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Gömöri Árpád

EMLÉKEZÉS EGY SOKOLDALÚ ÉS SIKERES TANÁRNŐRE

Kedves kolléganő emlékét idézem. Évtizedek óta ismertem Csomor Józsefné Klárikát, a 
Lehel Vezér Gimnázium sokak által tisztelt, jeles tanárát, aki 1934. október 5-én szüle-
tett Jászapátin. Az érettségi letétele után a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
folytatta tanulmányait, ahol 1958. július 9-én magyar–történelem szakos középiskolai ta-
nári diplomát szerzett. 

Most, hogy eltávozott körünkből, felidéződnek bennem a vele kapcsolatos közös emlé-
kek: egy-egy találkozás, „világmegváltó” beszélgetés az iskoláról, az oktatásról, közös rész-
vétel valamilyen rendezvényen, előadáson. Klárikával a hatvanas évek elején ismerkedtem 
meg, amikor egy rövid ideig nálunk, a Szakmunkásképző Intézetben tanított. Akkoriban igen 
sok volt az adminisztrációs teendő, különösen az osztályfőnökséggel járt sok írásbeli munka. 
Félévkor, hogy idejében elkészüljünk, másokkal együtt (még vasárnap délelőtt is) túlóráz-
tunk. Úgy emlékszem, ő is bent volt, biztattuk egymást, derűs volt a hangulat. A jó kedély, a 
munkakedv személyiségének egyik fontos jellemzője volt.

A szakképző intézményekben nem volt egyszerű feladat az ún. közismereti tárgyak taní-
tása. A szakmai tárgyakkal hamarabb megbarátkoztak, jobban boldogultak a tanulók, a szak-
mai gyakorlatot pedig természetesnek tartották, Úgy tapasztaltam, hogy Klárikának – már 
kezdő tanárként is – volt érzéke a pedagógiai munkához, megtalálta a hangot a diákokkal, 
kialakította velük az együttműködést.

Emlékszem, egy alkalommal óralátogatásra mentem hozzá. (A hospitálást akkoriban 
elvárták, főleg a kezdő tanároktól.) Magyaróra volt. Előttem van törékeny alakja, amint a 
katedrán áll fehér köpenyben és lendületesen, odafigyeléssel vezeti a tanórai foglalkozást. 
A korszellemnek megfelelően egy szovjet–orosz költő, Majakovszkij verse volt a tananyag. 
A harmadévesek, ha nem is nagy lelkesedéssel, de próbálkoztak a vers értelmezésével, vá-
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laszolgattak a tanárnő kérdéseire, együttműködtek vele. Feleltetett is, értékelése tárgyilagos 
és szigorú volt. A jó pedagógusra jellemző kiegyensúlyozottsággal és jó kedéllyel dolgozott.

1962-től áthelyezték a Lehel Vezér Gimnáziumba. Itt dolgozott 1991-ig. Szeretett tanítani, 
értékelte, ha a diákok egyéni véleményt, önálló gondolatot fogalmaztak meg. Beszélgetéseink 
során is többször mondogatta, hogy örült egy-egy jó feleletnek vagy érdeklődő kérdésnek.

Láttam felügyelő tanárként a gimnázium folyosóján, ahogy rendre intette becsengetés 
után a diákokat, határozottsága ilyenkor is derűs attitűddel, közvetlenséggel párosult. Tudta 
kezelni a különböző helyzeteket, rendet, fegyelmet tartott. A külső szemlélő is észrevehette, 
hogy ezeket a tulajdonságokat értékelik a diákok, ezért teljesítik az elvárásokat, kedvelik az 
őket jól irányító pedagógust. Lendülete, jókedve, közvetlensége oldott hangulatot eredmé-
nyezett pedagógiai munkájában.

Munkába menet vagy rendezvények szünetében megtárgyaltuk az iskolai ügyeket, ta-
pasztalatainkat, kölcsönösen érdeklődtünk egymás munkája és eredményei iránt. A jó kol-
legiális kapcsolatunkat jellemzi, hogy két alkalommal is meghívott a gimnáziumba előadást 
tartani a nyelvművelő mozgalomról. Ez szép gesztus volt tőle, bizonyítja, hogy nyitott, ér-
deklődő ember volt, diákjait is erre nevelte.

Szaktárgyait kiválóan ismerő, tudását folyamatosan bővítő, gyarapító tanár volt. Sokat 
olvasott, rendszeresen eljárt szakmai tanácskozásokra kezében az elmaradhatatlan jegyzetfü-
zettel. (Ezen alkalmakkor gyakran találkoztunk.)

A színvonalas és eredményes szaktanári munka mellett más iskolai (közéleti) feladatokat is 
elvállalt. Megírta a gimnázium történetét, jubileumi évkönyvet szerkesztett. Nevéhez fűződik 
az iskolaújság (Lehel Harsona) létrehozása és évtizedekig tartó szerkesztése. Ez a munka sokré-
tű tevékenységet, szervezést és kitartást igényelt. Még rólunk is írtak egyszer-kétszer. Az újság 
25. évfordulójára engem is kért, hogy írjak pár sort. Köszöntő soraimban kiemeltem, hogy 
„Csomor Józsefné jelenti a folyamatosságot meg a lelkesedést.” Megemlíthetem, hogy – biz-
tatásomra – részt vett a Jászsági Évkönyv szerkesztésében. Szívesen foglalkozott családjának 
történetével, megrajzolta annak karakteres alakjait, bemutatta a komoly hírnevet szerzett já-
szapáti származású fizikust. Munkakedve, pontossága ezekben az írásokban is megmutatkozik. 

Kapcsolatunk a nyugdíjazás után is mindvégig megmaradt. Lelkes, fáradhatatlan, barát-
ságos személyisége inspiráló volt. Nyitott, érdeklődő, tenni akaró értelmiségiként szolgálta 
iskoláját, a várost. Munkája, tevékenysége értéket teremtő és példaértékű. Sajnos több tervét 
– elhatalmasodó betegsége miatt – nem tudta megvalósítani, 2021. március 7-én elhunyt.

Csomor Józsefné cikkei a Jászsági Évkönyvben
– Egy érdekes, anyanyelvápolókról szóló kiadványról  (2006) 
– A Lehel Vezér Gimnázium diáklapjának 27 éve (2007) 
– A kórházigazgató – beszélgetések Jakus Zoltánnal (2008) 
– A jászberényi Gimnázium egyik jeles diákjáról, Donáth Ferencről (2009) 
– A Lehel Vezér Gimnázium honismereti szakkörének 26 éve  (2010) 
– Egy jeles genfi fizikus a Jászságból (2011) 
– A forradalom és megtorlása Jászapátin (2012) 
– Szüleimre emlékezve (2013) 
– Hajósélmények nagy vizekről – interjú Fabriczius Imrével (2014)
– Valamennyi cikk elérhető és letölthető a www.epa.hu gyűjteményből


