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Csörgő Terézia

AZ IGAZGATÓNŐ, IZSÓ GYuLÁNÉ

1975 és 1986 között a Lehel Vezér Gimnázium 
történetének egyedüli nőigazgatója volt Izsó Gyu-
láné. Régi diákjaink, azok szülei, vagy akik más 
területen ismerték, találkozáskor, beszélgetéskor 
szinte mindig megkérdezik, Izsó Gyuláné igaz-
gatónőről mit tudunk, hogy van. Arra gondoltam, 
hogy megkérdezem tőle és az Évkönyvben köz-
zéteszem a válaszait. Fia, Gyuszi közvetítésével 
juttattam el hozzá a kérdéseimet, írásbeli „beszél-
getésünket” a következőkben olvashatják.

– Kedves Klárika, sokan érdeklődnek felőled 
Jászberényben, sőt Szolnokon is. Azt hiszem, úgy 
a helyes, ha te beszélsz az életutadról és a jelen-
legi életedről.

Kérlek, mondd el, mikor és hol születtél, kik 
voltak a szüleid?

– 1935. június 22-én láttam meg a napvilá-
got Debrecenben. Édesanyám, Ilona óvónői képzettséggel rendelkezett, de jórészt a család 
vállalkozásaiban vett részt. Édesapám, Róbert a vendéglátóiparban vállalkozó volt. A hor-
tobágyi kilenclyukú hídnál található, a mai napig is fennmaradt csárdát bérelte az 1920 és 
1938 közötti időszakban.

– Hol jártál elemi majd középiskolába?

– Kárpátalja visszacsatolását követően Beregszászra költöztünk. Mind az elemi, mind 
pedig a középiskolát ott végeztem el.

– Meddig éltetek Beregszászon?

– A II. világháborút követően Kárpátalja a Szovjetunió részévé vált, ahol és amikor csa-
ládunkra (is) keserves évek köszöntöttek. Úgy váltunk szovjet állampolgárokká. hogy soha 
nem folyamodtunk érte. Sztálin halála után némi enyhülés következett be a diktatúrában, 
így szüleim 1953-ban kérvényt nyújtottak be kivándorlási és a magyarországi letelepedési 
céllal. Nagy szerencsénkre volt jogalapunk rá, mivel 1938-ig a „csonka” Magyarországon 
természetesen, mint magyar állampolgárok éltünk. (Azok a kárpátaljai rokonaink, akik a 
visszacsatolás következtében lettek magyar állampolgárrá, nem kérvényezhették az áttele-
pülést.) 1955-ben érkeztünk – szó szerint egy-egy bőrönddel – miskolci távoli rokonaink-
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hoz, ahol évekig négyen egy szoba-konyhában éltünk. Időközben a Miskolci Nehézipari 
Egyetemre nyertem felvételt és a gépészmérnöki karon végeztem 1961-ben.

– A diplomával a kezedben hol kezdtél dolgozni?

– Friss diplomásként 1961-ben Gyöngyösön, az akkori Egyesült Izzó gyárban tervező-
mérnökként.

– Végeztél pedagógiai tanulmányokat?

– Igen, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen másoddiplomásként.

– 1975-ben kerültél a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium élére. Előtte hol dolgoztál?

– A gyöngyösi évek után 1972-ben Mezőtúrra költöztünk, ahol az akkori mezőgazdasá-
gi középiskolában tanárként, majd azt követően igazgatóhelyettesként dolgoztam.

– A te igazgatói kinevezésed vagy a férjed révén lettetek jászberényi lakosok?

– Férjem Jászberényben az akkori Aprítógépgyárban kapott műszaki igazgatói feladatot. 
A jászberényi évek az ő kinevezésével kezdődtek. Akkoriban üresedett meg az igazgatói szék 
a Lehel Vezér Gimnáziumban, amelyet a fenntartói kinevezést követően nagy megtiszteltetés-
ként, illetve szakmai előrelépésként én tölthettem be.

– Mennyit tudtál a gimnázium belső életéről?

– Az országos tanulmányi versenyeken történő kiemelkedő eredményekből és a magas 
továbbtanulási „ráta” alapján tudtam, hogy kitűnő pedagóguskar van az intézményben.

– Milyen elhatározással, tervekkel vállaltad az igazgatói megbízatást?

– A kihívás, a feladat értelemszerűen adott volt: a kimagasló eredmények feltételeinek biz-
tosítása mind anyagi, mind pedig szakmai szinten. Ezt ma menedzsmentnek hívják. Egyszerre 
kellett megfelelnünk a gimnáziumba felvételt nyert diákok, szülők, munkatársak, az akkori Ok-
tatási Minisztérium, az akkori Városi Tanács és nem utolsósorban a megyei MSZMP elvárásai-
nak. A felsorolt tényezők finom összehangolása egyszerre volt kihívás és a siker záloga.

– Milyennek találtad a tantestületet kezdetben a tanárokkal egyenként történt beszél-
getések után?

– Meghatódottan gondolok vissza a kollégákra. Nem az udvariasság, hanem az objektivitás 
mondatja velem, hogy megtiszteltetés volt velük együtt dolgozni. Szerencsés helyzetben vol-
tam, mert minden tantárgyra több kimagasló képességű tanár(nő) jutott, akik a szakismereteken 
felül kiváló pedagógiai érzékkel is rendelkeztek. A tehetségfelismerés és a tehetséggondozás 
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volt azon ismérv, amely oly sok végzős diákunk későbbi sikeres szakmai pályafutását ala-
pozta meg. 

– Sok új dolgot vezettél be, valósítottál meg, támogattál az igazgatói munkád során 
– csak néhány közülük: a pedagógiai képzésű osztály, az érettségire épülő közgazdasá-
gi képzés, a Magyar Tudományos Akadémia kísérleti oktatása, a Holló András Fizika 
Verseny, az új épületszárny/tornaterem, az iskolai büfé, a szenespincéből pinceklub, a 
diákklub (KISZ-klub), az iskolai Ifjúsági Nap megrendezése évente, az értelmiségi klub, 
a különböző intézményekkel kötött együttműködési szerződések és még sok más. Mi ins-
pirált a sokféle ötlet megvalósításában?

– Kötelességemnek éreztem a jövő alapjainak lerakását is. Az egypártrendszer viszony-
lag szűk kereteinek ellenére a minket körülvevő világ akkortájt is folyamatosan változott. A 
diákjaink tanulmányi eredményessége egyben a tanári kar és nem utolsósorban a „menedzs-
mentünk” vizsgáját is jelentette. Tudatosodott bennünk, hogy diákjaink későbbi pályafutásuk 
során folyamatos versenynek lesznek kitéve, és megfelelő alapok nélkül hátrányba kerülhet-
nek. Az ötletek maguktól adódtak: láttuk a hazai „konkurens” intézmények belső működését, 
sőt énekkarunk sikeres nemzetközi szereplésekor, külföldi tanárcsoportok (japán, texasi) lá-
togatása során tapasztalatot cserélhettünk. Aminek az akkori ideológiai korlátok nem szabtak 
határt, azt meg is lehetett és meg is kellett valósítani! A saját diákságunk részére kialakított 
pinceklub, diákújság (Lehel Harsona) egy későbbi campus felé vezető út kezdetleges lépései 
voltak. Az évente ismétlődő diák-tanár nap pedig a közösségi kohézió kialakítása és fenntar-
tása céljából lett bevezetve mindannyiunk nagy örömére. 

– Milyen cél vezérelt ezek megvalósításában?

– Az alma mater jövőjéért érzett felelősségem. Ez persze talán fennkölten hangzik, de 
átlag feletti eredményeket csak átlag feletti körülmények között lehetett (akkor is) meg-
valósítani. Kinevezésemkor az intézmény elkötelezett és kiváló tornatanárokkal, azon-
ban tornaterem nélkül működött. Az első feladataim között volt a hozzánk tartozó, egyet-
len sportlétesítményben a kb. 1 km távolságban lévő szabadtéri tornakert (Bathó-Kert) 
öltözőépületének megépítése, ami forráshiány miatt gyakorlatilag társadalmi munkával 
valósult meg. Így is csak a kezdeti lépést tettük meg a későbbiek során megépült új épü-
letszárnyban helyet kapott tornaterem megvalósításának irányába. A legnehezebb feladat 
volt (akkoriban is) a beruházási források megteremtése. Kilincselni kellett a fenntartók-
nál, a városi MSZMP-nél, támogatást kellett szerezni befolyásos személyeknél. Szeren-
csénkre a város akkori vezetőinek (ideértve az ipart is) gyermekei alma materünk diákjai 
voltak, ezért jórészt nyílt kapukat is döngettünk.

– Kiktől és milyen segítséget kaptál a tervek megvalósításához?

– Mindenekelőtt a tanári kartól és a diákságtól, mert a kitűnő országos eredmények 
hiányában nem lettünk volna reflektorfényben. Hálával tartoztunk a fenntartók és a megyei 
MSZMP illetékes döntéshozóinak, akik támogatták a fejlesztéseinket.
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– A tantestület mennyire volt partner az új dolgok bevezetésében?

– Kivétel nélkül támogatták, pedig nem kis kihívást, többletmunkát jelentett számukra.

– Miért tartottad fontosnak az érettségire épülő közgazdasági képzést? Milyen nehéz-
ségek adódtak a szervezésnél?

– Az ötlet onnan jött, hogy a városban felnőtt közgazdasági képzés ezt megelőzően nem 
létezett, holott mind az akkori Hűtőgépgyár, mind pedig az akkori Aprítógépgyár nagyszá-
mú munkavállalója részéről igény jelentkezett rá. Az érdeklődők számára a legközelebbi 
képzési lehetőség csak a megyeszékhelyen, Szolnokon volt elérhető. Mindkét nagyvállalat 
érdeke azt kívánta, hogy a képzés helyben valósuljon meg.

Mi az LVG-ben mint „nyitott, innovatív szellemi műhelyben” készen álltunk nyújtott 
képzéseink további bővítésére, csakhogy az akkori felettes szerveink beleegyezését és en-
gedélyét sokadik nekifutásra sem tudtuk megszerezni. Ők azon az állásponton voltak, hogy 
a Jászság fővárosában fölösleges közgazdasági képzést indítani, hiszen Szolnok maradék-
talanul betölti a szerepét. Az ötletet mégsem vetettük el, és mindkét érintett nagyvállalat 
vezetőinek szakmai támogatásával az alma materünkben – minden baljós előjel ellenére 
– elindítottuk a közgazdasági képzést is.

Ezt a mai fejjel úgy lehetne legjobban szemléltetni, mint ha pl. a jászberényi katolikus 
plébánia a területileg illetékes püspök engedélye nélkül, sőt egyértelmű tiltása ellenére 
reformálná meg a működését. utólag elgondolva ez a lépés már a vakmerőség kategó-
riájába tartozott, és bizony az igazgatói állásomba kerülhetett volna, ha nem állt volna 

A tanári kar az 1978 /79-es tanévben
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a kezdeményezésünk mögött a Hűtőgépgyár vezérigazgatója, Gorjanc Ignác (aki egyben 
országgyűlési képviselőnk is volt). Jóvoltából a „projekt” a tiltott kategóriából átkerült 
a megtűrt kategóriába: szakérettségi bizonyítványokat kiállíthattunk, de anyagi forrást a 
működtetőink továbbra sem biztosítottak számunkra. 

Az előadók (óraadók) külsősök voltak, jórészt a Hűtőgépgyár szakállományából ke-
rültek ki, a képzés költségviselője is a Hűtőgépgyár volt. A végzős hallgatókat azonban 
nemcsak oktatni kellett, hanem le is kellett érettségiztetni, így az érettségi vizsgabizottság 
szakmai tagjait és a vizsgabizottság elnökeit is „kívülről” kellett biztosítanunk. Nagy há-
lával gondolok vissza a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (a mai 
Budapesti Corvinus Egyetem) rektorára, Mészáros Tamásra, aki tiszteletdíj (sőt költség-
térítés) nélkül is elvállalta az elnöki teendőket, jelenlétével kiemelt rangot biztosított a 
szakképzésünk számára. Emlékezetem szerint én már elkerültem Jászberényből, amikor ez 
a szakképzés megszűnt.

– Miért tartottad jónak az Értelmiségi Klubot? Miért szűnt meg két év után?

– Az ötlet tőlem származott, és eredetileg ártalmatlan „műszaki klub” elnevezés alatt 
és témakörként indult a pinceklubban. Az „értelmiségi klub” elnevezés a család jó ba-
rátjától, Jászberény gyermekorvosától, Székely Andrástól származott, és a témakörök, a 
meghívott előadók személyeinek kiválasztásában is vezető szerepet vállalt. Az Értelmiségi 
Klub gyakorlatilag egy szellemi műhely volt, ahová rendszerességgel olyan országosan 
elismert tudósok, egyetemi tanárok jöttek el előadásokat tartani, kötetlenül elbeszélgetni, 

A tanári kar az 1984/85-ös tanévben
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akik később sokat tettek a gimnáziumért. Eredetileg a tantestületnek szántuk, azonban a 
későbbiekben az érdeklődők köre kiszélesedett, mert új színfoltot jelentett a város szellemi 
pozsgásában is. Jó diplomáciai érzékkel minden alkalommal meghívót küldtünk a helyi 
MSZMP vezetőinek is, akik egy idő után azonban finoman jelezték, hogy az ilyen és ehhez 
hasonló kezdeményezések kizárólag az ő monopóliumuk. Feletteseik előtt nem akarták 
vagy nem merték felvállalni. S pont akkor borította el a szintén munkás-paraszt diktatúrát 
hirdető Lengyelországot a munkásfelkelés általános sztrájkok formájában. „Életveszélyes” 
vakvágányra terelődött a műszaki klub útja. Így „jobb a békesség” jelszóval még idejében 
„behúztuk a féket” és megszüntettük az előadás-sorozatot. Személy szerint nagyon sajnál-
tam és sajnálom most is, de mindannyiunk érdeke a konfrontáció kerülése volt.

– 1986 szeptemberétől már Budapesten dolgoztál. Mi volt az oka a sikeres jászberényi 
munkád befejezésének?

– Férjem 1983-tól előbb Keszthelyen, majd Budapesten dolgozott. A család földrajzilag 
kettészakadt. Fiam felvételt nyert az akkori budapesti Külkereskedelmi Főiskolára. Kislá-
nyunk 1986-ban fejezte be az általános iskolát Jászberényben, ezért a családunk érdekében 
meg kellett hoznom az érzelmileg nagyon is fájdalmas döntést: búcsút intettem életem 
egyik legszebb, legeredményesebb időszakának.

– Hol folytattad tevékenységedet? Az aktív Izsó Gyuláné ott milyen újításokat vezetett be?

– A jászberényi évek után igazgatói állást töltöttem be egy csepeli szakközépiskolában, 
majd a nyugdíj előtt egy hűvösvölgyi idősek otthonában dolgoztam szintén igazgatóként. A 
rendszerváltást közvetlen megelőző majd utáni időszakot sajnos az általános kóros pénzte-
lenség jellemezte az állam által fenntartott intézményekben. Ettől eltekintve a munkatársak 
közötti kohézió – mint a sikeres működés egyik feltétele – javítását tekintettem reálisan 
megvalósíthatónak.

– Mikor lettél nyugdíjas? Milyen módon tartod fenn aktív egyéniségedet? Hol élsz most?

– 1995-ben mentem nyugdíjba, jelenleg egy zuglói idősek otthonának vagyok a lakója. 
Az öregségi „nyavalyákat” leszámítva a koromhoz képest jól vagyok, és ha tehetem, akkor 
a négy unokámban gyönyörködöm. 

– Milyen elismeréseket, kitüntetéseket kaptál?

– A rendszerváltás előtti legnagyobb fajsúlyú kitüntetésem a Munka Érdemrend ezüst 
fokozata volt. Munkásságom legszebb elismerése azonban az volt, hogy az elért eredmé-
nyek mentén folytatódott a Lehel Vezér Gimnázium 1986 utáni története. Emberileg legna-
gyobb elismerés az egykori munkatársak, diákok, barátok szeretete, érdeklődése. Szomo-
rúsággal tölt el, hogy az „e világon” sajnos egyre kevesebben élünk.
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– Családodról – férjedről, gyermekeidről – mondanál néhány gondolatot?

– Az aktív éveket nyugalmas nyugdíjas évek követték. Férjem 2014 decemberében 
meghalt. A temetést követően idősek otthonába költöztem. A lányom rendszerességgel 
elvisz (pontosabban a Covid előtt elvitt) családlátogatásra, ahol viszontláthatom a fia-
mat és drága unokáimat is.

– Tartod-e a kapcsolatot a berényiekkel?

– Igen, telefonon vagy levelezés útján is tartom. Szeretettel és hálával gondolok Rátok!

– Klárika, köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseimre, s így a visszaemlékezés-
sel egy kicsit az iskola múltja is megelevenedett. Kívánok még sok, örömökben gazdag 
évet, jó egészséget!”

     

Az iskola minden dolgozója az 1985/86-os tanévben


