
A 29. évkönyv elé □
„Meghagyás....

.. .s e  pap., sem egyéb cere
mónia, még harang se legyen; 
az oskola csengettyűje szólhat
na, ... Kéretnek a Kereszté
nyek!, hogy csak annyi jöjjön, 
a  hány szükséges,... Emlék se 
legyen: hanem ha valaki egy 
pojnik almafát ültet a  sírhant 
eleibe; a  gyümölcsét szedőktől 
vagy róla oltóktól vegye köszö-

Pálfalvai Zoltán netét!” 
igazgató

Kedves Vendégeink,Kollégáim, Bolyais Diákok!

Bolyai Farkas halálának 150. évfordulója alkalmából 
sokan és sokféleképpen idézik fel emlékét, a marosvá
sárhelyiek életében betöltött változatos szerepét, szemé
lyiségének máig ható sugárzását.

Halála előtt egy évvel úgy döntött, hogy saját maga 
számára is megírja a gyászbeszédet. Fiának, Jánosnak 
azt írja egy levélben: „Halálomra rég írtam jelentést, 
hogy más ne írjon: kinyomtattatom.” A végrendelet élet
filozófiai tapasztalatainak összegzése, pedagógiai hitval
lása és búcsúja a földi élettől. A Jelentést kinyomtatta és 
ismerőseinek elküldte.

Bolyai ebben a halála előtti búcsúlevélben, vagy vég
rendeletben külön kitért a temetésével kapcsolatos aka
ratára, amiből beszédem elején néhány sort idéztem. Bo
lyai végakarata teljesült. Temetése alatt nem szóltak a 
harangok csak a kollégium kis harangja, és 1857 tava
szán, 155 évvel ezelőtt egykori tanítványa, Dicső Lajos 
ültetett egy - a domáldi birtokon Bolyai Farkas által ne
mesített - pónyik almafát a sír mellé. 30 éven át mindösz- 
sze ez a fa jelölte Bolyai nyughelyét.

Nos, az élet az almafák számára is véges. Bolyai alma
fája 100 évig élt, majd kiszáradt. A kollégium akkori jeles 
matemaükaprofesszora -  Pálffy Antal -  új facsemetét ül
tetett, ez a fa áll mindmáig a Bolyai-sír mellett.

Miért is mondtam el mindezt? Az elmúlt évek bolyai 
napi megnyitóin több alkalommal is megemlékeztem a 
bolyai nevet viselő kárpát-medencei középiskolák talál

kozóiról. Tettem ezt azért, mert minden találkozóval 
gazdagabbak lettünk, hiszen rengeteg élménnyel, tudás
sal gyarapodtunk, sok új barátot szereztünk, a régi kap
csolatok pedig megerősödtek.

Túlzás nélkül mondhatom, hogy az évek során csa
láddá vált ez a szövetség. A bolyais iskolák találkozóiról 
sosem jöttünk haza üres kézzel. A határon túli -  erdélyi, 
kárpátaljai, zentai -  rendezvényeken kaptuk talán a leg
többet: példát magyarság- és hazaszeretetből, valamint 
az anyanyelv ápolásának elkötelezettségéből.

A két héttel ezelőtti kecskeméti találkozóról pedig -  
Oláh Anna bolyai-kutató és Jakab Barna marosvásárhe
lyi kollégánk jóvoltából -  egy kis facsemetével térhetett 
haza valamennyi bolyais csapat. Ez a kis almafa a maros
vásárhelyi Bolyai sírnál fejfaként álló pónyik almafáról 
származik. Iskolánk matematika munkaközösségének 
tagjai és a találkozó résztvevői az elmúlt héten el is ültet
ték ezt a facsemetét gimnáziumunk előkertjében. A há
rom határon túli és hat magyarországi bolyai nevet vise
lő iskola a szerződés után most valós, élő gyökerekkel is 
összekapcsolódott. Az évenkénti találkozók értékterem
tő együttes munkája mellett valamennyi intézmény szá
mára fontos az értékek őrzése is.

Nincs ez másként a salgótarjáni Bolyai János Gimná
ziumban sem. Az 1966-ban kapuit nyitó intézmény eb
ben a tanévben ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. 
Az elmúlt több mint négy évtizedben több ezer diák és 
több száz tanár közös munkájának eredményeit, értéke
it őrizhetjük e falakon belül. Az intézmény mindenkori 
fenntartói, az iskola dolgozói és diákjai számtalan anya
gi és szellemi értéket teremtettek a 45 év alatt: üyen

• az iskola épületének folyamatos fejlesztése, 
felújítása,

• tárgyi eszközök megújítása, modernizálása,
• idegen nyelvi- és természettudományos laborok, 

előadók kialakítása,
• sportpálya és kondicionáló terem építése,
• pedagógiai programok megalkotása,
• újabb és újabb tantervek készítése,
• új képzések bevezetése,
• iskolafejlesztést célzó pályázatok írása,
• minőségfejlesztési program elindítása,
• tehetséggondozó foglalkozások működtetése.
De ezek az értékek nemcsak a Bolyai Gimnázium fa

lain belül, hanem azokon kívül is, hazánk számtalan
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ez A 29. évkönyv elé

pontján, sőt az ország határain túl is megtalálhatók és az 
élet szinte minden területén éreztetik hatásukat. Egyko
ri tanítványaink azok, akik a 4-6 év közös munkájának 
eredményeképpen ma már jogászként, orvosként, tanár
ként, közgazdászként tevékenykednek. Ők azok, akik a 
mai napig felkapják a fejüket, ha valahol meghallják is
kolánk szignálját vagy levonulási zenéjét, ha meglátják a 
hímzett „egyenblúzt” vagy a kis zöld szalagot. És ők 
azok, akik közül néhányan fontosnak érezték, hogy visz- 
szatérve iskolájuk falai közé holnap a Bolyai Napok tu
dományos ülésszakán megmutassák, hová jutottak az 
innen induló úton.

Az értékek megőrzése mellett mindig fontos volt 
számunkra az iskolai hagyományok ápolása is. Min
dig is azt vallottuk, hogy a jövő a múlt folytatása, s a 
jelen erőfeszítései értelmetlenek lennének a jövőbe 
vetett hit bizonyossága nélkül. Ennek szellemében

tettük a dolgunkat, alkalmazkodtunk a külvilág válto
zásaihoz, mentettük át az átmentésre érdemest, és te
remtettünk új értékeket. Az ember és az iskola számá
ra egyaránt fontos: nyomot hagyni a világban. Hi
szem, hogy nincs olyan volt diákunk, aki ne emlékez
ne a jelvény-és szalagavatójára, ballagására, tanulmá
nyi- és sporteredményeire, osztálykirándulásaira, az 
iskolai élet gazdag színfoltjaira és az elhangzó irány- 
mutatásokra. Lehet, hogy csak később, akár évek 
múltával „világolt” fel némelyik jelentősége, értelme 
új kihíváshoz, új életszakaszhoz érve.

Hiszem, hogy az iskolánkban végzett tanítványainkat 
a továbbtanulásra való felkészítés mellett megtanítottuk 
az értékek megőrzésére, a hagyományok tiszteletére, 
ápolására.

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez
vénysorozatát megnyitom.
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Ünnepi tanévnyitó -  Igazgatói beszédek

Miközben a mai találko
zónkra készültem, azon tű
nődtem, hogy ugyan a mai 
bolyaista diák -  aki most itt 
ül ezen a tanévnyitó és egy
ben 45 éves emlékeket idé
ző ünnepélyen -  beleláthat- 
e a csaknem fél évszázados 
hétköznapokba, ünnepek
be, küzdelmekbe, szándé
kokba, annak a csaknem  
23000 diáknak és több mint 
másfél száz tanárnak örö
meibe, sikereibe, szomorú
ságába, kudarcaiba, am e
lyek épp úgy részei az el

múlt 45 esztendőnek, mint az adatok, a tanulmányi 
eredmények, a győzelmek, a kicsit büszke bolyaista 
öntudat, vagy akár a szégyellni való gyengeségek.

A választ nem tudom. Éppen ezért úgy gondoltam, 
nem a 45 esztendő tényszerű adatait idézem, -  azok 
jelen vannak az értékelésekben, évkönyvekben, tan
évzárókon, vagy akár a mai, múltat idéző, emlékezte
tő mondatokban.

Inkább megkísérlem egy gondolatkörbe állítani 
azokat a munkálkodásokat, tevékenységeket, melyek 
olyannyira fontosak voltak az indulás pillanatától a 
valamiféle kiteljesedésig, amikor már érezhető volt a 
Bolyai jellegzetes, talán olykor karakteres arca.

Az indulás esztendeiben -  csaknem egy évtizeden át
-  ki kellett alakítani, valójában el kellett fogadtatnunk -  
különböző motiváltságból -  a bolyaistává lenni akaró 
diáksággal azt az értékrendet, ami feltétele volt -  s ma 
is az -  az igényes felnőtt életre való készülésnek.

Ennek az értékrendnek legfontosabb alapja -  ma is
-  a munka.

Az iskolánk értékrendjében folyamatosan vált el
fogadottá a tiszta szigorúság a tanítási órákon és az 
iskolai meg iskolán kívüli élet vitelében. Ennek tel
jes tartalma a tanári munkában is elfogadott, elvárt 
munkastílus kellett legyen. Azt hiszem, nagyon fon
tos volt -  és ma is az - , hogy az iskola szellemi mű
helyeiben tanár és tanítvány munkatársak a világ 
fölfedezésében, a tudás átadásában. A tanár követe
lésének m ércéje pedig önmaga számára is állított, a

Bolyai gimnáziumtól -  hiszem -  megszokott igé
nyesség.

Az iskola értékrendjének kialakításában kezdettől 
fogva máig és az iskola fennállásának végső határáig 
feladata, hogy megteremtse mindazokat a feltételeket, 
amelyek a folyamatosan gazdagodó tanulási-tanítási 
folyamatban szükségesek. Lépésről lépésre történik 
az előre haladás.

Az osztálytermes tanítás után folyamatosan alakí
tottuk ki a szaktantermeket, a kabinetrendszerű mun
kát, a természettudományos és nyelvi laborokat, a 
sokféle igényt kielégítő könyvtárat, az audiovizuális 
lehetőségeket, az informatikával szoros kapcsolatban 
álló egyre korszerűbb oktatási formákat. Ha körülné
zünk a ma Bolyai gimnáziumában, büszke elégedett
séggel élhetjük át a modern, korszerű technikával va
ló élés ezernyi formáját. (A 4 évtizeddel ezelőtti írógé
pes, stencilgépes -  ma már tudjuk, primitív techniká
ját valami egészen új, valójában a világot megnyitó 
számítógépes, internetes világ váltotta fel).

Az értékrend kialakításának a tanítási órán kívül 
számos már formáját is beépítettük az életünkbe.

Ezek közül csak néhányat említek:
-  A mi iskolánkban jött létre 1%7-68-ban az ország 

első iskolagalériája. A tanévek során szinte folya
matosan találkozott és találkozik tanár és tanít
vány a kortárs képzőművészet legkülönbözőbb 
műhelyeiből kikerült alkotásokkal.

-  Sajátos zenei színeket teremtett a kezdeti évektől 
a zenei műveltségi versenyeken való részvétel, a 
leány-, fiú- majd vegyes kórusok csodája, a kis 
osztályközösségeket mozgató „hangász-verseny” 
vidám világa.

-  Az ifjúsági mozgalom megszámlálhatatlan lehe
tőséget kínált (szociológia, pszichológia, népmű
vészet, várostörténet, vezetéselmélet stb.) /Hogy 
a dolgok hangulatát érzékeltessem, a 70-es évek 
elején Palik tanár ú r , az ODK akkori tanárvezető
je  diákjaival úgy járta a Mátra, Cserhát, Karancs 
falvait, hogy közben népművészeti tárgyakat 
gyűjtöttek. Ezek kerültek a rajzterem előtti múze
umi szekrényekbe meg a rajzterembe./

-  A tudomány meg a különböző sportágak iránti 
érdeklődés, a tehetségek önfejlesztése, a sikerek 
meg hozzá kapcsolódó örömök jól nyomon kö

Herold László 
nyugállományú 

igazgató
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Ünnepi tanévnyitó - Igazgatói beszédek

vethetők az évkönyvek tanúsága szerint is a szin
te évenként emelkedő versenyzők, magukat 
megmérettetők számának növekedésével.

Az értékrendünk közös alakítása érdekében jó né
hány formát találtunk ahhoz, hogy elmondjuk dicsé
rő, elismerő szavainkat és elmarasztalásainkat. Az 
időnként, többnyire havonként egy-egy nagy szünet
ben -  a harmadik óra után -  rövid iskolagyűlésen is
mertettük a következő időszak közös teendőit, közzé 
tettünk egy-egy arra az időszakra eső teljesítményt, az 
egész iskolát érintő sikert, örömhírt.

Az iskolarádió is jó alkalmat adott arra, hogy az if
júsági szerkesztők mondandójukat közreadják. Hét
főnként egy 5 perces rádióadás általános, vagy azon a 
héten valamiért időszerű eseményt idéztünk, s igye
keztünk általános érvényű gondolatokat megfogal
mazni ezekben a kis megszólalásokban.

A közös értékrend fokozatos és folyamatos alakítá
sa mellett mind a 45 esztendőnek fontos eleme a Bo
lyai hagyományok kialakítása, megerősítése és színvi
lágában folyamatos tovább fejlesztése.

Csak fölidézésképpen vegyük számba ezeket az 
esztendőnként ismétlődő eseményeket. Valahogy 
ilyen formában:

-  Ősszel az első évfolyamosok jelvényátadó ün
nepsége. Ezt megelőzi az egész évfolyamot meg
mozgató „Ki tud többet Bolyairól?” vetélkedő.

-  Decemberben szalagavatón adjuk meg matu- 
randusainknak a rangját az iskola életében.

-  A 12.-esek évzárása előtt a Bolyai Napok során 
emlékezünk meg névadónkról, s többnyire tu
dományos ülésszakkal is kifejezzük szellemi 
szándékainkat meg tiszteletünket Bolyai János 
iránt.

-  A záró évfolyam díszvacsorája meg ballagási ün
nepsége pontot tesz iskolai munkájuk végére, s 
utat nyit az érettségi erőpróbáihoz.

-  Régóta őrzött hagyomány a téli kórushangver
seny, a karácsonyi szünet előtti Christmas-parti, 
meg január-februárban az iskolabál.

-  Úgy gondolom, hogyha a Bolyai hagyományok
ról esik szó, magunk elé kell hozni a szinte tan
évenként megjelenő, egyre gazdagabb s egyre 
inkább az ifjúság és a tanári közösség egészé
nek szellemi arculatát kifejező Évkönyveinket.

1971-72-ben jelent meg az első Évkönyv címet vi
selő kiadványunk. Akkor még meglehetősen kezdet
leges, rotaprintes eljárással készítve. Ha jól számba 
vettem, 1972 óta 25 évkönyv jelent meg. Ezek tartal
ma folyamatosan alakul. Megtartva az eredeti formá
kat, a Németh Lászlói üzenet mindig érvényességét, 
a könyv egyre színesebb, egyre gazdagabb, s hihetet
len szeretettel a bolyaistáról, a minden esztendő idő
szerű bolyaistájáról, a bolyaista életéről szól.

Öröm, igazi öröm ezekbe a kötetekbe belelapoz
ni, azt végig olvasni.

Úgy tudom, hazánkban kevés középiskola veszi 
számba évenként tevékenysége önmagát -  olyan hű
séggel, mint ahogy teszi ezt a mi évkönyvünk most 
már évtizedek óta......

És a tűnődés folytatódik. Talán azzal, hogy, hogy 
lehet-e ennek a négy és fél évtizednek az iskolai tör
ténéseit úgy összefoglalni, hogy kimondhassuk azt, 
amit legfontosabbnak tartunk. Úgy vélem, nagyon 
nehéz, hiszen ez az időszak nagy társadalmi és poli
tikai mozgásokkal behatolt a tanár, a diák meg a szü
lő ezernyi gondjába is. Iskolareformokat is átéltünk 
bőven. A tanítási rend is módosult néhányszor (hat
napos, tizenegy-napos munkaciklus, ötnapos tanítá
si hét) Az érettségi tartalmának, formáinak folyama
tos változásai napjainkig elérnek. A tananyag módo
sulásai (TACS) is hol előre visznek, hol bukdácsolást 
eredményeznek. A hétköznapi munkát azonban 
mindenképpen meg-megszaggatják.

Mégis -  talán meg lehet fogalmazni néhány, 
mindannyiunk számára nagyon fontos jellemzőt.

Ezt kísérlem meg három mondatban összegezni:

1. Kemény munkával sikerült kialakítani az iskola 
tanulói és tanári értékrendjét úgy, hogy ez min
dennapjaink meghatározója.

2. Munkánk, mely a névadó szellemi örökségén 
áll, kialakított és folyamatosan megélt hagyo
mányokra épül: a tudás, az alkotás és a hazát 
segíteni akaró szeretetre.

3. És... át kell tudni élnünk, ki kell tudni monda
nunk, hogy bolyaista tanárnak meg diáknak 
lenni megőrzendő életstílus.
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A pillanatot megragadni! 
Nincs ennél szebb, nemesebb, 
egyben nehezebb feladat. Az 
itt és most élményét nyújtani 
annak a közösségnek, amely
nek egykor tagjai voltunk.

Igaz, nem egy időben, ha
nem az egymás utáni gene
rációk váltakozásával, de va
lamennyien érezzük és tud
juk, hogy együvé tartozunk, 
a bolyaisok táborába.

Láthatatlan kötelék köt 
össze bennünket, fizikai és 
lelki kötelék, hiszen életünk 
egy-egy darabja, emlékeink, 

szellemi erőfeszítéseink sokasága adja iskolánk 45 
éves történetét.

Ez az a közösség, amely sokszor felemelt, lelkesí
tett, nagy tettekre ösztönzött, máskor büntetett, meg
bénított, megtorpanásra kényszerített, elfelejtett.

Mégis törekszünk a még meglévő kötelékek erősí
tésére, vágyunk e közösség szeretetére, elismerésére.

A mai együttlét az ünneplés és emlékezés ideje. De 
vajon milyen érdeklődésre tarthat számot az ünnep a 
mai diákok és kollégák részéről? Mit várhatnak a visz- 
szaemlékezéstől?

Mindenek előtt hitelességet és személyességet, melyet 
csak az akkori történéseket megélő és átélő adhat vissza.

Kedves egykori és jelenlegi Kollégák, 
diákok, Kedves Vendégek!

21 éven át voltam tagja a bolyais közösségnek, az 
utolsó 8 évben intézményvezetőként. Emlékeimben, 
de személyes emberi hozzáállásomban sem vált szét 
élesen a szaktanári, szaktanácsadói és vezetői mun
kám. Igazgatóként is tanár maradtam, csupán az isko
lai élet más területén teljesítettem szolgálatot.

Vezetői tevékenységem első évei a rendszerválto
zás időszakával estek egybe, megváltozott társadalmi 
környezetben új igények, elvárások, szükségletek fo
galmazódtak meg a közoktatás területén, de a lehető
ségek is bővültek.

A névadó Bolyai János szellemiségét szem előtt 
tartva, Őt idézve: „... semmit se szeressek félig csinál

ni, vagyis a tökély előtt megelégedni” mottó alapján a 
minőség elvét tudatosan vállaló iskolát álmodtuk 
meg, ahol a tanítványok továbbtanulásra való eredmé
nyes felkészítését tartottuk legfontosabb szakmai fel
adatunknak és ez a célkitűzés pedagógiai progra
munkban is visszatükröződött.

Eredményként könyveltük el, hogy iskolánk a gim
náziumok rangsorában a 32. helyet foglalta el a felvételi 
eredmények alapján. (Ebben az időben csak egy felső- 
oktatási intézménybe lehetett jelentkezni, és a két felvé
teli tárgyból írásbeli és szóbeli vizsga volt kötelező!)

Az eredmény nem tett elégedetté bennünket!
Olyan iskolát akartunk, amely képes átmenteni és 

megőrizni a hagyományokból az időtálló értékeket, 
de kész az innovációra, a szerkezeti, tartalmi, mód
szertani megújulásra.

Az elsők között csatlakoztunk a szerkezetváltó is
kolákhoz. A hatosztályos képzés bevezetése komoly 
felkészülést és erőfeszítést igényelt a vezetéstől és a 
Tantestülettől, hiszen tartós eredményt csak a mun
kára koncentráló, igényes, kiváló szakmai tudással 
rendelkező az önképzés igényével élő, nagy munkabí
rású tanárokkal lehetett elérni.

Az új képzéssel nem csupán az idegennyelv okta
tást akartuk eredményesebbé tenni, meggyőződé
sünk volt, hogy a hatéves képzés a tudományok más 
területén is elmélyültebb tudáshoz juttatja a tanuló
kat.

Az akkori jó döntésünket az iskola mai továbbgon
dolt képzési rendszere is igazolja.

Az ötödéves szakképzés beindítása a felsőoktatás
ból kiszorult tanulók számára tette és teszi lehetővé a 
szakképesítés megszerzését és az idegennyelvi isme
retek elmélyítését.

Nem titkolt célunk volt, hogy ily módon a Szakkép
zési Alapból iskolánk is kaphat támogatást, amivel 
korszerűsödhet a tárgyi felszereltség és eszköztár.

Öröm számomra az is, hogy az országban elsők kö
zött hoztuk létre iskolai Alapítványunkat, a Bolyai Ala
pítványt. Azóta diákok százai kaphattak anyagi támoga
tást, jutalmat, megvalósulhattak a külföldi diákcserék, 
lehetővé vált a kiemelkedő tanári teljesítmények elisme
rése.

Dr. Szabó Istvánná 
nyugállományú 

igazgató
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Közben a három évre elhúzódó felújítási munkák 
alatt megszépült az iskola belső és külső környezete, 
kialakítottuk iskolánk első számítógépes hálózatát, el
készült a könyvtár számítógépes adatbankja, a tanu
lók kétkezi munkájával a föld alól megszületett a kon
di terem, végre megépült a régóta áhított iskolai büfé.

Nyaranta az iskola adott otthont az angol nyelvi tá
bornak, a meglévő német diákcsere francia diákcseré
vel bővült.

Az iskolai élet minden területén igyekeztünk a ta
nulóifjúság igényeit szem előtt tartani, de a kötelessé
gek számonkéréséről sem feledkeztünk meg.

Mi adja a Bolyai eredményességét, sikerét?
A 45 év alatt az intézmény mindenkori vezetői, ta

nárai egymásra építették és vitték tovább a közösség- 
fejlesztő értékeket és azon munkálkodtak, hogy érde
mes legyen bolyaisnak lenni.

Hálával gondolok egykori vezetőimre, vezetőtársa
imra és kollégáimra mert velük együtt, közösen értük 
el hogy a névadó Bolyai János tanításának szellemé
ben tölthettük be hivatásunkat.

Kedves bolyais Iskolaközösség!
Az élet kitüntetett pillanata, amikor nemzedékek 

üzenete jut el egymáshoz, nemcsak szavakban, ha
nem lelki üzenetként is. Ilyenkor felfényesedik lel
künk, tudatosul küldetésünk, észrevesszük, megtisz
teljük, örömmel hallgatjuk meg egymást.

Kedves jelenlegi bolyais diákok!
Ti már az európai műveltség megszerzésére töre

kedtek, de ne feledjétek az a fontos, hogy mivel gaz
dagítjátok majd az európai műveltséget, hogyan tud
tok öntudatos magyarként élni Európában.

Emberré nevelni! Ez az iskola feladata!
Emberré nevelni pedig csak közösségben lehet. De 

milyen legyen az iskolaközösség? Milyen legyen az is
kola?

Igaz az a megállapítás, hogy „rossz iskola az, ami 
mindent tilt, de még rosszabb az, ami mindent meg
enged. A jó iskola határokat tűz ki, s ezen belül foly
hat a küzdelem, miközben megtanulják a diákok az 
ösztönzőket és fékeket”.

Ilyen iskolát kívánok Nektek, és élménygazdag, 
örömteli, eredményes gimnazista éveket.

Kedves egykori bolyais diákok!
Visszaemlékezéseitek az eredmények visszaigazo

lásának gesztusát adhatják a mai tanároknak, ami fel
erősíti bennük a hitet, hogy jó úton járnak!

Mit üzenek a mai bolyais tanároknak?
Egy ember sokféle szakmára is alkalmas lehet, de 

hivatása csak egy van!
Mécs Lászlót idézve: „Vadócba rózsát oltok, hogy 

szebb legyen a Föld...” ez a legszebb hivatás. Néha 
gyötrelmes, mégis magasztos, felemelő és izgalmas. 
Én 15 év távlatából is így érzem.

Köszöntöm a 45 éves iskolát, örülök, hogy részese 
lehettem a 45 év történéseinek és együtt ünnepelhe
tek a bolyais Iskolaközösséggel.

Ragadjuk meg a pillanatot és vigyük magukkal az 
ünnep emlékét.
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„Ez az én birodalmam.” -  
így szólt kékszakállú, amikor 
feltárta asszonya előtt az ötö
dik ajtót, s jelképesen így szól 
a Bolyai közössége mindany- 
nyiszor, amikor felhangzik a 
műből választott néhány tak
tus, az iskola szignálja.

A Bolyai, játék a számok
kal. Nézzük csak! 1966 az ala
pítás éve. 1972 friss bolyais- 
taként léptem át a küszöböt. 
1976 az érettségim éve. 1981 a 
tanári pályám kezdete itt. 
1996 az igazgatói pályám in
dulása a Bolyaiban. 2006 egy 
újabb állomás az életemben, 

de nem szakadva el az iskolától. 2011, most itt állunk a 
45. évfordulón.

Engem arra kértek, hogy a z 1996-2006 közötti tíz év
ről szóljak, beszéljek.

Amikor elővettem a tíz évet összefoglaló évkönyve
ket, úgy éreztem, ez a nagy közösség évről-évre egy 
nagy kosárba gyűjti azt a tudást, azt az értékrendet, 
azt a minőséget, amelyet létrehoz. Amikor belenyúl
tam ennek a tíz évnek a kosarába kiszemezgettem be
lőle néhányat. Talán megengedi most a Bolyai közös
sége, a Bólyai nagy családja, hogy csak úgy, szemez
getve a tényekből, néhányat kiemeljek. Hiszen az év
fordulók, a jubileumok alkalmasak a visszatekintésre 
és bizony emberi léptékkel mérve jelentős időszakok 
az évtizedek.

Mi történt 1996 és 2006 között?
A közoktatás vezérlése akkor is alapjaiban változott 

meg. Az iskolák mindennapi életét irányító jogszabály
ok hihetetlen tempóban változtak, ugyanakkor felhatal
mazást kaptak a közoktatás intézményei, hogy megal
kossák saját belső szabályzataikat.

Kollégák, emlékszünk? '97-ben megírtuk a Pedagógiai 
Programot. Nem tudtuk, mi fán terem, de tudtuk, mottóul 
Németh Lászlót kell választanunk, az akkori, alapításkori, 
névadókori bolyaisnak szánt üzenetével: „...de jelenthet a 
Bolyai név többet a salgótarjáni diák számára, programot 
is.” Ez lett tehát a mottónk a Pedagógiai Programban. Majd 
2001-ben módosítottuk, 2004-ben felülvizsgáltuk.

1998-ban megalkottuk az iskola Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatát. Szintén nem tudtuk, mi fán terem, 
majd 2001-ben módosítottuk, 2004-ben átalakítottuk, 
felülvizsgáltuk.

2003-ban készültünk a kétszintű érettségire. 2004- 
ben létrehoztuk az iskola minőségirányítási programját, 
és ugyancsak 2004-ben az új szabályozás következté
ben, már az iskolai házirendet is ki kellett gyomlálni 
mindenféle „rossz dolgoktól”, ami attól kezdve szinte 
törvényként létezett.

Mit mutat ez a tíz év az adatok tükrében?
A tantestület közel fele 19 tanár, nem kezdte meg az 

új tanévet 1996-ban, mert nyugdíjba mentek, gyesen 
voltak, más munkahelyre távoztak, aktív táppénzen vol
tak és sorkatonai szolgálatot töltöttek. 12 új tanár érke
zett a távozók helyére. Tehát egy megváltozott összeté
telű, hiányos tantestület -  jó részük igen magas óra
számban tanított -, teljesen új iskolavezetés, vezetői ta
pasztalatok nélkül. Ez volt 1996.

2000-re sikerült feltölteni az üres álláshelyeket, le
csökkenteni az óraadók számát, de év végére 5 kolléga 
távozott. Közülük négy volt bolyais férfi, akik a jobb 
megélhetés miatt léptek ki más munkahelyekre. Emlé
keztek? Ezekkel a problémákkal küzdöttünk, Kedves 
Kollégák!

Ha az osztálylétszámainkat nézzük: fokozatosan 
nőtt az osztályok létszáma a tíz év alatt. 528 fővel kezd
tünk és 591 volt a tanulók létszáma, mikor elbúcsúztam 
az iskolától. 16 osztályról 19 osztályra bővítettük az osz
tályok számát. Javítottuk a tárgyi feltételeket, bútorokat 
cseréltünk a tantermekben, az irodákban. Felújítottuk a 
könyvtár mindkét helyiségét, új tantermet alakítottunk 
ki, két új nyelvi labort, függönyöket, ülőkéket vásárol
tunk. Kerékpár tárolót raktunk ki, két stúdiót alakítot
tunk ki, felújítottuk a tornatermet több lépcsőben, a te
tőt szigeteltük, az emeleti folyosó beépített szekrényeit 
kiépítettük. Az ajtók festését a diákönkormányzat vállal
ta -  ma is az ő kezük nyoma van ott. Az emeleti és alag
sori nyílászárókat kicseréltük, tanulói öltözőszekrénye
ket építettünk a szülők segítségével. Teljes körűen felújí
tottuk a kézilabda pályát, mikrobuszt vásároltunk, szá
mítógépes- és videó hálózatot építettünk ki -  akkor nagy 
dolog volt, hogy 25-ről 65-re emeltük a számítógépek 
számát az iskolában. Internet csatlakozást alakítottunk 
ki minden tanteremben, adatbázis-kezelő programot és

Székyné
dr. Sztrémi Melinda 

volt bolyais diák, 
tanár, igazgató
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órarend készítő programot készítettek a kollégáink, sa
ját fejlesztésben.

A tanulmányi munkát ebben az időben az jellemez
te, hogy 4,0-4,5 körüli átlaggal érkeztek az iskolába a ta
nulók. Itt az iskolai átlag tíz éven keresztül 4,2 körül 
mozgott és 90% körüli felvételi eredménnyel büszkél
kedhettünk.

Ha a nevelés színtereit nézzük, büszke vagyok a 
diák-önkormányzati munkára, amely hihetetlenül 
sokat fejlődött a diák-önkormányzati vezetőknek és 
a tanársegítőknek köszönhetően. Az iskola vezetője 
azt érezhette, hogy a diákönkormányzat vezetője va
lódi partner mellette. Ekkor jött létre az „Olvashat” 
diákújság.

Ami talán az egyik legfontosabb az életünkben a ha
gyománytisztelet és a Bolyai szellemiség ápolása. 1996- 
ban néhány tanártársammal és volt bolyaisokkal létre
hoztuk a Bolyais Öreg Diákok Egyesületét. Az 1997-98- 
as tanévben indult a „Bolyai Helikon”, amire máig 
büszke lehet Salgótarján iskolája, hiszen egyedülálló és 
példaértékű irodalmi újság országos szinten is. 2002 
decemberében, a Bolyai héten -  mikor Bolyai János 
születésének 200. évfordulóját ünnepeltük -, megalkot
tuk a büszkeségeink tablót, létrehoztuk az „Alma ma
ter Érmet”, amely a közösséghez tartozás jelképe a mai 
napig. 2005-ben Marosvásárhelyt létrejött a Bolyaik 
Szövetsége.

Bővítettük a profilunkat is. A kialakult szerkezet
ben az állandóság őrzésére törekedtünk, de az új igé
nyeket is figyelembe vettük. 2000-2001-ben idegenfor
galmi-ügyintézővel bővítettük az ötödéves képzésün
ket. 2002-2003-ban létrehoztuk a négy osztályos an
gol-magyar két tanítási nyelvű képzést. 2004-2005-ben 
kértük, hogy indíthassuk a hatosztályos angol-magyar 
két tanítási nyelvű képzést, de az akkori fenntartó nem 
támogatta. Most már van ez is. 2005-2006-ban felsőfo
kú idegenforgalmi szakmenedzser képzést indítot
tunk, a Budapesti Gazdasági Főiskola támogatásával.

Ez tehát a kosárból kiemelt néhány tény, adat, amely 
a tíz évet jelzi, de mi is a Bolyai. A Bolyai az, ahol érté
kek őrződnek és mentődnek át a túlsó partra, ahol új ha
gyományok teremtődnek, ahol új utakat tapos egy kö
zösség. Egy közösség, ahol büszkeség a múlt, az össze
tartozás. Egy közösség, amely megtart és visszahív; egy 
közösség, amely újra és újra erőt tud meríteni múltjá
ból, jelenéből.

Mit is jelent számomra a Bolyai? Számomra a Bolyai 
a kötődést jelentette, jelenti.

Mi alakítja ki az emberekben ezt a kötődést? Talán 
egy élmény, a hagyomány, a szertartások, egy vissza
térő dallam. De ez csak lassan, fokozatosan valósul 
meg. Akkor, gimnazistaként én nem gondoltam, hogy 
egyszer ez megfogalmazódik bennem. Lehet moso- 
lyogtató lett volna az, aki nekem hagyományokról, 
szertartásokról beszél. A diák nem szereti, ha hagyo
mányokkal példálóznak neki. A kamasz nem szereti a 
szertartásokat. Mi is utáltuk az egyenruhát, a sötétkék 
nyakkendőt, és morgolódunk: már megint ünnepség. 
Aztán gyorsan eltűnt a négy év. A szigorú korlátokat 
nehezen viselő középiskolás diákból, az önállóságot 
élvező, felszabadult egyetemista lesz. A kamaszból 
kezd felnőtt válni, és egyszer csak felhangzik valahol 
egy jól ismert, de elfelejtett dallam. Felvillan egy gesz
tus, megjelenik egy ismerősnek vélt arc, és hirtelen 
eszedbe jut egykori iskolád, felelevenednek az élmé
nyek, és megértesz valamit. Megérted, miért ragasz
kodtak a felnőttek, tanáraid a hagyományokhoz, mi
ért teremtettek hagyományokat neked. Belátod, hogy 
az embernek szüksége van a szertartásokra, mert erőt 
adnak az új utakon, és megérted, hogy egy dallam is 
jelentheti a kötődést.

Első éves egyetemistaként Debrecenben, tiszteletet 
parancsoló falak között tudtam meg, hogy kötődök a 
Bolyaihoz. Akkor, amikor a diákság által szervezett au
labéli „Ki nyer ma” játékon felhangzott Bartóknak a 
Kékszakállú herceg vára című művéből néhány ütem, 
AZ a néhány ütem. Akkor megálltam, mert nem lép
hettem tovább, mert lélekben a Bolyai aulájában áll
tam, és egy ünnepségen az iskola szignálját hallottam. 
Nem egy mű részletét a sok közül, hanem A SZIG
NÁLT, csupa nagy betűvel, ami akkor -  és ott értettem 
meg igazán -  az iskolát jelentette, az odatartozást. Az 
ünnepet, a hétköznapot, a hagyományt, a szertartást, 
az élményeket, az emberi kapcsolatokat, a barátokat, a 
szerelmet, az emberi kötődést, a tudást, a tiszteletet, 
az emberi méltóságot, egy közösséghez tartozást, egy 
szóval: a kötődést.

Én azt üzenem minden bolyaisnak a jelenben és a jö
vőben: ugyanígy élje át ezt a kötődést, érezze meg vala
mikor, és tudja, hogy ez a nagy család, a Bolyaisok csa
ládja, mindig befogadja.

Köszönöm szépen!
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Nincs múlt idő. A múlt nem múlik el. 
Megőrizzük, ahogy a rég leégett 
erdők virágporát a  tómeder 
iszapja. Ami volt, nem ér sohase véget: 
megszűnik és nem tud megszűnni mégse.

Kedves Vendégeink, 
Kollégáim, Tanítványaink!

Rakovszky Zsuzsa versé
nek egy részletét idéztem, 
hiszen a mai nap is bizonyí
téka annak, hogy a múlt nem 
múlik el. Nem vész el, mert 
megőrizzük, felidézzük s ta
nítványaink, valamint ifjú 
kollégáink által továbbörö-

Pálfalvai Zoltán kítjük.
igazgató Az elmúlt percekben isko

lánk 45 évnyi történelmén 
száguldhattunk végig diákjaink és intézményünk 
egykori igazgatóinak segítségével. Megpróbálták a le
hetetlent, hiszen évtizedeket kellett percekbe sűríte
ni. Közel ötezer diák és több száz tanár 45 év alatt fel
halmozott értékeit, eredményeit, rendezvényeit, kö
zös munkájának sikereit mutatták be. A múlt felidé
zésében segítettek a műsorban levetített filmek és se
gítenek majd az iskolatörténeti kiállítás fényképei is.

Kedves Tanítványaink!
Ajánlom figyelmetekbe a kiállítás tablóit. Hiszem, 

hogy nemcsak nekünk, tanáraitoknak, a volt kollégák
nak, esetleg egykori „bolyais” diákoknak jelentenek 
majd sokat, hanem nektek is, hiszen láthatjátok az is
kola megnyitását, a tantermek fejlesztését, tanár és di
ák sok közös programját. Lesznek olyanok is közietek, 
aki testvéreit, esetleg szüleit ismerheti fel egy-egy ké
pen, de mindenki betekinthet az elmúlt évtizedek min
dennapjaiba, ünnepeibe. Olyan lehet ez a kiállítás szá
motokra, mint egy időutazás, melynek segítségével az 
ember megragadja a múló idő egy szeletét.

A múlt felidézése után azonban most térjünk át 
legfrissebb eredményeinkre, új feladatainkra, hiszen

a múlt erőfeszítéseinek csak akkor van értelme, ha 
megtartjuk és továbbfejlesztjük az eredeti célokat, 
megtaláljuk az új kihívásokat.

Mit adunk tovább az eredeti elképzelésekből, cé
lokból? Tudást, ismeretet, eligazodási pontot? Lehető
séget a képességek maximális kifejlesztésére, a sze
mélyiség tudás általi képzésére? Az elmúlt évek ta
pasztalatai, eredményei azt mutatják, igen. Az elmúlt 
évtizedekben az intézmény alapítói által jól átgondolt 
célokat és feladatokat mindig szem előtt tartva, ám a 
kor aktuális kihívásaira érzékenyen reagálva munkál
kodott iskolánk mindenkori nevelőtestülete. Az ere
deti célkitűzésnek megfelelően, Bolyai nyomdokán 
haladva visszük tovább a hagyományokat, őrizzük az 
értékeket, újulunk meg minden egyes érettségi vizs
gát tett diákkal.

Iskolánk alapításától kezdve kiemelt feladatként 
jelölte meg a tehetséggondozást, a felsőfokú tovább
tanulásra felkészítést. Tanítványaink az érettségit kö
vetően szinte kivétel nélkül továbbtanulnak valami
lyen felsőoktatási intézményben. A hagyománynak 
megfelelően nem volt ez másként az elmúlt tanévben 
sem. A tanévzáró ünnepélyt követően négy osztály 
érettségi vizsgáját bonyolította le nevelőtestületünk. 
Eredményükre büszkék lehetünk, hiszen 4,29 érett
ségi átlagot értek el.

12.a 12.b 12.d 13.c
Átlag 4,38 3,73 4,46 4,53
Kitűnő 4 1 10 6
Jeles 3 2 2 6
dicséret 23 21 37 33

Tanár és diák 4, 5 illetve 6 éves közös munkáját di
csérik ezek a szép eredmények.

Az érettségit követően megkezdődött a pontszámí
tás és a várakozás időszaka, vajon kinek, mely felső- 
oktatási intézménybe sikerül majd bejutnia az elért 
érettségi-felvételi pontszámokkal. A végzősök felvéte
li aránya az elmúlt tíz évben 79-95% százalék között 
mozgott. A leérettségizett osztályok osztályfőnökei
nek beszámolója alapján a következő felvételi ered
ményeket érték el tanítványaink az elmúlt tanévben:
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12.a 12.b 12.d 13.c
érettségizett 25 23 35 23
jelentkezett 21 22 35 23
felvett 17 17 35 20

A négy osztály eredményének összesítése alapján 
elmondhatjuk, hogy ismét sikeres évet zárhattunk, 
hiszen 101 felvételizőből 89 jutott be a felsőoktatásba. 
Ez a jelentkezők 88%-a. Végzős tanítványainknak kí
vánom, hogy hasonló szép eredménnyel fejezzék 
majd be középiskolai tanulmányaikat.

S most a legfiatalabbakhoz fordulok, akik már az 
elmúlt héten birtokukba vették az iskolát. Ők a kezdő 
évfolyamos tanítványaink. Iskolánk nevelőtestülete, 
illetve a teljes iskolaközösség nevében sok szeretettel 
köszöntöm:

• a 7.b osztály 30 tanulóját, akik Árpádné Vincze 
Marietta tanárnő vezetésével kezdik el a tan
évet,

• 30 7.d-s tanítványunkat, akiknek Tóth Géza ta
nár úr az osztályfőnöke és

• a 9.c osztály 36 diákját, akik Czímerné Séber 
Darinka tanárnő irányításával kezdik meg kö
zépiskolai tanulmányaikat.

Iskolánk nevelőtestülete már az elmúlt héten el
kezdte a munkát, a tanév előkészítését. Intézmé
nyünk munkaterve hagyományainknak megfelelően 
bővelkedik iskolai és iskolán kívüli rendezvények
ben. A 45. tanévben a tanítás-tanulás folyamatát szí
nesítik majd az évforduló alkalmából megrendezésre 
kerülő vetélkedők, tanulmányi- és sportversenyek,

Bolyai Köri előadások. Az idegen nyelvek tanulását 
ebben az évben is segíti az angliai nyelviskola, a fran
cia diákcsere és a nyári német nyelvi tábor. A történe
lem munkaközösség sikeres pályázaton nyert 1,7 mil
lió Ft-t, így erdélyi körutazáson vehet részt 60 fő a 7. 
évfolyamról.

Végül, de nem utolsó sorban nevelőtestületünk 
személyi változásairól szeretném tájékoztatni iskola
közösségünket. GYES-ről tér vissza közénk Batkiné 
Tótok Katalin magyar-angol szakos tanárnő, erősíten
dő a két munkaközösség munkáját. Új kollégák is ér
keztek ebben a tanévben: Simonné Tóth Krisztina an
golt, Hegedűs Krisztián földrajzot és angolt, valamint 
Kancsulik Ákos testnevelést fog tanítani intézmé
nyünkben. Valamennyiünk nevében eredményes 
munkát és sok sikert kívánok nekik.

Kedves Tanulóink, Kollégáim!
Az elmúlt egy órát intézményünk történelmének 

felidézésével, a múlt emlékeinek életre keltésével töl
töttük, tisztelegve az alapítók és az itt munkálkodók 
előtt. De szeptember elseje van, ami az iskolák, tanár 
és diák számára mindig az új időszámítás kezdete. 
Gondolataink lassan megtelnek a jövő feladatainak 
tervezésével, az előttünk álló kihívásokra való felké
szüléssel. Ez az emberi élet és az iskolai élet rendje is. 
Előre nézünk, tervezünk, ütemezünk, készülődünk, 
továbblépünk az úton, őrizzük a hagyományokat és a 
megújulás vágya hajt előre.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében a 2011/2012- 
es tanévet megnyitom.
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.. az van igazán megörökítve, amit em lékezetünkkel hívunk elő.”

Azoknak a kollégáknak az emlékét, akik már nem lehetnek közöttünk, a lelkűnkben őrizzük. 
Szeretnénk, ha diákságunk, és az iskolában megforduló ember is tudna róluk. Ezért hoztuk létre az iskola be

járata mellett található In memoriam-falat.

Dani Istvánné (1915-2007)
gyakorlati oktató 1966-1975
óraadóként szakoktató 1975-1980 

Gyarmati Attila (1968-2008)
biológia-kémia 1990-2000

Antal Gáborné (1931-2008)
matematika-fizika 1970-1987

Tolnai Gábor (1949-2008)
matematika-fizika 1974-1984,

1989-2008

Fegyveres Zsigmond (1926-2008)
magyar-történelem 1966-1986

Dr. Fabulya László (1927-2009)
igazgató 1966-1968
magyar-történelem 

Dr. Dobány Irén (1932-2009)
biológia-kémia 1969-1990

Dr. Peák Istvánné (1941-2011)
matematika-fizika 1972-1998
óraadóként matematika 1998-2002

17



Ünnepi tanévnyitó - In memóriám m
A 40. évforduló alakalmából az iskola új hagyományt teremtett.

Nagy tanáregyéniségekről tantermeket neveztünk el. E hagyomány folytatásaként 
a 45. évforduló alkalmából újabb termek kaptak nevet.

Három terem három emlékezetes tanárelődünk nevét fogja viselni.

Dr. D obány Irén
(1932 -  2009)

1932. január 6-án született 
Hajdúnánáson. Biológia-ké
mia szakos tanári diplomáját 
a Debreceni Tudományegye
temen kapta. Szakmai igé
nyességét és felkészültségét 
fémjelzi, hogy biológiából 
doktori címet szerzett.

Szaktanári munkáját Haj
dúnánáson kezdte, majd né
hány évig a balassagyarmati 
Balassi Bálint Gimnázium
ban és a salgótarjáni Madách 
Imre Gimnáziumban tanított.

1969-től nyugdíjba vonulásáig, több évtizeden keresz
tül a Bolyai János Gimnáziumban dolgozott, mindkét 
szaktárgyát magas fokú szakmai igényességgel tanította.

• Nevéhez fűződik a kémia előadó és labor kialakí
tása, felszerelése és működtetése, a kísérletezésen 
és szemléltetésen alapuló oktatás érvényesítése.

• A kémia munkaközösség vezetőjeként évtizede
ken át irányította a szakmai munkát, tantárgy
gondozói tevékenysége az alábbi területeken ér
vényesült:

o  a tanórai és tanórán kívüli munka megszer
vezése, irányítása, segítése 

o  a versenyszellem felébresztése, a tehetséges 
tanulókkal való foglalkozás megszervezése 
(szakkörök, versenyfelkészítők, tantárgyi ver
senyek, Irinyi Kémia Verseny, OKTV stb.) 

o  iskolai, tantárgyi dokumentumok megalko
tása (tagozatos, fakultációs tantervek, labo
ratóriumi jegyzet)

o  a tantárgyi belső ellenőrzési és értékelési 
rendszer kidolgozása, a félévi és év végi 
vizsgarendszer működtetése 

o  a megyei kémia munkaközösség munkájá
ba való aktív közreműködés (bemutatóórák 
megtartása, tankönyvek véleményezése)

Dr. Dobány Irén

o  tanítást elősegítő tablók, makettek, kísérleti 
eszközök készítése.

• Figyelmet fordított az iskolán kívüli kapcsolatok 
kialakítására és fenntartására (Megyei Kórház, 
Állatkórház, KÖJÁL)

o  az iskolának lehetősége nyílt az intézeti 
eszközök, műszerek használatára, speciális 
anyagszükséglet beszerzésére, kihelyezett 
szakköri foglalkozások megtartására.

• Évtizedeken át tanárelnöke volt a Bolyai Tudo
mányos Diákkörnek.
A tanítványok sokaságát nevelte tudományos 
gondolkodásra, önálló kutató munkára, tömör, 
logikus, élvezetes, szemléltetésen alapuló elő
adásmódra.

• Diákjai közül sokan az Ő indíttatására váltak is
mert és elismert szakemberré itthon és külföl
dön (orvosok, vegyészek, egyetemi tanárok).

• Eredményes szaktanári munkáját számtalan me
gyei és országos versenyeredmény, sikeres egye
temi felvételi tükrözi.

Mit kaptunk, mit tanulhattunk Dobány tanárnőtől?

A tanítványok: megbízható tudást, emberi tartást, 
tisztességet, a munka iránti alázatot és fegyelmet, a 
szellemi erőfeszítésre és kitartásra való képességet.

A kollégák: Az ismeretek átadása mellett a nevelés 
fontosságának erősítését, az alapvető nevelési elvek 
és értékek megőrzésére való törekvést, a tanítványok 
szeretetét, a meggyőzésen és nem a legyőzésen ala
puló személyiségformálást, magas fokú hivatásszere- 
tetet és pedagógiai érzékenységet, a világra való nyi
tottságot, a közügyek iránti érdeklődést.

Dobány tanárnő élete, életvitele példaértékű. Nagy 
formátumú tanárként, gazdag személyiségként marad 
meg emlékezetünkben.

Méltán viseli a kémia előadó és labor egykori meg
álmodójának és megalkotójának nevét.
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Dr. Peák Istvánná
(1941 -  2011)

Dr. Peák Istvánná

Dr. Peák Istvánná (Bácskay 
Mária Irén) 1941. július 24-én 
Budapesten született igazi peda
gógus család gyermekeként: 
nagyapja és édesapja is elismert 
középiskolai tanár volt. A min
denki által ismert Jutka nevet 
apai nagymamája után kapta, 
amiben bizonyára közrejátszott 
az, hogy a háború évei alatt je
lentős részben nagyszülei nevel
ték. A háború vége után a család 
Salgótarjánba került. Itt édesap
ja, Bácskay János az akkori Ma

dách Gimnázium, majd a megalakuló Új Gimnázium, a ké
sőbbi Bolyai János Gimnázium legendás tanára lett.

Iskoláit az első osztálytól érettségiig Salgótarjánban vé
gezte. 1959-ben sikeresen felvételizett a szegedi József Atti
la Tudományegyetem Természettudományi Karára, mate
matika-fizika szakra. Itt ismerkedett meg Peák Istvánnal, az 
egyetem fiatal oktatójával, aki életre szóló társa lett: 1963- 
ban házasodtak össze, 1965-ben pedig megszületett leány- 
gyermekük.

Az egyetemről, melyet kitűnő minősítéssel végezett el, 
azonnal állásajánlatot is kapott. Ő azonban úgy gondolta, 
hogy egy tudós elég egy családban -  és a katedrát választot
ta. 1972-ig a szegedi Móricz Zsigmond Általános Iskola ta
nára volt. Ezekre az évekre is nagy szeretettel emlékezett 
annak ellenére, hogy mindig is középiskolában szeretett 
volna tanítani.

1972-ben elveszítette édesapját, Bácskay Jánost. Az ő 
megüresedett helyén szívesen látták a salgótarjáni Bolyai Já
nos Gimnáziumban. Döntésében közrejátszott az is, hogy 
férje, Dr. Peák István is kapott állásajánlatot a városban, az 
éppen akkor induló főiskola matematika tanszékén. A csa
lád úgy döntött, hogy Szegedről Salgótarjánba költöznek.

„Peák tanárnő” -  ahogyan évtizedek óta tanítványai 
emlegetik -  nagy kedvvel és megfelelési vággyal vetette be
le magát a munkába: egyrészt édesapja helyén kellett bizo
nyítania, másrészt végre azt csinálhatta, amit igazán szere
tett volna: középiskolában taníthatott matematikát.

Az elkövetkező évtizedekben úgy vált ő is legendás ma
tematika tanárrá, hogy egyszerre volt tudóstanár és érző

szívű osztályfőnök, érettségire, versenyre, tudományos di
ákkörre felkészítő tanár.

Híres volt következetességéről, a gyerekekhez való mér
hetetlen türelméről, s maximalizmusáról, mellyel minden 
egyes órájára készült.

Tanítványaiként bámultuk precizitásáért, pontosságá
ért, ami még a legfárasztóbb tanítási napok utolsó óráin is 
jellemezte.

Hamarosan diákjai versenyeredményei és sikeres felvé
teli vizsgái jelezték, hogy a Mester és tanítványa munkája 
nem hiábavaló. A '80-as-'90-es években ő vezette a matema
tika B fakultációs csoportokat a Bolyaiban, melyekre mindig 
a legelszántabb „matekos” diákok jelentkeztek, akikkel aztán 
100%-os felvételi eredményt ért el. Ezekben a csoportokban 
diák és tanár ugyanazért dolgozott: a magas szintű matema
tika tudás megszerzéséért. Ezt azonban diákjai nem érezték 
verejtékes munkának, Peák tanárnő élvezetes előadásmódja, 
világos, logikus magyarázatai, az órákon mindig megnyilvá
nuló humánuma és a matematika szeretete miatt.

Munkatársai részéről is nagy megbecsülés, tisztelet és 
szeretet övezte, a tantestület meghatározó tagja volt. Finom 
humorával gyakran gazdagította közös programjainkat.

1997-es nyugdíjba vonulásáig (egy évig még azután is) 
a matematika munkaközösség vezetője volt.

Munkájáért többször kapott Miniszteri dicséretet és 
számos elismerést:

-  1982-ben az iskola vezetése kiváló munkáját Bolyai 
Emlékplakett és Díszokirat kitüntetéssel ismerte el.

-  1998-ban megkapta a gimnázium Bolyai János Alapít
ványának legrangosabb kitüntetését, a Bolyai Emlék-ér
met, amelyet a Kuratórium a hosszú időn át kiemelkedő 
munkát végző pedagógusoknak adományoz.

-  2000-ben a Bolyai János Matematikai Társulat Beke 
Manó emlékdíjjal tüntette ki a matematika oktatásában 
és népszerűsítésében hosszabb időn át végzett kiváló és 
eredményes munkájáért.

-  2001-ben a Salgótarján Közoktatásáért díjat vehette 
át több évtizeden át tartó kimagasló munkája elismerése
képpen.

Óráit mindig a 7-es teremben tartotta, mely a továbbiak
ban is méltán őrzi emlékét az igényes, logikus természettu
dományos gondolkodást közvetítő, széleskörű műveltség
gel rendelkező, empatikus pedagógusnak.
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Tolnai Gábor
(1949 -  2008)

1949. március 3-án szüle
tett a Zemplén megyei 
Erdőbénye községben.

A Sárospataki Rákóczi 
Gimnáziumban érettségizett 
1967-ben orosz nyelvi tago
zaton. Egy év sorkatonai 
szolgálat után 1974-ben a 
Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetemen matematika-fizi
ka szakos tanári diplomát ka
pott. Még ebben az évben 
megházasodott, felesége 
szintén középiskolai tanár 

végzettségű és három leánygyermekük született.
Tolnai tanár úr 1974 szeptemberétől -  egy rövid meg

szakítástól eltekintve -  dolgozott intézményünkben.
Szakmailag jól felkészült nevelő volt. Szaktárgyai 

közül elsősorban a fizika, annak is a gyakorlati, kísér
leti része iránt érdeklődött. Rendkívüli érzéke volt a 
demonstrációs kísérletek, valamint a tanulókísérletek 
összeállításához.

A hatosztályos gimnáziumi képzés 7. és 8. osztályá
ban a gyermekek matematikai képzettsége alacsony 
ahhoz, amit a fizika tanítása igényelne. Éppen ezért ki
dolgozott és kipróbált ezen évfolyamoknak a fizika 
megtanítására olyan módszert, mely kevés matemati
kát igényelt és mégis eredményesnek bizonyult. Legin
kább a fénytanban elért módszertanára volt büszke.

Tolnai Gábor tanár úr azok közé tartozott, akiknek 
a fizika nemcsak szakmája, hanem hobbyja, játéka is 
volt.

„Én, mikor dolgozom, azért kapom a fizetésem, 
mert csak játszom” -  vallotta. A fizika tanításában 
„testre” szabta a tananyagot. „Csak másképpen kell fel
vezetni, előadni” -  mondta, így mindenki élvezte a tan
anyag tálalásának módját.

Empatikusságából, illetve mély szakmai tudásából 
eredt a tehetségek felfedezése. Idejekorán észrevette a 
lappangó tehetséget, így a tudásra szomjas diákok előre 
kigondolt ütemezésben kapták a tananyagot és az ah
hoz kapcsolódó legfrissebb tudományos eredményeket. 
Számos tanítvány indult különböző versenyeken, jó

eredményt érve el ezeken. Érettségiző diákjai közül so
kan választották a fizikát felvételi tárgyuknak. Az ered
ményesen végző tanítványok közül többen az egyetemi 
oktatásban vagy a magas szintű fizikakutatásban he
lyezkedtek el, illetve megtalálhatók a tudomány szinte 
minden területén nemcsak bel-, hanem külföldön is.

Tudását folyamatosan fejlesztette, továbbképzések
re járt. Nyitott volt az új kezdeményezésekre. Kirándu
lásokat szervezett tanítványai számára olyan helyekre, 
amelyek a fizikával kapcsolatosak (pl. Solt, Paks, Mű
szaki Egyetem, üzemek). Ezen kívül fizikatanári anké
tok aktív résztvevője és szervezője volt.

Érdekelték a mérnöki és mindenféle technikai tu
dományok. Hosszú éveken keresztül vezette iskolánk 
audiovizuális technikai központját. Ezt a feladatot 
nagy ügyszeretettel, kezdeményező készséggel látta 
el. E téren szakmai tudása kiemelkedő volt. Amit a 
technikában használni lehet, ő azt mind kipróbálta és 
használta. Felelős gondot fordított arra, hogy az isko
la technikai eszközállománya optimálisra gyarapod
jék, segített a beszerzésben, az eszközök felújításá
ban, karbantartásában.

Oktatómunkája mellett a nevelő munkában is ered
ményesen helytállt. Többször volt osztályfőnök, illetve 
a hatosztályos képzés bevezetésében osztályfőnök
ként és szaktanárként is úttörő munkát végzett.

Három éven át igazgatóhelyettesi feladatot is ellá
tott.

Tolnai tanár úr egyenes, őszinte, ugyanakkor alkal
mazkodni tudó, a közösség érdekeiért cselekedni kész 
ember volt. Jó  kedélyű, szellemes kollégát, tanárt is
merhettünk benne, akinek legendás humorérzéke sok
szor segített a legnehezebb helyzetekben is. Emellett a 
tantestület konstruktív tagja volt, véleménye, gondola
tai mindig segítették az iskolai munkát.

Eredményes munkájáért 1979-ben megkapta isko
lánk Bolyai Kitüntető Okiratát.

Emberi kapcsolataiban, tanár-diák kapcsolatban 
Kodály Zoltán mondását magáénak vallotta:

„Két ember között a legrövidebb út egy mosoly.”
Gazdag életútja, iskolánk iránti elkötelezettsége és a 

fizika tárgy iránti mérhetetlen szeretete és elhivatottsá
ga alapján a fizika terem méltó névadója.

Tolnai Gábor
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