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Csörgő Terézia

MIT ÍRTAK Az ÚJSáGOK?

LEHEL VEzÉR GIMNázIUM 1947–1992

Régi újságokat böngészve gyakran találtam a gimnáziummal foglalkozó, az iskola életére 
utaló rövid híreket, cikkeket, riportokat. Jó érzés volt olvasni korabeli – esetleg már hallott, 
megélt – történésekről, tanárokról, diákeredményekről.

A következőkben megosztok olyan híreket a II. világháború utáni évektől a gimnázium 
alapításának 225-ös évfordulójáig, amelyek a 250 éves iskola életében meghatározóak 
voltak. Úgy gondolom, hogy ez az időszak sokak – fiatalok – számára már történelmi múlt, 
mások – idősebbek – számára emlékmúlt.

A legtöbb hír az iskola tanulóinak kulturális tevékenységéről szól, de csak néhányat 
emelek ki, mert sok más, a gimnázium fontos létét bizonyító hírt is felidézendőnek tartok. 
A dolgozatomhoz elsősorban a Szolnok Megyei Néplap, a Népszabadság, a Népszava, a 
Népsport számaiból származnak az információk, de a szaklapok is segítségemre voltak. Nem 
mindig kronológiai rendben, hanem témához kapcsolva mutatom be az írásokat. A nehéz, 
háború utáni évek iskolai életéről képet kapunk a Magyar Pedagógia 1972. évi 1. számában 
található írásból, melyet Vaskó László írt A középiskolai diákbizottságok történetéhez (1945–
1948) címmel. Egy rövid szakasz Jászberénybe visz bennünket. A jászberényi állami Lehel 
Vezér Gimnázium diákbizottsága „intézte az elmúlt három tanévben az osztályok fűtését. Ők 
szerezték be a fűtőanyagot és az első két évben a fűtési munkát is maguk végezték, beosztva 
az osztály tanulói hetenként váltakozva. A fegyelmi ügyeknek az osztálymegbízottakkal 
való megbeszélése, véleményük meghallgatása növelte az osztályok fegyelmezettségét, 
önfegyelmezésre késztette az osztályokat. A felsőbb osztályok osztálymegbízottjai rendezték 
az iskolai ünnepélyeket, előteremtették az ünnepélyhez szükséges kellékeket és kivették 
részüket a műsor összeállításában”.

Tanárokról – diákokról

Nagyszerű, sokoldalú, nagy tudású tanárok tanítottak az iskolában, akik a legnehezebb 
időkben is végezték munkájukat. Ilyen volt Nyilas István biológia szakos tanár is, akiről 
a Szolnok Megyei Néplap 1956. január 29-i számában Vágási Kálmán Téli este a hajtai 
iskolában című írásában olvashatunk. 

„Az ilyen időben csak az indulhat el, aki ismer minden csapást, mert könnyen előfordulhat, 
hogy egyszer csak ott találja magát az idegen, ahonnan elindult. Mégis akadnak vállalkozók 
a jászberényi határban, akik keresztül dagasztják a sarat, vagy tapossák a havat a hajtai 
iskolához. …Ezüstkalászos tanfolyamra járnak…

Este hat óra. Lassan megtelik a terem. A padokban férfiak, asszonyok, fiatalok, öregek 
foglalják el azokat a helyeket, ahol délelőtt még gyerekeik, unokáik tanultak. Előkerülnek a 
füzetek, ceruzák, s minden szem Nyilas István gazdasági tanár komoly arcán csügg. 
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Ma a takarmányozással ismerkednek. Nyilas elvtárs a takarmány tápanyagértékéről, az 
emészthető fehérjékről, keményítőértékről beszél.”

Nyilas Istvánról, az osztályfőnökéről Sas Pál főiskolai hallgató a Szolnok Megyei Néplapba 
küldte Maradjon továbbra is osztályfőnököm című levelét. 1956. október 4-i számában 
megjelent levélből idézek: „Így külsőre nem igen különbözik az átlagemberektől Nyilas 
István. Talán pici bajusza az, amely olyan jellegzetességet kölcsönöz kedves mosolyának. 
Élénken emlékszem még minden mozdulatára, aprózott lépteire, hangjára. Négy évig voltam 
»bírálója« munkájának. – Nem volt hirtelen, de túl nyugodt sem. Nem büntetett alaptalanul, 
de nem is dicsért. Megtartotta a szabályokat, de nem volt »paragrafusember«. Megfontolt, 
határozott volt minden lépése. Szerette a diákokat s ezt számtalanszor elárulta pedagógus-
szíve. Érdekelte az is, ki hogyan mulatott a bálban. Egyszóval, – tudott a gyermekekre hatni. 
Ezzel a nemes tulajdonságával tudta elérni (nagyrészben), hogy olyan osztályt készített fel 
az érettségire, ahol az 55–56-os tanévben alig volt hiányzó, s ahol minden évzárókor nyolc, 
kilenc (egyszer 11) jeles, illetve kitűnő tanuló volt.”

1956-ban Mohácsot árvíz sújtotta. Az osztály tagjai – 38 fiú – részt vettek a helyreállító 
építkezésen. Derekasan helytálltak, hiszen 1500 köbméter anyagot termeltek ki. Negyedik 
osztályosak voltak, s előbb érettségiztek, hogy részesei lehessenek Mohács újjá építésének. 
„És ennek a nagyon jó osztálynak volt osztályfőnöke Nyilas István. Ilyen ember ő…., aki 
továbbra is törődni akart a már szárnyukra eresztett öregdiákokkal.”

A gimnáziumban végzett diákok változatos életpályát jártak be, a hírekből sok mindent 
megtudunk. A következőkben, néhány a hírekben szereplő diákról olvashatunk.

Öregdiákok a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban címmel Lantos Imre írta 
Jászberényből, mely írás 1959. június 27-én jelent meg a Szolnok Megyei Néplapban.

„A Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium június 20-i iskolai évzáró ünnepélyének kedves 
epizódja volt az 1909-ben érettségizett öreg diákok találkozója. A találkozó résztvevőit: Háy 
Lászlót, a Közgazdaságtudományi Egyetem rektorát,  Gyetvai János író-újságírót, Bittera 
Kálmán nyugalmazott mérnököt és Szappanos Ferenc nyugalmazott MÁV állomásfőnököt 
Schuk Lajos igazgató üdvözölte meleg szavakkal, majd a tanulók köszöntését az önképzőkör 
elnöke tolmácsolta. Ezután a lányok virágcsokorral és egy-egy Lehel-kürttel ajándékozták 
meg az öreg diákokat, valamint a ma még egyetlen élő, s a találkozón résztvevő Kertész 
Károly tanárjukat és a volt osztályfőnök özvegyét, a 84 éves Hajtai Ferencnét.

Az üdvözlésekre Háy elvtárs válaszolt. Megköszönte a meleg üdvözlést. Majd az 50 évvel 
ezelőtti emlékekről beszélt. 1901-ben több mint félszázan kezdték az első osztályt, de csupán 
tizenketten érettségiztek. Hat közülük már meghalt, kettőről nem tudnak és így most négyen 
tartották az ötvenéves találkozót. Beszélt az önképzőkör munkájáról, mely nem egyszer 
politikai küzdelmek színtere volt. Egy-egy merész hangú Ady költemény, vagy egy-egy bátor 
kiállású diák költeményének előadása veszélyes vállalkozás volt.”

Két évvel később tanévzáró ünnepély. Domborműavatás Jászberényben címmel jelent 
meg a Szolnok Megyei Néplapban a következő hír 1961. június 21-én: „Kedves kisünnepély 
előzte meg a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanévzáróját. A diákság és a tanári kar 
az intézet folyosóján gyülekezett. Az énekkar Mendelssohn örökszép dalaival szórakoztatta 
az egybegyűlteket, majd Schuck Lajos igazgató lépett az emelvényre. Bejelentette az iskola 
egykori – később nagy hírnévre szert tett - tanulójának: Berze Nagy János néprajzkutató 
emléktáblájának leleplezését. Berze Nagy – aki egyébként egyszerű földműves családból 
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származott – kitartó, szívós munkával küzdötte fel magát tudós társai közé. Életének fő 
műve »Az égig érő fa« és  »A nagy népmesetípusok« – amelyekben magyar népmeséket, 
hagyományokat és regéket dolgoz fel – világhírűvé tették.

Az igazgató beszéde után egy meghatódott, alacsony férfi vette át a szót: ifj. Berze Nagy 
János, az ünnepelt fia. Ő már nem idegen a Lehel Vezér Gimnáziumban. Az önképzőkör 
névadó ünnepélyén, amikor édesapja nevét vették fel, ő is megjelent. Az ő ajándéka a pécsi 
Zsolnai gyárban készült dombormű is.”                                           

A 1960-as években másik emléktábla avatására is sor került. A következő rövid hír 
jelent meg a Népszabadságban 1969. június 5-én: „Emléktáblát állítottak Gyetvai János 
kommunista írónak Jászberényben, a Lehel vezér gimnázium falán. A közelmúltban elhunyt 
író a gimnázium hajdani tanítványa volt.

A régi diákok másképpen is gondoltak volt iskolájukra. 1970. július 3-án a Szolnok 
Megyei Néplap írt arról, hogy különleges, értékes ajándékot kapott a gimnázium Katona 
Endre ügyvédtől, az iskola volt tanítványától. Két eredeti képeslapot, melyet Móra Ferenc 
író „1931. december 16-án Balatonfüredről írta válaszul Katona Endre leveleire”. Móra 
Ferenc író családja a Jászságból származott. „A jászsági lokálpatriótát (Katona Endre) az 
serkentette levélváltásra az íróval, hogy műveiben sokszor hangoztatta kiskun mivoltát, 
megjegyezve, hogy Félegyházán csak a föld kiskun, a népesség azonban jászsági település. 
Ezt mutatja igen sok családnév azonossága is a jászságiakkal. Móra Ferenc egyik levelében 
többek között írta: »…Persze, hogy igaza van Önnek, pláne ami  az én személyemet illeti, 
hiszen az én apám csak 1861-ben vándorolt be Jászberényből. De ha már utcát kaptam a 
kiskunoktól, nem tagadhatom meg őket.«

A másik lapon azt adta tudtul, hogy apja Jászárokszálláson tanulta ki a szűcsmesterséget. 
Ez a két levéltöredék tartalmazza az író véleményét, miszerint maga is jászsági származásúnak 
vallotta magát, függetlenül attól, hogy műveiben erre nem tett utalást.”

A gimnázium honismereti szakkörének tagjai nagyon tartalmas munkát végeztek, sok 
pályázatra készítettek tanulmányt, igen sikeresek voltak. Az 1960-as években Nagy József, 
később Csomor Józsefné volt a szakkör vezetője. Sok, dobogós eredményt értek el, kettő 
ezek közül :

1961-ben a Magyar Nyelvőr 85. évfolyamában megjelent a „… IX. országos néprajzi 
és nyelvjárási gyűjtőpályázat eredménye. Meglepően jó dolgozatokat küldtek be a közép- és 
általános iskolai szakkörök. Különösen azok, amelyek már több éve működnek. A jó munka 
elsősorban a gondos tanári vezetés eredménye. … Felemelt III. díj – 500 Ft A jászberényi 
Lehel Vezér Gimnázium szakköre; vezető Nagy József  magyar-történelem szakos tanár

Az 1976. évi Országos Néprajzi és Nyelvjárás Gyűjtőpályázat eredményhirdetése a 
Honismeret című lap 1977. (4. évfolyam) 2–3. számában olvasható. Az ifjúsági pályázók 
kérdőíves gyűjtésében a Lehel Vezér Gimnázium Honismereti Szakköre I. díjban (500 Ft) 
részesült. A szakkör vezetője Csomor Józsefné magyar-történelem szakos tanárnő. 

A szakkör sikerességét mutatja egy írás is, mely 1981-ben, a Honismeret  szaklapban jelent 
meg. Pozder Miklós  Kempelen emlékek Jászberényben című írására gondolok. Kempelen 
Győző (kis-magyari) gimnáziumi tanár, hírlapíró az 1857/58-as tanévben magyar nyelvet, 
történelmet, német nyelvet tanított a gimnáziumban és az első osztály osztályfőnöke volt. E 
tanév Tudósítványában jelent meg Törökök a Jászságban című programértekezése. Pozder 
Miklós rá és feleségére, Kempelen Riza írónőre emlékezik írásával.  Az írás lábjegyzetében 
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(a lap 33. oldalán) a gimnáziumhoz köthető megjegyzés olvasható: „Itt szeretném kifejezni 
köszönetemet a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium helytörténeti szakkörének, különösen 
vezetőjének, Csomor Józsefné tanárnőnek, aki Kempelen Riza síremlékének felkutatásban, 
1977-ben szakkörével együtt segítségemre volt.”

A természettudományos pályázatokra készített dolgozatok is sikereket hoztak a 
pályázóknak, így természetesen az iskolának is:

Az Atommag Kutató Intézet (ATOMKI) alapításának 25. évfordulóján kiírt belföldi 
jubileumi pályázatán Boros Dezső matematika-fizika szakos tanár pályamunkája 2. díjas 
( 4000.- Ft) lett. Az ATOMKI Közlemények 21. (1979) 3. számában a következő értékelés 
jelent meg: „Boros Dezső tömör és világos pályamunkájában az ösztöndíjas rendszer 
hasznosságának új vonásait mutatta meg. Rámutat továbbá arra, hogy a középiskolai tanulók 
részére kiírt pályázatok nemcsak a tanulók, hanem a tanárok továbbképzését is szolgálják, 
akik szükségszerűen részt vesznek a témák kiválasztásában. 

Az ATOMKI a diákok részére is évente írt ki pályázatot. A Népszabadság 1987. 
március 5-én adta közre az MTI hírt: „Kiosztották az Atomki-pályázat díjait. Jászberényi 
gimnazista lett az első. Az MTA debreceni Atommagkutató Intézetében szerdán kiosztották a 
középiskolásoknak meghirdetett idei fizikapályázat díjait. A pályázatra 19 gimnáziumból 42 
pályamunka érkezett be. A Fizikai megfigyelések és modellezések mindennapi környezetünkben 
témakörben az első díjat Horti Gábor a jászberényi Gimnázium 4. osztályos diákja … nyerte 
el…A Mit köszönhetünk a fizika tudományának mindennapi életünkben? témakörben a 
bírálóbizottság első díjat nem adott ki. Második díjat kapott Csete Mária, a jászberényi 
Lehel Vezér Gimnázium 3. osztályos tanulója…”

A sport, a testnevelés nagy szerepet játszott az iskola életében. A versenyeredmények 
igen változóak voltak, de mindig a legjobbak között szerepeltek a leheles diákok. Most 
azonban csak három eseményről szóló hírt osztok meg, amelyek nem sablonesemények, s 
valamilyen módon a Lehel Vezér Gimnázium életéhez kapcsolódnak:

Országos Sport Napok megrendezésére került sor 1966-ban. A Képes Sport munkatársai 
járták az országot, tudósítottak arról, hogyan készülnek a nagy eseményre. Az 1966. április 
26-i számában a Jászberényben látottakról számoltak be. „Az iskolák önállóan készülnek 
a jászberényi nagy ünnepélyre. Önállóan és titokzatosan.” A Lehel Vezér Gimnáziumban 
engedélyt kaptak a helyszín megtekintésére. „A sportpark – zöldellő facsemeték, bitumines 
kosárpálya – salakos kézilabdapálya, futópálya, különböző dobókörök. Szántai testnevelő 
tanár megálmodta, ezer és ezer gyerek megépítette. Mit mondjunk – gyönyörű.”

A Népsport 1974. szeptember 11-i számában olvasható a rövid hír, hogy „…FIDE-napot 
tartottak a jászberényi Lehel vezér Gimnáziumban Szolnok megye sakkozói. A fél évszázados 
FIDE-ről (Nemzetközi Sakkszövetség vagy Fédération Internationale des Échecs) Flórián 
Tibor az MSSZ főtitkára tartott előadást. A társadalmi munkával elkészített »udvari sakk« 
felavatása után Flórián Tibor nemzetközi mester és Kádas Gábor mester szimultánt adott.”

A kerek asztal terítékén a röplabda hangzatos cím egy egész oldalon rögzített beszélgetést 
takar, a Népsport 1989. január 12-i számában Lukács György tollából, aki a beszélgetést is 
vezette. „… Itt van például ez csodálatos sportág, a röplabda. Válságban van nálunk a 
sportág, kimaradt egy-két generáció, ennél »távolabb« kell most gondolkodni. Csak is az 
utánpótlás, a tömegesítés megszervezése jelentheti az áttörést. … Beszélgető partnereim – 
Sinka László, a szövetségfőtitkára, Kondorosi Ferenc, a szövetség elnökhelyettese, Sárközi 
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László, a Jászberény Lehel SE, szakosztály vezetője, Nagy András  a Lehel Vezér Gimnázium 
igazgatója és Háli József a Veszprém Megyei Röplabda Szövetség  elnöke. …

Népsport: az a szponzor, amely felismeri, hogy az olcsó röplabdával könnyen és gyorsan 
tud nemzetközi szintű csapatot építeni, most jól gondolkodik.

Nagy: Azt hiszem nálunk, Jászberényben éppen ez történik. A Hűtőgépgyárnak ez a 
szándéka.

A hoki mellett a jövőben erre áldoz. Meggyőződésem, hogy a sportág rövid időn belül 
kitűnő reklámhordozó lesz. Jászberény iskolái máris partnerek ebben.

Népsport: Nincs NB I-es hagyománya a klubnak. Még, ha színvonalas is az 
utánpótlásnevelés, kérdéses, hogy meg lehet-e oldani ezt önerőből.

Nagy: Természetesen nem lehet. Szükség van egy-két oldalági igazolásra, de azok nem 
harminc körüli játékosok lesznek, hanem fiatalok. Egyébként jelenleg, összesen száztíz lány 
játszik a Lehelben, és egy kivételével valamennyien tanulók.  Most már a felnőttek sikereit 
várjuk. A hátteret a Lehel Kupa révén már ismeri a világ. A Lehel vezér Gimnázium csapata 
döntőt játszott a diákolimpián, a Gyetvai általános iskola remekelt a televízió Röppályán 
maradni sorozatában. Csak lenne több szakemberünk.”

Újítások, kísérletező iskola

A gimnázium történetében a mindenkori igazgatóság, a tanárok törekedtek a jobb eredmények 
elérésére, a legújabb módszerek, új dolgok bevezetésére. A Lehel Vezér Gimnázium mindig 
a kezdeményező iskolák közé tartozott.

1961. november 11-én a Szolnok Megyei Néplapban megjelent egy cikk Szakmunkás 
bizonyítvány az érettségivel együtt címmel (ht aláírással), mely reménykeltő változtatást 
mutat be. „A Lehel Vezér Gimnáziumban, ebben az évben új iskolatípust szerveztek. Az egyik 
első osztály négy napon keresztül kap elméleti oktatást, két napot… tanműhelyben tölt. S 
ha elérkezik a nyári szünidejük, négy hetet, napi 7 órás munkaidővel a gyár (Fémnyomó) 
valamelyik üzemrészében dolgoznak. S amikor négy év múlva kezükbe veszik az érettségi 
bizonyítványt, egy másik oklevéllel is gazdagabbak lesznek. A fémnyomógyár igazolja, hogy 
Sándor Károly, Koncz András, Nagy Péter és a többi 37, most első osztályos fiatal lakatos 
szakmunkás képzettséget szerzett.

– Sokan bizonyos aggodalommal fogadták ennek az iskolatípusnak a bevezetését – 
mondja Balogh János, a gimnázium rokonszenves, fiatal igazgatója. – Az eddig eltelt rövid 
idő is bebizonyította már, hogy életrevaló kezdeményezés volt a 4+2 és komoly perspektívái 
vannak.

… Erről a technikai oktatás lelke – Philipp Imre – számol be nekünk: A politechnikai 
oktatás elméletivel is egybekötött. És ezen az elméleti oktatáson jól megállják a helyüket. 
Rendszeresen figyelemmel kísérjük gyakorlati munkájukat is. Most a tanterv további 
módosításán gondolkozunk, illetve arra szeretnénk javaslatot tenni. Vannak ugyanis olyan 
témák, mint például a vasgyártás, amelyről fizikában, kémiában, szakmai elméletben és a 
gyakorlati oktatásnál is szó esik. Ezt a jövőben össze kell vonni, annál is inkább, mert ennek 
észszerű megoldása jelentősen csökkenti a túlterhelést.”

Az eredményes munka elismerésként a következő évben, 1962 júniusában a technikai 
oktatás vezetője, Philipp Imre Budapesten vette át a Kiváló tanár kitüntetést. Az eseményhez 
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kapcsolódva a Szolnok Megyei Néplapban 1962. június 3-án Aki mindig újra kezdi  címmel 
jelent meg ht tollából Philipp Imre kémia-fizika szakos tanárral készített riport. „Testnevelési 
Főiskolára jelentkezett, nem vették fel. Nem keseredett el, elvégzett egy gép- és gyorsíró 
tanfolyamot és elment tanítani. Aztán beiratkozott Szegeden kémia-fizika szakra, és 1954-ben 
a jászberényi gimnáziumban kezdett munkához Philipp Imre, a fiatal tanár. Ötvennyolcban 
érettségizett keze alatt az első osztály, és bizony diákjai közül többet nem vettek fel az 
egyetemre. Mit csináljunk, osztályfőnök úr? – fordultak a fiatal pedagógushoz. Azt ajánlottam 
nekik, tanuljanak szakmát. Majd mindegyiknek sikerült is. Ma már MTH műhelyoktató is van 
közöttük, és legtöbbjük elérte a technikusi szintet. Egy-kettő szakmunkásvizsga után már a 
műegyetemre iratkozott be.

 Ekkor kezdtem gondolkozni azon – meséli –, hogy jó lenne, ha megszeretnék, megismernék 
a fizikai munkát, az alkotás szépségét, azt az érzést, hogy ők most valami nagyon hasznosat 
csinálnak. Annál is inkább serkentett ez a gondolat, mert akadt egy a fiúk közül, aki a 
szemembe mondta: nem azért érettségizett, hogy legalább egy íróasztal ne jusson neki.

Az 1958–59-es tanévben politechnika szakkör indult az iskolában. Következő évben 
megindult az 5+1-es oktatás, tavaly szeptemberben pedig egy szakmunkásképző 4+2-es 
középiskolai osztály létesült. Vezetőjük, szervezőjük, műhelyoktatójuk, lelkesítőjük: Philipp 
Imre. …Ennek az embernek mindig volt ereje és bátorsága újra kezdeni. Elvégezte az 
egyetemi évek után az általános gépészeti technikumot. Jelenleg a híradás- és távközlési 
technikum anyagát tanulja, szeptemberben a harmadik osztályból tesz különbözeti vizsgát, 
év végén érettségizni készül.

…Ezen kedves mosolyú fiatalemberen (mindössze 32 éves) azonban nem látszik meg a 
hajszoltság. Nyugodtan mozog, mindenre van ideje, még a jövő terveinek szövögetésére is. 
Ezek közé tartozik a lakatos szakmunkás bizonyítvány megszerzése a növendékekkel együtt és 
a közel 200 oldalas tanulmányának sajtó alá rendezése. Ez a tanulmány tartalmazza eddigi 
tapasztalatait.”

A Népszabadság munkatársa, Faragó Jenő 1962. június 5-én Kitüntetett pedagógusok cím 
alatt többek között a Tanár, technikus, szakmunkásjelölt Philipp Imréről írt. „Kevés kiváló tanár 
címet osztottak ki eddig azért, mert valaki a gyakorlati foglalkozások megszervezésében és az 
itteni oktató-nevelő munkában ért el sikereket. Egy ilyen kitüntetés tulajdonosa Philipp Imre, 
a jászberényi Lehel Gimnázium tanára… Amikor még nem ismerve munkáját, megkérdeztem 
tőle, mi indította el az úton, hogy a gyakorlati foglalkozásoknak szentelje munkásságát, egy 
szóval válaszolt: »a gyerekek«. Vezérelheti-e más az igazi pedagógus munkásságát?”

A Munka című újság 1967. novemberi számában jelent meg, hogy „… Országos 
Politechnikai Kiállítás nyílt meg szeptember végén a városligeti vásárvárosban… Az 
Országos Politechnikai Szeminárium tanácskozásával egyidőben megnyílt kiállításon az 
általános iskolások, szakközépiskolások és a gimnáziumok legértékesebb munkáit láthatta a 
közönség.” A gimnáziumunk diákjai a Lehel hűtőszekrény kicsinyített mását készítették el. 

 A Szolnok Megyei Néplap az 1979. október 16-i számában Marx György professzor 
irányításával zajló országos kísérletről, az ún. integrált oktatásról számolt be Tál 
Gizella. A cikk címe: Diákok „atomközelben”. A természettudományok oktatása a Lehel 
Vezér Gimnáziumban. Tizenhárom középiskolában, köztük a jászberényi Lehel Vezér 
Gimnáziumban folyt a kísérleti oktatás, melynek célja „… kidolgozni a legjobb módszereket, 
összhangba hozni a tananyagrészeket úgy, hogy a diákokban 18 éves korukra az általános 
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iskola és gimnázium elvégzése után kialakuljon a természettudományos világkép. Miben 
különbözik a kísérleti oktatási forma a hagyományostól? A legszembetűnőbb, hogy 
az órarendben tantárgyként nem fizika, kémia, biológia szerepel. Az első osztályban 
anyagszerkezetet, a másodikban szerves kémiát, mechanikát, harmadikban biológiát, 
szervetlen kémiát, elektrodinamikát, negyedikben statikus mechanikát, anyagfejlődést 
tanulnak a diákok. Az elsős tankönyvben – az »Atomközelben« szokatlan címet kapta – a 
legelemibb részecskék kémiai, fizikai tulajdonságait dolgozzák fel a szerzők. A négy év alatt a 
tanulók a részektől az egészig, az atomoktól az anyagig követik nyomon a fejlődést, sajátítják 
el a természettudományos ismereteket…    

Felvetődhet a kérdés: milyen sikerrel? …az osztályokban eddig nem volt lemorzsolódás, 
a diákok a gimnázium legjobb tanulócsoportjai között szerepelnek, jobb a tanulmányi 
átlaguk, mint amikor befejezték az általános iskolát…A többi gimnáziumban, ahol már 
érettségiztek, nagyon jó eredményről számoltak be a pedagógusok. Minden bizonnyal így 
lesz majd Jászberényben is.” Ebben az évben, 1979-ben az első kísérleti osztály harmadik 
éve vett részt a munkában. Még egy évük volt az érettségiig, melyet egy év múlva kiválóan 
teljesítettek. Az utolsó integrált oktatású osztály 1984-ben érettségizett.

1987. szeptember 5-én figyelemfelkeltő írás jelent meg Nyolcadikosok figyelmébe 
címmel a Szolnok Megyei Néplapban a két tannyelvű osztályok indításáról. „Magyar–
orosz tannyelvű osztály indul Jászberényben. … Rövidesen kétnyelvű képzés kezdődik 
az ország tizenöt gimnáziumában. A kísérletbe – amelyet igen nagy érdeklődés előz meg 
– bekapcsolódott a jászberényi Lehel Vezér és a Szolnoki Varga Katalin Gimnázium is. 
Jászberényben oroszul, Szolnokon angolul tanulnak majd néhány tantárgyat a sikeresen 
felvételizett tanulók. Mindkét intézményben javában készülődnek az új feladatra. Az idő 
különösen Jászberényben sürget, hiszen a felvett diákok februártól már a gimnáziumban 
tanulnak, ott fejezik be a nyolcadik osztályt. A tervek szerint rövidesen megjelenik a felvételi 
tájékoztató – a televízió keddi Stúdió ’87 műsorában már láthattuk – a négy: egy budapesti, 
egy pécsi, a tiszalöki és a jászberényi leendő orosz tannyelvű gimnáziumról. A jelentkező 
nyolcadikosokat – Jászberényben az ország keleti részéből várják a diákokat – a kiválasztott 
intézményben írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, tesztlapokat töltenek ki.”

Harminchat főt vettek fel az első osztályba, akik az előkészítő félévben heti 14 órában 
tanulták az oroszt, az általános iskolai anyagot pedig csökkentett óraszámban. A heti 14 óra 
alatt eljutottak arra a szintre, hogy „… a gimnázium első osztályában már oroszul tanulják 
a történelmet, földrajzot, a matematikát és a fizikát. Második osztálytól pedig a biológiát is. 
A személyi feltételeket tekintve az iskola felkészült az orosz tannyelvű oktatásra. … három 
orosz szakos pedagógus vett részt hathetes intenzív továbbképzésen Leningrádban, ők 
tanítják majd a diákokat az előkészítő félév során.” 

Februárban orosz anyanyelvű lektor, 1988 szeptemberétől egy matematika és egy fizika, 
1989-től pedig biológia szakos orosz anyanyelvű tanár érkezett a Szovjetunióból.

„A tárgyi feltételeket illetően már kevésbé megnyugtató a kép. A harminchat diák 
ugyanis … az orosz nyelvi órákon három, az orosz tannyelvű órákon pedig két csoportra 
oszlik. Mindehhez több tanteremre lesz szükség” – olvasható a tg jegyezte írásban. Ez az 
oktatási forma 1994-ben szűnt meg a gimnáziumban. 1991. Komoly előkészítő munka után 
beiskolázta a gimnázium az első nyolcéves osztályt. 
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Az Új Néplap 1991. december 10-én foglalkozik a témával, Nyolcosztályos gimnázium 
Jászberényben címmel. „Már mintegy három hónapja működik Jászberényben a Lehel 
Vezér Gimnázium berkein belül a nyolcosztályos gimnázium. Amellett, hogy a pedagógusok 
számára új kihívást jelent a szokásosnál négy évvel fiatalabban bekerülő gyermekekkel 
végzett munka, érdekes kérdés az is, hogyan illeszkednek be a lármás apróságok a komoly, 
csaknem felnőtt fiatalok közé. Először erről kérdeztük Szemánné Barkóczi Juditot, a kísérlet 
vezetőjét, aki elmesélte a »kicsik« fogadtatását. Az idősebb diákokban elsőként a nagytestvér 
féltékenysége jelentkezett. Azóta azonban rendeződött a dolog, megszokták egymást. Most már 
érzik az új elsősök, hogy szeretik őket nem csak az órán, de a szünetekben is. Legkedvesebb 
időtöltésük egyébként a kosárlabda, minden percet kihasználnak, hogy »bezajongják« az 
udvart a labdát pattogtatva.”

A „kisgimibe” jelentkezetteknek írásbeli és szóbeli vizsgán kellett bizonyítani 
alkalmasságukat. Százötven jelentkezőből a harminckét legjobbat vették fel. „Az elsősök nagy 
része jászberényi, úgy egyötödük a környékbeli községekből való. … a gyermekek tanterve 
alaposan eltér a normál ötödik osztályosokétól, hiszen ezek a tanulók jól terhelhetők, sokat 
bírnak. Két nyelvet is tanulnak, a latint és az angolt. De még így is 90 százalék fölött teljesítik 
felmérőiket… A naplóban  sem szerepel a négyesnél rosszabb osztályzat… Azért biztosan 
lesznek néhányan, akik esetleg nem bírják a képzés tempóját, terhelését…” Az ő számukra 
megvan a lehetőség más iskolákba való átjárásra.

Az első N-es (nyolcosztályos) tanulókról az 1995-ös évben több hírben is olvashatunk. 
Az Új Néplap május 16-án a Jászsági Extrában Tisztább környezet, biztosabb jövő című 
cikkben beszámol a jászberényi nagyszabású környezetvédelmi vetélkedőről, amelyet 
„… dr. Boros Dezső alpolgármester »álmodta meg«, az ÁNTSZ tiszti orvosa, dr. Sárközi 
Mária valósította meg…munkatársaival és sok szponzor segítségével…”  Hét iskola diákjai 
„heteken át dolgoztak, kutattak,” oldották meg a feladatokat, „s készültek” a városi döntőre. 
A végső megméretésen az „első helyet a Lehel Vezér Gimnázium 4. N osztálya szerezte meg”.

Két héttel később, május 30-án Sikergyerekek nyereményesője cím alatt a 4. N egy 
évi sikerlistájáról kapunk információt. „A Lehel Vezér Gimnáziumban négy évvel ezelőtt 
kezdte el működését a nyolcosztályos tagozat. Az akkor 10 éves kisgimnazisták mára már 
»felnőttek«, alacsony termetükkel nem tűnnek fel a gyerekzsivajtól hangos folyosókon. … A 
Városvédő és Szépítő Egyesület által alapított Vásárhelyi István emlékplakettet természet- és 
környezetvédelmi munkájáért ez az osztály érdemelte ki.”

Szinte mindenkit megmozgatva nagyszámú megyei, országos versenyen, pályázatokon 
jeleskedtek. Még a felsorolás is hosszú: Herman Ottó biológia verseny, Hajta 
természetvédelmi területének megismerése, városi, megyei környezetvédelmi vetélkedő, 
Madarak és fák napi verseny, csecsemőgondozó, elsősegélynyújtó verseny, faültetési akció, 
papír- és szárazelemgyűjtés, Európáért elnevezésű rajzverseny, Az én falum, az én városom 
rajzpályázat, Egészséges életmód vöröskeresztes vetélkedő, a Jászságért Alapítványtól díjat 
nyertek. Ugyanakkor a „32 fős osztály 4,8 tanulmányi átlagot mondhat magáénak. … A 
képzési rendszer is újdonságnak számított. Úgy látszik azonban, hogy sikeresen vezették 
be ezt a formát, s a diákok is jól érzik magukat. Eredményeik, intelligenciájuk s töretlen 
jókedvük ezt mutatja” – tudjuk meg Kiss Erika írásaiból. A nyolcosztályos gimnázium ma is 
sikeresen működő oktatási forma.                            
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„Kerek” évfordulók   

Az 50 évvel ezelőtti, a gimnázium 200 éves évfordulója kapcsán megjelent cikkek, hírek, 
méltatások sok információhoz juttatják az olvasót.

A Szolnok Megyei Néplap 1967. április 23-i számában Kapitány, tisztelet Önnek! 
címmel Simon Béla levele jelent meg, amelyet a gimnázium alapítójának, Dósa Pál jász-kun 
kapitánynak írt. Végig követte a 200 évet, kiemelt a gazdag életútból több jelentős eseményt, 
melyekkel bizonyítani akarta az iskola fontosságát. Gondolatok a levélből:

„Napjainkban a Jászság fővárosában sokat emlegetik az Ön nevét, Dósa Pál jász-kun 
kerületi kapitány! Hét határra szóló ünnepséggel köszönti május 6-án és 7-én a jászberényi 
Lehel vezér Gimnázium – az ön által alapított intézet – születésének 200. jubileumát. Háy 
László, a Közgazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott rektorának vezetésével hazajönnek 
ekkor Jászberénybe az intézet öregdiákjai, hogy lerójják tiszteletüket az alma mater iránt. A 
tanári kar, a mai diákok szívbéli örömmel várják őket…

Látná csak kapitány, milyen jól képzett tanári kar lépett a hajdani egyetlen magister 
helyébe. S a korszerű oktatás feltételeit is biztosítja az állam, nem úgy, mint régen, midőn 
Stipula József intézeti igazgató – tisztelet neki érte – húsz évig lemondott a fizetéséről az 
iskola javára, mert szükség volt minden krajcárra… 

Kétszáz év alatt sok minden megtörténik, kapitány! Az Ön tanári kara azonban úgy 
dolgozott mindig, abban a szellemben, amit a természettudományos szemléletet elhintő 
Gergely Adolf intézeti tanár így fogalmazott meg az 1927-ben kiadott év végi értesítőben: 
»Megváltozhatni körülöttünk sokminden, de az iskola mindig szilárdan állni fog a becsületes 
munkára nevelés szolgálatában…«

Az élet kemény dió, kapitány. Az intézet feladata, hogy megtanítsa növendékeit arra, hogy 
embertelen körülmények közé kerülve is emberhez méltóan éljenek és cselekedjenek, s ne 
feledjék soha: a közösség tagjai, azt kötelesek szolgálni. S csak így boldogulhatnak a mai 
világban, hiszen a köz- és az egyéni érdek elválaszthatatlanul összefonódott manapság. S 
nemcsak  híven, hanem kellő hozzáértéssel kell szolgálnunk a köz ügyét. Látja, kapitány, az 
ön iskolájában erre is gondoltak:

1946-ban – az országban az elsők között megszervezték a dolgozók gimnáziumát. A 
tanulók a mohácsi árvízkárok helyreállításáért kifejtett munkájukért dicséretet kaptak. A 
diákotthon 1963-ban szocialista kollégium lett. Az utóbbi tíz év alatt tizenkét tanítványunk 
népköztársasági ösztöndíjas lett az egyetemeken. Sokan tanársegédként maradtak az 
egyetemen, illetve főiskolán. A gimnázium végzett hallgatóinak általában ötven-hatvan 
százaléka kerül évente felsőfokú intézményekbe. A Lehel Vezér Gimnáziumban szervezték 
meg a megyében elsőként az 5+1-es oktatást. Szakközépiskolát is ebben az intézetben hoztak 
létre először… Így van ez, kapitány, bő termést hozott az ön által vetett mag…”

A Népszabadság 1967. május 12-i számában olvasható Bozsik Valériának, az iskola volt 
tanulójának írása, ebből idézek néhány gondolatot. „Kedves meghívót kézbesített a posta 
Jászberényből: iskolám a Lehel vezér Gimnázium születésének kétszázadik évfordulóját üli, 
szeretettel várnak kétnapos ünnepségsorozatára. A vendégek az iskola történetéről Blénessy 
János az alkalommal kiadott Jászberény iskolázásának és közművelődésének története 
című tanulmányából értesülhettek, a máról pedig három kiállításból. A gimnáziumban 
ma a fiúk érettségi mellé géplakatos-szakmunkás-bizonyítványt is kapnak. Kiállították 
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gépeiket, tanulási módszerükről tablók számoltak be, ügyességüket pedig egy működő, kis 
Lehel 120-as hűtőgépmodell bizonyította. A KISZ-es kiállítás a diákok mozgalmi életét, 
gyűjtő szenvedélyét, hazai és nemzetközi kapcsolatait demonstrálta. A festőművésszé vált 
öregdiákok és a gimnázium tehetséges rajztanára, Sáros András külön tárlaton mutatták be 
legújabb alkotásaikat…

A helyi tanult emberek között ma is alig akad, aki ne a »honi« gimnáziumba járt volna. 
…az igazgató … külön üdvözölte a megjelent, 1902-ben érettségizett Katona Endrét és az 

1906-ban végzett Holló Kálmánt, aki majdnem fél évszázadig gyógyította a város polgárait… 
Egy kicsit az iskola kitüntetésévé is vált, hogy az ünnepség előtti napon egyik volt diákját, 
Holló János műegyetemi tanárt az Akadémia levelező tagjává választották.”

A 220 éves iskolában riportot készített Lukácsi Pál, ami 1987. március 21-én Berényi 
gimnazisták Hová, merre? címmel jelent meg a Szolnok Megyei Néplapban. Az iskola 
felsőfokú intézménybe jelentkező tanulóinak 70-80 százaléka első alkalommal bejut a 
választott intézménybe, egy-két év alatt pedig valamennyien. „Ezzel az eredménnyel a megye 
legjobb középiskolája a Lehel, a múlt évi (eddigi legmagasabb) 80,2 százalékos felvételi 
aránytól eltekintve is évek óta élen állnak.” Az újságíró tanárokat, diákokat szólaltatott meg 
a továbbtanulás témájában. Néhány további gondolatot emelek ki a hosszú cikkből: „… már 
elsőtől kezdve céltudatos a pályairányítás az iskolában… – mondta Nagy András megbízott 
igazgató. A tanulók 40-50 százaléka már eleve határozott elképzeléssel érkezik a gimnáziumba 
– fűzi tovább Szemánné Barkóczy Judit megbízott igazgatóhelyettes – … Úgy látom, hogy a 
fiúk határozottabbak, a lányok későbbre hagyják a döntést…

A diákok csaknem fele a pedagóguspályát választja, mellettük leendő orvosok, közgazdászok, 
jogászok nevelődnek még, műszaki és agrárterületre alig kívánkozik valaki… Mester Ákos már 
az általánosban jogásznak készült, most márciusban is az eredeti elhatározása mellett maradt…

Nincs mindenki így, mint Ákos – mondja Rózsa Edina, aki közgazdász szeretne lenni. – 
Azt hiszem, sokan nem ismerjük pontosan a választott szakmánkat… Éppen ezért nagyszerű 
kezdeményezés, hogy mi, akik orvosnak készülünk, m már harmadiktól közvetlenül is 
ismerkedhetünk a gyógyító munkával – szól közbe Zircher Gabriella. – Rendszeresen jártunk 
a kórházba, ahol apróbb feladatokat is bíztak ránk, így legalább idejében fogalmunk lett a 
jövendő tervezett hivatásunkról.”

A Népszabadság 1992. május 6-i számában a következő rövid hír, felhívás olvasható 
Jászberényi jubileum címmel. „A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium május 30-án ünnepli 
fennállásának 225. évfordulóját. A jeles eseményre, az öregdiák-találkozóra, a templomi 
hangversenyre és a hét elejétől kezdődő iskolai rendezvényekre volt tanárait és diákjait 
szeretettel várja az alma mater.                  

A Diáknapok – diákművészeink  

Az iskolában mindig nagy becsülete volt a különböző diáknapoknak. Így a szolnoki Verseghy, 
a kisújszállási Móricz, az egri Gárdonyi Diáknapoknak, a gyulai Erkel Diákünnepnek. Ugyanis 
a diáknapok célja, hogy a középiskolások lehetőséget kapjanak az iskolai és az iskolán kívüli 
kulturális tevékenységük és valamelyik művészeti ágban szerzett jártasságuk bemutatására. 
A lehelesek között pedig mindig jócskán akadtak diákművészek. A következőkben néhány 
eredmény a sok közül:
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Véget értek az egri diáknapok címmel olvasható Peták István írása 1967. május 23-
án a Szolnok Megyei Néplapban. „Eger méltóvá vált arra, hogy a jövőben kétévenként, 
hagyományosan itt rendezzék meg Nógrád, Pest, Szolnok és Heves megye középiskolás 
diáktalálkozóját…. Az énekkarok versenyében két ezüst fokozat jutott Szolnok megyének. 
A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium és a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola 
énekkara érte el az erős mezőnyben ezt a szép eredményt… Az ének- és hangszerszóló bemutatón 
arany fokozatot szerzett: Révfi Erzsébet jászberényi gimnazista… A jászberényi Lehel Vezér 
Gimnázium kamarakórusa is méltán kapta az arany fokozatot.”

A Verseghy Diáknapok megyei találkozó, melyet 1970-ben is megrendeztek. A Szolnok 
Megyei Néplap 1970. április 7-i számában olvashatunk az eseményről. A diáknapok első 
aranyérmesei között volt… Fridvalszky Katalin szólóénekével… „A szólóhangszeresek és 
zenekarok versenye délutánra dőlt el. Aranyérmet kapott Lénárt Mária (Jászberény Lehel 
Vezér Gimnázium)…

A versmondók közül tizenketten kaptak aranyérmet, köztük Nagy Erzsébet, Muhari Ildikó 
(Jászberény Lehel Vezér Gimnázium)… Az énekkarok bemutatóján a zsűri hét aranyérmet 
adott ki. Hármat kamarakórusok nyertek: Mezőtúr Dózsa György Gimnázium, Jászberény 
Lehel Vezér Gimnázium, Kunszentmárton József Attila Gimnázium.”

1979-ben ismét kiválóan szerepeltek iskolánk diákjai az egri diáknapokon. A május 4-i 
Szolnok Megyei Néplapban Nívódíj és sok-sok élmény cím alatt egy összefoglaló található 
(Fekete aláírással). A bemutatók után „… zajlottak a szakmai tanácskozások, amelyen a 
megyei elődöntők, döntők tapasztalatait cserélték ki a felnőtt vezetők és a diákok képviselői. A 
mérlegelés alapján ítélték oda a nívódíjakat. Az iskolák közötti pontversenyben a jászberényi 
Lehel Vezér Gimnázium tanulói szerezték a megyei vetélkedőkön a legtöbb arany, ezüst és 
bronz oklevelet, ezért az intézmény nívódíjat kapott.”

A diáknap gálaműsorral zárult 1979-ben is. „A nemzetközi gyermekév alkalmából rendezett 
nagyszabású előadáson a gyerekek lelkes tapssal jutalmazták az előadókat. … a jászberényi 
Fekete Katalin csellószámaival… aratott megérdemelt sikert” – írta a Népszabadság  május  
4-i számában K.Gy.A.

1985-ben a Néplap március 3-án Sok tehetség kapott lehetőséget címmel számol 
be a megyei diáknapokról. Idézet az írásból: „A csütörtöki művészeti produkciók közül 
mindenképpen a néptáncosok bemutatói jelentettek maradandó élményt. Jó volt látni a 
tinédzsereket, amint a legjobb koreográfusok komponálta, hagyományőrző táncokat előadták. 
Észrevehetően élvezték a fellépés lehetőségét, s azt a bizonyára nem csekély munkát is, 
amelyet a táncba »befektettek«. A tizennégy csoport közül kiemelkedett a jászberényi Lehel 
Vezér Gimnázium és a 606-os Szakmunkásképző Intézet vegyes tánckara. Nem véletlen, hogy 
őket arany minősítéssel jutalmazta a zsűri.

Néhány kellemes meglepetést hozott a népdal-népzene kategóriában fellépők versenye is. 
A felkészítő tanárokat, no meg persze a lelkes fiatalokat dicséri, hogy néhány eddig kevéssé, 
vagy egyáltalán nem ismert népdallal örvendeztették meg egymást és a szakavatott zsűrit. 
Végül is a zsűri döntése alapján arany fokozatú minősítést érdemelt ki Kocsán Ilona, a 
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanulója, aki nívódíjat is kapott.

A diáknapok megyei bemutatói az úgynevezett egyéb kategória vetélkedőivel zárultak. 
A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium Szikra paródia együttese Zenebutik címmel adta elő 
fergeteges ritmusú műsorát. A többségében lányokból álló csoport szellemesen parodizálta 
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a hazai vezető popsztárokat, különösen nagy nevetést váltott ki az »Omega dobosa«, aki két 
billentős szemetes vödörrel mímelte a »nagy Debreceni« dobhártyát nem kímélő zenélését. 
Méltán kapott a Szikra arany fokozatú minősítést a paródiaműsort végighahotázó zsűritől.”

Nagyok sok mindenről olvastam még a közel ötven év újságjaiban, folyóirataiban. A 
cikkek közül a számomra érdekeseket emeltem ki, remélve azt, hogy ez a visszaemlékezés 
is megmutatja a gimnázium sokrétű, minden esetben a diákokért történő életét. Csak ízelítő 
a dolgozatom tartalma az LVG életéből, de bízom abban, hogy felkelti az érdeklődést a 
gimnáziumi életút iránt, nosztalgiázásra készteti, s a régi újságok olvasására buzdítja az 
olvasóját. 

Források:

Szolnok Megyei Néplap 1953–1992 közötti számai
Népszabadság 1945–1992 közötti számai 
Népszava 1947–1992 közötti számai
Nemzeti Sport (Népsport, Képes Sport) 1945–1992 közötti számai
Magyar Pedagógia 1947–1992 közötti számai 
Magyar Nyelvőr 1947–1992 közötti számai 
Honismeret című lap 1972–1992 közötti számai
ATOMKI Közlemények 1959–1987 közötti számai


