A 12. évkönyv elé!

Eltelt negyedszázad
Iskolai hagyományaink szerint kétévente évkönyvbe összegezzük az intézmény legfontosabb
eseményeit, eredményeit.
A mostani, az iskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából megjelent kiadvány az iskolatör
téneti összegzés mellett három év történéseit foglalja magában a teljesség igénye nélkül.
Nem vállalkozhatunk arra, hogy akár a 25 év krónikájában, akár a 3 év adatainak tükrében minden
nemes törekvést, kezdeményezést, kísérletet, eredményt bemutassunk.
Csupán azt szeretnénk, ha az iskola negyedszázados története érzékeltetné azt a szellemi folya
matosságot, amit a gimnázium vezetése, tantestülctcéstanulóifjúságaképviseltés képvisel napjainkban
is.
Alapelvcink egyike, az iskola múltjához és jelenéhez kapcsolódó értékek megismertetése,
megőrzése és továbbfejlesztése. Ennek az ad aktualitást, hogy az előttünk tornyosuló intézményi szintű
gondok megoldásában talán segíthet a múlthoz kapcsolódó tudatos és érzelmi kötődés, a már többezres
bolyais táborhoz való tartozás érzése.
Történelmi léptékkel mérve a 25 év nem olyan nagy idő, de emberi és intézményi mércével
számítva már jelentős.
A 25 év alatt mintegy 3000 érettségiző diák hagyta el az alma matert és több mint száz tanár
formálta az iskola arculatát, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetét mondani.
Közülük remélhetőleg sokan érdeklődéssel lapozzák át az évkönyvet.
Kérésünkre az eltelt 25 év történetének megírására Herold László vállalkozott, aki 19 évig
iskolaigazgatóként irányította az intézményi munkát, s aki talán a lcgilletékescbb a visszaemlékezésre
és az elmúlt időszak krónikájának megírására.
Munkáját az iskolai események személyes átélése, az iskolatörténcti dokumentumok és a kollé
gákkal, diákokkal történő beszélgetések segítették.
Az összegzésből kitűnik a gimnázium képzési és nevelési arculata, egy olyan iskolakoncepció,
amelynek pillérei az értékközvetítés, az eredményesség, a múlt értékeinek megőrzése mellett a
folyamatos megújulás és útkeresés is.
De a 25 év talán történelmi mértékkel mérve is figyelemre méltó.
Néhány évtized múlva utódaink az iskola eddigi történetéből is rekonstruálhatják a legfontosabb
társadalmi történéseket, hiszen mindaz, ami a társadalomban történt megérintette a közoktatást és
éreztette hatását az iskolai munka minden területén.
Az egyetlen központból vezérelt iskolairányítás most ismerkedik a demokratikus működési
elvekkel, a pedagógiaielmélet és gyakorlat pluralizmusával és alternativitásával, amely egyaránt jelenti
a változatos iskolaszerkezetet és a választható értékeket.
A centralizált oktatásirányításon az első rést az 1985. oktatási törvény és a folyamatos fejlesztés
koncepciója ütötte. E lényegében feltételszabályozó, jogi garanciákat biztosító törvény alkalmazása
során ismertük fel, hogy nem elegendő az iskolai önállóság biztosítása, az iskola demokratizálása és
a/, ellenőrzés társadalmasítása is szükséges.
A jövő, de talán már egy kicsit a jelen is az iskola feletti hatalom gyakorlásának megosztása a
központi hatalom, a helyi önkormányzat és igazgatás, az iskolavezetés, a tantestület, a szakmai szervek,
a szülők és a tanulók között.
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Az űj társadalmi modell mellett egy teljesen új pedagógiai, oktatáspolitikai koncepció és ennek
helyi kidolgozása szükséges, amelyhez az első lépéseket éppen az újra fogékony innovatív iskolák
tehetik meg.
Az iskolatörténeti áttekintésből, valamint a 3 év legfontosabb eseményeit bemutató írásokból
talán kirajzolódnak ilyen irányú szándékaink és törekvéseink.
Az ünnepi évfordulóra megjelenő évkönyvet ezúton ajánlom minden kedves kolléga, tanítvány
és az érdeklődő olvasók szíves figyelmébe.

dr. S za b ó István n á

igazgató
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AZ ELMÚLT IDŐ NYOMÁBAN
(Emlékezésféle iskolánk 25 esztendejéről)
A zongorái befutja a borostyán,
s a gyerekkori házfalát
szélmállasztja a naplemente.
És mégis, mégis szakadatlanul
szemközt a leáldozó nappal
mindaz, mi elmúlt, halhatatlan.
(Pilinszky J.)

Körülmények
Lassacskán clkoptalolt lépcsőfokok jelzik a 25 esztendőt. Munkába igyekvő diákok ezrei, tanárok
sokasága, szülők, ismerősök, vendégek, barátok, boldogan elégedettek és magukban keserű panaszko
dik, segíteni szándékozók és hivatali munkatársak alkalmi látogatókként vagy állandó munkatársként
járták és járják két és fél évtized óta a Bolyai gimnáziumba vezető száz egynéhány lépcsőt. S az épület?
Ezt Magyar Géza építész álmodta üvegbe és betonba. Az 1966-ban még játékosan bizarr alaprajzúnak
tartott, egyszerre vidám és családias meg hideg és az emeleten oly súlyosnak érzett épülettömb azóta
megszokott, kellemes munkahelye lett diáknak, tanárnak.
A 60-as évek építkezési lázában a városközpont még meglévő házai furcsa hangulati ambivalen
ciával egyszerre emlékeztettek a szegény-gazdag Salgótarján nagyközségből várossánövőtclepiilésére,
ahol egyidőben volt jelen a szegénység, a dohszag, a zsúfolt „Belgium” kolóniaszerű szegénysége és
az 1-2 emeletig nyújtózkodó gazdagodás polgári kívánsága; másfelől ugyanezek a házak zavaróak
voltak magukban hordva már egy érdekesen újszerű város alakulásának ígéretét, tudva, hogy a születő
műemlék nélküli város igazán várossá alakulása magukat otthon érző jó közérzetű munkás, köztiszt
viselő, kisiparos, kereskedő, értelmiségi polgárok teremtő és megóvó településévé több évtizednyire,
talán fél évszázadnyira van még ezektől az építkezni kezdő 60-as évektől.
Mert sajátosan érdekes ennek a városnak nemcsak a társadalmi szerkezete, a tempósabb léptekkel
haladó urbanizálódási folyamata, de mcgcélzottan határok közt mozgó értéktudata és értékrendje is (ha
ezt egyáltalán homogén valaminek lehet tekinteni). Mindenesetre az évtizedeken át kitapintható
volt,hogy az 50-cs évek bányászvárosa a 60-as évektől munkásvárosnak kondicionált leegyszerűsített
- de sugallt - (ki tudja miért?) értéktudat határozottan fékezte a legjobbszándékú városszépítési tanácsi
elgondolások ellenére is az összetett érlékrendű szellemet, hagyományt vagy éppen jó közérzetet áhító
vágyat, amely ezt a várost polgárai által igazán várossá tehette volna.
Az „1000 értelmiségit Salgótarjánba” : a duzzadó város szükséglete, az ipari termelés, a közgaz
dasági működőképesség feltétele. Az elgondolás állandósításának, folyamatosságának része volt s ma
is az: megfelelő iskolahálózat kiépítése.
Az 1961-cs oktatási törvény s az akkortájt demográfiai okokból szétfeszülni akaró iskolafalak
egyaránt közrejátszottak abban, hogy Salgótarjánban bővüljön az iskolahálózat mennyiségileg, s
egy-cgy iskolatípuson belül tartalmilag is szélesedjék a kínálat is. Az oktatási törvény az iskolatípusok
rendszerét is átalakította.
A technikumok megszüntetését követően a középiskolai rendszer furcsán föllazított struktúrává
alakult. (A gimnázium 5+1-es gyakorlati oktatással kiegészítve, a szakközépiskola 4+2-es foglalkoz
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tatással; ez igazán ebben a kezdeti formájában semmire sem volt jó, a szakmunkásképzésnek a
korábbinál Ígéretesebb formája.)
Ebben a tartalmilag át nem gondolt oktatási-nevelési struktúrában növekedő tanulólétszám
közepette született meg a gondolat: a gimnázium-szakközépiskola szimbiózisában vergődő Madách
gimnázium és szakközépiskola mellett létre kell hozni egy „tiszta profilú’’ gimnáziumot, amely
elsősorban a jövendő értelmiség és alkalmazotti réteg felsőoktatásra előkészítő iskolája lenne.
Tehát egyfelől adva volt egy közép- és hosszabb távra tervező szándék, másfelől viszont adva
volt egy néhány évtizedes, bizonyos városias elemekkel működő ipari település, amelynek labilis
megtartóereje kimondva-kimondatlanul mindmáig gondot okoz a városhoz érzelmileg kötődés és
társadalmi cselekvőkészség belső igénye, valamiféle polgáriét kialakulása dolgában.
A kapuit 1966-ban kitáró új gimnázium vezetésének és tantestületének mindezzel úgy kellett
számolnia, hogy,néhány esztendő alatt érlelődnie kell a gimnázium falai között annak az erőnek, amely
nemcsak a szellemi önfenntartásra képes, de tud olyan szellemi-lelki-tudati-érzelmi értékrendet kiala
kítani, amely direkt vagy valamilyen áttételes formában egyik forrásvidéke lehet az ingergazdagabb,
értéktartalmasabb városi létnek. Az 1961-es oktatási törvényt követő időszak a középiskolákat általá
ban, Salgótarján középiskoláit különösképpen fölkavarta. Az egyre erőteljesebben urbanizálódó város
ban a családok jelentős részénél nehezen alakult az új életformához adekvát illeszkedő iskolázottsági
irányokban való eligazodás. És az iskolák is keresték helyüket. Bármennyire átformálódott, a szakmi
nisztériumok által támogatott szakmunkásképzés látszott a legstabilabbnak. A kettős profilú iskolák
(gimnázium+szakközépiskola) helyzete volt a legnehezebb, mert igen rövid idő alatt kiderült azok
életképtelensége, s ez létbizonytalanságot, rossz közérzetet hozott létre tanárban, diákban egyaránt.
A gimnázium, mint hagyományos középiskolai forma, bár számos szerencsés és szerencsétlen
változáson volt kénytelen átvergődni, alapjában egyértelmű célkitűzésekkel fogalmazhatta meg prog
ramját. Ezt megelőzően az új gimnázium vezetésének és tantestületének azonban alapvető feladatokat
kellett megoldania.

Az „új gimnázium” -ból Bolyai János Gimnázium lesz (1966-1969)
Az első tanév - az átadás késése miatt - csak 1966. szeptember 5-én kezdődhetett meg. A
megnyitóra fénybe öltözött iskola gyönyörű aulájában ünneplő, boldog szívvel élhette át nevelő és
tanuló, szülő és meghívott vendégsereg a világoskék selymen fehéren világító, Antigoné tragédiából
kikiáltó üzenetet:
„Sok van, micsodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb' 1
Az ünnep pompájában, az ünnep kicsit mámoros eufóriájában is pontosan tudta azonban az
iskolavezetés, a tantestület és a diákság jórésze; hogy igen nehéz feladatok megoldása vár mindannyiukra. A 10 éves évforduló évkönyvében erről így szól a visszaemlékezés: ,A szép, modern iskola
főépülete üresen került átadásra, a tanév első napjaiban tehát be kellett bútorozni, fe l kellett szerelni.
A takarításban és a költözködésben iskolánk minden pedagógusa és diákja lelkesen részt vett. Az
építkezés tovább folyt, a tornaterem átadására decemberben került sor. Az első időszakban energiáink
zömét az alapvető felszerelés biztosítására, az oktató-nevelő munka tárgyifeltételeinek megteremtésére
fordítottuk. (Étkeztetés megszervezése, a konyha, a műhelyek berendezése, a tornaterem fölszerelése,
a könyvtár megalapozása stb.) Ezt követően került sor az audiovizuális eszközök beszerzésének
megkezdésére". A tárgyi szükségletek előteremtése, a működés megindításának igencsak embert
próbáló munkája mellett az igazi nagy feladat az iskola szellemiségének, szokásrendjének, követel
ményrendszerének, társadalmi tartásának kialakítása volt.
A 15 osztállyal induló, meglehetősen heterogén embercsoporttal el kellett tudni fogadtatni az
iskolavezetésnek és tantestületnek egy viszonylag egységes, rugalmas, de következetes életrendet.
Ennek első lépéseként az iskolavezetés és a tantestület egy, az indulás követelményeinek megfelelő
nevelőtestületi karakter kialakítását kezdte meg. Az igazgató megfogalmazta követelmények, a testületi
megbeszélések, a munkaprogramok egyeztetése, és mindenekelőtt egy értékes iskola kiépítésének
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közös szándéka segített abban, hogy néhány év alatt az „új gimnázium” jegyzett iskola lett a városban,
a megyében. S ami ennél emberileg fontosabb, a tanárok és tanulók többsége azonosult a részben
kijelölt, részben közösen kialakított teendőkben, s hozzá kezdhetett azoknak a hagyományoknak a
kiépítéséhez, amelyek közérzetmeghatározók, s melyek nélkül aligha képzelhető el értelmesen alkotó,
jó hangulatú közösség.
Ezen az úton meghatározó lépés volt nevelőtestület és ifjúság számos megbeszélésének, vitájának
végeredménye: a névadó Bolyai János személyének kiválasztása.
Az iskolavezetés, a nevelőtestület és a tanulóifjúság közös szándékának keresztülvitele az
iskolavezetés szívós, következetes munkája eredményeképpen sikerrel járt, és így a Nógrád Megyei
Tanács VB. 1968. december 16-i 167/1968. sz. határozatában engedélyezte, hogy iskolánkat Bolyai
Jánosról, az Erdély szülötte, egyetemes elméjű, a lérgeomeirját új irányba vivő, zseniális, de korában,
s mégsokáig meg nem értett nagyszerű gondolkodójáról nevezzük cl.
A névadó ünnepségre meghívott, de akkor már beteg s az utazást nem vállaló Németh László ma
már ereklyeként őrzött levélben köszöntötte iskolánkat. (A levél teljes szövege megtalálható Nemeik
László: Megmentett gondolatoké, kötetének 601-602. oldalán - Magvctőés Szépirodalmi Könyvkiadó
1975.)
A Magyar Tudományos Akadémia tudós Bolyai-kutatója, dr. Sarlóska Ernő professzor úr és dr.
Toró Tibor Bolyai szakértő, a temesvári egyetem professzora szaktanácsaikkal, tanulmányaikkal és
Bolyai dokumentumok fénymásolataival tetemesen gazdagították iskolánk névadójának szellemi és
tárgyi hagyatékának alapjait.

Bontakozó évek (1969-1979)
A tanévek tartalmát egymástól nem válaszlják cl éles határok, hanem egyszerűen arról van szó:
megközelítően három esztendő volt szükséges ahhoz, hogy az alapokra erőteljesebb programú, na
gyobb kínálatú és követelményeiben tovább szilárdított iskola épülhessen. Az új, kibővült, két igazga
tóhelyettessel dolgozó iskolavezetés a tantestülettel együtt az iskola három év alatt kialakított érték
rendjét véve alapul, hosszabb távra igyekezett megformálni a pedagógiai és gazdasági terveket. Bár az
elmúlt 25 esztendő talán egyetlen tanéve sem volt zavartalan a hirtelen, váratlanul ránk törő gazdasági
gondoktól (tetőbeázás, fölvezető lépcső elmozdulása, megroppant tartó vezérgerenda, csőtörések,
fűtőberendezés clkorrodálódása miatt annak halaszthatatlan cseréje stb.), mégis alapvető feladatunknak
tekintettük a pedagógiai munka minőségének fejlesztését. Közös erővel ki kellett alakítanunk azokat a
szellemi műhelyeket, amelyek lehetővé tették az elmélyültebb és eredményesebb nevelői, tanári
tevékenységet. Alapelvnek tekintettük a tanár személyiségének, emberi autonómiájának szellemi
értékeket közvetítő, széles horizontú megvalósítását. Fontosnak és kívánatosnak tartottuk, hogy min
denkit, akinek értelmes, az iskola ügyét fejlesztő, előrevivő gondolata, javaslata, terve, elgondolása
van, az bele is kerüljön az iskola vérkeringésébe, hogy azt a szükségletek szerint pénzügyileg is segítsük.
E program első éveiben egyszerre kellett létrehoznia színvonalasabb szaktárgyi oktatómunka
tárgyi feltételeit és azokat a szellemi alkotó csoportokat, melyek a tanári személyiségekkel harmóniában
az együttműködés, a természetes munkamegosztás munkahelyei is lettek. Ezek voltak a munkaközös
ségek.
A „bontakozó évek” első szakaszában sikerült elég nagy ütemben kialakítanunk a kabinetrendszerű oktatást. A természettudományos előadótermeket laborokkal egészítettük ki. Az egyéb tudo
mányágak részére szaktantermeket hoztunk létre. A korábban gyakorlati oktatás céljait szolgáló
tanműhelyből három kis szemináriumi helyiséget; nyelvi termet alakítottunk ki.
1969-70-ben átszervezéssel elkészült könyvtárunk mai alapformája: egy szabadpolcos raktáro
zó-kölcsönző helyiség és kellemes olvasóterem. Megkülönböztetett gondot fordítottunk és fordítunk a
szaktárgyi munkaközösségek egyeztetett fejlesztési programjával arra, hogy könyvtárunk gazdagítássára a beszerzési költségvetésnek jelentős hányadát fordítsuk. Nevelőközösségünkkel egyetértésben
igen fontosnak tartjuk ezt azért, mert a kisváros adta lehetőségek között ezt a megfelelő koncepcióban
kiépített könyvtárt tekinthetjük a legalapvetőbb s hosszú távon is gyümölcsöző ismeretforrásnak.

9

(Azóta is folyamatosan figyeljük a könyvtár mennyiségi és minőségi forgalmát, s a tapasztalatok szerint
is a tanulóifjúság legfontosabb és leggyakrabban használt forrás vidéknek az iskola könyvtárát tekinti.
Ennek az igénynek és gyakorlatnak kialakítása a függetlenített könyvtárosunk s a vele együttműködő
szaktárgyi szaktanári tevékenység minden elismerést megérdemlő könyvtárpedagógiai munkájának az
eredménye.)
1971-ben audiovizuális technikai központot szerveztünk. Ennek feladata a szaktanári munka
intézményesített ellátása, segítése, az eszközök kisebb méretű szervízelése is volt. A minden szakterü
letről begyűjtött médiák a korábbinál-szervezettebb, lényegesen jobb ellátást biztosítottak.
1968-69. tanévben - még nem hivatalosan engedélyezetten, inkább kísérleti jelleggel - megkezd
tük a matematika szakosított tantervű oktatást egy tanulócsoporttal. A további években kemény, gondos
szaktanári és iskolavezetési munkával fokozatosan kiépítettük a szakosított tantervű - gyakorlatilag
megyei beiskolázásra támaszkodó - osztályok, tanulócsoportok rendszerét. Egy-egy ilyen csoportot
működtettünk egyenként 16-18 tanulóval matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, oroszból és
angolból.
Az iskola feladatkörének kiszélesedését meghatározták az 1972-től szinte az új tantervek beve
zetéséig egymást követő határozatok, utasítások (1972-es párthatározat, minisztériumi utasítások a
tananyagcsökkentésről, tankönyvi reformtorzók, a feladatlapok áradata stb.).
Már 1969-től látható volt, hogy a tanári individuum, a pedagógiai önmegvalósítás, a szaktárgyi
nevelő-oktató munka az egyre összetettebbé váló feladatok rendszerében szükségessé válik a szakte
rületek belső munkamegosztásának feszes rendű létrehozása és működtetése is. így a szaktárgyi
munkacsoportok számbavéve a szakmai intézményi feladatokat, körültekintő gondossággal megszer
vezték, s mind a mai napig eredményesen végzik a szaktárgyhoz kapcsolódó és az egész intézetre
kiterjedő teendők előkészítését, megvalósítását. (Szaktárgyi versenyek kiírása, pályázatok, folyamatos
versenyek munkáinak értékelése, rendezvények megtervezése, az azokra való felkészítés, szaktárgyi
szintfelmérések, azok eredményeinek elemzése, iskolán kívüli szaktárgyi versenyekre való felkészítés
stb.) A sokévi gyakorlat egyértelművé tette, hogy (olykor, ha erre lehetőség nyílt együttműködve a
szakfelügyelői-szaktanácsadói-szakértői karral) - az iskola munkaközösségi rendszere bevált, bizto
sítva folyamatosan a friss információátadást, a tisztességes munkamegosztást s a tanári autonómia
lehetséges fennmaradása mellett az eredményes összmunkát.
A 70-es évek új oktatási struktúrát és modellt előkészítő időszakában különösképpen nőtt a
pedagógiai munka szervezése és folyamatos megvalósítása. Ez az időszak - megközelítően 1972-79-ig
- a maga meglehetősen zűrzavaros felsővezetési utasításaival, állásfoglalásaival mindent segíteni akaró
jószándékával együtt is - súlyos terheket rótt és felelősséget hárított minden egyes tanárra, munkakö
zösségre, iskolavezetésre, beleértve a gazdasági vezetést is. - Mert miről volt itt szó? - A hatvanas évek
végére, hetvenes évek elejére a tanulóifjúságra már annyira egyensúlytalan, aránytalan terhelés zúdult,
a mennyiségi igények olyan értelmetlen követelményeket állítottak az érettségi után továbbtanulni
akaró fiatalokra, hogy az már az elviselhctetlenség határát is elérte. És akkor - tűzoltó munkaként
megjelentek a TACS (tananyagcsökkentést céhó) rendelkezések. Ezek szándékuk szerint szabályozták
a házi feladatok nagyságrendjét, az egyes tantárgyakat törzsanyag, kiegészítő és tájékoztató anyag
részekre bontották. Az eredmény igencsak félmegoldás egyfelől a fölszabdalás mechanikus volta miatt,
másfelől a felsőoktatási intézményeknek csak igen kis része vette figyelembe ezeket a rendelkezéseket.
Nekünk kellett döntenünk, nekünk kellett megtalálnunk azokat a módokat, hogy a kisváros adta
körülmények közt a felemás intézkedések mellett is megfelelő segítséget tudjunk adni tanítványainknak
a felsőfokú tanulmányaikhoz.
Közös erőfeszítéssel, a szaktanárok erőn felüli munkájával létrehoztuk és működtettük a délutáni
órákban azokat a kiscsoportos szellemi műhelyeket, melyek pótolni igyekeztek a kisvárosnak az
egyetemi városokkal szemben jóval szegényesebb kínálatát. (így konzultációs lehetőségeket, egyetemi
előkészítőket, feladatmegoldó foglalkozásokat, fakultációs kollégiumokat szerveztünk.) Tapasz
talhatóan kedvezőek voltak ezek a kiscsoportos és már erősen a sajátos érdeklődést megcélzó tanulási
lehetőségek. Látványosan nőtt a felsőoktatásra jelentkezők száma (általában az érettségizők 80-90
százaléka), s a jelentkezők hazai és külföldi egyetemekre, főiskolákra való fölvétele az érettségi
vizsgájuk évében (55-70 százalék). Az ezekben az években olyan sokat emlegetett tanulói túlterhelésről
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éppen ekkortájt győződhettünk meg arról igazán, hogy elsősorban nem a tűi-, hanem az egyoldalú
terhelés teszi már-már elviselhetetlenné tanárnak és diáknak az iskolai tanulmányi munkát. Az érdek
lődéshez és bizonyos fokig a képességekhez, a tehetséghez szabott foglalkozások igazán értékes
energiákat szabadítanak fel egy színesebb, gazdagabb, így végül is értelmesebb diákélet megteremté
sére. Az évtized elején szórványos kezdeményezések már ott motoszkáltak lelkes tanárok és növendé
kek alkotó kedvében. így az 1971-72. tanévben osztályok alakította kamarakórusok „hangászversenye” , 1971 decemberében az iskola kórusa bemutatkozó, emlékezetesen szép karácsonyi koncertje,
1972 februárjában az I. Biológus Nap ígérőén magában hordozta egy kedvezőbb körülmények megte
remtése utáni sokszínűvé válás lehetőségét. A fölösleges terhektől való némi fölszabadítás, a teljesebb,
színesebb élet igénye tanárban, diákban a kezdeményezés és megvalósulás örömvágyát növelte. Az
ifjúsági mozgalom 1970 szeptemberében megindult új, az ifjúság különböző irányú érdeklődését
figyelembe vevő vertikális szerveződési formája számos tervnek, ötletnek volt bölcsője. Iskolagyűlé
sek, fórumok, beszélgetések eredménye iskolánk életének egyre színesebbé válása. Ebben az időszak
ban alakult ki néhány, ma már hagyománynak - hisszük, hogy kötődést segítő - alapötlete és gyakorlata
a már meglévő: negyedikesek szalagavatója, a februári iskolabál és a májusi Bolyai Napok mellett.
1970 októberétől évenként visszatérő ünnep az elsősök bolyaistává fogadása és jelvényátadás. 1972
májusában avattuk fel Kákonyi István szimbólikus jelentésű murális alkotását az épület aulájában: a
Bolyai-falat. Ettől kezdve a Bolyai Napok szertartásának szerves része lett a Bolyai-fal megkoszorú
zása. Ugyanekkor csendült fel először, s azóta minden fontos iskolai ünnepélyünkön a Bartók Kéksza
kállú herceg várából kiválasztott zenei motívum: iskolánk zenei szignálja. 1973-tól adja át az iskola
igazgatója az iskolavezetés által létrehozott kitüntető okiratot és az iskola díszplakettjét mindazoknak
a tanártársaknak, közéleti és tudományos személyiségeknek, akik hosszabb időn át kiemelkedőn
segítői, fejlesztői voltak iskolánk színvonalának, eredményeinek és hagyományainak. A nyolcvanas
évek közepétől ugyanezen az ünnepségen kitüntető okiratot és plakettet adunk át a kiemelkedő
tanulmányi és közéleti munkát négy éven át végző maturandus tanítványainknak is.
Az 1973-74. tanévben az akkori IV. A. osztály kezdeményezésére 1974. január 23-án rendeztük
meg az egész iskola ifjúságát és a tantestületet megmozgató vidám, játékos ifjúsági napot. A vetélkedő,
versengés, sportküzdelem három első helyezettje jutalmat kapott. A fődíj a külön e célra készített
zománc „VÁNDORCSUPOR” , melyet a mindenkori győztes osztály azzal a joggal kapott és kap meg
egy tanévre, hogy a következő év ifjúsági napját ők rendezik meg. Ez az évtized lehetőséget adott a
művészetek irányába való szélesebb ablaknyitásra is. A hagyományossá váló karácsonyi kórushang
versenyek mellett (ezekre majd minden alkalommal vendégegyütteseket, kórusokat, művészeket is
meghívunk) gazdagodott az iskolagaléria kiállításának száma s gyűjteményünk állománya is. Az egyre
szétágazóbb tanulmányi és iskolaközösségi program mellett tantestületünk részesévé vált az ún.
országos középtávú program előkészítésének. Részt vettünk tantervi bírálatokban, vitákban, sőt később
néhány új tantervi kísérleti tankönyvcsalád kipróbálásában is. A kísérleti tankönyvek és a fakultációs
program szakaszos kipróbálása fokozatosan beépült munkánkba, hiszen a szervezési és egy-egy, az
ügyben dolgozó kollegán kívül a tantestület folyamatosan tájékozódott a tapasztalatokról. 1976
tavaszán még igencsak fiatal iskolánk ünnepélyes visszatekintéssel igyekezett összegezni megnyitása
tízéves évfordulóján a megtett út eredményeit, nehézségeit, sikereit, sikertelenségeit, a tantestület és az
ifjúság munkáját. A jubileumi ünnepség keretéül a Bolyai Napok és az évforduló szellemében
szerkesztett évkönyvünk szolgált. A jubileumi tanév érlelte meg azt a gondolatot, hogy a hagyománya
inkba szervesen illeszkedjék névadónk életművének megismerése. Ezért 1976 áprilisában megrendez
tük először s azóta minden esztendőben elsőseink részére a „Ki tud többet Bolyairól?” szellemi
erőpróbát.

A reform útjai (1979-)
A 70-es évek elején elkezdett tananyagcsökkentő tűzoltó munka kicsit másképp megfogalmazott
értelmezése egy szélesebb horizontú élet élését tette lehetővé tanár és diák számára. Az iskola sajátos
tanulmányi átszervezéséről (kiscsoportok, előkészítők stb.) már volt szó. Mindenképpen meg kell
említeni a szakosított tantervű osztályok hat fakultásra kiszélesedő rendszerének magas mércéjét, s
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ennek következményeképp ténylegesen eredményes voltát. Pedagógiailag ennek igazi eredménye az
volt - az 5-10 éves érettségi találkozók beszámolói tanúsítják -, hogy az ezekből az osztályokból
kikerültek többsége az itt kapott indítékok alapján szerzett egyetemi vagy főiskolai diplomát, vagy
találta meg életpályája alapjait. Éppen a szakosított tantervű osztályok sikeres volta és viszonylag széles
kínálata okán sokat töprengtünk mi, a tantestület tagjai, hogy az új iskolastruktúrában, a 79-ben
meginduló fakultatív szervezésű tantárgyi felállásban hogyan őrizhetjük meg a szakosított tantervű
(tagozatos) osztályok kialakított értékeit úgy, hogy újabb - és talán szemléletében más - értékeket
építsünk be oktató-nevelő munkánkba. Az mindenképpen célszerűnek látszott, hogy a már általános
iskolában maguk elé az idegen nyelvek tanulását célul tűző tanulók számára nyelvi speciális osztályt
nyissunk fél-fél csoporttal angol és orosz nyelvből. A többi osztályban pedig maximális választékot
kívántunk nyújtani már I-II. osztálytól bevezető szinten, majd ÜI-IV. évfolyamon lehetőség szerint az
érdeklődésnek és talán adottságoknak megfelelő képességfejlesztés és ismeretbővítés erejével.
Mindezeknek a feladatoknak a tőlünk telhető optimális elvégzésére alaposan fel kellett készül
nünk.
1977-től, négy éven át meglehetősen intenzív tantestületi belső műhelymunkával, magunk
vállalta előadásokkal, megbeszélésekkel és tanulással havonkénti összejöveteleken együttesen ismer
kedtünk a modern szociológia, szociálpszichológia, pedagógiai szociálpszichológia és a társadalmi
információelmélet témavilágával, elméleti és gyakorlati kérdéseivel. (A tantestületi műhelymunkának
ezt a gyakorlatát éves program szerint mind a mai napig folytatjuk.) Ennek az időszaknak az általános
elméleti pedagógiai felkészülése közben ismerkedett és ismerte meg minden szaktanár a folyamatosan
elkészült (nem egyszer utolsó pillanatban vagy késve megérkező) tanterveket, útmutatókat és tan
könyveket. Ezek szellemével igen lassú lépésekben - minden bizonnyal tévedésekkel és botladozásokkal - kialakított módszerek megtanulása jelentette talán a legtöbb problémát. Egy-egy évfolyam
szaktárgyi módszertani gyakorlatának kialakulásához legkevesebb egy-két esztendőre volt szükség.
Mindezeket úgy kellett végigvezetni a tanéveken, hogy a tanulók minimálisan érezzék a szaktanár
személyes tartalmi vagy módszertani problémáit, és úgy sajátítsák el tanáraikkal együtt az új tanulási
szemléletet, tanítási módszert, hogy a korábbiakhoz hasonló, vagy azt legalábbis megközelítő ered
ménnyel szerepeljenek a felvételi vizsgákon.
Azt hiszem, igen sokat segített a tanulók önálló kutató, feldolgozó képességfejlesztő munkája
gyakorlatának kialakulásában és folyamatossá válásában az 1977-73. tanévben - hosszú évek szünete
lése után - újjáalakuló Bolyai-kör. Ez a tudományos diákkör természettudományos és társada
lomtudományos tanárelnöki és diákönkormányzati hálózattal az egyes szaktárgyakon belül folyó
szakmai munkához kapcsolódva széles horizontú programot fogalmazott meg ilyen célkitűzésekkel:
Cél - hogy tehetséges, aktív tanulóinknak lehetőségeket teremtsünk tehetségük kibontakoztatá
sára, és fórumot biztosítsunk szereplésükhöz,
- hogy figyelemmel kísérjük a háziversenyeken és az OKTV-n szereplő tanulók munkáját,
- hogy ápoljuk a Bolyai hagyományokat,
- hogy biztosítsuk az évenként megrendezendő Bolyai Napokra való folyamatos felkészülést,
- hogy megismertessük tanulóinkat megyei, országos hírű politikusokkal, tudósokkal, művészek
kel.
A tervezett és vállalt program nem kevés belső vitával, harccal, megértéssel, olykor ellenzéssel,
de végül is ma már nélkülözhetetlenül része iskolánk szellemi életének, s talán jellemző, karakterisz
tikus vonása arculatának is.
A szélesre nyitott fakultációs választék érdekes és új tanulási lehetőségeket teremtett a legkülön
bözőbb szaktárgyakban. Az érettségi vizsgákon világosan tapasztalható mind a mai napig a készségek
nek az alapórákhoz viszonyított sokkal erőteljesebb fejlettsége. A felvételi vizsgákról közvetlen
tapasztalataink nincsenek, így az ottani teljesítményekről a tudományág megközelítésének szintjéről
nem igen lehet korrekt képet alkotni, mivel a felvételi vizsgák egy része elsősorban mennyiségi
teljesítményt kér számon. Az általános társadalmi véleménnyel szemben többségünk, tanárok és diákok
számos értékét látjuk a fakultációs rendszernek különösen azóta, mióta van lehetőség fakultációs tárgyat
nem választani, mióta nem kötelező a fakultációs tárgyválasztás. Sokunk véleménye ez annak ellenére,
hogy a korábbi tantervi szerkezetben a szakosított tantervű osztályok négyéves terjedelmükből és
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magasabb óraszámukból is bekövctkczően általában kiemelkedőbb szintre tudták vinni a ténylegesen
tehetségesebb, szorgalmasabb tanítványaikat.
A fakultatív rendszer szélesebb kínálata s az egyre növekedő társadalmi igény további szellemi
utak építését, kiszélesítését kívánta meg az iskolától. A hetvenes évek közepe-vége felé mind nagyobb
figyelmet fordítottunk az idegen nyelvek eredményesebb tanítására, s kezdtük szorgalmazni az állami
nyelvvizsga letételét. Első nyelvvizsgázóink 1974-ben jelentkeztek erre az erőpróbára, s sikerrel állták
meg helyüket. - Ehhez az új kibontakozási formához kezdetben a nyelvi tagozatos tanulócsoportok és
a már általános iskolában is angolt tanuló haladó angolos csoportok képezték a bázist.
Az érdeklődés, tanuló és tanár sikere inspirálta a szaktárgyi munkacsoportokat csakúgy, mint az
iskolavezetést arra, hogy más, az eddiginél sokkal gazdagabb, motiválóbb idegen nyelvoktatási
szerkezetet alakítsunk ki. Ezektől az évektől (70-es évek vége) fokozatosan nőtt nyilván számos
társadalmi, iskolai, tartalmi és metodikai indíttatás eredményeképpen, az idegen nyelvek tanulása iránti
igény és ezzel párhuzamosan évenként szaporodott az állami alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát
levő tanulóink száma. (A kezdeti 3-4 nyelvvizsgázó száma pl. 82-83-ban 5 alap, 7 középfokúra,
83-84-bcn 4 alap, 14 közép és 1 felsőfokúra, 84-85-ben 12 alap, 25 középfokúra emelkedett.) Ezek a
számok megközelítően a mai napig jellemzik iskolánk tanulóinak idegen nyelvtanulási kedvét s
tanáraink sokszor erő feletti felkészítő munkáját. Az 1986-ban életbe lépett új oktatási törvény ezt a
kedvet tovább motiválta azzal, hogy a középfokú nyelvvizsgával rendelkezők mentesülnek az adott
nyelv éréttségi vizsgája alól, s teljesítményükért az érettségi bizonyítványban jeles érdemjegyetkapnak;
motiválta a törvény a tanulókat az előrehozott vizsgák rendszerének bevezetésével is. Ennek lehetősége
minden tantárgyra kiterjed, tanulóink azonban eddig csak az idegen nyelvek előrehozott vizsgájának
lehetőségével éltek.
A hetvenes évek a nyelvtanulási kedv ébresztésén túl több irányban nyújtottak lehetőséget
tehetségek föltárására és továbbfejlesztésére. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny III-IV.
évfolyamos tanulóink számára az iskolánk fönállása óta tehetségkibontó lehetőség. Ezen a versenyen
a két és fél évtized során számos tantárgyban mindig ott voltak, ott vannak - igaz - nem egyenletesen
kiemelkedőeredménnyel. Évkönyveink tanúsítják, a negyedszázad során jónéhány növendékünk ért el
az országos 1-10. helyezett közötti eredményt magyar irodalomból, kémiából, fizikából, oroszból,
illetőleg ezekkel egyenértékű versenyen latinból, pszichológiából; számos országos versenyen jeles
kedtek felsős növendékeink Sátoraljaújhelyen anyanyelvi, Győrött Kazinczy Szép Magyar Beszéd
versenyen. Kiemelkedő teljesítményeink voltak a Magyar Rádió 1973 és 85 között rendezett országos
zenei versenyein^ 1973. Kodály; 1974. Mozart; 1975. Liszt; 1976. Verdi; 1977. Beethoven; 1985.
Bach), melyek szorosan zárkóztak* kórusunk, illetve kórusaink országosan elismert szerepléseihez,
rádió- és hanglemez-felvételeihez.
Ugyanebben a tehetségkutató és fejlesztő versenyrendszerben gondolkodva az első lehetőségek
től kezdve szorgalmazzuk alsósaink részvételét az országos Kitaibel Pál biológia, Arany Dániel
matematika, Mikola Sándor fizika, Irinyi János kémia, Lóczy Lajos földrajz versenyen. A tanulók e
területeken végzett munkája mindenképpen hasznos, számos esetben eredményes is. Mindezekhez az
országos, regionális, megyei és városi versenyekhez folyamatos iskolai versenyekbe való bevonás,
segítés, a középiskolai szaklapok feladatmegoldásai (KÖMAL; Kémiai Lapok) adják meg mindmáig
az alapokat, talán a serkentő, a kisebb-nagyobb sikerek elérésének öröm- és önértéktudatát is.
A reform útjai címet adtuk ennek a fejezetnek, így nem mehetünk el szó nélkül egy könnyítő-nehezítő kezdeményezésünk mellett sem. Az 1977-78. tanévben lehetőségünk nyílt arra, hogy kipróbál
junk egy időben csökkentett, terheiben továbbra is változatlan munkaperiódus rendszert, a 11 napos
szakaszolásé munkarendet. (Minden második héten szabad szombat, a szabad szombat órái két hétre
szétosztva.) Akkortájt nagyon sokat foglalkoztunk ennek az új kezdeményezésnek előnyeivel, hátrá
nyaival, sajátos pedagógiájával és szociálpszichológiájával meg új tanulási, sőt tanítási technikájával.
(Az 1978-ban megjelent évkönyvünk az első tapasztalatokat összegzi.) Azelsőilyen jellegű munkarend
évei kísérleti jellegűek voltak, de már előre vetítette távlatait a majdan a változó óraszámokat több
lépcsőben bevezető, minden iskolára kiterjedő ötnapos tanítási hét. A kísérleti időszakban sokat
tanultunk, figyeltük a lehetőségeket, s talán ezért is valamivel könnyebben viselte el diák és tanár a
központilag szervezett, először kísérleti jellegű, majd kötelezően bevezetett ötnapos tanítási hetet a
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maga változatlanul hat napra tervezett tantcrvcivel, a heti 29-33 órás kötelező tanulói terhelésével s az
ismételten magas óraszámban dolgozni kénytelen egyre sokirányúbbá váló tanári tevékenységgel.
Ismét a 70-cs évek elejének embertelenül igénybe vett munkarendjénél voltunk, s ezen a kisebb,
központilag bevezetett tűzoltó-rendelkezések sem sokat segítettek (az írásbeliség és adminisztráció
csökkentése, a fakultáció szerkezeti módosítása stb.)
Az adott kereteken belül az 1982-83. tanévben az idegen nyelvszakosok egy része megegyezéses
alapon egy módosított időbeosztású - az eredményesebb munka ígéretével kecsegtető - tömbösített
nyelvoktatási kísérletbe kezdett. (Ennek lényegét az Idegen nyelvek tanítása c. szakfolyóiratban és az
1982-84. évkönyvünkben publikáltuk.) A minisztérium és az Országos Pedagógiai Intézet által figye
lemmel kísért és mért kísérletünk korrektül igazolható eredményekkel nem végződött, s ezért az
1988-89. tanévtől szép csendesen kihalt.
„A reform útjai” szakasz részösszegezésénck kínálkozó szép alkalma volt 1986 tavasza, amikor
is ünnepélyes keretek közt, színes programmal köszöntöttük húszéves iskolánk volt és jelenlegi tanárait,
növendékeit. Az ezalkalomból megjelent ünnepi évkönyvünk óriási ismeretanyaggal összegzi a két
évtized iskolatörténetét, s nyit ablakot betekintésre intézetünk életének néhány területére. Kél évtized
mindenesetre már nyú jthat valami alapot ahhoz, hogy kirajzolódjék egy - egészét tekintve - még fiatal
intézmény arculata.
Az eszmény, az út, melyen járni kívántunk és kívánunk, az életvitelünk s a cél, amely felé
mindvégig törekedtünk és törekszünk: segíteni, alakítani mindenkori növendékeinket individuálisan
harmonikus lelki-szcllemi-tcsti kiegyensúlyozottság igényére, önépítésére; szélesre tárni a megismerhetőt, igényt támasztani a dolgok továbbgondolására, a kérdezés bátorságára; kereséssel, küzdelemmel
olyan kapaszkodók megtalálásához segíteni az ifjút, ami értelmessé, értékessé, érzésben és érzelemben
gazdaggá teheti az embert. Azt gondolom, a húsz esztendő során annyi fontos gondolatot elemző,
megvitató, az önmaga lelkiismcrctét sokszor gyötrőn vizsgáló tanári közösség minden egyes tagja
igyekezett tanítványaiban legjobb tudása szerint fölépíteni a személyiség harmóniáját. S mégis tudjuk,
számos olyan tényező fékezte és fékezi ezt a szándékot, amelynek egy része intézményesített, másik
(s talán ez a kisebb rész) szubjektív okokra vezethető vissza.
A mindenképpen túlméretezett intellektuális terhelés akadálya volt s ma is az a tanulók testkul
túrája fejlesztésének. Verseny sportágakban teljesítmények sora adhatna megelégedésre okot, hisz
győzelmek sora bizonyítja kosárlabdában, röplabdában, labdarúgásban, atlétikai számokban, úszásban,
tornában eredményeinket, egy-egy kis csoport dús túraprogramja is jó érzéssel tölthet el bennünket,
alkalmi osztálybajnokságok, év végi sportbemutatók hitegethetik velünk ifjúságunk „intenzív” sport
életét,mégis tudjuk, igazán az ifjúságunk egészében messze nem sikerült kialakítani a sport, a rend
szeres testmozgás igényét. Egy-egy kis csoport, osztály szelleme képes olyanná formálódni - legtöbb
esetben igen jó szellemi teljesítményt is produkáló csoportok -, hogy tud és akar időt találni tanítási
időn kívül, akár reggelenként 6-7 órakor arra, hogy bejöjjön az iskolába, eddzen, felfrissüljön kemény,
küzdelmes játék hevében. Sajnos azonban ilyen csoportok nem túlságosan gyakran szerveződnek.
Feltehetően a gimnáziumi sportkultúra alacsony volta - ha a mi iskölánk tapasztalatai általánosíthatók
- messzebbre vezethető vissza. Minden bizonnyal iskolai szemléleti motiváció is ott szerepel az okok
közt, de alapvetően a társadalom szabadidő-kultúrájának alacsony, igénytelen volta erőteljesen közre
játszik a kialakult helyzethez.
Az iskola szellemisége folyamatos mozgásában a személyiségnek a csoporthoz, közösséghez
tartozás dolgában - mind a mai napig fenntartott véleményünk szerint - az értelmes létformának szerves
alkotó része kell legyen az egyes fiatal széleskörű társasági-társadalmi szocializálása.
Az iskolai élet számos lehetőséget kínál arra, hogy a fiatal a maga gyakorlata útján belenőjjön a
társadalom mozgásrendszerébe, ott megtanuljon csoportszerepeket, megtanulja a társadalom, a másik
ember szolgálatát, közösségekben és értük tenni valamit, dolgozni, vezetni, segíteni ötletekkel, tettek
kel, szóval és példával.
Az osztályok életének, közszcl lemének alakulása számos összetevő eredménye. Meghatározó az
osztályfőnök személye, de mindenekelőtt az osztályok egyes csoportjainak összetétele, az individuu
mok s azoknak egymáshoz való viszonya, az elfogadott vagy specifikusan alakított értékrend. Mind
ezeknek az ismeretében egy tisztességes, civilizált, polgári humanizmus alapján igyekeztünk úgy
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feltételeket, lehetőségeket, alkalmakat szervezni az iskola, az osztályok és a különböző kisebb közös
ségek számára, hogy ott minél teljesebb öntevékenységgel alakítsák tanulóink a saját vagy nekik szánt
közösségeiket, azok programját, életét.
Az osztályok és az iskola kisebb közösségeiben s a gimnázium egészében felsorolhatatlan a
szerveződések, a tanulók kedvére, kezdeményezésére és kreativitására épülő program és egyáltalán
életforma.
Csak néhányat ezek közül: osztályban: a napi feladatok munkamegosztása (gazdasági feladatok,
hetesi teendők, kulturális szervezések, klubdélutánok tartalmas összeállítása, osztálykirándulásokkal
kapcsolatos előkészületi és lebonyolítási teendők az osztályok alkalmi feladatai - pl. ünnepély szerve
zése, papírgyűjtés, ifjúsági napok osztályfeladataira való felkészülés, osztályok közötti sportrendezvé
nyek előkészítés, stb.); az iskola kisebb közösségei is kínálják folyamatosan vagy az erőkhöz, érdek
lődéshez mérten időszakosan, esetleg alkalmilag az öntevékeny cselekvést a csoportok számára.
Példaképpen idekívánkozik ezek közül is néhány: mindenekelőtt a Bolyai-kör most már lassan másfél
évtizedes munkája évenkénti csúccsal más csoportokkal összetalálkozva (irodalmi színpad, kórus); a
Bolyai Napokon. Az önszerveződés, önirányítás, önellenőrzés tanulásának színhelyei a szakkörök,
kórus, korábban a KISZ alapszervezetei, alkalmanként kamarazenekar, képzőművészeti kör, a fotósok
és a műszaki csoport munkája, az alkalmi rendezvények szervezése, elsősök avatása, a karácsony iskolai
megünneplése, Cliristhmas Party, farsangi bál, ifjúsági nap, a sokszor évekig működő, azután 1-2 évre
leálló iskolai újság szerkesztése, kiadása, az iskolarádió időszakonként való működtetése, a Vöröske
reszt két évtizedes értékes belső vagy éppen egész iskolára kiterjedő programja (tanfolyamok, elsőse
gélynyújtó vetélkedők, tejnapok, környezetvédelmi akciók stb.) Néhány éven át az öntevékenység
nagyszerű formája volt az irodalmi színpad stúdiómunkája. A kórus munkáját, belső életét igen jól
szervezett tanulói önirányítás jellemzi. Feltehetően épp ez a belső érdekeltség az egyik forrása a
karnagy-tanár remek produkciókat teremteni tudó munkájának.
A szocializálás, a társadalmi életbe való bevezetés legkényesebb területe mindig is a valamiféle
filozófiai alapoivmcgfogalmazott „közéletiségre nevelés ’’ volt. Ismereteim szerint a civilizált, modern
társadalmakban az ifjúság intézményesített szervezetei eszmékhez, egyházakhoz, társadalmi progra
mokhoz vagy éppen pártokhoz kapcsolódva szervesen benne élnek a társadalomban lett légyen
programjuk abba belesimuló vagy ellenzék^ vagy éppen lázadón szembenálló. A mi lehetőségünk az
50-es, 60-as évek meglehetősen bürokratikus, központilag irányított és „elvárt” KISZ élete után egy
nyitottabb, szabadabb önszerveződés lehetőségét kínálta az un. vertikális szervezésű mozgalom kere
tein belül. Az 1970 őszén kísérletképpen megindított újféle szerveződés az ifjúság körében általában a
sokszínűség ígéretével többnyire szívesen fogadtatásra talált - a tantestületben sokkal több volt iránta
a bizalmatlanság. - A kiválasztott érdeklődési területek sajátos direkt vagy indirekt politizálási,
vitalkozási lehetőségekre nyitottak kapukat. A mozgalmi alapszervezetek érdeklődési területekhez
igazodva szerveződtek (filozófia, közgazdaságitudományok, szociológia, képzőművészetpolitika, vá
rosfejlesztés stb.). Sok munka eredményeképpen ez az első évtized számos értéket hozott felszínre nem
egyszer - főleg az évtized egyre erősebb reformtörekvései idején - kemény összeütközések, viták
keretében. A legfőbb érték - számos tartalmi elem mellett - talán az volt, hogy egyre inkább munkatársak
tudtunk lenni diákok és tanárok; az őszinte hang, nem ellenség, bár sokszor egyet nem értő, de segíteni
kész partner viszony kezdett kialakulni. (Talán számos területen ki is alakult.)
A 80-as évek elején megnövekedett és jónéhány helyen átalakult iskolai tanulmányi szerkezeik
növelte az elfoglaltságokat, de színezte is az intézet életét. Az érdeklődést sok irányban ki lehetett
elégíteni, így az ifjúsági mozgalom egyre inkább vesztett vonzerejéből, s mindinkább - létét bizo
nyítandó - bürokratikus, előírt programokkal tartotta fenn működését. A 80-as évek eleje-közepére
karakterisztikusan kirajzolódott az ifjúsági mozgalom „működési” modellje. - Az iskola ifjúsági
vezetése többnyire lelkes, kezdeményező - sokszor erején felül vállaló - fiatalok csoportja, tele ötlettel,
biztató kedvvel, olykor kritikus keménységgel. De éppen mert az iskola tanulmányi élete színesedett,
elfoglaltságuk nőtt s a mozgalomba egyre több formális elem szivárgott be, ifjúsági vezetés és tagság
(az évtized elején csaknem 90%-os) két külön világ lett. A tagság mozgalom iránti érdeklődése
látványosan zuhan az ifjúsági és tanárvezetés legjobb szándékú megújítási kísérletei ellenére is.
Tapasztalhatóan a formálissá váló mozgalom kifulladt. Az 1987-88. tanévben gyakorlatilag olyan
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minimálisra csökken az ifjúság KISZ-tagsága, hogy tényleges mozgalmi életről egyáltalán nem lehet
már beszélni.
A hazánkban ezekben az esztendőkben végbemenő változások, a korábbi vezető erők dezorganizálódása, a társadalomfilozófiák hatalmas áradása, a társadalmi események követhetetlenül gyors
folyamata, a rendszerváltás egyértelműsége - felemássága az iskola életét is számos területen és számos
vonatkozásban megváltoztatta.
Az alapfeladat a munka. A hétköznapok rendje, az érettségik intellektuális igényessége, a felvételi
vizsgák eredményei tanúsága szerint minden tisztességes iskolai polgár, tanár és diák felelősen
megalkotott iskolai - vagy általános emberi - értékrend szerint legjobb tudása alapján végzi munkáját.
Minden valószínűség szerint ez ad különös erőt az 1988-ban megőrizve fejlesztő új iskolavezetésnek
ahhoz, hogy súlyos nehézségek között is lelkes pedagógiai elhivatottsággal vezesse szilárd humanista
értékrend kapaszkodóiba fogódzva tovább a Bolyai gimnáziumot.
A társadalmi változások - tapasztalat szerint - az ifjúságra oly jellemzően a kérdések, problémák
özönét hozták felszínre. Igazán korrekt, nyitott szemmel járó, határtalanul sokat tanuló, olvasó és nyitott
egyéniségű tanárnak kell lennie annak, aki most tisztességgel, becsülettel odaáll tanítványai mellé,
segíti őket problémáik, kérdéseik, kételyeik és hitük kialakulásában. És ilyen tanárokra van szükség,
és ilyeneket kér az ifjúság is.
Tanítási órák - főleg a történelem, irodalom, filozófia, művészetek s nem kis részben a termé
szettudományok órái - számos kérdést fogalmaznak meg, aminek válaszait nemegyszer közösen kell
végig töprengenie tanárnak, diáknak.
Ami az ifjúság társadalmi szocializálódását illeti, úgy tűnik, lassacskán - a korábbiaktól eltérően
- újraindul. Belülről szerveződnek, jta intézményesítettek (videolevelezés, önismereti kör, önkormány
zati kezdeményeződések) konkrét feladatokra állnak össze; ha informálisak, többnyire összetartó baráti
közösségek, ahol szívesen boncolgatnak filozófiai vagy nagy társadalmi kérdéseket, s ami igazán
örömteli, szívesen kérdeznek felnőttet, vagy csoporton kívülit, akitől problémáikra választ vagy
legalábbis véleményt remélhetnek. És fiataljaink egy része az iskolán kívüli szervezeti formákban keres
magának választ élete értékrendje vagy akár egész életfilozófiája útbaigazításához, megoldásához. A
nagy társadalmi mozgások természetesen kihatnak az iskolai élet minden területére. A tanári közössé
gekre is. Nem elsősorban a hangos politizálásban - az mintha magánügy maradna - hanem a hétközna
pok egzisztenciális, munkához, életvitelhez, gazdasági gondokhoz, társadalmi etikai kérdésekhez
kapcsolódón egyenesen, nyitottan, kertelés nélkül tárulnak ki a problémák. És úgy tűnik, a korábbinál
közösebbé váltak az iskola gazdasági gondjai. Mert a gazdasági szerveződés, elosztás területén az
utóbbi 2-3 esztendőben alapvető - az érdek- és teljesítmény szempontokat jobban figyelembe vevő
változások jellemzik az iskola és a fenntartó szervek gazdasági viszonyát és az iskola belső gazdálko
dását.
Az iskola alapfenntartásához szükséges pénzügyi fedezetet a városi fenntartó tanács költségve
tése biztosítja. (Az 1989-ben megindult részleges felújítást a város és a megyei szakigazgatás közösen
vállalta). Minden, az alapellátáson felüli fejlesztés, többletfeladat vállalásával történik pályázat útján,
így az Országos Közoktatási Fejlesztési Alapból két magas összegű pályázatot nyertünk el; egyiket a
könyvtár számítógépes adatbankjának a kialakításához, másikat egy komplex esztétikai nevelési
kísérleti program kidolgozásához és megvalósításához.
Megyei pályázaton jutottunk hozzá olyan pénzügyi lehetőségekhez, hogy kísérleti szinten pszi
chológiai munkát önismeret-köri munkát építsünk be az érdeklődők világába a rendelkezésünkre álló
pénzösszeg felhasználásával. Hasonló segítséget kaptunk ahhoz, hogy a képzőművészeti tehetséggon
dozást gyakorlati technikával, elsősorban tűzzománc készítéssel egészítsük ki. Megyei segítség révén
rengeteg társadalmi munkát hozzáadva tudtuk elkészíttetni a tornaterem alatti pincehelyiség területén
kondicionáló termünket, s tudjuk biztosítani a Bolyai-kör számára néhány alkalommal neves tudósok
meghívását, illetőleg előadásuk honorálását. A megyei pályázat összegéből fedezzük kórusunk alkal
mankénti, hangversenyeikre való utaztatását is.
A szigorú, feszes gazdálkodás mellett 1990 nyarán - igaz, nagyon felemás módon - sikerült
megkezdeni a negyedszázados iskola részleges belső felújításának első szakaszát, hazánk nagyon
súlyos gazdasági helyzetében még így is fontos lépés és eredmény ez. (Hogy 1990 szeptemberében
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időben megkezdődhetett a tanítás, az iskolavezetés szívós, kitartó és energikus munkájára és a
tantestületnek tanítványainkkal együtt végzett nagyon szorgalmas, sok energiát fölemésztő munkájára
volt szükség.)
A gazdálkodási feladatok mellett iskolavezetés és tantestület szélesre kiépített kapcsolataival és
a felsővezetés segítségével találkozva nagy léptekkel haladt előre az idegen nyelvoktatás fejlesztése
terén.
1986-tól nyílt lehetőség külföldi kapcsolatok létrehozására. A Bajor Ifjúsági Szövetség révén
1986 tavaszától évenként 10-10 napra cserelátogatásra kerül sor a 20-20 kőnigsbrunni és bolyaista diák
között. Ezek a gazdag programú cserelátogatások a mieink számára az országismereten kívül elsősor
ban remek nyelvgyakorlási lehetőséget jelentenek. Ugyanebben az esztendőben egy bolyaista csoport
az Expressz szervezésében Halléban vett részt nyelvtanfolyamon, 2-2 gyerekünk pedig 86-ban és
87-ben Gothában tanulhatott 1-1 hónapon át német nyelvet az OPI szervezésében. Ezt követően az
1989-90. tanévben négy tanulónk egy tanár kíséretével Svédországban vett részt és tartott angol nyelvű
előadást ifjúsági környezetvédelmi konferencián, másik két tanulónk egy béke tárgyú táborozáson
lehetett jelen ugyancsak Svédországban. A tanév végén pedig videolevelezés záró utazásaként egy
tanulónk az USA-ban, négy tanulónk nyugat-európai utazáson ismerkedett amerikai diákokkal.
Mindezek még nem tömeges lehetőségek, de indulói lehetnek egy talán nemsokára megvalósuló,
idegen nyelvi kiegészítő tanulási rendszernek. Ezt jelzi az a tény is, hogy az elmúlt öt esztendő során
szinte kivétel nélkül minden nyugati nyelvet tanító tanárunk részt vett vagy a Soros-Alapítvány révén
vagy más szervezett formában Angliában, Franciaországban, Németországban, Japánban tanfolyamon,
nyelvi kurzuson.
Mindezekhez fontos előrelépés, hogy a 90-91. tanévtől két tanévre a Békehadtest segítségével
iskolánkban tanít egy fiatal amerikai kollega, és egy esztendőre személyes kapcsolatok révén egy
solingeni német-történelem szakos kolleganő vállalkozott arra, hogy iskolánkban tanítja a német
nyelvet.
A nyelvoktatás jelentős átalakítása, továbbfejlesztése mellett (iskolánkban számos formában
tanítunk angol, német, orosz, francia, latin és finn nyelvet) más lehetőségeket is kínálunk a kedvező
érdeklődés okán. így az elmúlt tanévtől első osztálytól folyamatosan, mindjobban kiszélesítve emelt
szinten tanítjuk egy-egy csoportban érdeklődés szerint a matematikát, fizikát, biológiát, angolt, németet,
franciát és a kísérleti komplex esztétikai tantárgyat, mely az irodalmat, a képzőművészeteket, a zenét
és némileg a történelmet egységes egészben fogja össze tudományággá.

És,
hogy
mimindenre van még tanári és tanulói energia, nem lehet pontosan leírni. Egy
hogy egy magunkfajta kisváros gimnáziuma csak akkor képes az universtasra érett, szellemileg, lelkileg,
érzelmileg gazdag, kreatív fiatalokat útnak indítani, ha elsősorban az iskola saját oktatási-nevelési
rendszerével, annak specifikumaival, belső munkájával ad igen sokat növendékeinek, s ennek fejében
magasra tett mércével igényes követelményrendszert is felállít. Ez pedig mérhetetlenül sok energiát
kíván tanártól, tanítványtól egyaránt. Talán az első 25 évben fontos és megőrzendő értékeket hozott
létre ezen az úton a folyamatosan önmagát megújítani képes, értékes tanári személyiségekből álló,
munkáját tisztességgel végző és értő tanári közösség és a vele együtt haladó, önmaga elé értelmes
célokat, tartalmas elgondolásokat kitűző, többnyire szorgalmas és számos munkájában kiváló, értékes,
sokat ígérő ifjúság.

Negyedszázados jubileumunkra ezzel az írással azt igyekeztem áttekinteni - bizonyára nem
egyszer a szeretet elfogultságával érintetten - hogy miképpen alakult, hová fejlődött, s milyen jövőt
hordoz létében ez a mi gimnáziumunk. Sikerült-e a két és fél évtized során olyan karakterisztikus
jellemzőket megformálnunk, melyek hosszú évekig értékhordozók, értékmeghatározók és értékmegőr
zők lehetnek mind az intézet, mind a benne dolgozók, mind az itt tanulók számára. Egy, a tegnap
értékeit, a ma hitét és a holnap ígéretét hordozó fiatalok és mestereik arculatát szerettem volna
megrajzolni. Célom éppen ezért nem nevek és adatok felsorakoztatása volt.
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25 év lehetőséget nyújtott arra is, hogy a történtek minden fontos adata rögzítődjék.
Az iskola történetét három, adatokban igen gazdag dolgozat rögzíti:
FEGYVERES ZSIGMOND: Iskolánk története
(ÉVKÖNYV’71 14. lap)
DR. FABULYA LÁSZLÓNÉ: Iskolánk rövid története
(ÉVKÖNYV 1976 16. lap)
DR. JÁRMAY PÁLNÉ: Húsz év - belülnézetből
(ÉVKÖNYV 1986 7. lap)
Az elmúlt 25 év során 12 évkönyvet jelentettünk meg a mostanival együtt. Ezek tartalmazzák az
iskolára vonatkozó legfontosabb statisztikai, személyi és egyéb adatokat; a tanév, illetve a tanévek
egfontosabb eseményeit, pedagógiai jellemzőit és név szerint tanártársaink és tanítványaink értékte
remtőmunkáját számbavevő adatait bizonyságul az utókor számára.
Megjelent évkönyveink:
ÉVKÖNYV ’71 (1970-71.)
ÉVKÖNYV 7 2 (1971-72.)
ÉVKÖNYV 7 3 (1972-73.)
ÉVKÖNYV 7 4 (1973-74.)
ÉVKÖNYV 1976 (1975-76.)
ÉVKÖNYV 7 8 (1977-78.)
ÉVKÖNYV 1978-79
1979-80
ÉVKÖNYV 1980-81
1981-82
ÉVKÖNYV 1982-83
1983-84
ÉVKÖNYV 1986 (1984-86.)
ÉVKÖNYV 1986-87
1987-88
ÉVKÖNYV 1991 (1988-91.)
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