-
órával a gépek eltávozása után a badügymiiiiszté 
riiufttóf az az utasítás érkezet, hogy a jepülőgépeket 
a  benzinnel való takarékoskodás vénet! vonaton kell 
Le Bourgebbc sjálUtani. A parancs csak parancs 
marad, a melyet teljesíteni kell. A táviró azonnal dol-
gozni kezdett és az eredménye a? lelt. hogy a repü-
lők Le Boyrget-bc való megérkezésük után csak ép-
pen hogy kiegészíthették már fogyatékos benzinkész- 
létüket, ujra útnak indultak és vhazarepültek Bronba, 
a  honnan azután a miniszteri utasítás értelmében a 
ibenzinnel való takarékoskodás végett azután vissza 
Szállították a gépeket Le Bomúet-bs.

(G yászrovat.) Szuchy Béla dr. pápai ka-
marás nyugalmazott katonai lelkészt an ár ju !ius
3-án meghalt Budapesten.

Özvegy Medve Kálmánná hetvenegy éves ko
rában Julius 8án meghalt. Az elhunytban Medve 
Zoltán kormánybiztos és Medve Miklós cs. és kir. 
kamarás édesanyjukat gyászolják. Temetése Julius 
10-éot lesz Domonybau.

— (A zsidó gim názium  sorsa.) Az Abonyi 
iuton jnár tetőig fölépített zsidó gimnáziumot az 
alapítványt kezelő gondnokság eladja más célra az 
Államnak, vagy a városnak, a zsidó gimnázium 
eszméjének megvalósítását pedig elhalasztja. A 
gimnáziumot Wahrmann és Freistaedtler alapít
ványaiból kezdték fölépíteni. Közben kitört a há-
ború és az építkezés költsége most mái' többszörösen 
túlhaladja az alapítványi vagyont. Ez az oka a 
tervezett tranzakciót, a mely elodázza a mintegy 
negyedszázad óla húzódó zsidó gimnázium ügyét.

— (A L iselo tte  m ásodik kiadása .) Gáspámé- 
IDdvid Margit nagysikerű biedermeier-regénye, a 
Liselotte most jelent meg második kiadásban. A 
Biedermeier-kor szentimentális hangulatait eleveníti 
l’el ez a könyv, Liselotte mély megértéssel megírt 
szerelmi történetéből egy elmúlt kor minden bájos 
szépsége sugárzik. A könyv hangulatát nagyban 
emeli az ízléses, finom kiállítás és nyolc egykorú hí-
res festmény művészi reprodukciója. Az Athcnaeum 
kiadásában megjelent könyv ára őt korona, meg-
rendelhető kiadó-hivatalunk utján is. •

— (B éo í e llá tása  lóhussal és juhhússal.) 
Mécsből jelentik nekünk: A legközelebbi időben 
(Becsnek marhahússal való ellátása körül újabb ne- 
hézsegek várhatók. Ennek következtében most a ló- 
búsra is, a mely körül fiz árdrágítók valóságos or-
giát rendeztek, a középponti vágdidsi kény szert hoz-
zák be. A lóhust, a  mely ezidöszerint kilogfamon- 
ként tizennyolc koronára is fölemelkedett, a  mar-
hahús olcsóbbfajla egységárán, nyolc koronáért 
fogják árusítani a marhahús helyeit. Juhhúst 
is adnak olcsóbb árakon póttá pláíhozúsul 
marhahús helyett. Vendéglőkben, és közös 
konyhákon csak husjegy ellenében adnak 
húst. Olyan akciót is készítenek elő, hogy a tehető-
sebb köröket az elsőrendű, lius kényszerű igénybe-
vételére szorítsák. Borjúhús és sertéshús jegy nélkül 
kapható, mert a rendelkezésen levő mennyiség kö-
zépponti vágásra nem elegendő.

—. (H adikölcsöntoiitositás.) Mielőtt ilyent 
feöt, kérjen a Trieszti Általános Biztosítótól (Buda-
pest, V., Dorottya-utca 10.) tájékoztatót. Célszerű 
újítások! Egyszerű hadikülcsőnbizíositás, vagy bal- 
esctbizjemtm sal kapcsolatos hadikölcsönbiztosifás is 
köti Käß.

I  —• (E gyesületi h írek.) A Budapesti VisAatrék 
‘EggcSktetc vasárnap délután tartotta tisztújító közgyű
lését JkBuáapMÍi Kereskedelmi és Iparkamara díszter-
mében. TŰJrfeur Miksa, udvari tanácsos elnök megnyitó 
beszédébenmelc" szavakkal emlékezett meg Liva'j Jó- 
zsefről, a magyar irodalom nagy halottjáról. Elparcn 
tálta továbbá az egyesület két tagját : Lengyel Pált és 
Fodor Aladárt. Indítványára a közgyűlés emléküket 
jegyzőkönyvben örökítette meg. A napirend előtt Listát- 
Miklós szóvá tette a cenzúra túlkapásait, a melyek a 
kormány Ígérete ellenére napról-rapra szaporodnak és a 
sajtót munkájában megbénítják. Napirenden van az új-
ságcikkek letiltása- HéfktH  Miksa elnök kifejtette, hogy 
n megválasztandó tisztikar ós választmány legfőbb fel
adata az lesz, hogy a. sajtó szabadsága ellen intézett tá-
madásokat erélyesen kivédje. Több felszólalás utált írtig- 
választották elnökké Márkus Miksát, aleluökökké: Bíró 
Lajost, Cierö Ödönt ős Szakács Andort. Főtitkár lett 
Babér Mihály, titkár Berezeg Gézi, Ügyvezető titkár 
Újvári Péter, pénztáros Persién Adám, ügyész Éfőes 
Vilmos űr., könyvtáros Losonczy Zoltán, gazda Bűnön 
Vilmos, számvizsgálók And a Alfréd, Lukács -Gusztáv 
denö, Pásslor Mihály. Azonkívül megválasztottak a- vi- 
jásztmafiy és a szociális bizottsá" tojóéit.

A Budapesti Szegénysorén Tüdőbetegek Szanató
rium  Egyesülete jn lius 21-én, vasárnap délelőtt féltizen- 
kettökor az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
palotájának tanácstermében (Vigadó-tér 1.) ta r tja  XX. 
évi rendes közgyűlését.

A Gondviselés Ápolónőket Képző Egyesület B ér
ezel Manó báró elnüklésévol vasárnap ta r to tta  évi köz* 
gyűli.- ét. Az elnöki megnyitó u tán  Mell inger Á rpád t i t 
kár ism ertette az egyesület évi jelentését. Az egyesület 
fennállása óta 104 ápolónőt képzett ki és Hka-utcai hadi- 
kórházában ÚO tisztet ápolnak. Az egyesület 51 ápoló-
nője közül hét a  harctereken, kettő  a síbesifUeket $**!.- 
litó A uguszta vonatokon, hét az újpesti m unkáskórház-
ban, a többi pedig különböző hadikórházakban teljesít 
szolgálatot. A közgyűlés végül hódoló táv ira to t küldött 
A uguszta  k irá ly i iercegaéizouynakj a? egyesület védő-
nőjének,

— (Spanyol betegség-) ellem a  szájüreg' fér- 
tötlenilcsére szopogassunk Anucoí-pasztillát.

— (Faükaporrobbauás Béea’uen h é t h a lo t-
ta l.)  Becsből jelenük nekünk: Ma, hétfőn délután
I.insbauCT puskamüves Guuipendorf-ufca 881 szám 
alatt levő üzletében és raktárában rettenetes puska-
porrobbanás történt, a melynek minden irányban 
borzasztó hatása volt s a szomszédos házakban is 
kárt okozott. X agy mén n y is ágii vadásztöltés robbant 
föl, úgy hogy a dörrenés kút óra hosszat tartott, A 
robbanásnak hél emberélet esett áldozatul, magában 
az épületben az üzlet tulajdonosa és az inas. Lins 
bauer nagyon könnyelmű volt és a töltésraktárba 
gyakran dohányozva lépett be. A szomszédos házban 
három asszony életét vesztette. Meghalt még kot asz 
szony Is, a kik a szemben levő gyalogjárón halad-
tak; a légnyomás a falhoz vágta őket, úgy hogy ösz- 
szezuzva holtan estek el. Ezek egyike Manguet nevű 
francia nő volt, a ki kdvéínelegités közben meghal-
lotta a dörrenést és kifutott az utcára, a hol a máso-
dik robbanás megölte. A katasztrófa nagy anyagi 
kárt is okozott.

— (A zsird rág ltók .) A zsirdrágiió üzleteiről 
közismert Ligeti Ignáené ujra dolgot adott a rendőr-
ségnek. Schmerling József olmüei nagykereskedő és 
városi bizottsági Tag a községi tanács megbízásával 
Budapestre jött, hogy minden áron szerezzen bár-
milyen mennyiségű zsirt. E célból 600.000 koronát 
hozott magával a nagykereskedő, akinek zsirvásár- 
lási szándékáról értesült Ligeti Ignáené. A szállítás 
körülményeire előre megállapodtak, mire Ligetiné cs 
egy Batik nevű ügynöktársa fölszólították Sehmorlin- 
get. hogy másnap délután jelenjen meg Lubi Gyula 
dr. ügyvéd Baross-utea 43. sz. alatt levő irodájában. 
Ott a kereskedő Lígetiné aláírásával ellátott nyug-
tára 210.000 korona előleget adott át, azután haza-
ment Ohnücbc és várín a zsirt. A zsír azonban nem 
jött meg. és e^frt .Schmerling megbízottját Buda-
pestre küldötte, a ki a (főkapitányságon följelentést 
tett. A bűnügyi osztályon mára idézték meg Ligeti 
Ignácuét és Batikol. Azonban, egyikük sem jelent 
meg. a 240.000 koronát azonban 25.000 korona ke-
zdési költség levonásával egy banknál deponálták'. A' 
rendőrség holnap délelőttre Liget'né cs Butik előveze
téséi rendelte cl.

■— (Marrh a-c sempés zé s H orvátországból.)
Zágrábból jelentik: Mint a zágrábi Obzor a gráci 
Tagespost nyomán Írja, a tfráci büntetőbíróságnál a 
napokban egy állatesempészeti bünpör tárgyalása 
alkalmából nagyarányú horvát állatkiviteli vissza-
éléseket lepleztek le. A horvát lapnak a kiadott cá-
folat ellenére is fenfartott híradása szerint az cuili- 
tett tárgyaláson teljes megállapítást nyert, hogy 
egymagában egy Faraidét nevű cég épixni ^  legszigo-
rúbb horvátországi áHalrekvirálás idejében .rendkí-
vül nagymennyiségű marhahúst hozott be Horvát-
országból. Egy gráci nagyvágó, kit tanúképpen hall-
gattak ki, azt vallotta, hogy neki is módjában állt 
akár 500 darab ökröt behozni Horvátországból és 
hogy csak azért nem élt az alkalommal, mert i loff-
ner. nz ismert nevű horvát marliaszállitó, 1000 koro-
nát fizettet magának az egy darab állat kiszállítá-
sára jogosító szállítási igazolványért és ahhoz ké
pest az 500 darab ökör után kizáróan csak a szállí-
tási igazolványok fejében félmillió koronát kelleti 
volna áldoznia. ' i

— (E lpusztu lt fatelep .) A Hungária-körut 
'47—49. szám alatt levő fatelepen, mely Meinhard 
Kurtnnk a tulajdona, ma hajnalban tűz ütött ki. A 
telepre, mely a Nemzeti Park mögött terül el, kivo-
nult a központi, valamint az V. és VI. kér. tüzőrség. 
Óriási mennyiségű épületfa égett cl és több órai 
munkába került, ónig a tűzoltóság a tüzet lokalizálni
tudta. A kár meghaladja a 200.000 koronát. Szinte 
lehetetlenné tette az oltást az a körüiménv, hogy a 
városnak ez a része még nincs szabályozva s iga a 
vízvezeték is hiányzik. A közeli Nemzett Parkból 
akarlak vize! hozni, de ott meg már ie volt zárva a 
vezeték. Ilyen módon a távoli Herminautról vezet

ték' a tűzoltók a vizet a veszedelem helyére, de akkor 
már a fatelep egy láng!enger voll.

— (A k ik  barackot akarnak  szedni.) Hát 
bizony sok ember van, a ki barackot akarna és sze-
retne szedni és aligha akadna valaki is, a ki arra a 
kérdésre, szedne-e szívesen barackot a fáról, azt fe-
lelné, hogy nem. A szép sárgásán pirosló barack 
csak úgy kinálgalja magát a leszedésre és különösen 
a fővárosi ember, a ki csak nagy tolongás és lökdö-
sődés u.l;án tud jó  drágán hozzájutni egy-két kiló 
barackhoz, éhezhetne' vágyat arra, hogy baracksze- 
tíéssel töltse szabad idejét. Talán érzik is sokan ezt 
a vágyat, de nehezey tudjuk megmozdulni. Ezt az a 
most trkezeü kecskeméti jelentés juttatja az 
eszüiikLe, hogy Kecskemét város polgármesteri hi-
vatalába mostanában tömegesei} jön levél ausztriai 
német kisasszonyok túl, a kik barackszcdéste ajánl-
koznak. Mit felel a szives ajánlkozóknak a polgár- 
mesteri hivatal, nem tudjuk. A fontos és érdekes az, 
hogy az ausztriai német kisasszonyok tme meglát
ják, hogyan tölthetik’ el a ir/ii sanyarú időkben a leg. 
hasznosabban nyári szabadságukat. Tudjuk, hogy 
nem régen barackszedésre ajánlkozott több tisztvi-
selő egy vidéki lap hirdetései közt cs csak a minap 
volt szó arról, hogy az árravaló diákokat a kultusz-
miniszter megbízásából az aratásban való erejükhöz 
mért segítésre buzdították és szólították föl az iskolai 
hatóságok, de mindezek a mozgolódások nagyon 
szórványosak és nincsenek kellő arányban a mi me-
zőgazdasági életünkkel. A kinek alkalma van arra, 
hogy áttanulmányozhatja a külföldi lapokai, azt 
látja, hogy mindenütt elevenebb a mozgalom ebben 
az irányban, hogy a nyári szünidőt, a ki csak leheti, 
a mezőgazdaság szolgálatában töltse el. A legjobb 
akaratú ember sem foghatja rá az ausztriai német 
kisasszonyokra, hogy ajánlkozásuk önzetlen, a meny-
nyiben hasznára óhajtanak lenni a gyümölcs szép 
és gyors betakarításával a  gazdáknak, az országnak. 
Őket egészen más tekintetek vezetik, de még sem 
veheti tőlük senki sem rossz néven próbálkozásukat. 
De a mit ők kevéstbé önzetlenül óhajtanak meg-
lenni, ugyanazt meglehetné a magyar föld iránt való 
szercletből ennek az áldott országnak sok ezer fia 
és leánya. Nem járna rosszul egyikük sem és bizo
nyára szívesebben látná az ő segítségüket a magyar 
termelő, mint az ausztriai német kisasszonyokét. 
Még csak kezdetén vagyunk a nyári szünetnek, az 
őszi betakarításig és az iskolaév kezdetéig lesz még 
munka bőven, könnyű és nehéz, több és kevesebb 
erőt kívánó, válogathat mindenki a kedve szerint. 
A ki részt vesz benne, az ország hasznát szolgálja 
és a maga gyönyörűségére dolgozik. A mikor sokkal 
kevésbbé a földhöz nőtt emberek, mint mi, nem 
annyira fvldmivcló-népek nagy szem terveket dol-
goztak ki és valósítottak meg, hogy a nyári szün-
időben minél lökben részt vegyenek a mezei műm 
kában, akkor mi mindazzal, a mi eddig nálunk c téren 
történt, nem lehetünk megelégedve. Van még munka 
a barackszedésen kívül is, jutna bőven mindenkinek!

— (K irándulók szerencsétlensége.) Pcrriá-* 
ból (Illinois) táviratozzék: A' Kolumbia kiránduló 
gőzös tegnap a köd miatt nekifutott a partnak, és 
fölbvrult.A zt hiszik, hogy 175 ember életét vesztette.

— (A  vesztegető nagykereskedő á rd rág í-
tása .) Megírtuk, hogy Neufeld Bertalan autóalkatrész 
kereskedő az árdrágilását leleplező detektívet meg 
akarta, vesztegetni, a  megvesztegetés szemtanúját pe-
dig .hamis tanuzúsra akarta bírni. A vesztegető á r-
drágító ügyében mára volt kitűzve a tárgyalás az 
V. kerületi rendőrkapitányságon. ítélethozatal előtt 
azonban áttették az Ügyet az árvizsgáló bizottsághoz. 
A tárgyalást az árvizsgáló bizottság véleményének 
megérkeztéig elnapolták.

— (A cssaló színészt letartóztatták ;.) Har-
mad fél hónappal ezelőtt Harangiig Imre besnyő- 
telki földbirtokos följelentést tett a főkapitánysá-
gon Hirsche Béla színész ellen, a  ki százötvenezer, 
koronát csalt ki tőle azon a címen, hogy a hadsci 
regnek fognak szállítani. A rendőrség Hirsche Béla 
felkutatásához fogott, de nem találta, kutatása köz-
ben még két följelentés is érkezett ellene. Az egyik 
följelentés szerint Hirsche a Rákóczi-uton levő 
Elek-féie penzióban lakott s ötvenezer korona ér
tékű ékszer és négyezer korona készpénz ellopása 
után megszökött, a második följelentés szerint pe-
dig a Weszely-féle sportüzlettői hatezer korona ér-
tékű árut csalt h l  A rendőrség tízezer korona jmal-
ma! tűzött ki a csaló kézrekeritőjének, da eredmény 
nélkül. Tegnap este a vételien a rendőrség kezére 
juttatta a szélhámost. Két postahivatalnok ugyanis, 
a kikkel Hirsche fiatalabb korában együtt dolgozott 
ti postán, az állatkertben fölismerte a csalót, a ki 
éppen kocsiba akart szüllani. A figyelmessé telt

1 rendőrörszem azonban bekísérte a főkapitányságra^
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...Az iskola felépült
A gimnázium építésének megkezdésekor (1912) a teleknek kettős helyrajzi 
száma volt: 2828, 2831/6, a két határoló utca felől a következő utcanevek 
és házszámok jelölték meg: Abonyi utca7-9., illetve Bálint utca 10. Ez a 
terület ekkor a VII. kerülethez (Erzsébetvároshoz) tartozott. 1923-ban a 
Bálint utca neve Szt. Domonkos utcára, 1950 körül pedig Cházár András 
utcára változott. Az 1926-ban történt helyrajziszám-változás óta a telek a 
32745-ös helyrajzi számot viseli. 1934-ben a VI., VII., és X. kerületek eges 
területeiből megalakult a XIV. kerület (Zugló), amelyhez az épület telke is 
tartozik.

Az ide szánt épület megtervezésére Lajta Béla végül 1912-ben kapta meg a 
megbízást. Lajta eredetileg öt változatot készített az épülethez, ezek között 
volt az is, amelyik alapjául szolgált a kivitelezésre elfogadott megoldásnak. 
Az építési szerződést 1912. december 15.-i dátummal írták alá.

Az Értesítő 1919/20. évi számában ugyan azt olvashatjuk, hogy pályázatot 
írtak ki az épületre – ezt az említett kiadvány további évfolyamai már nem 
írják! -, pályázatról azonban a korabeli szaksajtó nem emlékezik meg. Így 
valószínű, hogy a fenti megállapítás téves.

Az építész 1913 áprilisára készítette el a beadványi tervet, az építési engedélyt 
pedig még ugyanazon év június 23-án meg is kapta.

A július 1-jén elkezdett munkálatokra a Bloch és Holitschek cég kapott 
megbízást. Az építkezés azonban szeptemberben megakadt, mert a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a tervek egyszerűsítését követelte. Ezt arra 
való hivatkozással tehette, hogy a kormány 400 000 koronányi államsegélyt 
szavazott meg az építkezéshez. (Valójában a segélyt soha nem folyósították.) 
Így a következő évben, 1914. március 26-án Lajta újabb, módosított 
terveket adott be az épületre, amelyek alapján folytatták az építkezést. Úgy 
számították, hogy a gimnázium 1915 őszére fog megnyílni, az első világháború 
kitörésekor azonban félbeszakadt az építkezés. Éveken át semmiféle munka 
nem folyt, csak az épület vakolatlan falai és lapos teteje készült el.

Kész épület híján a zsidó gimnázium a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi 
Főgimnáziuma néven a hitközség polgári iskolájában (VII. Wesselényi utca 
44.) kezdte meg működését 1919-ben, rendkívül szűkös körülmények között.

Lajta Béla 1920-ban meghalt. Özvegyének minden próbálkozása arra 
irányult, hogy az építkezés Lajta Béla tervei alapján Kozma Lajos, a 
tervező egykori munkatársa közreműködésével folytatódjék, ez a kívánsága 
azonban nem valósult meg – olvashatjuk Vámos Ferencnek Lajta Béláról 
írott életrajzi tanulmányában (Bp. 1970). 1922-ben Hegedűs Ármin építész 
kapott megbízást arra, készítsen tervet, hogyan lehetne az iskolaépületnek 
legalább egy részét használhatóvá tenni. A terv elkészült, az épület nyugati 
(Abonyi utcai) szárnyának befejezésére a munka 1922-ben meg is kezdődött, 
de csakhamar abbamaradt különböző okokból, és csak 1923. március 15-
én indult meg újra, nagy lendülettel.

Minden remény megvolt a júliusi befejezésre. De sajnos a korona 
fizetőértékének hirtelen romlása és az ezzel járó drágulás az építkezés 
ütemét lelassította, végül szinte teljesen megakasztotta. Ennek ellenére a 
nyugati szárny helyiségei elkészültek annyira, hogy a gimnázium ideiglenes 
otthonából ideköltözhetett, és 1923. október 12-én megkezdődhetett a tanítás 
a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Reálgimnáziumában.

A Szt. Domonkos utcai keleti szárnyban az I. emeleti imaterem elkészítése 

volt a legsürgősebb feladat. A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete 
1923. áprilisában bizottságot hozott létre, amelynek a feladata az építkezés 
szervezése az az anyagi fedezet előteremtése volt. A gazdasági problémák 
miatt azonban ez az építkezés is megakadt. Eddigre viszont elkészült az 
imaterem, a karzat a padokkal együtt, de a befejezésre, a teljes felszerelésre 
1927-ig kellett várni.

A nyugati szárnyban Baumhorn Lipót építész vezetése mellett elkészültek az 
épület Abonyi utcai frontján, az I. és II. emeleten a tantermek és a folyosó.

1928. második felében, mivel a Freystädtler-féle alapítvány értékpapírjai 
teljesen elértéktelenedtek, az alapítvány kuratóriuma az iskola telkének és 
épületének tulajdonjogát átadta az izraelita hitközségnek. Az ingatlan ára 
elméletileg 355 000 pengő volt, amelyet azonban nem kellett kifizetni, mert 
az iskola továbbépítésének kiadásait a hitközség fedezte.

1929 nyarán teljes erővel folytatódott az építkezés. Az épületen jelentős 
bővítést és módeosítást is végre kellett hajtani, ugyanis a hitközség 
leánygimnáziumát is ide akarták helyezni.

A módosított, egyik szárnyán háromemeletesre emelendő iskolaépülethez 
Böhm Henrik és Hegedűs Ármin készített terveket, akik már korábban is 
kapcsolatban álltak az építkezéssel. Az 1930-ban elfogadott tervek szerint, 
gyorsan zajlott az építkezés. Ez év ”november 14-én a kibővítéshez tartozó új 
épületrészek falai mind elkészültek, és megtarthattuk az ilyenkor szokásos 
bokrétaünnepélyt […] 1932. április 14-én […] már mindegyik osztály 
elfoglalhatta végleges helyét a Szt. Domonkos utcai oldalon, 23-án az igazgató 
irodája és a tanári szoba, azután sorban a szertárak, könyvtárak, orvosi 
rendelők is átköltöztek új helyükre. Május 6-a óta már a Szt. Domonkos 
utcai főkapun járunk be az iskolába” - örvendezett már az 1930/31. évi 
Értesítő.

A III. emelet ráépítéséhez 1931. október 14.-i dátummal megadták a 
használatbavételi engedélyt, ami az épület teljes elkészültét jelezte. Az épület 
hivatalos felavatása ünnepélyes keretek között 1932. június 7-én történt meg.

És amennyire e korszak sajtóvisszhangjaiból megítélhetjük, a magyar 
közoktatásügy és a zsidó hagyományokra nevelés méltán nevezte ezt 
az eseményt – Glückstahl Samu szavaival – a „mély történelmi belátás 
érvényesülésének”. Kármán Mór elképzelései időtállónak bizonyultak, a 
mag termékeny talajba hullott. Az iskola felépült.

Maucha Imre

A PESTI IZRAELITA HITKÖZSÉG ALAPÍTVÁNYI FŐGIMNÁZIUMA ALAPÍTÁSÁNAK  
ÉS FÖLÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Lajta Béla, 
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Meghívás az avatási  
ünnepségre

Az iskola bejárata 

Az oroszlános kapu
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A főbejárat 1931-ben

Leánygimnázium  
épületének főbejárata
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Az oktatás helyszínei
AZ ISKOLA VÁNDORLÁSA

Megkezdődik az építkezés az Abonyi utca és 
a Bálint utca (később Szent Domonkos, a mai 
Cházár András utca sarkán )

A nyilas hatalom-átvétel  után (novemberben)  
a Nemzetközi Vöröskereszt az Abonyi u.-i 
épületet védett házzá nyilvánítja.

A leánygimnázium tagozatának beleolvadása 
az anyaiskolába

A leánygimnázium épületét államosítják

A fiúgimnázium épületét is államosítják, 
az iskolák átköltöznek a Rabbiképző 
Intézet Rökk Szilárd utcai épületébe.

A két gimnázium egyesülése

A gimnázium felveszi Anna Frank nevét

A Laky Adolf utcai épületben megkezdi 
munkáját a Scheiber Sándor Gimnázium és 
Általános Iskola

A tanévben a tanítás mindkét iskolában a 
Wesselényi utcai épületben folytatódik

A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi 
Gimnáziumában és a Pesti Izraelita 
Hitközség Alapítványi Leánygimnáziumában 
megkezdődik a tanítás az 1919-1920. 
tanévben, a zsidó polgári fiúiskola Wesselényi 
utca 44., és a leány polgári iskola Síp utca 12. 
szám alatti helyiségeiben

újra kezdődik a tanítás a Rökk Szilárd utcai 
épületben a július 16-i évzáróig

Az iskolák visszatérnek az eredeti épületükbe

A leánygimnázium átköltözik a zsidó 
fiúárvaház polgári iskolájának Munkácsy 
Mihály utcai épületébe

A fiúgimnázium beköltözik a Lajta Béla 
által tervezett Abonyi utcai új épületbe

A leánygimnázium beköltözik az Abonyi 
utcai épületbe

A leánygimnázium kibővül a Személynök 
utcai tagozattal

A fiúgimnázium épületét lefoglalják 
katonai célokra

A leánygimnázium lefoglalása is 
megtörténik. A gimnáziumok áttérnek a 
délelőtt- délutáni tanításra a Wesselényi 
utcai épületben. 

Az épület hivatalos felavatása ünnepélyes 
keretek között
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1920.
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1932. június 7.

Gyönyörű freskók a Wesselényi dísztermének  
mennyezetén

A Személynök utcai kapu

A háború után mindkét zsidó  
gimnázium ebben a Rökk Szilárd 

utcai épületben lelt otthonra

Scheiber Gimnázium és 
Általános Iskola

Wesselényi utca 44.

Bejárat az Abonyi 
utcában

Az időtálló vörös 
téglaburkolat

Tóraszekrény a Rabbiképző 
Egyetem templomában

Díszterem a  
Rökk Szilárd utcában

Bajárat a Bérkocsis utca felől

Az egykori gimnázium, ma 
Rabbiképző Egyetem

A Wesselényi utcai iskola  
patinás lépcsőháza



Kezdeti idoszak, a 20-as évek
,,

Tanári testület, 1923.

Első érettségiző osztály tablója, 1926-1927. 

Iskolánk lapja, 1925.

Az elvesztett háborúért, a forradalmakért, országcsonkításért, gazdasági 
nehézségekért bűnbakot keresés felszította az antiszemitizmust, s ez tette 
szükségessé, hogy 1919 szeptemberében, az Abonyi utcai épület elkészülte előtt, a 
Zsidó Gimnázium megkezdje működését, egyelőre a Wesselényi utcai hitközségi 
polgári iskola épületében. A gyors kezdés indokoltságát igazolja, hogy 1920-
ban bevezették a numerus clausust, amely egyaránt nehezítette a zsidó tanárok 
munka –, és a zsidó diákok tanulási lehetőségét.

Azzal, hogy kiszorították a zsidó tanárokat az egyetemekről, szándékuk ellenére 
elősegítették egy nagyon színvonalas gimnázium létrejöttét. A tanárok között 
tudósok, művészek is voltak, a felszabadulás után közülük többen egyetemi 
tanárok, akadémikusok lettek. Az iskola első igazgatója (1919–1922) dr. Heller 
Bernát volt, aki nemcsak a Bibliával és zsidó néprajzzal, irodalommal foglalkozó 
tudósként volt kiemelkedő, hanem kitűnő pedagógus is volt. Dr. Scheiber Sándor, 
a későbbi tanítvány így emlékezett rá: „Vibrált a levegő, mozgásban volt minden 
idegszál tanárban és diákban a Heller-órákon.” Itt tanított Turóczi-Trostler 
József, a magyar és német irodalom kiemelkedő tudósa, Zsoldos Jenő (1939-től 
igazgató) irodalmár, Rónai Pál műfordító, Fuchs D. Rafael (1941-től igazgató) 
nyelvész, később Pach Zsigmond Pál történész, Szabolcsi Miklós irodalmár, Péter 
Rózsa és Gallai Tibor matematikusok.
Emellett több tanár cikkeket irt, műfordításokat készített, köztük Goldberger 
Salamon, a fiúgimnázium igazgatója (1922–1940), Komis Aladár író, irodalmár 
az iskolában töltött évek hatása alatt írta meg a Néró és a VII. A. című regényét. 

Tímár Magdának önálló verseskötete jelent meg. Volt, aki nem vált híres 
tudóssá, de kiemelkedő pedagógus volt, emléke ma is erősen él tanítványaiban. 
Ilyen tanár volt Strasser V. Benő, a fiúgimnázium fizikatanára, aki tankönyvet 
is írt. A másik kimagasló tanáregyéniség, Rieger Richárd (matematika–fizika) 
tanítási módszerei mély nyomot hagytak tanítványaiban; egyik visszaemlékező 
tanítványa mesélte, hogy szakfelügyelőként órát látogatva felismerte az órát 
tartó tanár tanítási stílusából, hogy szintén Rieger-tanítvány. Rieger Richárd 
pedagógiai munkásságáért Beke Manó-díjat kapott.

A magas színvonalú oktató-nevelő munkával párhuzamosan 1922-től folytatódott 
az építkezés az Abonyi utcai telken, így 1923 szeptemberében a fiúgimnázium 
beköltözött a félig kész épületbe. A leánygimnázium 1931 augusztusában követte 
őket. A hivatalos megnyitóra csak 1932-ben került sor. 



Iskolai élet a 30-40-es években

1939-es tabló kép
Dános Erzsébet osztályfőnök, 

Kisgimnazisták az 1930-as években

Haraszti Magda akkori tanuló 
küldte be a képet

A színvonalas oktatás mellett fontos nevelési cél volt a 
zsidó hagyományok tiszteletére és az egyetemes emberi 
értékekhez igazodó magyar kultúra megbecsülésére 
való nevelés.
„A Zsidó Gimnázium többletismeretet nyújtott 
,erődítményt jelentett 1932-40 között az ellenséges 
külvilággal szemben; erkölcsi és intellektuális 
védelemben részesítette diákjait. A különböző 
tantárgyak oktatása során,  a tanárok minden 
lehetséges módon törekedtek arra, hogy a téma 
zsidó vonatkozásait is megismertessék a diákokkal, 
megtanították őket, hogy a héber nyelv nem 
misztikum, megtanították őket embernek maradni, 
nehéz időben emelt fővel zsidónak lenni. „ Schweitzer 
József
A tanórákon elsajátított ismeretanyag bővítését, 
szemléltetését szolgálták a kirándulások, ünnepélyek, 
megemlékezések. Pl. az 1931-32-es tanévben a VII-
VIII. osztályosok részt vettek a Magyar Tudományos 
Akadémia Kazinczy ünnepségén, a következő 
tanévben Arany János halálának 50. évfordulóján 
való megemlékezésen, a Magyar Zsidó Múzeum 
ünnepélyes megnyitásán 1932. december 2-án.
A két iskola tanulói szabad idejükben 
önképzőkörökben, cserkészcsapatban, sportkörben 
tevékenykedtek. A fiúgimnázium önképzőköre 
évenként általában 10-14 ülést tartott, ahol 
felovasások, szavalatok hangzottak el. A versek, 
írások felolvasásását bírálatok követték. Működött 
az önképzőkör német, angol, matematikai és sakk 
szakosztálya is. Az 1936-37. évi ülések egyikén olvasta 
fel Pach Zsigmond Pál, akkor VIII. osztályos tanuló, 
a későbbi neves történész, az MTA tagja Vörösmarty 
életfilozófiája című értekezését..
Fővárosi, sőt országos viszonylatban az ifjúsági 
szervezetek közül a legnagyobb dicsőséget az 
iskolának a mintegy 600 tagot számláló Kármán Mór 

sportkör tagjai szerezték. 1929-30-ban gyűrűn első 
lett a Magyar Torna Szövetség ifjúsági bajnokságán 
Tauber László, akkor VI. osztályos tanuló. Sárkány 
István ( Dückstein Zoltán tanítványa) is nemzeti 
válogatott tornászként jelentős sikereket ért el.
Nemcsak a sportban, de a szellemi vetélkedőkön is 
szép sikerekkel dicsekedhetett a zsidó gimnázium: 
1932-ben  matematikából első helyen végzett az 
országos tanulmányi versenyen Túri Pál. Az 1934-
35. tanévben Klein Imre a középiskolai tanulmányi 
versenyen magyarból lett első..
Kivették részüket a zsidó iskola növendékei a szociális 
és egyesületi tevékenységekben is.
Az ország zsidó gimnáziumaiban 1937-ben 5129, 
1938-ban 4449, 1939-ben 3385 zsidó diák tanult. A 
Magyar Zsidók Lapja a létszámcsökkentést az alábbi 
három oknak tulajdonította: 1. „természetes apadás” 
2. kivándorlás és kivándoroltatás (kivándoroltatás 
azt jelenti, hogy sok zsidó szülő, ha maga itt is maradt, 
külföldi rokonokhoz, vagy külföldi iskolákba küldte 
gyermekét, akinek egyetemi taníttatására itthon nem 
gondolhatott) 3. „kitérések”. A létszámcsökkenés 
átmeneti jelenség volt. (Ehhez járult a Szlovákiából 
menekülő zsidó fiatalok csoportja.) A leánygimnázium 
1940-ben a Személynök utcában új tagozatot hozott 
létre.

Forgács Éva

A konszolidáció időszaka azonban csak rövid ideig tartott. A harmincas 
években a fajelmélet megjelenésével az antiszemitizmus ismét felerősödött. 
A zsidótörvények pedig oda vezettek, hogy még a tanulmányi versenyt 
nyert zsidó diákokat sem vették fel az egyetemekre. Mivel az egyetemi és 
főiskolai továbbtanulás lehetősége jelentősen csökkent, a két gimnázium 
vezetősége egy-egy szakiskolát hozott létre, hogy a tanulók egy részének 
az érettségi mellett szakmát is adjanak.
Az iskola felállításáról a Magyar Zsidók Lapja így tudósított: „A pesti 
izraelita hitközség elöljárósága, meghallva az idők parancsát, még a tavaszi 
hónapokban elhatározta, hogy gyakorlati jellegű középiskolákat állít fel, 
úgy fiúk, mint lányok számára.”
A szakiskolák megnyitó ünnepségén, 1932-vel ellentétben, már csak 
a hitközség vezetői vettek részt. „Az új zsidó ipari fiú-középiskola a 
műlakatosi és szerszámkészítői iskolatípus …érettségi vizsgára bocsátja 
végzett növendékeit, akik azonban az érettségi bizonyítvány mellett 
munkakönyvet is kapnak… A heti 45 órából 15-öt fordít a tanrend vas- 
és fémipari gyakorlatokra… 45 növendéket lehet felvenni úgy a fiú, mint 
a leánytagozat első évfolyamára.” „A leánygimnázium ipari osztályaiban 
a varrás és háztartás… körébe tartozó gyakorlati oktatást kapnak a 
tanulók… Úgy állítottuk össze a tanrendet – szól közbe Zsoldos igazgató 
hogy a növendékek naponta négy órát egyfolytában a munkahelyeken 
töltenek, amivel azt akarjuk elérni, hogy teljesen beléjük idegződjék az 
a tudat, hogy elsősorban iparosok lesznek” – tudósit a Magyar Zsidók 
Lapja.

Ipari iskolák alapítása

Ez egy eredeti kép, az Abonyi utcai Zsidó Gimnázium 
negyedik osztályában készült. Ez talán 1935/36-os tanév. 

És akkor kezdjük a fölső álló sorral. Balról jobbra: Zeiler 
Márta, aki kikerült Amerikába, semmi többet nem tudok 
róla. Mellette Virág Judit, nem tért vissza a deportálásból. 
Kraszner Éva vegyészmérnök lett a Műszaki Egyetemen. 
Aztán Bandel Sári, ő a holokauszt áldozata lett. Mellette Zélig 
Margit, a holokauszt áldozata lett. Grünwald Éva tanár lett. 
Holics Noémi Németországban élt. Jónás Éva, Schlesinger 
Júlia, aki ma Ausztráliában, Sydney-ben él. Következő sor: 
Klein Magda, Csató Zsuzsa, aki reumatológus orvos lett. 
Braun Teri, Grünfeld Éva, aki Izraelben él, Fischer Piroska, 
jó barátnőm volt, itt élt Pesten, Antal Lívia, ő Izraelben 
meghalt, elgázolta egy autó. Reichnitzer Panni Ravensbrück 
halottja lett. Schlesinger Vera Dél-Amerikában él. Schmiedl 
Márta itt él Pesten, sokáig a MALÉV-nél dolgozott. Székely 
Líviáról nem tudok semmit. Gleischman Zsuzsa, Sarlós 
Júlia. Ezzel megvan a második sor. Felülről a harmadik 
sor: Singer Gizi, Kovács Zsuzsa, Kapos Márta, majd én 
következem, aztán a barátnőm, Havas Györgyi, Felbner 
Zsuzsa, Kis Zsuzsa, Fényes Edit, Eichner Edit, Wittman Sári, 
Sas Marian, Reichenberger Lívia, Gárdonyi Luci, Grün Eta. 
Végül az ülő sor: Elfer Klári, Adler Zsuzsi, aki mártírhalált 
halt. Bandel Hajnalka, Illés Éva, Ahrnstein Ági, ő Izraelben 
él ma is. Vadász Klári, osztályfőnöknőnk, Lala néni, Bokorné 
Zádor Jolán, utána Schwartz Sári, ő Izraelben él, Königsfeld 
Éva, aki Pesten él, Frisch Anikó, ő Svájcban, Grószner Edit, 
ő Budapesten él, aztán Bolgár Éva, aki Los Angelesben él, és 
Kardos Klári, aki Izraelben. 

A Zsidó Gimnázium csodás jó iskola volt. A Domonkos utcából 
[Ma Cházár András utca. -- A szerk.] volt a fiúgimnázium 
bejárata, nekünk meg az Abonyiból. Hermetikusan el voltunk 

zárva. Minden emeleten volt egy ajtó, mert volt közös tanár, 
és annak volt kulcsa, és mentek a fiúiskolába és vice versa. 
Központi fűtés volt az iskolában, tisztaság, nagy, ragyogó 
tornaterem volt, sportoltunk, tornásztunk, tornaünnepélyek 
voltak a Millenáris pályán. 

Az iskolának nagyon szép temploma volt, és ott szombat 
délelőtt kilenc órától istentisztelet volt, ahol saját kórus volt. 
Negyvenkilenc gyerek járt az osztályunkba. Egy keresztény 
osztálytársam volt, az Illés Éva. Nagyon sok kereskedő, 
orvos, mérnök gyereke járt oda. Egy minimális tandíj 
volt, a jó tanulók és a nehezebben élők fél-tandíjmentesek 
voltak. A teljes tandíj kilenc pengő, hatvan fillér volt, azt 
tudom, hogy mi négy pengő nyolcvan fillért fizettünk. 
Körülbelül a hatodik osztályban jött az első zsidótörvény 
[lásd: zsidótörvények Magyarországon], és már mindenki 
azon spekulált, hogy valami szakmát kell annak a nyomorult 
kislánynak tanulni, hogy el tudjon majd helyezkedni. Akkor 
kezdtek lemorzsolódni. 

1945 után körülbelül tizenöt vándorolt ki a negyvenkilencből. 
Egy csomó él Izraelben ezek közül. A holokauszt áldozatai 
lettek tízen. Mára természetes halállal sajnos sokan. Úgyhogy 
nem lehet osztálytalálkozót összehozni, hiába próbáljuk. 
Ketten járunk össze rendszeresen, naponta telefonálunk 
egymásnak. Azt nem mondhatnám, hogy az osztály nagyon 
vallásos lett volna. Ezt onnan mérem fel, hogy mikor még 
lehetett rendezni tizenöt-húsz éves érettségi találkozót, aki 
akkor hazatért egypár napra, mindig engem kérdezett meg 
szinte minden vallási dologról: ‚Mondd, Zsuzsa! Mikor lesz 
az újesztendő? Mikor lesz a böjt?’ Én így nőttem fel, tudtam 
ezeket a dolgokat. A legvallásosabb nem én voltam, hanem 
Kardos Klára. Õ aztán Izraelbe ment ki, és ott egész ortodox 
lett.
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Vészkorszak

Emléktábla a Rabbiképző 
Egyetem épületében

1944-ben végzett növendékek

Az 1940-es években egyre nehezebb helyzetbe került a két gimnázium. A korszerű, 
jól felszerelt épületet elvették, ezért a Wesselényi utcai polgári iskolába kellett a 
két gimnáziumnak költöznie. 1942. szeptember 28-án az iskola épületét katonai 
célokra vették igénybe, 1942. november 15-én pedig a Központi Tábori Postahivatalt 
helyezték el itt. 1943. február 16-án az 506-os m. Kir. honvéd hadikórház költözött 
ide. Helyszűke miatt a tanítást csak délelőtt–délutáni váltással lehetett megoldani. 
Ilyen körülmények között érték a gimnáziumot az 1944. év eseményei.
A német megszállás után

Március 19-én, bár vasárnap volt, az egész leánygimnáziumban folyt a tanítás, 
a sok elmaradt tanítási nap pótlására. Mivel reggel még nem tudtak a német 
megszállásról, a betegek kivételével mindenki iskolában volt. Az iskola vezetése 
délelőtt értesült a megszállásról. A végzős leányosztálynak Turóczi-Trostler József 
tartott magyarórát tanfelügyelő jelenlétében, amikor osztályfőnökük, Tímár 
Magda halálsápadtan belépett az osztályba és bejelentette, hogy az igazgató úr a 
nagy hideg és a fűtőanyaghiány miatt szünnapot rendelt el. Bár nem tudták, mi 
történhetett, mindenki érezte, hogy nem ez a valódi ok. Még nyilvánvalóbbá vált 
ez, amikor az iskola igazgatója, Zsoldos Jenő, a kapun kiengedve a diákokat, a 
ragyogó idő ellenére azt mondta: Lányok, siessenek nagyon haza, mert rossz az 
idő!

Ugyanezen a napon a fiúgimnáziumban nem volt tanítás. Egy-két nyolcadikos – 
kirándulásról hazatérve – találkozott először németekkel, akik, amikor észrevették, 
hogy zsidók, leparancsolták őket a villamosról.
Másnap azok a diákok, akik egyáltalán elmerészkedtek a gimnáziumba, a kapun 
egy cédulát találtak arról, hogy Kossuth Lajos halálának évfordulóján a tanítás 
szünetel. A következő napon, kedden, megindult a tanítás, de csak kevesen jöttek 
el, így a leánygimnázium végzős osztályában negyvenből hatan voltak jelen. A 
tanárok megértően viselkedtek, a végzős osztályban Rieger tanár úr lemondott 
az algebradolgozat megíratásáról, megkísérelte tanítványai figyelmét elterelni 
a történtekről, ezért igen „csodálkozott”, hogy miért nem tudtak a dolgozatra 
készülni.

Mindkét iskola vezetése igyekezett minél jobban védeni diákjait, így csak akkor 
engedték ki őket, ha az épület közelében nem tartózkodott német katona. A 
megszállással az iskola falai közé is bekerült a politika. Egyre több szó esett 
róla, például filozófia órán. Turóczi-Trostler hiába próbált filozófiáról beszélni a 
nyolcadikos lányoknak, előbb-utóbb politikára terelődött a szó.

Ilyen körülmények között csak néhány napig folyt a tanítás, március 31-én vége 
lett az iskolaévnek. Április 5-én lépett érvénybe a sárga csillag kitűzéséről szóló 

rendelet, ezért, hogy az alsó hét osztály növendékeit megkíméljék a veszélytől és 
a megaláztatásoktól, a bizonyítványokat április 4-én osztották ki.

Április 12-én megkezdődtek a leánygimnáziumban az érettségi vizsgák. A vizsga 
izgalmával a helyzetükből adódó félelem is párosult. Az egyik visszaemlékező 
mesélte, hogy azért izgult, hogy egyáltalán az iskoláig eljusson, nehogy útközben 
közmunkára vigyék. Az izgalmak közben pillanatnyi oldódást jelentett az írásbeli 
tétel címe: „Két út a boldogsághoz; Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde és 
Petőfi Sándor: János vitéz elemzése”. A magyar írásbeli nem volt zavartalan, 
mert légiriadó miatt le kellett vonulniuk az óvóhelyre. A légiriadó befejezése után 
természetesen nem folytathatták az írást, és arra kaptak osztályzatot, amit a 
légiriadóig írtak. Így volt ez a többi írásbelin is. A tanárok rendkívül megértőek és 
segítőkészek voltak, szerették volna tanítványaik helyzetét a különös körülmények 
között minél inkább megkönnyíteni. Ezért fordulhatott elő az, hogy a máskor oly 
szigorú Rieger tanár úr az április 13-i latin írásbelin nemcsak, hogy elnézte a 
puskázásokat, de ő maga is segített az Aeneis-szöveg fordításában.

Május elsején kezdődtek a szóbeli vizsgák. A helyzet eléggé különös volt, mindenki 
sárga csillagot viselt, kivéve az érettségi biztost. Ezt a különös helyzetet érezte a 
leánygimnáziumi vizsgabiztos is, amikor a megnyitón arról beszélt, hogy „ez az 
időjárás az érésre alkalmatlan”. A nyomasztó hangulatot, a kilátástalanság érzetét 
fokozta az is, hogy kérdőívet kellett kitölteni arról, milyen pályára készülnek.
„Érettségi után minden ránk szakadt – emlékezett vissza a leányosztály egy 
tanulója. Eddig legalább a tanulás lekötötte figyelmüket, az érettségi után az 
iskola védelmét is elvesztették, pedig ugyancsak szükségük lett volna rá. Május 
közepén megkezdődött a budapesti zsidóság összeköltöztetése. A Függetlenség, 
1944. június 14-i száma erről így számol be: „A jelenlegi összeköltöztetés tehát úgy 
történik, hogy minden zsidó család csak egy szobát kap, ez körülbelül megfelel a 
vidéki és Pest környéki városokban nyert elkülönítési tapasztalatoknak, ahol egy-
egy zsidószemély férőhelyét hatóságilag úgy állapították meg, hogy mindenkire 
átlag számítva két négyzetméternyi terület jutott.” A zsidók lakhelyéül csillagos 
házakat jelöltek ki. Nem tartozott ezek közé a gimnázium épületében lévő szolgálati 
lakás, annak ellenére, hogy eredetileg a Zsidógimnázium alkalmazottai számára 
építették.

Tanárok, diákok estek áldozatául a kíméletlen zsidóüldözésnek. Köztük volt az 
1944-ben végzett fiúosztály osztályfőnöke, dr. Kertész Ármin görög–latin szakos 
tanár. A fiúosztály 37 érettségizett diákja közül öten, a lányosztály 42 diákja közül 
hárman haltak meg.

A Zsidó Gimnázium és a vészkorszak

A Gimnázium működésének első negyedszázada sajnos egybeesett a magyar politikai élet  jobbratolódásával, és így az antiszemitizmus 
folyamatos, bár néha csak kisebb ütemű erősödésével. Ennek természetesen voltak szubjektív, és voltak objektív, gazdasági- és 
politikai okai. 

Az iskola működését a nyílt fehérterror légkörében kezdte meg. A nyilvánvalóan ellenséges légkört fokozta a különítményesek 
jelenléte, és a közhangulat, amely az első világháborús vereségért, a forradalmakért és a gazdasági nehézségekért a kisebbségeket, 
többek között a zsidóságot tették felelőssé. Megváltozott a zsidó lakosság területi megoszlása is, míg Trianon előtt a zsidó népességnek 
csak az ötöde lakott a fővárosban, a békeszerződés ratifikálása után ez a szám 45%-ra nőtt.  Az elcsatolt területekről a megmaradt 
országrészre beköltöző, magát magyarnak valló értelmiségnek biztosítani kellett státuszának megtartását, többek között ez vezetett 
a Numerus Clausus elfogadásához. A törvény elfogadása után országszerte nyílt zsidóellenes megmozdulások következtek be, és 
nőtt az elvándorlók létszáma. Az 1920/21-es tanévben 500 magyar zsidó hallgató tanult a brünni egyetemen, 1922/23-asban pedig 
800 Magyarországról érkezett zsidó felvételizett a bécsi egyetemekre. A Központi Diáksegélyezési Bizottság jelentése 1924-ben 
5000 főre tette a külföldön tanuló egyetemisták számát. Sándor Pál ebben az évben tett javaslatot egy zsidó egyetem felállítására, 
azonban javaslatát a Nemzetgyűlés elutasította. Ebben a légkörben nem volt csoda a zsidó szellemi élet képviselőinek emigrációba 
menekülése, olyan nevek hagyták el az országot, mint Neumann János, Szilárd Leó,  Teller Ede, Wigner Jenő, Mannheim Károly, 
Hausner Arnold, Kármán Tódor, Polányi Károly és Mihály, Jászi Oszkár, Szende Pál, Biró Lajos, Korda Sándor, Breuer Marcell, 
és sokan mások.

A gróf Bethlen István miniszterelnök által vezetett kormányra várt a közel 400 év után ismét önállóvá vált Magyarország politikai, 
gazdasági és társadalmi konszolidációja. Ezt az elvesztett világháború, a vesztes forradalmak és Trianon után az ország önerőből 
nem tudta megtenni. Mindenképpen nemzetközi segítségre volt szükség, de a háborús győztes „demokratikus” hatalmak, és a 
Népszövetség jelezte, elvárja a törvényes rend helyreállítását a hatóságoktól. A Numerus Clausus végrehajtását nem erőltették, a 
vidéken működő tiszti különítmények tagjait betagolták a csendőrségbe és a hadseregbe, a fővárosból pedig „elvezényelték” őket. 
A szélsőségesen antiszemita nézeteket valló képviselők megválasztását megakadályozták. Nem lehet véletlen az, hogy az ezt követő 
közel tíz év volt a Budapesti Zsidó Gimnázium aranykora.

A náci Németország gazdasági és politikai sikerei, valamint az 1938-ban létrejött Anschluss magával hozta a magyar politikai 
élet újabb, még fokozottabb jobbratolódását. Az első, majd a második zsidótörvény korlátozó intézkedéseinek hatására 1943-
ig mintegy tízezer zsidónak nyilvánított értelmiségi vesztette el állását. Bár a gimnázium tanulólétszáma ebben az időben a más 
tanintézetekből „eltanácsoltak” miatt nőtt, nyilvánvalóvá vált, az iskolának az értelmiségi pályák mellett az élet más területére is 
fel kel készíteni az ide beiratkozott tanulókat. Az 1939/40-es tanévben ezért indult meg mind a fiú, mind a leány gimnázium mellett 
az ipari középiskola is.

A törvényi megkülönböztetések mellett a mindennapi élet is egyre nehezebbé vált a magyar zsidóság számára. Az iskola békés 
szigetnek tűnt, de természetesen, nem gondolhatja senki, hogy nem érték atrocitások az itt dolgozókat, és tanulókat. 1941-ben 
például fiatal nyilasok, szervezetten támadták meg az iskolát, gúnydalok éneklése mellett megdobálták a gimnázium épületét. 
Csak akkor hagyták ezt abba, amikor az éppen testnevelés órán lévő végzős osztály tagjai Perényi Tivadar testnevelő tanárral 
az élen elkergették őket. Megkezdődött a tanárok behívása is munkaszolgálatra, és a fiúgimnázium épületét lefoglalták katonai 
célokra. Állandósult a tüzelőanyag-hiány is, ezek miatt gondot jelentett a folyamatos tanítás is. Akadályozta az oktatást az iskola 
épületeinek kisajátítása is, és az ezzel járó folyamatos költözködés is.

A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat miniszteri rendelet értelmében csak keresztény felekezetű 
szaktanár oktathatta. Nincs  nyoma annak, hogy ezt a problémát hogy oldották meg a két gimnáziumban, illetve a szakiskolákban.

A német megszállás és a sárga csillag viselésének elrendelése tovább nehezítette az iskola helyzetét, amit csak fokoztak az 1944 
áprilisában megkezdődött szövetséges bombatámadások. Ilyen körülmények között nem kis feladat volt az érettségi vizsgák 
megszervezése, illetve az azokra való felkészülés, és az eredményes megfelelés. A nyilas hatalomátvétel, és a gettóba való költözés 
elrendelése után a tanítás lehetetlenné vált . Mint mindenkinek, a középfokú oktatási intézmények tanárainak, dolgozóinak és 
tanulóinak a puszta életük mentése is komoly feladatot jelentett.

Mint a magyar zsidóság egészét, az iskola dolgozóit, és tanulóit sem kerülték el a vészkorszak borzalmai. A teljesség igénye nélkül 
álljanak itt, azoknak a nevei, akik nem élhették meg a felszabadulást, egy új, megkülönböztetéstől mentes korszak reményét.

Bischitz László, Dr. Kertész Manó, Dr. Heller Bernát, Simon Lajos, Dr. Fehér Jenő, Dr. Kohn Zoltán, Dr. Kertész Ármin
Szeles Henrik, Dr. Klein Ábrahám, Dr. Kandel Sámul, Dr. Kandel Sámulné dr. Scheiber Erzsébet

LANTOS ÁRPÁD

Szöveg részletek az 1944-es tablón szereplő diákkal készült interjúból...

Emlékeim a Budapesti Izraelita Hitközség Abonyi utcai Fiúgimnáziumáról „1926. 
október 4-én születtem s 1944-ben érettségiztem a Zsidó Gimnáziumban a sárga 
csillaggal kitüntetve.”

„Benyomásaim a Zsidó Gimnáziumról”

„Ami a Zsidó Gimnáziumban mély benyomást keltett bennem, az a tanítás nívója 
volt, s a tanárok képzettsége, tudása. Ezen a téren érezhetően nagy különbség volt 
az állami, s a Zsidó Gimnázium közt. Egy példa: némettanárunk volt a Grünwald 
„Szuszi”; az ő óráin nemcsak arról volt szó, hogyan mondják németül a „macska 
fülét”, hanem a szó etimológiájáról és annak kialakulásáról bőven tanultunk. 
Grünwald tanár úr előszeretettel ment bele ezenfajta elemzésekbe, és amikor 
valami különös volt, mint pl. az, hogy egy kislány németül „das Mädchen”, azaz 
semleges nemű, s nem nőnemű, egy egész előadást tartott, hogy megértsük, hogy 
a nyelv nem logika, a nyelv analógia: „ezt így mondják!”. Ilyenfajta tanításnak a 
Szent István Gimnáziumban nyoma sem volt.
Két Grünwald is tanított, ők testvérek voltak. Történelmet tanított Grünwald 
„Csucsi” (Fülöp?), németet pedig az imént említett Grünwald „Szuszi” (Jenő?).
Ezt a nívókülönbséget más tantárgyakban is lehetett érezni. Osztályfőnök Kertész 
Ármin latintanárunk volt. Egész véletlenül a Szent István Gimnáziumban is az 
osztályfőnököm a latintanárom volt. Nagyon rendes ember, lelkiismeretesen 
végezte a tanítást, az ottani szokások szerint, de soha nem ment úgy a dolgok 
mélyébe, mint a Kertész Ármin. Ugyanezt mondhatom több más tantárgyról, mint 
pl. a fizikáról: Strasszer Benő tanárunk kitűnő pedagógus volt, a legkomplikáltabb 
fizikai fenoméneket mindig mindnyájunk részére érthetővé tette. Nagy élvezet 
volt előadásait hallgatni. 
A tudás mellett s azon kívül, a különb tanárok emberi oldalára is emlékszem. Pl. 
matematikatanárunk, Szeles Henrik „vicces” ember volt. Amikor Thalesz tételét 
tanította, magyarázatát így kezdte (miközben Thalesz nevét a táblára írta): „Nem 
tévesztendő össze semmiféle imaszerszámmal”. 
Egy egész más eset volt a magyartanár; Gedő, ki egy kissé esetlen, félszeg ember, 
de tudása neki is igen nagy volt. Sok osztálytársam imádta a Gedőt utánozni, és 
egy mese is volt róla: egyszer az egyik diákra megharagudott, s rákiabálva azt 
mondta (talán) neki: „hazapakol, összemegy”, hogy ez igazán így volt-e, de ezt a 
mesét minden évben 35× lehetett hallani.”

„Honnan jön a Zsidó Gimnázium magas színvonala?
Végül is az emberi oldal s főleg a korszellem lett volna a magyarázata a nagy 
nívókülönbségnek a Zsidó Gimnázium tanárai javára. Annak idején az 
antiszemita világban a zsidó egyetemi hallgatókra a numerus clausus vonatkozott, 
nem emlékszem már, hogy hány százalék zsidó hallgató vehetett részt egyetemi 
oktatásban, de egyetemi tanár egyáltalán nem lehetett egy zsidó. Így azok, akik 
különben egyetemi tanárok lettek volna, a zsidó gimnáziumban tanítottak.”

Az interjút készítette: 
Robert Kata Sára (Forgács Éva tanárnő lánya) nagyapjával, Alexandre-Michel 

Robert-rel, azaz Róbert Misivel

Amikor a sárga csillag viselése már kötelező volt



B.I.H. Leánygimnázium 1950-51

50-es évek a gimnáziumban



Tanárok, tanáregyéniségek a Zsidó Gimnáziumban

A tanári kar az 1930-as években

Érettségi bankett a 30-as évek végén

1930-as évek osztálytabló

Turoczi-Trostler József osztálya  
az 1930-as években

1940-1941

Fiúk a zsidó elemiből

Ahogy a diákok emlékeznekPedagógus, neveléstörténész.
Kutatási területe a magyar neveléstörténet 1848-1918 között, több mint 
100 publikációja jelent meg. A neveléstudományok kandidátusa (1973) 
és a neveléstudományok akadémiai doktora (1994). 1999-ben Scheiber 
Sándor díjat kapott. 

Tanulmányai:
1920-1938 Budapesti Izraelita Hitközség Elemi Iskola és Gimnázium
1942-1943 Pázmány Péter Tudományegyetem
1945-1949 Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1947 Tanári alapvizsga
1948 Bölcsészdoktori cím

Munkahelyei: 
1947-1951 tanár, Budapesti Izraelita Hitközség Fiúgimnáziuma 
1952-1954 főiskolai docens, a Gazdasági és Műszaki Akadémia
1954-1958 tudományos munkatárs, Pedagógiai Tudományos Intézet 
1959-1973 igazgatóhelyettes, budapesti Eötvös József Gimnáziumban 
működő Dolgozók Gimnáziuma, közben pedig több felsőoktatási 
intézményben óraadó.
1973-1983 egyetemi docens, az ELTE BTK művelődéstörténet szak, 
majd a Könnyűipari Minisztérium Módszertani és Továbbképző Intézet 
osztályvezetője.

Főbb művei: Eötvös József válogatott pedagógiai művei (1957), A 
dualizmus közoktatásügyének bírálata a haladó sajtóban (1959), Eötvös 
József közoktatásügyi tevékenysége (1979), A munkásság művelődési 
törekvései a dualizmus korában (1980), Neveléstörténeti dolgozatok a 
dualizmus koráról (1983), Eötvös és Trefort (1988), A budapesti zsidó 
fiú- és leánygimnázium története (1992), Magyarország oktatásügye a 
millennium körüli években (1994), Tantervi változatok a magyarországi 
zsidó iskolákban 1780-1990 (1995), Zsidó iskolázás Magyarországon 
1780-1990 (1998), Wlassics Gyula, a kultuszminiszter 1852-1937 (2003), 
Portrék a dualizmus korának kultuszminisztereiről (2004).

Dr. Felkai László 1920-2007 Dückstein Zoltán (1894-1966)
Testnevelő tanár, tornász, a kézilabda magyarországi meghonosítója. A testnevelő-tanári diploma megszerzése után a Wesselényi 
utcai polgáriban, majd 1923-tól 1951-ig a Zsidó Gimnáziumban tanított. Élete utolsó 15 évét Izraelben töltötte, Tel Avivban 
hunyt el 1966-ban. Sikeres sportoló volt: több olimpián képviselte a magyar színeket: 1942-ben Párizsban versenyzőként, 
1932-ben, 1936-ban és 1947-ben, mint a magyar tornászcsapat vezetője és versenybíró, de több más nemzetközi versenyre 

is őt delegálták. 1922-ben Magyarországon elsőként ő mutatta be csapatával a 
kézilabda játékot, amelyhez 1947-ben szakkönyvet is megjelentetett. Közéleti 
ember volt. Nevéhez fűződik a VAC (Vívó és Atlétikai Club), az egyetlen magyar 
zsidó sportegyesület életre hívása. Sokáig volt az egyesület sportigazgatója, torna-, 
kosár- és kézilabda-edzője. Rendszeresen publikált szaklapokban, folyóiratokban 
(Izraelita Tanügyi Értesítő, Magyar Torna, Egyenlőség, Esti Kurír, Mai Nemzedék). 
1935-ben jelent meg Művészi és versenytorna a magyar ifjúság testnevelésének 
előmozdítására című könyve. 1945-ben meghívták a Testnevelési Főiskolára, ahol 
1947-ig tanított. Testnevelőtanárként „élete fő céljául azt tűzte ki, hogy testben és 
lélekben acélosan edzett, egészséges életmódot folytató, sportoló emberekké nevelje 
a rábízott fiatalokat”. Noha számos sikeres tornász került ki a keze alól (Keleti Ágnes, 
Tauber László, Sárkány István), nem csak a versenyzők edzésére koncentrált: az 
iskola Kármán Mór sportköre az ő vezetésével a tömegsport lehetőségét kínálta 
valamennyi tanulónak. „Ép testben ép lélek. Ennek a megvalósítását ő nemcsak 
hirdette, hanem megadta hozzá a módokat. Tudom, hogy más iskolákban a 
torna másodrendű dolog volt, de a Zsidó Gimnáziumban ez nem így volt, a Zsidó 
Gimnáziumban a torna fontos. Megértette velünk, hogy ahhoz, hogy jól megállja a 
helyét az ember az életben, a fizikai erőnlét és a különböző sportok hozzájárulnak. 
Mindenkivel egyénileg beszélt, be tudta vonni a tanulókat a sporttevékenységbe. 
Nagyon közvetlen ember volt, és mint pedagógus elsőrangú. Minden lehetőséget 
megragadott a sportra nevelésre.” „.... testnevelőtanár volt a szó legnemesebb 
értelmében. Amikor lementünk az akkor korszerű, nagyon szeretett fűrészporos 
tornatermünkbe, Düki tanár úr már ott volt, ugyanúgy kis trikó, kisnadrág és 
tornacipőbe öltözve, mint mi. Ő is mi is minden percet kihasználtunk a torna – 
helyesebben mondva, a testnevelés – órából. Vezényelte és maga is velünk együtt 
végezte a bemelegítő gimnasztikát, melynek ritmusát ő maga dúdolta. [….] Ezekről 
a torna órákról senki nem kért felmentést.” Jól tudta, hogy a tanulók egészséges 
életmódra neveléséhez meg kell nyernie a szülők támogatását is. Több ízben tartott 
előadást a Szülők Pedagógiumán. Ezeknek az előadásoknak kivonata az Izraelita 
Tanügyi Értesítőben jelent meg. Az alábbi részletek híven tükrözik felkészültségét, 
pedagógiai érzékét, elhivatottságát, a gyermek fejlődése iránt érzett felelősségét. 
„.....már széles területet az a törekvés, hogy az iskola [….] a tanuló egész lényét, 
testét és lelkét, szellemét és erkölcsét egyenlően művelje, és [….] harmonikus, 
teljes embert képezzen belőle”. „A testnevelés célja a testi és szellemi egészség 
megszerzése és fenntartása. Erre az emberi élet minden korszakában szükség 
van [….] A középiskolába került serdülő korú ifjú új életformák közé kényszerül, 

fesztelen, szabályozatlan, szabad mozgása megszűnik. Az iskola kérlelhetetlen rendje és fegyelme rákényszeríti, hogy órákon 
át mozdulatlanul üljön. Pedig a serdülő kor fizikumának igen intenzív, fokozott mozgásra, sporttevékenységre van szüksége. 
[….] Délután a sportpályán, uszodában, játszótéren gyakoroljon minden tanuló!” „Az iskolai testnevelés a kevésbé tehetséges 
tanulókat is erőteljesen foglalkoztatja, és minden tanulónak egyaránt nyújtja az egészséges fejlődés előfeltételeit. […] Módszere 
olyan legyen, hogy a testi tevékenység üdítő hatású, lelket vidító, szívet gyönyörködtető legyen.” „Ne essünk az izom- és nyers 
erő imádatába, ne tulajdonítsunk túlzott jelentőséget a sportteljesítményeknek, de igyekezzünk munkabíró, teljesítőképes 
és ellenállásra alkalmas fizikumot juttatni gyermekeinknek. [….] Ne hagyjuk gyermekeinket a testi elsatnyulás posványába 
süllyedni, acélozzuk meg karjukat, Sámsonok erejét oltsuk beléjük”. A nagy műveltségű tanár nem csupán sportoktatója volt 
növendékeinek. Figyelemmel követte, segítette őket az élet minden területén, és évtizedekkel később is név szerint felismerte 
valamennyiüket. Tanítványai nagy megbecsüléssel, hálás szívvel emlékeznek rá.

Grünvald Fülöp (1887-1964)
A Zsidó Gimnázium első tanári karának meghatározó egyénisége. Soproni rabbi családban született. Apjától kapta 
hithű vallásos nevelését, amelyhez élete végéig ragaszkodott. Magyarságát és zsidóságát egyaránt és frázismentesen 
természetesnek tartotta. Az egyetemen történelmet és földrajzot tanult, s 1913-tól a Pesti Izraelita Hitközség Polgári 
Fiúiskolájában, majd megalakulásától, 1919-től Alapítványi Fiúgimnáziumában tanított, amelynek 1948-tól 1957-
ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatója is volt. Tudós tanár volt, kutatói 
érdeklődése kettős kötődésének megfelelően elsősorban a magyarországi 
zsidóság történetére irányult. Alapos, szerteágazó és eredményes 
kutatásokat folytatott. Pontosan meghatározta pl. hogy a budai várban 
hol volt a középkori zsinagóga, s azt valóban az általa megadott helyen 
tárták fel 1965-ben – egy évvel halála után. Nagy szerepe volt a Zsidó 
Múzeum anyagának összegyűjtésében, tanított az Országos Rabbiképző 
Intézetben, 1934-től 1942-ig ő írta az IMIT, az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulat évkönyveibe az év zsidó történetének összefoglalóját, hosszasan 
szerkesztette a Magyar-Zsidó Oklevéltár köteteit. Egyéniségét csendes 
komolyság jellemezte. „Diákjait nem felülről kezelte, hiszen már azzal is, 
ahogy a katedráról leszállt, és két padsor közé állva magyarázni kezdett, 
jelezte, hogy köztük van, és közvetlen közelről szól hozzájuk az igazi 
pedagógus ösztönös demokratizmusával”. Minden növendékére egyéni 
gondot fordított, igyekezett megérteni tanítványait. „Mindenképp 
keltsünk érdeklődést Bennetek a régi elsárgult írások iránt, Bennetek, 
kik a vászon gyorsan pergő képeiben, a forgó színpadok egymást 
követő változásaiban gyönyörködtök, és akiket a sportesemények 
esélyei izgatnak.” - írja egy, a Gimnázium 1935. évi évkönyvébe írt 
tanulmányában. ”Nos, Grünvald Fülöp úgy ment be minden órájára, 
hogy eleget tegyen az érdeklődéskeltés pedagógiai alapkövetelményének 
– méghozzá az egyéniségéhez illő puritán eszközökkel.” Óráin a 
tankönyv szövegén messze túlmutató, logikus magyarázatokkal, a 
legfrissebb szakirodalomra támaszkodva, a tananyagot térbeli és időbeli 
összefüggéseiben magyarázta. A megértést leleményes szemléltetéssel, 
térképpel, vázlattal, rajzokkal segítette Diákjai már 12-13 éves koruktól 
önállóan jegyzeteltek óráin. Bármilyen témakört tanított, utalt annak zsidó vonatkozásaira csakúgy, mint irodalmi, 
művészeti, nyelvi vagy más kulturális hatásaira. Hogy a tanítási órán minél nagyobb ismeretanyagot adhasson át, 
a számonkérés részben írásban folyt. A dolgozatokat, amelyek egy-egy átfogó kérdés kifejtéséből álltak, szövegesen 
is értékelte. A szóbeli referáltatást a szombat délelőtti istentisztelethez kötötte. Az istentiszteletet megelőzően az 
iskola udvarán sétálgatva és egy-egy témakörről beszélgetve tájékozódott tanítványai tudásáról, segítette további 
felkészülésüket. Ez a „rituálé” része volt annak a törekvésnek is, hogy vallásukat tisztelő fiatalokat neveljen – 
a szombatot tanulással és tanítással szentelték meg. Bár mindenki szelíd, csendes embernek ismerte, 1944-ben 
bátorságával, erkölcsi tartásával sokaknak példát mutatott. „A német megszállás idején két ellenálló zsidó 
megmozdulásról tudunk. Mindkettőben része volt. Amikor kijelölték a sárga csillag viselésének napját, felszólított, 
hogy kísérjem el Földes Istvánhoz, a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyetteséhez. Engedélyt kért tőle, hogy néma 
tüntetésül felvonultathassa a zsidó gimnáziumok növendékeit. […] Annak az iratnak a szerkesztésében is részt 
vett, mely a magyar társadalmat felvilágosította a deportálásról és a haláltáborokról. Börtönt ült érte.” Neki, 
az elkötelezett, zsidó hitét rendületlenül őrző pedagógusnak jutott a nehéz feladat, hogy 1948 és 1957 között a 
Fiúgimnázium igazgatója legyen. Vívódásairól, a zsidóságot ismételten meg-megérintő történelmi viharok hatásairól 
is ír egy, külföldre távozott tanítványaihoz 1950-ben írt levelében: „A fiú- és leánygimnáziumban együttesen nincs 
több mint 120 növendék, ezért valószínűleg összevonják a két iskolát. […] Az iskolaépületet is el fogjuk hagyni, a 
hitközség átadja az államnak. […] Az elmúlt és végén hittanból már nem adtunk osztályzatot [….] ŰA zsidóság 
minden tekintetben és minden téren itt összezsugorodik. Az alijázókkal az öntudatosok eltávoznak, akik itthon 
maradnak, igyekeznek elhelyezkedni, érvényesülni.” Mint tanár és mint igazgató egész pályafutása során sokat 
adott tanítványainak és kollégáinak egyaránt – csendben, pózmentesen, minden feltűnést kerülve: azzal az emberi 
és tudósi szerénységgel, közvetlenséggel, ami egész lényét áthatotta.

Dr.Kandel Sámuel – Dr.Kandel Sámuelné Dr.Scheiber Erzsébet
(1884-1945) (1895-1945)

Dr.Kandel Sámuel rabbi elhivatott pedagógus volt. A Leánygimnáziumnak alapításától, 1919-től volt vallástanára, 
meghatározó egyénisége. 1884-ben született Nagyirippényben. 1900-től volt a Rabbiképző növendéke, és ezzel 
párhuzamosan látogatta a Bölcsészkar előadásait is. 1910-ben avatták bölcsészdoktorrá, és 1911-ben szentelték 
rabbivá. A „rabbi” szó eredeti, „tanító” jelentésének szellemében vallástanárként működött pályafutása 
első pillanatától 1945-ben bekövetkezett tragikus haláláig. Tudományos munkái, publikációi is többnyire az 
oktatáshoz kötődtek – 1909-ben megjelent Geniza kéziratok és az 1925-ben napvilágot látott A 12 kis próféta 
(fordítás) című művei mellett rendszeresen írt a Magyar Izraelita Tanítóegyesület lapjába. „Színes, magával 
ragadó órái a legközvetlenebb kapcsolatot teremtették meg közte és a diákok között, s ezt ő igen sok esetben 
barátsággá mélyítette el. [….] Tanárunk volt a szó legszebb, legnemesebb értelmében”. Minden tanítványát 
igyekezett mélyen megismerni és megérteni. Elfogadta nézeteiket, és ez segítette abban, hogy órái, a szombati 
istentiszteleten tartott szónoklatai és közvetlen beszélgetések során alakítsa jellemüket, tanácsaival segítse a 
lányokat a számukra legmegfelelőbb életpálya kialakításában. „.... ateistaként kerültem a Zsidó Gimnáziumba, 
ahol heti öt órában oktattak hittant. […] Kandel Sámuel elbeszélgetett minden új diákjával. Mint afféle kis 
tízéves lázadó, nem haboztam megnyilatkozni: „Tanár úr én nem hiszek Istenben”. Samu bácsi rám nézett, és 
elmosolyodott. Nagyon édes mosolya volt. Megkérdezte, hallottam-e azt a történetet, amelyben egy rabbi élete 
azon múlott, hogy össze tudja-e foglalni a zsidó vallás lényegét, amíg fél lábon áll. ”Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagad” - mondta a rabbi, és letette a lábát. „Te szereted felebarátodat?” - kérdezte Samu bácsi. Mondtam: 
„Igyekszem, nem tudom, mindig jól szeretem-e őket, de igyekszem. „Megsimogatta a fejemet, és azt mondta: 
„Akkor te jó zsidó vagy. Isten számára az a fontos, hogy jó zsidó legyél. […] Az is hozzátartozott Kandel tanár 
úr jelleméhez, hogy imaórán soha föl nem szólított. Tudomásul vette, amit mondtam.”Ne tégy föl olyan kérdést, 
amire megkérdezett csak hazugsággal tud válaszolni, mert bűnrészes leszel a bűnében”, áll a Talmudban. Samu 
bácsi nem akarta, hogy hazudjak, amikor imádkozom.” Személyes példamutatásával, a lényéből sugárzó őszinte 
hitével, éles logikájával és nagy tudásával életre szóló hatást gyakorolt tanítványaira. „Sok-sok éven keresztül 
hallgattuk ugyanahhoz a heti szakaszhoz fűződő magyarázatát; mindig új és új szépségekre mutatott rá mélységes 
hittel, és ugyanakkor erős logikával vonta le csodálatos és megrázó múltunk tanulságait. Nem is prédikáció volt 
ez, hanem közvetlen hangon tartott Szentírás-magyarázat, amely egy pillanatra sem engedte el a hallgatóság 
figyelmét.” Így ír egy cikkében: „a zsidó ifjúság öntudata csak akkor izmosodhatik meg, ha nemcsak múlt időben 
beszélünk végre, hanem jelen és jövő időben is; ha nemcsak letűnt korok dicsőségéről és szenvedéséről zengünk 
pátetikus szólamokat, hanem emberi hangon szólunk végre a jelen küzdelmeiről, ami új, eleven, való és zsidó”. 
Élete teljes egészében összekötődött a Zsidó Gimnáziummal. 

Felesége, Dr.Scheiber Erzsébet az iskola magyartanára volt. Lelkesen, nagy hozzáértéssel ismertette és szerettette 
meg tanítványaival az irodalmat. „Világfelfogásában, tanári munkájában mindig össze tudta egyeztetni a magyar 
irodalom iránti szeretetet az öntudatos, gerinces, bátor zsidósággal.” Együtt gyilkolták meg őket néhány héttel 
a budapesti gettó felszabadulása előtt. „A sors, a kegyetlen végzet, amely elragadta őket, talán egyben kegyes is 
volt hozzájuk. A gonosztevők golyója egyszerre, egy pillanatban oltotta ki életüket, egymás kezét fogva mehettek 
a halálba, és így, egymás kezét fogva, együtt élnek a mi emlékezetünkben.”

Bíró Kálmán (1877-1941)

A zsidó polgári iskolából az első tanárok közt lépett 1919-ben az iskola szolgálatába, 
ahol 22 évig tanította a matematikát. Ő létesítette az iskola első matematika körét és 
sakk körét. A mértani szertár őre volt, amit körüllengett nemes pipájának dohánya. A 
vallásosságával összekapcsolódó matematikai tudását villantotta föl „Mikor ér véget a 
szombat” című, matematikai, 10 oldalas mélyen szántó tanulmányában, mely az iskola 
1936-1937. évi értesítőjében jelent meg. Voltak, akik ridegnek tartották, pedig a szív 
embere volt. Komor, markáns vonásai, és nagymértékű rövidlátása tévesztette meg az 
embereket. Nagyon szerette szüleit, akiknek emlékét, ösztöndíj alapítvánnyal örökítette 
meg. Növendékeinek anyagi körülményeit is figyelemmel kísérte, és ahol szükséges volt 
segített. A korszerű módszerekhez alkalmazkodva ő nem sokat magyarázott, nem írt 
fel képleteket, csak irányította a tanulók gondolatmenetét. Szigorú, de igazságos tanár 
volt. Ha meg is bukott évente két-három diák, a pótvizsgán mindegyik megfelelt. Akiket 
tanított, megbecsüléssel gondolnak a szerény életet élő, nyírségi tájszólású, pödrött 
bajszú tanárra.

Simon Lajos (1878-1943)

Tanári múltja mozgalmas volt. 1904-től a nagybittsei  polgári fiú és lányiskola 
tanáraként működött, később igazgató és iskolatulajdonos lett. 1921-től a hitközség 
polgári iskolájában tanított, majd 1928-tól a zsidó gimnáziumban tanította a földrajzot, 
egészen haláláig. Szerette az iskolát, és a foglalkozását. Jó ember volt, örült, ha valakinek 
szolgálatot tehetett. Legényemberként így kereste a családi melegséget. A mindig elegáns 
külsejű és stílusú tanár tervezte, hogy nyugdíjba vonulása után még tart néhány órát, 
hogy jogcíme legyen bejárni az iskolába. 15 év után nehezen tudott belenyugodni a 
gondolatba, hogy búcsút mondjon az intézetnek. Áprilisi nyugalomba vonulása előtt, 
márciusban halt meg. 

Weigl Géza dr. (1881-1930)

A fiúgimnáziumban és a lánygimnáziumban is egyaránt tanította a görögöt és a latint. 
Az ifjúsági önképzőkör vezetője is ő volt. Csekély időnek tűnik az a három év, amit a 
zsidó gimnáziumokban eltöltött, de tartalmas volt. Érdekes személyisége meghatározó 
volt a tanári karban, és a diákok körében egyaránt. Nyugalmazott miniszteri biztos, 
tanár, újságíró, tudós, felsorolni is nehéz pályájának állomásait. Délelőtt tanított, 
délután a Pesti Hirlap belső munkatársaként a tanügyi rovatot vezette. Késő éjszakáig 
írta kulturális és külpolitikai cikkeit, könyvbírálatait, színházi kritikáit. Szerette a 
görög klasszikusokat. Régi álmának valóra váltása okozta halálát. Klasszikus filológus 
ösztöndíjat nyert, és Athénba mehetett látni és tanulni. Paratifuszos fertőzéssel tért 
haza, amiből már nem épült fel.

Wirth Kálmán
 
A Pesti Izr. Hitközség leánygimnáziumának igazgatója, szül. Fertőszentmikóson 
(Sopron vm.) 1876 máj. 8. Tanári oklevelet természetrajz és vegytan szakon a budapesti 
tudomány egyetemen szerezte. Több középiskolában, továbbá a rabbi- és tanítóképző 
intézetben működött, mint tanár. A leánygimnázium igazgatójává 1919. nevezték ki. 
Kiváló botanikus. Tudományos cikkei és tanulmányai szaklapokban jelennek meg.
Forrás: Magyar zsidó lexikon Bp.:Makkabi k.,2000

Komlós Aladár (1892-1980)

A neves író, költő, irodalomtörténész 1928 és 45 között volt a Zsidó Gimnázium magyar-latin 
szakos tanára. Első verseskötete 1921-ben jelent meg, 1925-től jelentek meg írásai a Nyugatban. 
A folyóirat második nemzedékének egyik legfelkészültebb, legkarakterisztikusabb kritikusa és 
tanulmányírója lett. Zsidó gimnáziumi tanári tevékenységével párhuzamosan is aktív részese 
volt az irodalmi életnek, rendszeresen publikált, fordított, regényeket írt. Néró és a VII/A című 
regényében gimnáziumi tanárként szerzett tapasztalatait dolgozta fel. Tagja volt a Pen Clubnak, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Irodalmi folyóiratok mellett zsidó periodikákban 
(Libanon, Múlt és Jövő, Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve) is rendszeresen jelentek 
meg írásai. 1937-ben a csehszlovákiai kommunista Magyar Napnak adott nyilatkozata miatt 
két évre felfüggesztették állásából. „Mint a Zsidó Gimnázium tanára, nem egy tanítványában 
keltette fel az érdeklődést az irodalom iránt, nevelve az irodalom, a betű szeretetére. Magas 
színvonalú magyarázatai, órái mély hatást gyakoroltak növendékeire, akik közül több az 
ő útmutatásait megszívlelve vált az irodalom, a tudományok művelőévé. Élénk, polemizáló 
szellemisége nyilvánult meg magas hőfokú, sziporkázó, tudományos értékű magyarázataiban, 
amelyek mély nyomokat hagytak tanítványaiban.” „Volt egyfajta személyes kapcsolata Madách-
csal, mert Komlós történetesen Alsósztregován született, ahol Madách. Az ember tragédiáját 
nagyon alaposan tárgyaltuk, és Komlós engedélyt kapott a Nemzeti Múzeumtól, hogy nyolcan-
tizen az osztályból bemehessünk a kézirattárba, ahol Madách személyes levelezését őrizték. 
Lemásoltuk ezeket a leveleket, és ő sajtó alá rendezte, és kiadta. Nagy élmény volt: nem sok 
gimnazista tudott bemenni a Nemzeti Levéltárba, és hozzáférni ezekhez a levelekhez. Még 72 év 
után is emlékszem azokra az órákra, amiket ott töltöttünk”. „Tanítványai tisztelték, főleg azért, 
amit magyar órái alatt nyújtott nekik. Fejlesztette és szélesítette művészeti-irodalmi látókörüket. 
Megkövetelte,hogy tanítványai olvassanak a kötelező tananyagon kívül is, és ellenőrizte, hogy 
valóban olvasnak-e. Már az első osztályban megkövetelte Petőfi összes verseinek ismeretét. 
Úgynevezett „Petőfi razziákat” tartott, amiknek alkalmából felolvasott néhány sort a költő 
valamelyik verséből, és a tanulóknak meg kellett mondaniuk, honnan van az idézet.” 1945-ben 
megvált az iskolától – egyetemi tanárrá nevezték ki, később az MTA Irodalomtörténeti Intézetében 
dolgozott. Munkásságáért 1973-ban Állami díjjal tüntették ki. Kapcsolatát volt tanítványaival 
haláláig megőrizte. Az utolsó érettségi találkozón, amelyen részt vett, a következő köszöntőt 
mondta: „Van egy latin mondás: Akit az istenek gyűlölnek, pedagógussá teszik. Ahogy itt látom, 
hogy ti milyen szeretettel és ragaszkodással emlékeztek vissza az iskolára, úgy gondolom, ezt a 
mondást meg kellene változtatni: Akit az istenek szeretnek, pedagógussá teszik”.

dr. Munkácsy Bernát (1860-1937) dr. Fuchs D. Rafael Fuchs Dávid Rafael dr. (1884-1977) Heller Bernát (1871-1943) Stern Ábrahám

Dr.Márton Benő – Dr. Kőnig Pál (1913-2001) (1914-1995)

Nem csupán kollégák voltak. Mindketten cionisták, a Hasomer Hacair vezetőségi tagjai. Küzdöttek a modern héber 
nyelv tanításáért, egyenrangusításáért. Együtt írták a nyelv tanítását segítő héber tankönyvet is.
Dr.Kőnig Pál 1938-ban, nem sokkal a Rabbiképző elvégzése után került a Zsidók Gimnáziumába. A nagy tudású, 
fiatal vallástanár sokat beszélt tanítványainak a cionizmusról, ivrit dalokat anított nekik. Cionista tevékenysége 
miatt (a diákokkal együtt énekelte a Am Jiszrael chaj című dalt) 1939-ben eltávolították az iskolából, ezután a polgári 
iskolában tanított. A háború után a mátyásföldi gyermekotthon igazgatójaként új hitet öntött a Holokauszt során 
elárvult gyerekekbe. ”Kőnig Pál bölcs zsidó ember volt, közvetlen ember, akihez minden gondunkkal fordulhattunk. 
Nem kell mondani, hogy akkori zsidó gyerekek lévén, árvák, félárvák voltunk. Kőnig Mose félig-meddig apánk volt. 
Kezdett visszatérni a korábban szégyenletessé tett és gyilkolt zsidóságunk öntudata. Szívesen hallgattuk a bibliai 
történeteket, és szívesen ültünk le a közös asztalhoz az Oneg Sabbatra. Ez nem volt bigott vallásos cionista szervezet, 
baloldali volt, de péntek esténként gyertyát gyújtottunk, körülültük az asztalt, és zsidó dolgokról beszélgettünk.” 
1945-től ismét a Zsidó Gimnáziumban taníthatott, néhány évig retorziók nélkül vállalhatta cionista nézeteit. Alijákat 
szervezett, ő maga is Izraelben élt az ´50-es évektől. Folytatta tanári pályafutását, és izraeli tanítványai körében 
ugyanolyan népszerűségnek örvendett, mint itthon. Tanítványai világtalálkozókat rendeztek tiszteletére.
Márton Benő a Zsidó Gimnáziumban érettségizett, majd egy időben végezte a Rabbiképzőt és a Pázmány Egyetem 
Bölcsészkarát. 1938-tól volt tagja a gimnázium tantestületének. Türelmes és megértő volt tanítványaival, soha 
nem kiabált, soha nem sértette meg őket, de ha kellett, tudott szigorú is lenni. Tanítványait nem próbálta vallásos 
szellemben befolyásolni. Noha elkötelezett cionista volt, mozgalmi munkájáról tanítványai keveset tudtak. Elültette 
viszont bennük a héber nyelv szeretetét. „Megismertük óráin a zsidó hagyományok alapjait, tanultunk a zsidó 
ünnepekről, s ami talán a legfontosabb, héberül tanultunk nála. A héber nyelv elsajátítása zsidó életfelfogásának 
középpontjában állt. Itt, úgy látszik, kicsit túl is ment a fegyelmezett és általában nem lázadó természetű „tanár úr” a 
konzervatív szellemű iskola által megszabott kereteken.” A II. világháborút követő néhány évben, amikor különböző 
politikai irányzatok küzdöttek egymással az iskola falain belül, sikerült elérnie, hogy a héber nyelvet felvegyék az 
érettségi tantárgyak sorába. 1951-ben alijázott, és haláláig pedagógiai és irodalmi tevékenységet folytatott. 15 évig 
volt a gimnázium igazgatója, és tucatnyi magyar könyvet fordított héberre. „Személye a gimnáziumban számomra 
elsősorban nem mint a hittan és a héber nyelv tanára volt jelentős és fontos – bár ő készített fel az iskola templomában 
megtartott bar-micvómra - , hanem példamutató magatartása, önbizalmat, erőt sugárzó egyénisége, tiszta jelleme, 
mely átsugárzott a környezetére, és így gyakorolt hatást az általa vezetett osztályra, melynek magam is tanulója 
voltam. Ennek a magatartásnak különösen nagy jelentősége volt azokban az időkben, amikor zsidóságunk miatt 
üldözöttek voltunk. Optimista volt, és bízott bennünk, ami erős támasz volt, és ez sokat segített abban, hogy ne 
adjuk fel a magunk harcát, amely szükséges volt a túléléshez, és ne hagyjuk el a hitünket. Tanítása példaértékű és 
maradandó.”

Ancsel Éva
Egy emlék-mozaik Túróczi-Trostler Józsefről

1945-ben, megtudtam, hogy a Klauzál téren élte át 
a háborút. Fölkerestem. Megkért, hogy segítenék-e 
neki hazaköltözni Ráday utcai kicsiny otthonába? 
A hazaköltözés azt jelentette, hogy megrakott egy 
ruhás kosarat több sorozat Goethe-összessel, majd 
megfogtuk a kosár két fülét kétfelől és elindultunk 
a sokkilónyi német költészettel a romos városon át. 
Jó, hogy nem látták Goethe késői honfitársai ezt a 
rengeteg gyanús kötetet, még bajba keveredhetett 
volna emiatt. Segítségemet honorálta: egy 
nagyon szép gót betűs, negyven kötetes „összest” 
ajándékozott nekem. Azóta tovább adtam egy kiváló 
tanítványomnak. Remélem, őt nem keveri bajba 
soha.

(1998/99. évi Évkönyv 14-15. oldal)

Sárkány István
Düki tanár úr

Dückstein Zoltán testnevelő tanár volt a szó legnemesebb értelmében. Amikor 
lementünk az akkor korszerű, ma már régiségnek számító, ám nagyon szeretett 
fűrészporos tornatermünkbe, Düki tanár úr már ott volt, ugyanúgy kistrikó, 
kisnadrág, és tornacipőbe öltözve, mint mi.
Ő is, mi is, minden percet kihasználtunk a torna – helyesebben mondva, a 
testnevelési – órából. Vezényelte és maga is velünk együtt együtt végezte a 
bemelegítő gimnasztikát, melynek ritmusát ő maga dúdolta. Majd azt követően a 
maga által kidolgozott szertornát, labdajátékokat, és az egész testet megmozgató 
gyakorlatokat végeztetett. Ezekről az órákról soha egyikünk sem kért felmentést.
Gimnáziumunk olyan iskola volt, amelynek nemcsak tanulmányi, hanem 
sportteljesítményeiért is mintakép lehetett. A torna, atlétika, úszás, gyorskorcsolya, 
vívás, kézi- és kosárlabda iránt vonzódókat nemcsak szaktanácsokkal látta el, 
hanem hozzásegítette tanítványait, azok gyakorlati űzéséhez is. Tanítványai 
között voltak olyan sportolók akik tagjai lettek a magyar válogatottnak, olimpián, 
világbajnokságon és számos nemzetek közötti versenyen vettek részt.
A második világháború alatt bujkált és bújtatott. A felszabadulás után az egyetemi 
rangú Testnevelési Főiskolának lett tanára. Sok torna- és labdajáték-szakcikket 
írt, majd megírta a Művészi és versenytorna című könyvét, melyet a tornasport 
történetével foglalkozók a mai napig is fontos forrásként használnak. Három 
ízben vett részt, mint versenybíró olimpiai játékokon: 1932-ben, Los Angelesben, 
1936-ban, Berlinben és 1948-ban, Londonban.
Tagja volt a Nemzetközi Torna Szövetség Technikai Végrehajtó Bizottságának. 
Büszkén és meghatottan emlékezem vissza a londoni olimpia tornaversenyeire, 
ahol vele együtt én is versenybíró lehettem.
Düki tanár úr egyik szenvedélye a segítés volt. Segített jóban, segített a bajban. 
Nem sajnált időt, fáradtságot és pénzt sem, hogy tanítványain segítsen. Igazi, 
nagyszerű pedagógus volt. Jutalma, hogy tanítványai – ahogy mondták szokták 
– tűzbe mentek volna érte.
Volt tanítványai közül többen mondhatjuk, hogy amit elértünk, azt sokban neki 
köszönhetjük. Nagyszerű tetteit egy végzetes hibával zárta le: 1966-ban eltávozott 
az élők sorából.

(1998/99. évi Évkönyv 13-14. oldal)

Vágó György
A felejthetetlen Strasser tanár úr

Fizika tanárun Strasser V. Benő az a pedagógusunk 
volt, aki a legbonyolultabb tudományos kérdést is oly 
világosan és közérthetően magyarázta meg, hogy azt 
minden tanuló megértette. Megtanított bennünket 
módszeresen és rendszeresen gondolkodni. Magas 
színvonalú előadásai voltak, olyan alapot nyújtottak, 
hogy a Gimnázium diákjai később később biztosan 
helyt álltak egyetemi tanulmányaik során. Strasser 
tanár úrnál mindenki tudott, senki nem bukott 
meg. Bár a klasszikus fizikát tanította, de alapot 
adott a legújabb természettudományos tételek 
elsajátítására.
Szerette és ismerte a komoly zenét, és ha valaki 
netalán súgott az órán, mindig meghallotta. Az ő 
„zeneileg képzett” fülét nem lehetett becsapni.
Jellegzetes volt humora, vicceit rezzenéstelen arccal 
mondta el. Minden évben ugyanúgy és ugyanazt. 
Mikor a Holdat, mint a Föld bolygóját tanultuk azt 
mondta: „A Hold a Nap fényét veri vissza, nem süt, 
neki nincs sütnivalója”.

(1998/99. évi Évkönyv 13. oldal)

Ancsel Éva
Zsoldos Jenő igazgató úr metamorfózisa

Igazgatónkat szigorú, az iskolai fegyelem 
külsőségeire is sokat adó embernek láttam diák 
szemmel. Nem csak ragaszkodott hozzá, hogy 
viseljük egyensapkánkat és jelvényünket, de 
ellenőrizte is, amikor hazafelé mentünk.
Metamorfózisa 1944. március 19-én ment végbe.
Óra alatt jött be az osztályunkba és nyugodtan, 
szokatlan csöndességgel annyit mondott: „zavaró 
berepülés van, menjenek haza”. Ami pedig több 
volt, mint szokatlan, azt is hozzátette, ma nem 
kell egyensapkát viselnünk. Mégis gyanútlanul 
indultunk el. Az iskola kapujában, ahol máskor 
ellenőrizte egyensapkánk viselését, most is ott állt, s 
szemének pillantásával, talán egy kis fejbiccentéssel 
– de szavak nélkül – elbúcsúzott tőlünk egyenként. 
A körúton, a Royal Szálló előtt láttuk meg a 
német katonákat, és visszafordultunk, hogy 
mellékutcákon induljunk hazafelé.
1945-ben, amikor visszaszállingóztunk – már 
akik éltünk – már jobbára felnőtt lányok voltunk, 
és cigarettáztunk. Azt hiszem, ebből egy évvel 
korábban éktelen botrány lett volna. Ehelyett 
Zsoldos Jenő bejött az osztályunkba, és mindössze 
arra kért: „Kedves lányok, kérem, hogy ne a 
padban nyomják el a cigarettájukat, mert még tűz 
keletkezhet, hanem a mellékhelyiségben.”

(1998/99. évi Évkönyv 14. oldal)

Ungvári Tamás visszaemlékezése (részlet)

– A szülei, a gyerekkora, a pályakezdete milyen volt?

– A szüleimet imádtam, és õk mind a ketten nagyon szerettek engem. A gyerekkorom jó volt. 
A serdülõkoromat tönkretette a második világháború, ifjúkoromat egy másik diktatúra. 
De jól érzem magam! A zsidóságom által én csak nyertem, s vallom, hogy az elszenvedett 
megkülönböztetések is végül a javamra szolgáltak. Abban is, ami lettem, s abban is, ami 
zsidóságom okán nem lehettem. Az elsõ súlyos megkülönböztetés akkor ért, amikor nem vettek fel 
a lakásunkhoz közeli Eötvös Gimnáziumba: kontingense volt a zsidó tanulóknak. Így kerültem a 
Zsidó Gimnáziumba, vagy ahogyan én nevezem, arra az egyetemre, melynek érettségije másutt 
egy doktorátussal ért volna fel. Osztályfõnököm és egyszersmind héber tanárom a Spinoza-kutató 
Grozinger M. József volt. Matematikára a gettóban késõbb éhen halt Szeles Henrik oktatott. 
Tanított a történész Grünwald Fülöp és a Goethe-fordító Gedõ Lipót is. Szándékosan sorolom 
az elfeledettebbeket, mert még e ragyogó kar fölött is volt különb, olyanok, mint a világirodalom 
nagy tudósa, Túróczi-Trostler József, a latinos Komlós Aladár, az akadémikussá avanzsált Pach 
Zsigmond Pál, Szabolcsi Miklós, Fokos (Fuchs) D. Rafael. Menet közben páran elhatároztuk, 
hogy hamarabb egyetemre megyünk. Kérvények és nehéz felvételi következtek, de sikerült. Így 
21 évesen végeztem. Tatára számûztek tanítani, egy általános iskolába.. Azután egy bemutatón a 
Madách Színházban a második sorba Kodály mellé ültettek. Kodály minduntalan hozzám hajolt 
arról gyõzködve, hogy milyen briliáns irodalomtörténész vagyok, de hagyjak fel a hegedûvel. 
Jártam a Zeneakadémiára is, és tehetségtelen voltam a hangszeres zenében. A szünetben odajött 
hozzám Aczél Tamás, a Csillag akkori fõszerkesztõje - pusztán azért, mert látta, hogy Kodály 
bizalmasan hozzám hajolva beszélget velem -, és hívott szerkesztõnek. Így kerültem a Csillaghoz.

Rieger Richárd – Rieger Richárdné Dr. Kepes Ilona (1882-1966) (1886-1960)

Rieger Richárd a Zsidó Leánygimnázium egyik oszlopa volt.1919-től haláláig – majd 50 évig - tanította a matematikát 
és a fizikát, évtizedeken át őrizte és fejlesztette a természettan illetve a fizika szertárat. Tanítványai rajongtak érte 
– életfelfogása, kötelességtudata, jósága valamennyiüket megragadta. „Nem győzőm eléggé dicsérni. Ilyen tanár 
a világon nincs. Óriási tanár volt. ” A matematika rejtelmeibe játszva vezette be tanítványait. „A legnagyobb 
tanáregyéniség volt, akivel életemben találkoztam. Nem engedte, hogy tankönyvet vegyünk a kezünkbe, a táblára írva 
mindent ő magyarázott el nekünk. Soha egyetlen képletet nem tanultunk tőle, minden képletet velünk vezettetett le 
[…] „Leányok, gondolkozni!” Ez volt a lényeg. „Lányok, gondolkozni!” Amikor egy problémát felvázolt, és fölírta a 
táblára a paramétereket, kiállt a katedrára, mint egy karmester, és kiadta a jelszót: „Lányok, gondolkozzanak!” És 
akkor gondolkoztunk. Egyik kéz a levegőben már tudta a megoldást. A második kéz, a harmadik, a negyedik. Várt. Nem 
volt elég. Amikor már huszonöt kéz lendült a levegőbe, és sikoltoztunk: „Tanár úr! Tanár úr!” […] akkor a karmester 
rámutatott a szerencsés szólistára: „Jöjjön ki a táblához!” […] Pedagógus volt, aki hitt abban, hogy akkor tölti be 
maradéktalanul hivatását, ha mi gondolkozunk”. A kötelező követelményeknél messze magasabb szinten tanított. Míg 
a logikus gondolkodás fejlesztését, a problémamegoldást, az önálló feladatmegoldást valamennyi tanítványa esetében 
elengedhetetlennek tartotta, a tehetséges tanulókkal külön foglalkozott a tanítási órán és önképzőkörön, szakkörön 
is. „A normál feladatokon kívül mindig úgynevezett külön feladatokat adott, amit csak a legjobbak oldottak meg, 
ezek a tanulók azután mind egyetemet végeztek. Már a gimnáziumi évek alatt előkészítette a gyerekeket a további 
tanulmányokra.” Rieger Richárd tanításának módszertanát és színvonalát nem csupán tanítványai ismerték el. 
Több óralátogatást követően a tankerületi főigazgató 1931-ben vezető tanári teendőkkel, tanárjelöltek oktatásával 
bízta meg. „Amikor felvételiztem a Műegyetemre, azt mondta nekem az adjunktus, „Magának nem kell ezt csinálni, 
Rieger tanítványtól ezt nem kérjük.” Az egyetemen egész első éven jóformán nem csináltam matematikából semmit, 
mert Rieger tanár úr olyan magas szinten tanított, messze a gimnáziumi követelmények fölött, hogy az egyetemi 
tananyag egy részét már tudtam.”

Rieger Richárdné Dr. Kepes Ilona is a Zsidó Leánygimnáziumban tanított annak megalakulásától, 1919-től 1943-as 
nyugdíjba vonulásáig. Az irodalom és a német nyelv tanítása mellett évekig gondozta a tanári és a diákkönyvtárat. 
Óriási műveltségű, világlátott ember volt – bejárta Európa és Palesztína ember alkotta és természeti csodáit. „Azok 
közül a kevesek közül való ő, akik régen felismerték a tanári szolgálat oktató céljaiban a nevelő szerepének rendeltetését. 
Nem kellett várnia hivatalos paragrafusokra, ösztönösen, hivatottsága belső parancsára megérezte, hogy a szellem 
kiművelése lélekformálás nélkül: hiányos tanári szerepvállalás. […] Műveltnek és nemesnek akarta tudni tanítványait. 
Nemcsak a tárgyi anyag útjain járta meg velük a nyelvi-irodalmi ismeretek területeit, természetszeretetét figyelmük 
közelébe hozta.”

Strasser V. Benő (1884-1966)

A sajátos egyéniségű fizikatanár 1922-től szinte haláláig volt meghatározó személyisége a 
Zsidó Gimnáziumnak. A fizikatanári oklevél megszerzését követően néhány évig az egyetemen 
dolgozott, mint Eötvös Loránd tanársegédje. A ´20-as, ´30-as években levelezést folytatott 
Einsteinnel. Tanítványai a különös, nagy műveltségű, tekintélyt parancsoló pedagógusra 
emlékeztek vissza, akitől „a mai napig félnek”. Rendkívül jó előadó volt, óráin, amelyeket 
változatos és érdekes kísérletekkel illusztrált, nem lehetett unatkozni. „Megítélésem szerint, 
még európai szinten mérve is az egyik legjobb pedagógus volt, aki a legbonyolultabb dolgokat 
is úgy tanította, hogy az órán mindenki mindent megértett. Ő magyarázta el nekünk a 
differenciál- és integrálszámítást, és nagyon könnyen meg is értettük, arra azonban nagy súlyt 
fektetett, hogy a fizika az nem matematika. Annak ellenére hogy abban az időben a tananyag 
döntően a klasszikus, a newtoni fizika volt, ő a relativitás elméletét is megtanította nekünk.” 
„Hatalmas nagy tudós volt, aki már akkor tanította nekünk Einsteint és a relativitást. És 
mi csodálkozva hallgattuk, mindenki csöndben volt, mert teátrális volt, azt mondta: „Az 
más, az egészen más...” Próbáltuk a relativitást megérteni – egy méterrúddal magyarázta, 
hogy ha nagyon messze, nagyon nagy sebességgel megy az a méterrúd, akkor az már nem 
1 méter. Mi csodálkoztunk, nem nagyon értettük, de nagyon büszkék voltunk.” Tanítási 
módszereit széles pedagógiai körökben is elismerték, 1931-ben a tankerületi főigazgató 
vezetőtanárrá nevezte ki. Gyakran hangoztatta: „Nem kell, fiaim, egyetlen képletet sem tudni, 
csak levezetni.” Ő vezette a Fiúgimnázium természettudományos önképzőkörét. A tanulók 
előadásait közösen elemezték, bírálatainak sokan nagy hasznát vették később: tőle tanulták 
meg előadásaik arányos, célszerű felépítését. Nemcsak kitűnő tanár volt, hanem lángész. 
Fantasztikus kézügyessége volt, és gyönyörűen rajzolt. Megtervezte, és fel is építette a szertári 
darabokat. Apám segített annak a kis műhelynek a felszerelésében, ami a szertár mellett 
volt. Nagyon jó műszereket és kísérleti eszközöket készített.” 1925-ben jelet meg két kötetes 
kitűnő fizika tankönyve a gimnázium VII-VIII. Osztálya számára, amelyet az ország számos 
gimnáziumában, sőt az egyetemi oktatásban is használtak. Tanítványai emlékeiben sajátos 
egyéniségéhez évről-évre, évfolyamról- évfolyamra elmondott viccei is elválaszthatatlanul 
hozzátartoznak. „Írt egy egészen kitűnő fizika könyvet a VII-VIII. Gimnáziumra, abból 
tanultunk. Ezt a fizikakönyvet én mindig megvettem az idősebbektől, mert úgy olcsóbb volt 
mindig rengeteg faviccet mesélt, amin persze muszáj volt nevetni, mert nagyon mérges volt, 
hogy ha nem vettük komolyan. Minden évben ugyanazokat mondta el, és az elődöm beírta, 
hogy milyen favicc jön, úgyhogy én mindig előre tudtam, hogy mit kell ott meghallgatni. A 
legemlékezetesebb ilyen vicce az volt, hogy a Hold a Nap fényét veri vissza, nem süt, mert 
neki nincs sütnivalója.” Volt növendékei nagy hálával és tisztelettel emlékeznek Strasser V. 
Benőre, sokan pályájuk megalapozójának, életük legjelentősebb tanáregyéniségének tartják.

Szeles Henrik (1880-1945)

Szeles Henrik 1927-től haláláig, 1945-ig volt tanára a Zsidó Gimnáziumnak, a tanári 
kar első nemzedékéhez tartozott. Tanulók nemzedékeit ismertette meg a matematika 
szépségével. Lehet, hogy nem ő volt a legnagyobb matematikus, de a tanítás 
módszertanában felülmúlhatatlan volt. Több ízben tartott is módszertani tárgyú 
előadásokat. Nemes gondolkodású, lelkes pedagógus, hivatása gyakorlása közben, 
a tanulókhoz való viszonyában is kedves ember volt. Elméletileg és gyakorlatilag 
is foglalkozott a lélektannak olyan máig időszerű kérdéseivel, mint a hajlam, a 
rátermettség, az egyén viszonya önmagához és a társadalomhoz. Szemléletét az 
átfogó szociális problémák irányították, kutatta a pályaválasztás szellemi és lelki 
tényezőit, meghatározóit. Ő vezette az 1931/32-es tanévben létrehozott iskolai nevelési 
tanácsadót, s nyújtott segítséget a szülőknek és a tanulóknak „Nagyon szeretem, és 
emberileg nagyon sokat kaptam tőle. Ő vezette be azt a módszert, hogy a gyerekeket 
mindenféle teszteknek vetették alá, hogy megvizsgálják, mihez van hajlamuk, 
tehetségük. Ő ezzel sokat foglalkozott, és rendkívül sokat segített nekünk ezen a téren 
is. Nagyon aranyos, jólelkű ember volt.”
Az 1934-ben érettségizett osztályban már akkor önkormányzati szerv jött létre. 
„Szeles Henrik jelentősége az iskola történetében az, hogy ő teremtette meg nálunk 
az első „osztályközösséget”: olyan kezdeményezés volt ez, amelyhez vissza kell 
nyúlnunk, ha azt akarjuk, hogy intézetünk haladó szellemű, jó iskola legyen.” 
„Bevezette az úgynevezett „osztályközösségeket”. Ez egy demokratikus intézmény 
volt. A tanuláshoz fegyelem kell elsősorban, és egy 12-14 éves gyerektől nem lehet 
elvárni, hogy rendelkezzék azzal a fegyelemmel, amire szükség van egy osztálynak, 
és amire az egyénnek is szüksége van ahhoz, hogy előre jusson. Bevezette azt, hogy 
az osztály saját maga bírálta el a csínyeket – természetesen a tanárokkal együtt. 
Ami később az életben azt jelentette, hogy demokrácia, hogy az egyén a szavazatával 
befolyásolja a politikát, ugyanígy az iskolapolitikát is befolyásolta az, ahogy ezek az 
osztályközösségek határoztak. A mi osztályunkban egy olyan példamutató szellem 
alakult ki, amit az iskola később többé-kevésbé át tudott venni.”
2002 óta Túri Pál és felesége jóvoltából alapítvány és matematikaverseny őrzi emlékét: 
„Szelesnek személyesen is volt benne része, hogy én annak idején megszerettem a 
matematikát. 65 év után a feleségemmel együtt létrehoztuk ezt az alapítványt azért, 
hogy megőrizzük Szeles Henrik emlékét. Remélem, hogy az évről évre ismétlődő 
iskolai versenyek emlékeztetik a diákokat erre a nagyon kiváló pedagógusra. 
Maetterlinck a Kék madár című könyvben írja: „Nem halnak meg  azok, akiknek az 
emléke velünk él.”

Túróczi-Trostler József (1888-1962)

Irodalmár, a magyar és a német irodalom kutatója. A magyar-német szakos tanári 
oklevél megszerzése után 1913-tól középiskolában, majd a budapesti egyetem 
világirodalmi tanszékén tanított. A Tanácsköztársaság bukása után megfosztották 
katedrájától. 1922-től tanított a Zsidó Leánygimnáziumban. Nevelőmunkája 
mellett politizált (a Szociáldemokrata Párt munkásakadémiájának ismert 

irodalmi előadója volt), és termékeny, 
szerteágazó tudományos munkásságot 
folytatott. Számtalan cikke és 
tanulmánya jelent meg irodalmi 
folyóiratokban. Munkásságát 1934-ben 
Baumgarten-díjjal, 1958-ban Kossuth-
díjjal ismerték el. A Baumgarten-díj 
átadására osztálya is elkísérte. A Pesti 
Izraelita Hitközség Leánygimnáziuma 
tanári karának 1922-től 1945-ös 
egyetemi tanári kinevezéséig volt 
tagja. Felügyelte és fejlesztette a tanári 
könyvtárat. 1931-ben a tankerületi 
főigazgató vezetőtanárrá nevezte ki. 
1939-től az iskola igazgatóhelyetteseként 

működött. Tanítványait lenyűgözte hatalmas tudása, logikusan felépített 
magyarázatai, műelemzései, íróportréi. A gimnáziumi követelményeket 
messze meghaladó szinten tanított. Irodalomszemlélete olyan mélyen ivódott 
növendékeibe, hogy később, egyetemi vizsgáik alkalmával is felismerték 
feleletükön, kifejezésmódjukon egykori tanáruk hatását. Nagy szerepe volt a 
Leánygimnázium Eötvös József önképzőkörének fellendítésében. 1925-től látta 
el a tanár-elnöki teendőket, s az önképzőkör látogatottsága, hamarosan megnőtt, 
évente 10-12 ülést tartottak, és több százra nőtt a beadott dolgozatok száma. Tény 
azonban, hogy a foglalkozásokra csak a nagyobb lányokat engedte. Sokat tett 
azért, hogy Petőfi művészetét határainkon túl is ismerjék és elismerjék. A német 
irodalom szerelmese volt olyannyira, hogy 1944-ben, amikor be kellett költöznie 
a gettóba, több kötet Goethe-, Heine- és Thomas Mann művet cipelt magával. 
„1945-ben megtudtam, hogy a Klauzál téren élte át a háborút. Fölkerestem. 
Megkért, hogy segítenék-e neki hazaköltözni otthonába. A hazaköltözés azt 
jelentette, hogy megrakott egy ruhás kosarat több sorozat Goethe-összessel, 
majd megfogtuk a kosár két fülét kétfelől, és elindultunk a sok kilónyi német 
költészettel a romos városon át.”

Dr. Zsoldos Jenő (1896-1972)

A nagy műveltségű, kitűnő, vérbeli pedagógus, számos irodalmi és nyelvészeti tanulmány szerzője majd egy fél 
évszázadig élt iskolájának, amelynek tanára, majd igazgatója volt. A pesti egyetemen szerzett magyar-latin szakos 
diplomát, majd doktorátust.  Szinte alakulásától, 1920-tól tanított a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumában. 
Pályája kezdetétől publikált rangos folyóiratokban, a Magyar Nyelvőrben, az Egyenlőségben, a Libanonban, a 
Magyar Zsidó Szemlében, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, amelynek a ´30-as évektől szerkesztője is volt. Kiváló 
tanár volt, logikus gondolkodással, kristálytisztán magyarázott. Magyarul és latinul is rengeteg verset tudott 
fejből, a Szentírást mélyen ismerte, több írásában foglalkozott a zsidó és a magyar irodalom kapcsolatával. 1936-
ban igazgatóhelyettessé, majd 1939ben a Leánygimnázium igazgatójává nevezték ki,később (1957-től) az egyesített 
Fiú- és Leánygimnázium igazgatója lett, s ezt a pozíciót nyugdíjba vonulásáig, 1965-ig töltötte be. Határozott, de 
emberséges vezető volt, nemes jelleme, örök értékekhez ragaszkodása, humánuma és konzervativizmusa tiszteletet 
parancsolt kollégái és az iskola növendékei között. A legnehezebb időkben fogta össze az iskolát, 1939 és 1944 között 
biztosította a tanítás viszonylagos zavartalanságát. Szigorú, mindenre (a formaságokra is) kiterjedő figyelemmel, az 
iskola szellemiségét, a tudás, a kultúra elsődlegességét őrző irányítása mellett az iskola védőszárnyat borított az ott 
tanuló lányokra. „A háborúba rohanó korban az iskola szigetnek számított: benne mindentől megvédtek tanáraink, 
olvasmányaink, érdeklődésünk és egymás iránti vonzalmaink. […] Az iskola olyan volt, mint egy menedékhely. 
Kívül állt a világon, ahol mindenki félelem és rettegés nyomása alatt élt. Tanáraink […] a Bibliáról meséltek, és a 
magyar irodalomról. Latint oktattak, mintha semmi sem történt volna. És mindenekelőtt: gondolkodni tanítottak. 
Ezért tartottuk ezt az iskolát, még a háború legborzalmasabb pillanataiban is olyan szépnek és jónak. Felfogtam: 
rezervátummal van dolgom, ahol az abnormális világban normálisan lehet élni.” A normális diákéletet jelzi, hogy 
a visszaemlékezők mindegyike szinte zsarnoki szigorát említi az egyenruha és a fiúk tekintetében. „Rémes volt, 
hogy vigyázott a lányaira” - emlékezik vissza több volt fiúgimnazista. Zsoldos igazgató úr igen szigorúan vette, 
hogy lányok fiúkkal nem érintkezhetnek. Még a háború után is ragaszkodott a hosszú fekete harisnyához […]  [M]

indenkinek megnézte a lábát a kapuban. Nem járhattunk olyan moziba, ahol nem gyermekfilmet játszottak. Fiú nem jelenhetett meg az iskola előtt, nem jöhetett értünk: 
így hát az utcasarkon vártak ránk. „Igazgatónkat szigorú, az iskolai fegyelem küldőségeire is sokat adó embernek láttam diákszemmel. Nemcsak ragaszkodott hozzá, 
hogy viseljük egyensapkánkat és jelvényünket, de ellenőrizte is, amikor hazafelé mentünk. Metamorfózisa 1944. március 19-én ment végbe. Óra alatt jött be osztályunkba, 
és nyugodtan, szokatlan csöndességgel annyit mondott: „zavaró berepülés van, menjenek haza”. Ami pedig több volt, mint szokatlan, azt is hozzátette, ma nem kell 
egyensapkát viselnünk. Az iskola kapujában, ahol máskor ellenőrizte egyensapkánk viselését, most is ott állt, s szemének pillantásával, talán egy kis fejbiccentéssel – de 
szavak nélkül – elbúcsúzott tőlünk egyeként.” 
1945-ben rá hárult az újjászervezés nehéz feladata. Az április elején tartott alakuló tantestületi értekezleten tartott beszédéből a közelmúlt borzalmai ellenére a jövőbe 
vetett hit sugárzik. „Tudom: a romokon is nőnek virágok. […] Romokban  hever iskolai életünk huszonöt éve, az a negyedszázados közös akarat létrehozta világ, amelyben 
a pedagógia általános követelményein túl s a zsidó jelleg érvényesítése mellett az örök emberi eszmények meglátóivá szerettük volna nevelni ifjúságunkat. Lezárult 
ez a huszonöt év anélkül, hogy mint iskolatörténeti eseményt megünnepelhettük volna. Üdvözlő beszédek, elismerő szónoklatok, emlékkönyvi cikkek helyett halál, 
pusztulás, szenvedés és könnyek zárják e leánygimnáziumunk történetének első szakaszát. […] Nekünk, a Zsidó Leánygimnázium és ipari Leányközépiskola tanárainak 
hiánytalanul vállalnunk kell a régi munkafegyelmet. Ma sokkal többet kell dolgoznunk, mint azelőtt, mert ma a hivatásteljesítésre, a tanító és nevelő feladat elvégzésére nem 
símává kövezett út vezet a tanterembe. Amikor nagy gondok terhe alatt roskadozunk, és a végigszenvedett hónapok rémségeinek, a családi fájdalmaknak, a megélhetési 
küzdelmeknek kínzó súlyát kell hordanunk… akkor senki sem vonulhat el, nem mutathat érdektelenséget, nem viselkedhet közömbösen. […] Nőjjön mielőbb virág a 
romokon. Dolgozzunk, felejthetetlen kartársaink buzgó munkájára emlékezve. És adja Isten, ne csalódjunk abban a hitben, hogy ma, leánygimnáziumunk második 
negyedszázadának első alakuló értekezletét nyitom meg.” 



Ellenállásszekrény, angol gyártmány,  
1920-as évek

Archimédesz törvényét szemléltető eszköz, angol 
gyártmány, 1920-as évekből

Ellenállásszekrény, angol gyártmány, 
 1920-as évek

Leltár 1960-70?

Kétkarú patikai mérleg, 1930-as évekből
Súlysorozat, magyar, 1940-es évek vége

Írógép a századelőről

Ampermérő, magyar, 1930-as évekből

Tömegmérésre szolgáló eszköz összerakva, angol 
gyártmány az 1920-as évekből

Tömegmérésre szolgáló eszköz szétszedve a 
dobozában, 1920-as évekből angol gyártmány

Mikroszkóp az 1900-as évek elejéről

Elektromos csengő, házi gyártmányú 
tanulókísérleti eszköz legkésőbb 1952

Barométer írófeje tintával és rögzítőhengerrel, 
1920-as évek, angol gyártmány

Volt-és ampermérő, magyar,  
1930-as évekből

Eszközök az oktatásban



Képek, dokumentumok a gimnázium történetébol

Motto:” Voi di entrate
Lasciate ogni Speranza”

Az emberelet utjanak felen
Egy nagy sotetlo osztalyba jutottam
Mivel az igaz utat nem lelem

Szornyen gurcoltem en egesz evben ottan
Azon gondolkozom, nem volt-e hiaba?
De hogy kedves banda, azt lattam legottan

Amikor legeloszor leptem az osztalyba
Egy kerdesem fejem azota is torom:
Ruzzsal es fesuvel az ablaktablaba

Miert illegnek folyvast? Tan csak nem hogy Odon
Oruljon odaat? Ily rozsakat Saron
Csak nem azert termett? Vilagits a kodon

Muzsam, ki tudod, hogy kerteszkent mukodom
Saroni rozsak kozt s en minden aron
Nyesnem, javitgatnam- az lenne oromom

A megjavulasukat oly epedve varom!
Munkam celpontjaban hit es erkolcstan all
De hat nem az egesz mulik a tanaron

Veres verejteket hullat minden tanar
Hullik a verejtek, esik karikara
Hogy hiaba hullik az nem orok szabaly

Gondoljunk peldaul Havas Marikara
Voltam a lelkenek formalo kovacsa
S, ha nem is hasonlit szelid barikara

Jol megtanitottam ot a “dakter Kovacs”-ra
Nem jomaju kislany, hamis a zuzaja
De a zsido humor-nem eltem hiaba

Vagy a masik pelda: Kollmannek Zsuzsaja

Dante pokla avagy a IV-ik osztaly BIH, 1954

Elenk mint a higany, kituno az esze
Hogy megtanitottam ot a Barkochbara!

Lesz itt hat eredmeny, nem kerdes hogy lesz e
Jo Beno, ne busulj, nem eltel hiaba

Tudos hebraista az okos Klein Vera
Nemely tudomanyert a szive langolo
Neve is azt mondja, a latin szo:vera

Hogy igaz ember o, s nem olyan magolo
Kinek minden targy csak erettsegi tezis
Szeme mint a gyemant csillago, ragyogo
Ha szivet kozelrol erinti matezis

Jaj, sorsom mostoha, hogy nyugodjak ebbe
Ha nem volnek rabbi ha nem volnek rebbe
Kajl chosen vekalet talan nemsokara
Dalolnam felette Kazinczy utcaba
Nem lett von eletem es munkam hiaba!

Igazi genie am s eredeti, na ki
Kinek ajkat vedi szoros angol tapasz
Mar kitalaltatok, o a remek Szapi!

Megmondom en nyiltan, nem vagyok en ravasz
Tiszteltem ot mindig: komoly es nem vicc ez
Hiszen biztos, ki tudja hogy “si tacuisses”

Salzer azt jelenti, hogy o soban gazdag
Attikai so ez vagy csak egyszeru “tam”
Teny az, hogy nem sotalan. Frizuraja asztag

Szoke furtjeire buszke mint egy gorog
Fel ebedjeert a hirhedt menzanak
Fel orat elbliccel, szegeny tanar horog

Klein Edit es Fruchter kinek neve Jolan
Nem rossz gyerek egy se, ha nem is igazi jo lany
Adlerrel szegennyel nevelkedtek Toran
Meg se latszik rajtuk ez a  hittan oran.

Erettsegi beszed, BIH, 1954
Kollman Zsuzsa
Haet holech veen lehaamido.Az ido halad es nem lehet megallitani.Mintha csak tegnap 
leptunk volna az iskola falai koze, nagy fogadalmakkal a szivunkben, mintha csak 
tegnap indultunk volna el, s most itt allunk hatunk mogott hagyva negy orommel es 
banattal teli, de mindenkeppen szep es tartalmas esztendot, hogy bucsut mondjunk 
masodik otthonunknak, mindannyiunk altal annyire szeretett iskolanknak. Masodik 
eve vagyunk ebben az epuletben, s a tenyek azt bizonyitottak, hogy a kisebb epulet, 
a megszukult kor nem befolyasolta eddigi celkituzeseinket, elveinket. Itt, ebben 
az epuletben is igyekeztunk megtenni mindent, hogy tovabbvigyuk regi iskolank 
hagyomanyait, s fenntartsuk annak legkoret.
 Mi, bucsuzo diakok, kulonbozo kornyezetbol kerultunk ennek az iskolanak a 
falai koze,
s a negy egyutt toltott ev kozos oromei, banatai, izgalmai, a negy esztendo kozos 
sorsa osszeforrasztottak az osztalyt. S, ha az erettsegi utan eletunk kulonbozo helyek 
fele vezet is majd bennunket, ugy erzem azt valamennyiunk neveben mindhatom-
nem mult el rajtunk nyomtalanul ez a negy esztendo.Nem arra gondolok, hogy 

tudasban gazdagodtunk, hanem arra, hogy mindannyiunk visz magaval e csodalatos 
iskola meg csodalatosabb szellemebol valami maradandot, valami orokervenyut. 
Magunkkal visszuk nepunknek, vallasunknak szeretetet, a tudas vagyat, s azokat a 
mely, orokerteku erkolcsi tanitasokat, melyek az embert valoban emberre, a zsidot 
valoban zsidova teszik.
 Mi most kikerulunk egy ujabb iskolaba, az elet iskolajaba. A bucsu fajdalmas 
pillanataban kulon kell koszonetet mondanunk szeretett hittan tanarunknak, azokert 
a feledhetetlen hittanorakert, melyek elmelyitettek bennunk a zsidosag es az ember 
szeretetet.
 Nekunk, zsido lanyoknak a jovo zsido anyainak kezebe tettetett le a kovetkezo 
nemzedek szelleme es erkolcse, gerincessege vagy gerinctelensege, nepehez valo 
husege vagy arulasa, s mi e nagy felelossegteljes feladat tudataban fogadjuk: igyekezni 
fogunk anyaink orokebe lepni, megkozeliteni a zsido anya  magasztos fogalmat, 
evezredes hivatasunkat teljesiteni, olyan uj nemzedeket nevelni, melyben el nepunk, 
hitunk szeretete, mely melto nepunk hoseihez. 
 Fogadjuk: barhova is vessen bennunket a sors az itt kapott tanitasokat 
tovabbvisszuk, az itt szerzett eszmeket megorizzuk es igyekezni fogunk ugy elni, 
hogy ne valjunk meltatlanna arra a kituntetesre, hogy azt mondhassuk egykor: mi 
is ennek a nagymultu iskolanak novendekei voltunk

Elokelo s tudos mint Dalai lama
Cseppet sem kamaszos, sot kiforrott dama
Titkos es homalyos mint egy Strindberg dama
Mindent ert, mindent tud, nncs sok ilyen 
mama
Versemert ram- felek- csak megvetest zudit
Ki ne talalna ki: o a Kaufmann Judit.

Last but not least, meg egy “Viragvolgy a neve
Sarokba szorit a vitajanak heve
Okos is kedves is, lathatja ezt ki ki
Tudja ezt orola Denes is meg Miki

Nem tanul, megis tud, es ha megsem tudna
A bukosok koze azert megsem jutna
Cask nezne szemevel alulrol felfele
S- ha sziklabol volna tanaranak szive
Menten elolvadna a pillantasatol
Foldi angyal kepu artatlansagatol
Angyalfoldon “dorzsolt” szende mosolyatol

Ezzel befejezem, a notanak vege
El is faradt immar a koltoi gege
Szethull mar az osztaly, mint az oldott keve

Kedves banda, kerlek, nem mondok tobb 
bokot,
De ha nem sajnaltok egy-egy bucsucsokot
Megis nyereseggel zarnam le a botot

Es hogy, ha versemnek santa is a laba
A remenyem nem volt esztelen es kaba
Vegul is belatnam: megsem volt hiaba!

Szoval igen tisztelt holgyek es gyerekek
Szervusztok alassan es Isten veletek!

Bocsassatok nekem a suta rimeket
Mert mar  a rimeket talarja ujjabol
Ugy razta csak- hopsz- ki
S pardonert esedez

Dr Benoshofsky

,,



Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete

Első érettségiző osztály tablója, 1926-1927. 

A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete

A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete az első világháború után kezdte 
meg a Fiúgimnázium anyagi és erkölcsi támogatását.
Első közgyűlésén, 1924-ben, már alapszabályszerű választásokat tartottak, 
tiszteletbeli elnököt, alelnököt, titkárt, pénztárost, ellenőrt, számvizsgálókat, 
választmányi tagokat és építési bizottságot választottak. Működésük legfontosabb 
célja a húszas években a Gimnázium templomának és környékének, az egész 
iskolaépület befejezésének tervei és munkálatai voltak (aula, lépcsőház, fürdő, 
jégpálya, szertárak kiegészítése stb.) Továbbá az adományokból segélyeket, 
ösztöndíjakat, pályadíjakat, pénz- és könyvjutalomdíjakat osztottak, tanulmányi 
kirándulások költségeit viselték. Minden érettségizett diák díszes Bibliát kapott. 
Az egyesület koncerteket, bálokat, teadélutánokat szervezett. Propaganda-
naptárt nyomtattak a tagoknak, a gimnazistáknak, és több ezer példányt 
szétküldtek taggyűjtés céljából, nem tagoknak. A naptár előállítási költségét a 
benne található hirdetések díjából fizették.
A Fiúgimnázium 1932/33. Évkönyvében olvashatjuk, hogy az érettségizők 
mindegyike kérte, lehessenek, mint az újoncok, tagjai az Egyesületnek „ad 
honores”. A felvétel ünnepélyes formában történt, szimbóluma az a Biblia volt, 
amelyet az érettségizettek kaptak. A tagavató kézfogás után mindegyiküket 
tagnak tekintették, minden évben megkapták a naptárt, az Egyesület meghívóit 
és egyéb értesítéseit. Akik diplomáztak vagy megnősültek, azokat felhívták 
a Tórához, és utána kiddust adtak. 1933. február 26-án volt a 10. jubiláris 
közgyűlés a Hitközség dísztermében, amelyen részt vettek a Zsidó Gimnázium 
volt növendékei.
Az Egyesület 1944-ben feloszlatták, de 1946. június 30-án újjáalakult. Az új 
választmányi tagok sorában olvashatjuk dr. Tauber László, dr. Pach Zsigmnd 

Pál, dr. Pécsi György és Bandler (Tahi) Árpád nevét is.
Az Alapítványi Leánygimnázium Jóbarátainak Szövetsége szintén 1924-ben 
alakult meg. A tagtoborzás után megválasztották a tisztikart, a tiszteletbeli elnököt, 
alelnököket, titkárt, pénztárost, ellenőrt, számvizsgálókat, választmányi tagokat. 
Célja: tagdíjakból, adományokból, a szülők emlékére tett alapítványokból, 
előadások, ünnepi összejövetelek rendezéséből származó jövedelmekből 
támogatni a Leánygimnáziumot, pótolni az iskola hiányzó felszereléseit, 
jutalmakat, segélyeket stb. osztani. Az érettségizettek mindegyike aranygyűrűt 
kapott, ezzel a Szövetség tagjaivá avatták őket. Voltak alapító tagok, rendes 
tagok, pártoló tagok.
Az Alapítványi Leánygimnázium Jóbarátainak Szövetsége nevét 1927-ben 
Alapítványi Leánygimnázium Jóbarátainak Egyesületére változtatta. A 
Magyar Királyi Belügyminisztérium 1927. május 6-án kelt, 115853/927/VII. sz. 
rendeletével jóváhagyta az Egyesület alapszabályait.
Az 1927/28-i esztendőben új változások zajlottak le, díszelnökök, tiszteletbeli 
elnök és alelnökök, elnök, társelnök, főtitkár, másodtitkár, jegyző, pénztáros, 
ellenőrök, számvizsgáló bizottság és választmányi tagok tekintetében. Az 
egyesület bekapcsolódik az iskola 10 éves jubiláris ünnepségébe. Az Egyesület 
tagjai a rabbik és feleségeik is, így a tagok száma 250.
1930/31: a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziuma Jóbarátainak és Volt 
Növendékeinek Egyesülete fuzionált, teaestélyeket, hangversenyeket rendeztek.
1932/33-ban zászlóavatást tartottak. A tagok száma ekkor már 390.
1933/34-ben pályázatot írnak ki az iskola-jelvényére. A díszterembe színpadot 
állítottak.
1935/36-ban elkészült a jelvény. Szegény diákok segélyezésére akciót indítottak.
Még az 1943/44-i tanévben is Jótékony célú vásárt tudtak rendezni. 

                                                                                Salgó Berta

Újjáalakult a Zsidó Gimnazisták Baráti Társasága 

A Zsidó Gimnázium Baráti Társaságának célkitűzései

1. Az iskolai hagyományok ápolása, újraélesztése.
2. Kapcsolat kialakítása az iskola jelenlegi és volt diákjai között.
3. A régi diákok körében, valamint a volt és a jelenlegi diákok körében egymás    

 segítése.
4. Generációs találkozók szervezése, generációk közötti kapcsolatok kialakítása.
5. A régi kiváló tanárok bemutatása, nosztalgikus beszélgetések, a kiváló tanárok   

 megismertetése a jelenlegi diákokkal.
6. Kulturális műsorok, programok szervezése.
7. Híressé vált régi diákok meghívása, életútjuk megismertetése a jelenlegi     

 diákokkal.
8. Internetes hozzáférés kialakítása az iskola volt diákjai között, elsősorban a baráti 

társaság tagjai körében. Ennek bővítése, frissen tartása.
9. Rendszeres tagdíj, valamint egyéb önkéntes hozzájárulások révén a társaság    

 működése, anyagi hátterének biztosítása.
10. Az iskola érdekében történő propaganda kifejtése révén az iskola anyagi     

 helyzetének segítése.

A Zsidó Gimnázium Baráti Társasága alakuló közgyűlést tartott 2005. február 27.-én. 
A baráti társaság megválasztotta az új vezetőséget. Tagjai a következők:

Elnök: Vágó György
Alelnök: Hoffmann György
Titkár: Darvasné Kovács Bernadett
Ellenőrző bizottság elnöke: Pasqualini Éva
Ellenőrző bizottság tagja: Várhegyi György

A Fővárosi Bíróság 2005. április 14. napján nyilvántartásba vette a társaságot. 

Az iskola tantestülete és diákjai nevében kívánom, hogy érezzék jól magukat 
összejöveteleiken az új iskolában! Mint az Abonyi utcai Zsidó Gimnázium jogutód 
iskolája, mindig szeretettel várjuk az „öregdiákokat”, minden segítséget megadunk 
rendezvényeik sikeres lebonyolításához!

                                                                                             
Réz Gáborné dr.

igazgató



Diákságtól-Rabbiságig

Deutsch Róbert 

Markovics Zsolt

Dr. Verő Tamás

Dr. Róna Tamás

Dr. Frölich Róbert

Kardos Péter

Rabbiavatás

Rabbiavatás

Frölich Róbert, a Dohány utcai Zsinagóga főrabbija útravalót nyújtott 
át a felavatott fiatal kollégáknak. „A rabbi hivatása a szolgálat, szolgálni 
a világ Teremtőjét és építeni a közösséget. A hetiszakaszban írva vagyon: 
igazságot, igazságot kövess. Nem mondjuk, hogy a miénk az egyetlen 
igazság, de ez a mi igazságunk, amihez akkor is ragaszkodtunk, amikor 
fizikai végünket veszélyeztették miatta. Bölcseink szerint a cedek szó 
maga az Örökkévaló, tehát mondhatjuk úgy, a Mindenhatót, a világ 
teremtőjét kövessük. Törvényeit, igazságait tartsuk be és tartassuk be. 
A rabbit számtalanszor keresik meg vitás kérdésekben, hogy döntsön, 
ő a döntnök. Úgy kell igazságot szolgáltatni mindenre kiterjedő 
figyelemmel, empátiával, hogy szolgáljuk a hit mellett és ezzel együtt 
az embert, akár kis ügyekről, akár az életet eldöntő problémáról legyen 
szó. A törvények Szinájban gyökereznek, de a 21. század emberének a 
modern jelenkor kihívásaival kell ötvözni, hogy ne tűnjön megkövesedett 
múltbéli árnyéknak. Napkelettől napnyugtáig tehát a Teremtéstől a 
Világvégéig hirdetni kell, hogy hagyományaink és törvényeink élők, 
nem lehet és nem is kell változtatni. Életetekkel, személyes példátokkal 
bizonyítsátok, hogy az út járható, ezen haladni érdemes. Ha ezt teszitek, 
öröm lesz számotokra, öröm a közösségnek. Úgy legyen, Ámen.”

Schweitzer József:
Veszprémben született 1922. október 13-án. 1940-ben a Pesti Izraelita Hitközség 
Reálgimnáziumában érettségizett. Főiskolai tanulmányait a budapesti Országos Rabbiképző 
Intézetben végezte, ahol 1947-ben avatták rabbivá. Ezt megelőzően 1946-ban bölcsészdoktori 
diplomát nyert az akkori Pázmány Péter, mai Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán. Budapesten volt hittanár, majd Pécsett rabbi, 1948-1981-ig 
ugyanott főrabbi. Mint pécsi főrabbi rendkívüli tanár volt az Országos Rabbiképző Intézetben. 
1981-ben a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbijává hívták meg, e tisztséget 1985-ig töltötte 
be. Ekkor az Országos Rabbiképző Intézet igazgatói tisztségére nyert kinevezést, e minőségében 
tejesített szolgálatot 1997-ig. A neológ hitközségek országos főrabbijává választották.
A Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjével tüntette ki, s ugyancsak a 
Köztársaság Elnöke a Köztársasági Elnök Érdemérmét adományozta részére. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának címzetes egyetemi tanára, a Károli Gáspár 
Református Egyetem és a New York-i Jewish Theological Seminary díszdoktora. Egyetemi oktatói 
és irodalmi munkásságáért Széchenyi-díjjal, majd egyetemi oktatói és közéleti tevékenységéért, 
különösen a keresztény-zsidó kapcsolatok ápolásáért, Pázmány-díjban részesítették. Több 
nemzetközi keresztény-zsidó társaság, illetve tudományos társaság választotta tagjává, 
valamint az Amerikai Egyesült Államokban működő rabbikar testülete, a Rabbinical Assembly 
is tagjainak sorába iktatta. 2001-ben a Francia Köztársaság Becsületrendjét adományozták 
számára

Fontosabb publikációk:
Schweitzer J.: A Pécsi Izraelita Hitközség története, 1966.
Schweitzer J.: Az első pécsi héber nyomtatvány, 1965.
Schweitzer J., Szilágyi M.: A Tolna megyei zsidók története 1867-ig, 1982.
Schweitzer J. (szerk): Az Országos Rabbiképző Intézet évkönyvei, Budapest, Országos 
Rabbiképző Intézet
Schweitzer J., A zsidóság a magyar művelődés századaiban, Budapest, Budapesti Műszaki 
Egyetem. Természet- és Társadalomtudományi Kar. Társadalom- és Gazdaságtudományi 
Intézet, 1994.
Schweitzer J. (szerk.) Magyarországi zsidó hitközségek, 1944. április: a Magyar Zsidók Központi 
Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. Magyar Zsidó Levéltár, Orsz. 
Rabbiképző Int., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Judaisztikai K.tatócsoport, 1994.
Továbbá az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 100. évfordulójára kiadott angol 
nyelvű kötet munkatársa; héber, angol, szerb, holland, német nyelvű tanulmányok az újkori 
zsidó történelem és teológia körében különféle gyűjteményekben, illetve a Hungarica Judaica 
sorozatban; magyar nyelvű irodalomtörténeti tanulmányok a MIOK Évkönyvekben; liturgikus 
és biblikus írások, prédikációk az Új Élet című egyházi lapban; teológiai tanulmányok a Teológiai 
című római katolikus folyóiratban és a Theológiai Szemle című protestáns folyóiratban.
 

Schőner Alfréd: 
Nyíregyházán született 1948. október 12-én. Már kora ifjúságától fogva elhivatottságot érzett 
a zsidó vallás szolgálata iránt, a Rabbiképzőben folytatott tanulmányai befejezése előtt már 
megkezdte szolgálatát a szegedi Zsidó Hitközségnél. Később a budai zsinagóga rabbija lett, majd 
a Dohány utca főtemplom vallási életét irányította, s egyben betöltötte az akkor legmagasabb 
zsidó vezetői funkciót, a Rabbitanács Elnöke lett. Emellett könyvtárosi és művészettörténeti 
végzettséget is szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
Ezt követően allijázott, és Izraelben egyetemi oktatóként dolgozott.  Később mégis eleget tett a 
magyar zsidóság felkérésnek, és elfoglalta az Országos Rabbiképző Intézet rektori székét. 
Az elmúlt évtizedben elvégezte az Intézet átalakítását, az állami szinten is akkreditált egyetem 
így képessé vált arra, hogy a bolognai folyamatnak megfelelőnek képezzen rabbikat, kántorokat, 
tanárokat, adjon doktori címet.
1998-tól egyetemi tanár, illetve tanít több különböző külföldi intézményben is (Tel Aviv-i 
Michlelet Levinszky Tanárképző Főiskola, Haifai Egyetem Művészettörténet Tanszék, 
Jeruzsálemi Schechter Institute of Jewish Studies). 
Több neves díj kitüntetettje, többek között:
Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány Pázmány Péter Felsőoktatási díja, Budapest, 
2001.
A zsidó tudományosságnak és oktatásnak szentelt életútjáért, valamint a történelmi egyházak 
közötti dialógus kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar 
Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje Csillaggal (polgári 
tagozat) kitüntetést adta át Schőner Alfréd egyetemi tanárnak, Budapest, 2008.

Fontosabb publikációk:
Halljad, Izrael!(társszerző) 1999.
A Dohány utcai zsinagóga (angol és héber nyelven is). Bp., 1989-92. Három kiadás
Mérleg. Válogatott beszédek, tanulmányok. Bp., 2000.
Te Érted. Válogatott beszédek, tanulmányok. Bp., 2004.
Az elveszített álmok. Dr. Birnfeld Sámuel rabbi emlékének. Bp., 2004.
Égszinkék. Válogatott beszédek, tanulmányok. Bp., 2008.
A Pokol Traktátusa (in press). Bp, 2OO8.
1956 és a magyarországi zsidók (in press). Bp. 2008. Szerk. Sch.A.

Főszerkesztője és sorozatszerkesztője az OR-ZSE gondozásában eddig megjelent 39 
kötetének, az OR-ZSE Évkönyveinek. A 2004-ben elindított Magyar Zsidó Szemle új folyama 
szerkesztőbizottságának elnöke, az OR-ZSE reprintsorozatának főszerkesztője.
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 ...Ok is a diákjaink
,,

filozófus, költő, esszéista. Budapesten született 1927. május 23-án. 
1945 és 1950 között az ELTE filozófia-társadalomtudomány-lélektan 
szakán tanult. 1950-től közgazdasági technikumokban, 1960-tól 
tanítóképző intézetben, 1968-tól a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolán tanított. 1970-től az ELTE filozófia tanszékének 
adjunktusa, 1974-től docense, 1978-tól egyetemi tanára volt. 1977 
a filozófiatudomány doktora, 1985-től a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, majd 1990-től rendes tagja.
Esztétikai és történetfilozófiai munkássága mellett különösen 
jelentősek etikai tanulmányai, amelyek pedagógusok nemzedékeinek 
gondolkodását befolyásolták. Nagy szerepet játszott a középiskolai 
filozófiaoktatás megvalósításában és általában a filozófiai műveltség 
terjesztésében.

Fő művei:
• Művészet, katarzis, nevelés. Bp. 1970.
• A szabadság dilemmái. Bp. 1972.
• A megrendült öntudat mítoszai. Bp. 1974.
• Töredékek az emberi teljességről. Bp. 1976.
• Történelem és alternatívák. Bp. 1978.
• Írás az éthoszról. Bp. 1981.
• Éthosz és történelem. Bp. 1984.
• Etikai tanulmány a tudásról és a nem-tudásról. Bp. 1986.
• Az aszimmetrikus ember. Bp. 1989.
• Az ember mértéke vagy mérték-hiánya. Bp. 1992.
• Az élet mint ismeretlen történet. Bp. 1995.

költő, író, műfordító. 1933-ban született Endrődön, gyermekkorát 
Zalaegerszegen tölti. Szegeden és Budapesten jár iskolába, 1948-
50-ig a Zsidó Gimnáziumba. A kommunista diktatúra alatt nem 
tanulhat tovább, vasesztergályos 1950 és 1953 között. 1957-ben a 
budapesti ELTE-n magyar-angol szakos tanári diplomát szerez. 
1957-63-ban általános, majd középiskolában tanít Újpesten. 
1963és 1971 között újságíró és a Magyar Rádió munkatársa, 
majd 1974-ig az Élet és Irodalom szerkesztőségének tagja. 1973-
tól egy évet tölt Amerikában mint az Iowai Egyetem Nemzetközi 
Íróprogramjának vendége. 
1974-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó munkatársa lesz, 1977 és 
1988 között pedig a Nagyvilág rovatvezetője. 1979-ben doktori 
diplomát szerez, 1992-től 2002-ig a budapesti ELTE Angol-
Amerikai doktori programjának tanára.

Díjai:
1977, 1987 József Attila-díj
1985, 1995 Déry Tibor-díj
1988 Év Könyve jutalom
1994 Füst Milán-díj
1995 Salvatore Quasimodo-díj
1996 Kortárs-díj, Getz Corporation-díj
2000 Kossuth-díj

Bibliográfia:
1963 Ajtófélfámon jel vagy (versek)
1968 Johanna (versek)
1970 Azték pillanat versek)
1973 A tolmács (regény)
1976 A chicagói változat (regény)
1978 Kobaltország (verses regény) 
1983 Stációk (regény)
1988 Riportnapló Északról
1991 Nyugat magyarja. Esszénapló William Butler Yeatsről
1994 Királyok földje (válogatott versek)
1994 Közép-Európa ígéret volt (esszék)
1997 Nekropolisz (versek)
1997 A barbárság éveiből. Huszonöt régebbi és huszonöt újabb 
vers, 1998 Pompóné könyve, Brit, észak-amerikai, afrikai 
nonszensz-versek
2000 Őrizetlenek (regény)

szociológus. 1931-ben született Budapesten. 1953-ban szerez Közgazdaságtudományi 
egyetemi diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 
Közgazdaságtudományi diplomája (1953) mellett a statisztika, szociológia, 
szociálpolitika terén működött. Fő érdeklődési, kutatási és tanítási területei a 
társadalmi struktúra, társadalmi egyenlőtlenségek, oktatás-nevelés, szociál- és 
társadalompolitika, szegénység, az átalakulás társadalmi hatásai. A kandidátusi 
cím (1968) és doktori cím (1982) után 2002 óta a MTA rendes tagja. Tagja az 
Európa Akadémiának, a European Academy of Yuste-nak, az Edinburgi-i 
Egyetem díszdoktora. 1953 és 1968 között a KSH munkatársa, 1960-tól a 
Rétegződéskutató osztály vezetője. 1968 és 1988 között MTA Szociológiai Kutató 
Intézete, Társadalompolitikai osztály vezetője, tudományos főmunkatárs. 1988 és 
1996 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociológiai és Szociálpolitikai 
Intézet, Szociálpolitika Tanszék vezetője, 1996-tól ugyanitt egyetemi tanár, 2001-
től Professor Emeritus. Több külföldi egyetemen tanított. 15 könyv, mintegy 300 
tanulmány szerzője. Számos civil szervezet alapítója, tagja, vezetője volt. 2005 óta 
a gyerekszegénység elleni munkában vesz részt, az MTA Gyermekszegénység elleni 
Nemzeti Programiroda vezető szakértője.
1995-ben Széchenyi-díjat, 1996-ban Pro Urbe-díjat, 2001-ben Hazám-díjat, 2002-
ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, 2007-ben Nagy 
Imre érdemrendet kap.

Fő művei:
• Társadalmunk rétegződése: elvek és tények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

1969.
• Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1976.
• Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Budapest, Magvető, 1986., 

Budapest, Kávé Könyvkiadó, 1998.
• Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1989.
• Elszabaduló egyenlőtlenségek: Állam, kormányok, civilek. Budapest, Hilscher 

Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2000.

Eger, 1926. augusztus 26. – Budapest, 1997. november 12.) a 20. századi magyar 
zenekritika és zenetörténet-írás egyik legnagyobb alakja Tóth Aladár és Szabolcsi 
Bence mellett. Munkásságával a zenei ismeretterjesztés terén is maradandót 
alkotott.

Tanulmányait 1949 és 1952 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
hegedű szakán Rados Dezsőnél, 1951 és 1956 között a zenetudományi szakon 
Szabolcsi Bence irányításával végezte. 1957-től a Magyar Rádió munkatársaként, 
1958-tól a Zenei Népművelési rovat vezetőjeként, 1991-től főmunkatársként 
dolgozott. Rádiós tevékenységével megalapozta és felvirágoztatta a magyar zenei 
ismeretterjesztést és zenekritikát. Az 1960-as évek elejétől kritikái rendszeresen 
elhangzottak a Magyar Rádió általa alapított Új zenei újságcímű műsorában (a 
Rádió A mikrofonnál Kroó György címmel kiadta elhangzott kritikáit). Népszerű 
ismeretterjesztő rádiós sorozata volt a Hallgassuk együtt!. Az Élet és Irodalom 
hetilapban 1964 és 1996 között mintegy 240 írása jelent meg, többnyire kortárs 
magyar művekről. Stílusát egyedülállóvá és a mai zenekritikusok számára 
mértékadóvá tette közérthetőséggel párosult szakszerűsége, valamint a zene iránti 
szeretete és tisztelete, amely minden szavából sugárzott. Halálára két nagy magyar 
zeneszerző is komponált darabot: Kurtág György In memoriam Kroó György 
(cselló szólóra); Szőllősy András: Addio Kroó György emlékére (szólóhegedűre és 
vonós kamaraegyüttesre, 2002).

Díjak, fokozatok, kitüntetések[szerkesztés]

• Erkel Ferenc-díj (1963)
• A zenetudományok kandidátusa (1964)
• SZOT-díj (1970)
• Munka Érdemrend arany fokozata (1976)
• A zenetudományok doktora (1984)
• A Művészeti Alap Nagydíja (1987)
• Pethő Sándor-díj (1994)
• Széchenyi-díj (1995) – A magyar zenetudomány és zenekritika magas színvonalú 

műveléséért, valamint pedagógiai tevékenységéért.

filozófus. 1929-ben született Budapesten polgári zsidó családban. 
Tizenötödik évében járt, amikor jöttek a deportálások. Az apja 
odaveszett és sok közeli és távoli barátja is. 1956-ig kétszer volt 
tagja a kommunista pártnak, de mindig kirúgták, végül ‚56 után 
az egyetemről is. Eredetileg középiskolai tanár volt. 1963-73 
között az MTA Szociológiai Kutatócsoport munkatársa. Lukács 
György tanítványa. A Budapesti Iskola egyik alapítója. 1973-
77 között „politikai munkanélküliként” fordításokból élt. 1977-
ben Ausztráliába emigrált, 1978-1986 között a Melbourne-i 
Egyetemen tanított. 1989-ben tért haza, 1995-től nyugdíjazásáig 
az ELTE Esztétika és a JATE Filozófia tanszékének egyetemi 
tanára volt. Elsősorban etikával és történetfilozófiával foglalkozik. 
Emigrációjáig, majd valamivel tovább a marxista-újbaloldali 
nézőpontot képviselte. Később a posztmodern perspektívájából 
vizsgálódik.
1995-ben Széchenyi-díjat, 2004-ben pedig Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztet kapott.

Fő művei:
• Az ösztönök. Az érzelmek elmélete. (Gondolat Kiadó, 1978.)
• Jalta után (Fehér Ferenccel, 1990.)
• Diktatúra a szükségletek felett (Fehér Ferenccel és Márkus 

Györggyel, magyarul 1991.)
• A „zsidókérdés” megoldhatatlansága, avagy mért születtem 

hébernek, mért nem inkább négernek? (Múlt és Jövő Kiadó, 
2004.)

• Portrévázlatok az etika történetéből (Gondolat Kiadó, 1976.)
• Az aristotelési etika és az antik ethos (Akadémia Kiadó, 1966.)
• Leibniz egzisztenciális metafizikája (Kossuth Könyvkiadó, 1995.)
• Bicikliző majom (Kőbányai János interjúregénye, Múlt és Jövő 

Kiadó, 1997, 2004)
• Megtestesülés (Alföld könyvek, Csokonai kiadó, 2005)

Az interjút készítette: Hegedűs Arno és Langfeld Énok

- „Akkoriban külön volt lány-és fiúgimnázium, én az Abonyi utcai 
lánygimnáziumban tanultam. Akkor kezdtem abba az iskolába járni, 
amikor bevezették a numerus clausus-t, azaz az állami iskolákba 
csak nagyon korlátozott számban vettek föl zsidókat. Úgy mentem 
az első évfolyamba, hogy velünk párhuzamos osztályt is nyitottak, 
hiszen túl sokan akartak odajönni.

- Nekem alsó tagozatban a nagynéném, Bán Margit néni tanította 
a magyar irodalmat, s ezért a B. osztályba kerültem, azokhoz, akik 
valóban a zsidó gimnáziumban szerettek volna tanulni és nem 
azokhoz, akik csak azért jöttek oda, mert nem tanulhattak máshol.

Az iskola számunkra a békének a „központi helye” volt. El voltunk 
zárva a társadalomtól, és ez az elzártság kétféleképpen hatott ránk: 
egyrészt nem fogadott be minket az a világ, amely körülöttünk volt, 
másrészt pedig biztonságban éreztük magunkat, hiszen magunk 
között voltunk, s így nem is éreztük, hogy egy fasiszta országban 
élünk.
Olyanok voltunk, mint minden más diák: volt tanár, akit utánoztunk; 
volt, akit szerettünk, volt akit nem szerettünk; időnként az is megesett 
velünk, hogy rendetlenkedtünk. Voltak kedvenc tantárgyaink, és 
természetesen olyanok is, amelyekért kevésbé lelkesedtünk.
Így volt ez lényegében addig, amíg 1944 márciusában a németek be 
nem vonultak az országba.
Azelőtt csak az volt a probléma, hogy amikor 1941-ben belépett 
Magyarország a háborúba, állandóan költözködtünk. Ott kellett 
hagynunk az Abonyi utcát, és elmentünk a Vesselényi utcába, az ottani 
iskolában tanultam akkor. Mivel nagyon sok intézményt helyeztek el 
ott – például a polgári iskola is ott volt-, így hol délelőtt, hol délután 
jártunk iskolába. Vasárnap is volt tanítás, mert máskülönben nem 
jöttek volna ki az óraszámok.
Abból a szempontból kicsit kényelmetlenebb lett a helyzet, hogy nem 
volt a régi iskolaudvar, kicsit bezártabban éltünk, de alapvetően jól 
éreztük magunkat.
Minden megváltozott, amikor a németek bevonultak. Azonnal 
bezárt a zsidó gimnázium, és csak 1945. májusában nyílt meg ismét 
egy lakásban, a Szent István kőrúton. Ott tanultunk 2-3 hétig, aztán 
beköltöztünk a rabbi szeminárium épületébe, majd a Vesselényi 
utcába, és végül az Abonyi utcába.
Osztályunkból nagyon sokan elmentek állami iskolába, én úgy 
döntöttem, maradok. Úgy gondoltam, ha eddig jó volt nekem a 
zsidó gimnáziumban, ezután is jó lesz. A külső fenyegetettséggel 
együtt azonban a belső béke is megszűnt. Az osztály két különböző 
csoportra bomlott: az egyik a fiatal kommunisták csoportja, a másik 
a cionistáké volt. Megszűnt az a teljes összetartás, ami a régi időkben 
jellemezte a közösséget.
Alapjában véve kevesebbet is tanultunk, mint a korábbi időkben, 
hiszen mindenki a politikával volt elfoglalva. Én is rohantam 
a Cionista Kenekbe, mások a Madicba siettek, így kevesebbet 
foglalkoztunk azzal, amit régebben nagy szenvedéllyel csináltunk. 
Ugyanakkor kedvenc tanáraink közül ketten meghaltak: Kandel 
Sangu bácsi, aki hittant tanított, és Scheiber Erzsi néni, a felesége, 
aki magyartanár volt. Mindkettőt nagyon szerettük. Kandel tanár 
úr után jött egy Drác nevű tanító, őt egyikünk se igazán szerette, 
onnantól kezdve hittant nem tanultunk.
Új magyartanárunkat (Lengyelnek hívták, később elég nagy karriert 
futott be az akadémián), Lengyelnek hívták, őt sem tudtuk úgy 
szívünkbe zárni, mint Erzsi nénit.
Voltaképpen már nem éreztük annyira otthon magunkat az 
iskolában, mint annak előtte. Amikor az érettségire került a sor, 
mindnyájan örültünk, hogy vége a középiskolai éveknek, elhagyjuk 
az intézményt, és mindenki a maga útját járja.”

Ancsel Éva

Gergely Ágnes

Kroó György 

Ferge Zsuzsa Heller Ágnes:

Visszaemlékezés az iskolaévekre: Gergely Ágnes 
1948 és 1950 között volt iskolánk diákja, és mint 
mondta, ez kötelez. Emlékezni fájdalmas, számot 
adni tisztességes. Elmondta, hogy 1948-ban az 
osztályok nagy része valamelyik cionista szervezethez 
tartozott. „Gyermekotthonban laktam, az otthon 
lakói a Hápoél Hámizráhi tagjai voltak. Nem felejtem 
el a péntek esték csöndes énekszavát, azt, ahogyan a 
mádrich Löcho dajdi helyett így énekeltem: Löchá 
dodi… Nem voltam cionista. Magyar szellemben 
nőttem fel, március 15.-én kokárdával parádéztam, 
ezek között a haláltábort járt gyerekek között. Senki 
nem tett szemrehányást…” Ezt követően a költőnő 
a fordulat éveiről beszélt, majd így folytatta: „ 
Társaim, akik a leglelkesebben énekeltek, szavaltak, 
kiabáltak a felvonuláson, az előző évben cionisták 
voltak. Úgy éreztem, átmenet nélkül tették meg az 
utat a cionizmustól a kommunizmusig, s ezt az én 16 
éves lelkem nem tudta megemészteni. Elhatároztam, 
hogy nem leszek zsidó. E célból bementem a Thököly 
út és az Aréna út sarkán álló kocsmába, és megittam 
egy kis fröccsöt. Ettől az egész még szörnyűbb lett, 
rájöttem ugyanis, hogy sem a kis fröccs, sem a 
kocsma, sem az ott folyó beszélgetés nem lesz az én 
világom. Istennek hála, fél óra alatt kigyógyultam 
az öngyűlöletből, ami némelyeket egy életen át 
fogva tart. Egyszer hittanóra után sírva fakadtam a 
folyosón. Éhes voltam. – Ne sírjon, maga meg fogja 
kapni az élettől amit érdemel – lépett oda hozzám 
a hittantanárom, Rácz tanár úr. De hát mind azt 
kapjuk, amit érdemelünk. Hálával gondolok a 
tanárokra, jó szívvel emlékezem egykori iskolámra” 
– fejezte be az emlékezést Gergely Ágnes.



Anna Frank Gimnázium

Randolph L. Graham 
történészprofesszor az Anna Frank 

végzőseivel - MTI fotó

Anna Frank Gimnázium kórusa - MTI fotó

Anna Frank Gimnázium színjátszói - MTI fotó

Tabló - 1966-1970 Imrei Ágnestől

Anneliese Marie „Anne” Frank (Frankfurt, 
Németország, 1929. június 12. – Bergen-Belsen, 
1945. március) zsidó származású német lány, 
Otto Heinrich Frank és Edith Holländer második 
lányaként született. Testvére: Margot Frank. A 
család Frankfurtban élt, ahol békésen megfért 
egymás mellett a zsidó és nem zsidó népesség, a 
gyerekek együtt jártak iskolába a katolikusokkal, 
protestánsokkal és zsidókkal együtt.
1933. márciusában a frankfurti választásokon 
Adolf Hitler náci pártja győzött, antiszemita 
megmozdulásokra került sor. Otto Frank 
elhatározta, hogy elhagyja Németországot. 
Még ebben az évben Edith Frank és a gyerekek  
Aachen-be mentek Edith anyjához, Rosa 
Holländerhez. Otto Frank Frankfurtban maradt, 
majd Amszterdamba költözött és családját is 
magához hívta. Otto Frank az Opekta Worksben 
kezdett dolgozni, a lakásuk a Merwedeplein 
téren volt. 1934. februárban érkezett meg Edith a 
gyerekekkel Amszterdamba. Hontalanok lettek, 
mert a német törvények szerint megfosztották  
őket állampolgárságuktól. A két lány a  
Montessori-iskolába járt. Margot matematikai 
érdeklődésű, Anne pedig inkább humán 
beállítottságú volt, olvasott, írogatott, író szeretett 
volna lenni.
Az utolsó bejegyzés időpontja: 1944. augusztus 1.
1944. augusztus 4-én, reggel a rendőrök  
ismeretlen feljelentése alapján körbefogták  
a házat. Kérdezősködtek, elmentek, de később 
visszatértek és módszeresen átkutatták a házat, 

„Az [...] iskola tanulóinak ragaszkodása és szeretete az alma 
materhez a II. világháború előtti klasszikus időszak hangulatát 
idézte. E kis »sziget« a zsidó öntudat, a folytatólagosság, a 
továbbélés és a mindenkori újrakezdés szimbólumává vált...” 

Dr. Schőner Alfrédné

„Tényleg családias hangulat 
uralkodott: megosztottuk 
uzsonnánkat, odafigyeltünk 
egymásra, [...] együtt éltünk át 
mindent, és ezek az élmények 
elkísértek minket az egész tanévben. 
[...] Remélem, a következő 
nemzedékek is folytatják ezt a 
családias utat. Mindig szeretettel 
gondolok vissza ezekre az évekre.”

 
Verő Tamás

ANNE FRANK 

felfedezték a titkos épületszárnyat, a rejtőzködőket 
megtalálták és elhurcolták. Westerborg-ba vitték 
őket, a Hollandia északi részén álló ideiglenes 
táborba.
Anne és családja Westerborg-ból szeptember 2-án, 
az utolsó ilyen szerelvénnyel indult el Auschwitzba 
társaival együtt. Három nappal később érkeztek 
meg. A táborban azonnal elkülönítették a nőket és a 
férfiakat egymástól, édesapját ekkor látta utoljára. 
Az átszállított személyek közül 549 embert, köztük 
gyerekeket is, azonnal a gázkamrába küldtek a 
nácik. Anne Frank ezt a szelekciót túlélte, magába 
zárkózott. Édesapjával kapcsolatban meg volt 
győződve arról, hogy a németek megölték.
Október 28-án a nők közül 8000-et, köztük Annét, 
Margot-t a Hannovertől északra elhelyezkedő 
bergen-belseni táborba szállítottak át, Edith Frank 
Auschwitzban maradt.
1945 márciusában tífuszjárvány tört ki a táborban, 
kb. 17 000 fogvatartott meghalt. Röviddel később 
halt meg Margot, majd Anne is, pár héttel azelőtt, 
mielőtt a tábort 1945. április 15-én az angol csapatok 
felszabadították. Halálának pontos dátuma nem 
ismert, kutatások szerint március közepe felé 
lehetett.
Anne Frank híres írónő szeretett volna lenni. 
Naplóját is azért vezette, hogy későbbi könyvéhez 
megörökítse az eseményeket. A napló azonban nem 
egy későbbi regény alapja lett, hanem a nácizmus 
szörnyűségének mementója.  



A Scheiber

Hegyi György festőművész az általa alkotott 
üvegablakok avatásán 

MTI fotó

Felavatták az új iskolát
Budapest, Zugló, Laky Adolf utca. Kertvárosi telken négyemeletes, 
puritán vonalú, fehér téglás épület a homlokzatba szervesen illeszkedik 
az egyetlen díszítőelem, egy, a tetőtérig felnyúló óriásmenóra.
A belső tér közepén tágas aula, a természetes fényt bebocsátó kupola 
alatt azúrkék üveglapokból összeállított, hatalmas, fekvő Dávid-
csillag, a karzat üvegablakain színpompásan áttetsző üvegmozaik 
festmények.
Akik körbejárták az épületet, leglelkesebben a nagyszerű 
tornateremről hozzák a híreket, pedig szólhatnának a stúdiókról és 
tantermekről, a könyvtárról, az ebédlőről, s a tanári szobákról is...
A Nyiri Péter építész tervezte ház a kivitelezők, a Kreativ 2000 Kft. 
és a székesfehérvári Alba Régia Építő Vállalkozó Részvénytársaság 
csapatának keze munkája, a festmények Hegyi György festőművész 
alkotásai.
Az intézményt, melynek céljait mindez, szolgálja majd, az 1919ben 
alapított, Pesti Izraelita Hitközség fiú- és leánygimnáziumai, utóbb 
BZSH Anna Frank Gimnázium örökébe lépő, BZSH Scheiber 
Sándor Általános Iskolát és Gimnáziumot 1998. augusztus 30-án 
avattuk egykori és mostani diákok, szülők és családtagok, tanárok 
és díszvendégek, a magyar zsidó közösség vallási és világi vezetői, 
élükön Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgatóval, valamint Joel Alon, 
Izrael Állam magyarországi nagykövete, s mi mindannyian, 
akik jelen kívántunk lenni a zsidóság számára hagyományosan 
legnagyobb - talán még a zsinagógáknál is fontosabb - értéket 
képviselő intézmény, egy új iskola kapunyitásakor.
Az egyenként az elnökségi asztalhoz szólítottak számát csupán az 
asztal hossza - no meg a jelen levő, nagyszámú közönség korlátozta.
Megszólal a sófár, a főbejáratra ünnepélyesen felerősítik a mezüzét, 
majd a tóratekercsek elhelyezése következik a színes üveglapok 
mögött, vadonatújan is antik hangulatot idézve, a pislákoló mécses 
alatt lévő frigyszekrénybe -, sor kerül az iskola bejáratát lezáró, 
piros-fehér-zöld szalag ünnepélyes átvágására, s kezdődhetnek az 
ünnepi beszédek, melyek közé egy-egy kórusművet - a gimnázium 
kórusának Klein Ervin főkántor-karnagy vezényelte előadásában , 
s néhány, kisdiákok elmondta szavalatot szerkesztettek.
Zoltai Gusztáv a pillanat történelmi jelentőségét is hangsúlyozó 
köszöntő szavaival elsősorban a tudás életbevágó fontosságára hívja 
fel a figyelmet. Ezt a szétszóratásban élő zsidó nép, szellemi vezetői 
jóvoltából, Ezrától, az írástudótól kezdve a Tórát Javnéba menekített 
Johánán ben Zákkájon át, a tudást „utazó hazánknak” nevező 
Spinozán keresztül korunk nagyjaiig - soha, egy pillanatra sem 
feledte. „Szeresd az Írást, a szent pergamentet, / Szeresd a lángban 
fogant szent betűket, / Lásd, Őseink értük halálba mentek...” - idézi 
a szónok Patai Józsefet, majd, végigtekintvén a zsidó gimnázium 
történetén, s felidézvén az annak tanári karából és növendékeiből a 
későbbiekben kikerült nagy hírű tudósok hosszú sorát, az új névadó, 
Scheiber Sándor professzor munkásságának jelentősége mellett 
az Anna Frank Gimnázium korábbi erőfeszítéseit is emlékezetbe 
idézvén köszönti az új iskola igazgatóját, vallási igazgatóját, tanári 
karát, és beiratkozott növendékeit, arra kérve a Teremtőt, hogy áldja 
meg e békés hajlékot, és tegye lehetővé, hogy a gyerekek magukba 
szívják az igaz tudást.
A következő szónokkal, Schweitzer József professzorral, országos 
főrabbival együtt a jelenlévők először felállva elmondják az áldást: 
“Áldott légy Örökkévaló. aki megengedted, hogy megérjük ezt a 
napot, hogy a magyar közoktatásügynek és benne a zsidó nevelés 
ügyének e gyönyörű hajlékot emelhettük, és rendeltetésének 
átadhattuk.” Most a professzor beszéde következik, melyben 
hangsúlyozza: A zsidó gimnázium múltja akár a zsidó sors - 
hányatott 1919 óta számtalanszor kényszerült költözködésre, utóbb 
a rabbiképzőben talált, mint szeretett vendég, otthonra a gimnázium, 
hogy most végre, remélhetőleg, Isten segítségével és a történelmi 

idők jóakaratával emberi számítás szerint végleges otthonra 
leljen. - Azután az országos főrabbi e gondolatokkal folytatja:   „A 
Jeruzsálemi Szentélyt a talmudi hagyomány két elnevezéssel illette, 
amely két elnevezés egymással tartalmilag azonos volt, mégis külön-
külön mindegyike egy sajátos jelentést hordozott. 
Az egyik elnevezés: Mikdás, Szentély - a felettünk való, ember 
által nem érthető isteni szentség mintegy látható, érzékelhető 
megnyilatkozása.
A másik elnevezés: Miskán, a Szentélyben közöttünk lakozó isteni 
szellem megnyilatkozása.
Mikdás és Miskán a felettünk levő Szentség és a körünkben lakozó 
isteni szellem.
Iskolát nyitunk, új épületet, amelyben a tudomány, az egyetemes 
műveltség szentsége egyesül Izrael hitének tanulásával, 
megvallásával, vállalásával e falak között.
Mikdás és Miskán lesz egyszerre, és fogja mostantól Scheiber Sándor 
nevét viselni. Miért?...
Sokan kérdezik: Megfeledkeztünk volna Anna Frankról? Szeretném 
megnyugtatni a barátainkat: a zsidó nép soha nem fog elfeledkezni 
sem Anna Frankról, sem többi mártírjáról. Anna Frank neve a zsidó 
ifjúság mártíriumát jelenti, neki adta tiszteletét az iskola kapuján, 
bejáratában.
Most az új iskola új nevet visel majd. Scheiber Sándor - ez a név, 
reprezentálja azt a harmóniát, amelyet ez az iskola megszemélyesít, 
az egyetemes tudás, az egyetemes tudomány, a zsidó tudás és a 
zsidó tudomány között. S főképpen azért, mert ennek az iskolának 
a névadója volt tanár, volt professzor, volt rektor, volt díszdoktor, 
de mindenekfölött rábénu, a mi mesterünk, a mi rabbink, Izráel 
rabbija volt... Seheiber, a rabbi, mindenkin segített...
A prófétának van egy gyönyörű mondata, “ráv löhauisiá”, amely 
eredetileg annyit jelent, hogy “bővelkedő a segítésben”. Scheiber ezt 
áttételesen úgy értelmezte, “ráv”, a rabbinak az első feladata, hogy 
lelkileg, szellemileg, intellektuálisan, fizikailag, anyagilag segítsen 
zsidó embereken...
Hatodikos gimnazista koromban ejtett személye varázsába, amikor 
elegáns ifjú tudósként, londoni tanulmányútjáról visszatérvén a 
Genizák titokzatos világáról beszélt...
Aztán, néhány év múlva, 1944 őszén együtt voltunk vele a Vadász 
utcai menedékház nyomorúságos pincéjében. És ő ott imbolygó 
lámpafény mellett tanított bennünket oda menekített jegyzetei 
segítségével. Úgy, mintha egy előkelő főiskola tantermében lennénk, s 
a világ, amelyről beszélt, az élet, a tudomány kitárult előttünk... Pedig 
itt érte életének legnagyobb megpróbáltatása, előbb édesapjának, 
majd édesanyjának elvesztése... Ott ültünk mellette a sivában, s 
akkor láttuk, milyen erős ember, nem külsőség számára a Tóra 
és a vallás, hanem belső tartalom, amely őt életben tudta akkor is 
tartani... Ha nem a Te Tórád az én gyönyörűségem, elvesztem volna 
kínomban... Mert sok kínja volt a rabbiképző rektori székében is. 
Nem azt a megbecsülést kapta a Síp utcai percemberkéktől, ami 
neki járt volna, aki egymaga szerzett világhírt a magyarországi 
zsidóságnak, a magyar rabbikarnak és a zsidó tudománynak...
Scheiber Sándor csodálatos életművet alkotott, szeretetteljes tanár, 
tanárunk, barátunk volt... Nagyszerű ember, nagyszerű barát, 
szívével-lelkével tanár.
Gyönyörű nevet, és gyönyörű példaképet kap az iskola az ő nevével. 
Amikor most megnyitjuk ezt az iskolát új esztendő küszöbén, 
kívánok mindazoknak, akik ma együtt örülnek velünk, és adnak 
hálát Istennek lösónó tauvo békességes boldog új esztendőt!.... Az 
iskola felett pedig a mózesi hagyományhoz híven áldó imát mondunk.
Ezután Lőwy Tamás főrabbi, az iskola vallási igazgatója emelkedik 
szólásra, és héber, majd magyar nyelven imádkozik az Örökkévalóhoz: 
Atyánk, királyunk. a Te hatalmas nevedért, atyáinkért, akik Benned 

bíztak. Taníts meg bennünket az élet törvényeire, hogy odaadással 
teljesíthessük akaratadat. És adj szívünkbe értelmet, hogy 
megértsük tanaidat, és általuk bölcsebbek legyünk... hallgassuk, 
tanuljuk és taníthassuk, hogy szeretettel őrizzük meg azokat, és 
azok szellemében éljünk. Az örök zsidó cél a megismerés utáni vágy, 
az olthatatlan szomjúság a szellemiség kiapadhatatlan forrásához 
irányít ifjakat és meglett korúakat egyaránt.
Tanulni és tanítani! - folytatja az imádság gondolatát, egymástól 
elválaszthatatlan fogalmak. Diák és tanár fáradságos, összhangot, 
közös utat kereső nehéz munkája, melyet, ha egy szakaszt lezárva 
megpróbálunk értékelni, ki-mit kapott és adott, rájövünk, hogy 
mindketten gazdagodtunk... Hiszem és vallom, hogy a naponta 
elmondott ima bölcs szavai a szeretetre helyezik a hangsúlyt. 
Szeretet diák és tanár között, tisztelet és cselekvésre serkentő alázat 
a ma és a holnap közös feladatai iránt. Egy iskola célja nem lehet 
nemesebb, minthogy az új épületben egy régi iskola nemes tradíciói 
folytatódjanak...
Most, amikor új iskolát avatunk, bizonyára mindannyiunk 
gondolatai messze-messze elkalandoznak.
Latolgatjuk: mi lesz holnap. A múlt megmásíthatatlan. Zsidó iskolák 
és templomok néptelenedtek el, drágáink százezreit gyilkolták le.... s 
amit nem pusztított el a gyilkos indulat azt rommá, pusztává tette a 
közömbösség táplálta enyészet. Most egy olyan lehetőség kapujában 
állunk, amely mellett nem szabad elmennünk.
A Zoltai igazgató úr felidézte Johánán ben Zákkáj tettének 
jelentőségére utalva a szónok hangot ad kívánságának: „Legyen ez 
az iskola a mi kis Javnénk!”, majd a maga részéről is megerősítve az 
Anna Frank emlékéhez való hűség szándékát, s - köszönetet mondva 
a „XX. század legnagyobb magyar zsidó tudósa”, Scheiber Sándor 
professzor családjának a megtisztelő névhasználat engedélyezéséért, 
maga is megemlékezik egykori mesteréről: „Az ő szájából hitelesen 
hangzottak Juda Halévi és Arany János szavai egyaránt Életem 
egyik meghatározó élménye volt, amikor Babits Jónás könyvét 
vagy Madách Ember tragédiájának egy-egy részletét olvasta fel 
héberül...”
E sok, szép és gondolatgazdag szónoki beszéd után hálátlan az 
iskola igazgatójának, Kohn Gábor tanár úrnak a szerepe: rá vár a 
tanév ünnepélyes megnyitása. Beszédében - tanáremberhez híven 
a nevelés, a humánus nevelés jelentőségét hangsúlyozza. „Erre az 
intézményre a nevelés súlyos feladata vár. Zsidóvá nevelődni csak 
a zsidó kultúra emlőin lehet, de csak olyan levegőben, amely telítve 
van zsidó szellemmel, a tradíció tiszteletével és gyakorlatával. A 
zsidó ifjúság ismerje meg népét és annak szellemi kincseit, merítsen 
tudásából önérzetet és büszkeséget, és legyen fölvértezve a kívülről 
és belülről jövő támadások ellen.” - idézi az egyik korabeli lapnak 
a zsidó gimnázium 1919-es megnyitásakor közzé tett cikkéből ezt a 
ma is aktuális gondolatot.
Nagy megtiszteltetésnek és felelősségnek érzi az igazgatói szék 
elfoglalását - vallja meg, különösen olyan személyiségek helyébe 
lépve, akik e tisztet a korábbiakban betöltötték - az ő nevüket most 
fel is sorolja...
Elhangzanak a himnuszok, az iskolaavató ünnepség véget ért.
Sok ember munkája, fáradozása érett be ma - az anyagi alapok 
megteremtéséből derekasan kivette részét a MAZSIHISZ és a 
BZSH, alapítványok és magánszemélyek, az építkezés munkájából, 
s a megannyi szervezőmunkából az iskola tanári testületétől kezdve 
a szülőkön át a tanulókig - nagyon sokan.
Most már a beiratkozott 250 kis és nagydiákon a sor, megszólalhat 
a csengő, kezdődhet a tanítás.

                                                       
  Bokor Judit

SCHEIBER SÁNDOR 
(Bp., 1913. júl. 9. – Bp., 1985. márc. 3.)

Mindkét szülői ágon rabbiősök leszármazottja. Heller Bernát tanítványa volt. 
1938-ban avatták rabbivá. 1938-1940 között Oxford, Cambridge, London 
könyvtáraiban – egyéb kutatások mellett – középkori héber kéziratokat 
tanulmányozott. 1941-től 1944-ig Dunaföldváron volt főrabbi. 1944. dec. 31-
én édesanyját a nyilasok lelőtték. 1945-től újjáépíttette, 1950-től igazgatta 
a pesti Rabbiképző Intézetet. Bár külföldről sok meghívást kapott (pl. a 
jeruzsálemi héber egy.-i könyvtár ig.-i tisztére), e hivatalban maradt haláláig. 
A nyelvtudományok doktora címet életművéért kapta. Publikációinak száma 
mintegy 1600. Fő műve a Geniza Studies (Hildesheim, 1981), az egyetemes 
zsidó művelődéstörténet. Kiadta Löw Immanuel Fauna und Mineralienjét 
(1969) és folklorisztikus tanulmányait (1975), Goldzieher Ignác Naplóját 
(Leiden, 1978, magyarul, ford. ~né Bernáth Lívia), a Kaufmann Haggadaht 
(1957), a Majmuni Kódexet (1980). Szerk. a Heller- (1941), a Löw- (1947) és 
a Goldzieher- (Jeruzsálem, 1958) emlékkönyveket, a Magyar-zsidó oklevéltár 
köteteit (1959-63, Grünwald Fülöppel, 1965-től egyedül), a Magyavországi 
zsidó hitközségek monográfiáit. 1970-től újraindította az Évkönyveket. 
Tanulmányokban dolgozta fel a purim, széder, jóm-kippur, sóvuausz szakrális 
néprajzát. Jelentősek irodalmi motívumkutatásai, megfejtései: „bolygó zsidó”, 
„szamárlétra”, „fakitépő Sámson” stb. Az összehasonlító hagyomány- és 
tárgytörténeti módszer alkalmazásával iskolát teremtett. Kiadatlan leveleket, 
verseket publikált (egy részét Zsoldos Jenővel). Jelentősek Arany- és Mikszáth-
kutatásai. Prédikációi a műfaj legszebb hagyományait őrzik. Öccsének küldött 
levelek formájában naplót írt. Könyvtárának zsidó tárgyú anyaga az MTA 
Keleti Könyvtárába került. – M. Magyarországi zsidó feliratok (monográfia, 
1960; Leiden, 1983); Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon 
(monográfia, 1969); Folklór és tárgytörténet (1-2. 1974, 1977; 3. 1984; írásainak 
bibliográfiájával). – Irod. A Vigilia beszélgetése Sch. S.-ral (riporter: Bálint B. 
András, Vigilia, 1982. 11. sz.); Hahn István: Sch. S. tudományos munkássága 
(MIOK Évk., 1984. 3. sz.); In memorian Sch. S. Borzsák István (Irod. tört., 1985. 
3. sz.); Dán Róbert (New York-i Figyelő, 1985. 4. sz.); Raj Tamás (Nagyvilág, 
1985. 7. sz.); Váncsa István,(Élet és Irod., 1985. 10. sz.); Gizzy György (Új 
Ember, 1985. 11. sz.); Czeglédy Károly: Sch. S. (Magy. Nyelv, 1986. 4. sz.); 
Hídvégi Máté: Sch. S. emlékezete (Élet és Irod., 1987. 42. sz.); Voigt Vilmos: 
Sch. S. (Ethnogr., 1988. 1. sz.); Sch. S. Emlékkönyv (szerk. Dán Róbert, Bp., 
1988). 

Avram Hershko
Avram Hershko (Herskó Ferenc) orvos-
biokémikus. 1937. december 31-én született 
Karcagon. A vészkorszak alatt a karcagi, majd 
a szolnoki gettóba, végül egy Bécs mellett 
lágerbe került. 1946-ban a család Budapestre 
költözött, 1950-ben vándoroltak ki Izraelbe. 
1965-ben szerzett orvosi diplomát, és 1969-
ben PhD fokozatot a jeruzsálemi Héber 
Egyetem Orvostudományi karán. Jelenleg a 
Rappaport Family kutatóintézet professzora 
a Technionon (az Izraeli Műszaki Egyetemen) 
Haifában és a New York University-n patológia 
professzor. 
35 éve foglalkozik a fehérjék lebomlásával. Legfontosabb felfedezése, 
hogy a sejtek a »halál csók«-jával, egy ubikvitin nevű molekulával 
jelölik meg azokat a fehérjéket, amelyekre már nincs szükségük, 
amelyeket el kell pusz¬títaniuk. Az utóbbi években Hershko az ubikvitin 
sejtosztódásban, ill. a da¬ganatos betegségek kialakulásában játszott 
szerepével foglalkozott. Az USA-ban tavaly vezették be az első olyan rák 
elleni gyógyszert – egyes csont-velődaganatok kezelésére –, amelynek 
kidolgozása az ubikvitinnel kapcsola¬tos alapkutatások eredményeinek 
köszönhető. 
2000-ben Albert Lasker-díjat kapott. Aaron Ciechanover-rel és Irwin 
Rose-zal megosztva kapta a kémiai Nobel-díjat 2004-ben az ubikvitin-
mediált fehérjebomlás felfedezéséért. Az ubikvitin-proteaszóma útnak 
kritikus szerepe van a sejtek homeosztázisának fenntartásában, és olyan 
betegségek kifejlődésében van szerepe, mint:
• rák,
• izom- és idegbetegségek,
• immunválaszok,
• cisztás fibrózis.
Iskolánkhoz több szálon is kötődik, édesapja is itt tanított, ő pedig 11-12 
évesen ide járt. A Nobel-díj átadását követő magyarországi útja során 
2005 februárjában meglátogatott minket.
Tanulóinkkal és tanárainkkal beszélgetett, mesélt az iskolai emlékeiről 
és életútjáról, családjáról. 



 Emlékezzünk

Köszönet a támogatásért: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,  
Budapest Főváros Levéltára, Lajta Béla Virtuális Archívum


	01-scheiber
	02-scheiber
	03-scheiber
	04-scheiber
	05-scheiber
	06-scheiber
	07-scheiber
	08-scheiber
	09-scheiber
	10-scheiber
	11-scheiber
	12-scheiber
	13-scheiber
	14-scheiber
	15-scheiber
	16-scheiber

