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A szerző előszava
Közel tíz éve már, hogy az Árpád Gimnázium tanári szobájában, néhány
kollégával beszélgetve szóba került: „ha majd egyszer” 100 éves lesz az iskola,
azt méltó módon kellene megünnepelni. A következő tantestületi értekezleten
fel is vetettük a kérdést: teljes volt a lelkesedés és az egyetértés – a centenáriumot emlékezetessé kell tennünk. Többek között egy könyvvel. Az Árpád Gimnázium 100 éves történetét feldolgozó könyvvel.
Régóta terveztem, hogy hozzáfogok, most már a tantestület is áldását adta
rá. Többéves kutatás vette hát kezdetét. Kézenfekvő volt a gimnázium első
negyven évében rendszeresen kiadott Értesítőkkel kezdeni a munkát. Majd a
könyvtárakban fellelhető anyagok következtek: az Árpádról, az árpádos tanárokról, illetve általuk írt könyvek, életrajzi írások, újságcikkek, parlamenti beszédek, statisztikák és így tovább. A II. világháború utáni korszak feldolgozásához – a kevés, de színvonalas Évkönyv, no és a gimnázium fennállásának 75.
évfordulójára megjelentetett, Tiszavölgyi igazgató úr munkáját dicsérő könyv
mellett – a gimnázium példásan őrzött és rendezett irattára szolgált értékes
alapanyagul. Szerencsére a teljes iratanyagot az iskola őrzi, így minden levéltári
procedúrát nélkülözve, „hazai pályán” dolgozhattam.
A nyersanyag néhány év alatt összeállt, már „csak” könyvet kellett belőle
írni. A fejezetek többsége a hosszú nyári szünetekben, szigetszentmártoni telkünk teraszán, a Kis-Duna alkotásra ihlető partján született.
A könyv tervezésénél, írásánál, szerkesztésénél nem korlátozott senki és
semmi. Főleg politikai elvárások nem. Így először készülhetett minden elhallgatást és túldimenzionálást nélkülöző, a lehetőségekhez mérten teljes és átfogó
munka az Árpád Gimnázium történetéről. Történeti munka, kutatásokon alapuló adatokkal, tényekkel, de az Olvasót feleslegesen terhelő hivatkozások és
lábjegyzetek mellőzésével. 100 év története 100 év történelmében. Hiteles, de
itt-ott elfogult, a kritikai felhanggal óvatosan, néha tudatosan visszafogottan
bánó mű. Ennyi talán elnézhető az öregdiák-tanár szerzőnek.
A könyv a „társszerzők” írásaitól, visszaemlékezéseitől vált igazán életszerűvé. Köszönöm mindannyiuk – Ágoston István, Bertha Irma, dr. Boga Bálint,
Fejes Andrea, Götz Anna, Gyimesi Róbert, dr. Kasza Pál, Kisgyörgy Enikő,
Kőháti Zsolt, Marosvölgyi Jánosné, Mészáros Károly, Mikusi Imre, Stefkó
Gizella, Steinbach Sándor, dr. Száva Gézáné, Szilvásy Nóra, Szolcsányi Bálint,
Tallár Tamás, dr. Tarlós István, Tarlós István és Tiszavölgyi István – segítségét, fáradozásait.
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Tisztelettel köszönetet mondok minden egykori és jelenlegi árpádos tanárnak, diáknak, akik Értesítők, Évkönyvek, újságcikkek és egyéb „Árpádtörténeti” anyagok készítésében az elmúlt száz évben részt vettek – ők a megalapozói e könyvnek, többen közülük tudtuk nélkül váltak „társszerzővé”.
Köszönöm a rengeteg háttérmunkát, amellyel sokan e könyv megszületését
elősegítették. Külön is köszönöm Berkes Sándorné, Ica néni segítségét, aki a
kéziratot nagy gonddal kezelte.
Köszönöm az évek során hozzám eljuttatott fényképeket, elmesélt történeteket, anekdotákat. Igyekeztem minden apró mozaikot a helyére tenni.
Köszönöm továbbá mindazoknak a fizikai, szellemi és lelki támogatást,
akik az elmúlt években szívügyüknek tekintették e könyv megszületését. Közülük is elsőként legfőbb és legelső öregdiák szurkolómnak, támogatómnak, tanácsadómnak és kritikusomnak – feleségemnek, Lévayné Bauer Anikónak az
éveken át tartó bátorítást, türelmet és segítséget.
Száz éve, az első Értesítő írásával kezdődött a közös munka. Nagyon sokan
vannak hát, akik e könyv elkészítésében részt vettek. A teljes egész, nagy
ÁRPÁD CSALÁD. Ott vannak minden sorában, nekik állít emléket, ők élnek
benne tovább. Rájuk gondoljunk tisztelettel e könyvet olvasva.

Budapest, 2002. február 7.
Lévay Zsolt
Az Árpád Gimnázium egykori
diákja (1982–1986),
tanára (1991–2000)
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1. Hogy mi lesz ebből…?
M. M. a tükör előtt állt, és a nyakkendőjét igazgatta. Nagyon izgult. Nagy
nap lesz a mai az életében.
A 4 év alatt, amióta iskolába járt, hozzászokott a tanévkezdés hangulatához.
Viszontlátni a régi osztálytársakat és a régi tanárokat, újra beszívni az iskola
semmivel össze nem téveszthető levegőjét, izgatottan mesélni a nyári kalandokat és megismerni a sok újat: új osztálytársakat, új tanárokat, kézbe venni az új
könyveket. Szerette a tanévkezdést.
De ez most valami más! A jól megszokott elemi iskolából egy másik iskolába kerül. Egy új, most induló gimnáziumba! Gimnazista lesz. Senkit sem fog
ismerni. Új tanárok, új osztálytársak. Csupa új tantárgy. A régiek is biztosan
nehezebbek lesznek. Latin, rajzoló geometria, természetrajz. 8 éven át!
Ezt kell végigcsinálnia. Érettségit kell tennie. Tudta, érezte, hogy lesz hozzá
ereje. Most megvalósíthatja minden korábbi álmát és elképzelését. A szülei
mellette állnak, mert az egész családnak egy a célja. Sikerülni fog! És ő orvos
lesz, esetleg mérnök.
De addig még hosszú az út. Most az első gimnáziumban kell bizonyítania.
Magának, szüleinek, tanárainak, társainak – mindenkinek. Hogy képes tanulni,
jól tanulni. Elérni mindent – szinte a semmiből.
Már mindent előkészített. A szépen bekötött könyveken, füzeteken gyöngybetűkkel ez állt:
Mocsári Márton
I. c osztály
Ellépett a tükörtől. Indulni kell. Nincs visszaút.
Hogy mi lesz ebből…?
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Hogy mi lesz ebből…?
M. Gy. a tükör előtt állt, és a nyakkendőjét igazgatta. Nagyon izgult. Nagy
nap lesz a mai az életében.
A 17 év alatt, amióta tanított, hozzászokott a tanévkezdés hangulatához. Viszontlátni régi kollégáit, újra beszívni az iskola semmivel össze nem téveszthető levegőjét, meghallani a diákok izgatott zsibongását, és megismerni a sok
újat: új kollégákat, új diákokat, megvalósítani az új terveket. Szerette a tanévkezdést.
De ez most valami más! A VII. kerületi állami főgimnáziumból másik iskolába helyezték át. Egy új, most induló gimnáziumba! Ő lesz az egyetlen rendes
tanár. A nagy múltú V. kerületi főgimnázium kihelyezett iskolájaként fognak
működni. Önálló épület nélkül. Egy elemi iskolában. Egyetlen osztállyal. Egy
irodával és egy tanteremmel. Gimnáziumi felszerelések nélkül. Se saját könyvtár, se szertárak.
Ebből kell iskolát csinálnia. Gimnáziumot. Tudta, érezte, hogy lesz hozzá
ereje. Most megvalósíthatja minden korábbi álmát és elképzelését. Ha mások is
mellé állnak, ha sokan összefognak, ha mindenkinek egy lesz a célja, sikerülni
fog! Óbudának saját gimnáziuma lesz!
De addig még hosszú az út! Most 34 gyerekkel kell bizonyítania. Magának,
a szülőknek, tanároknak, vezetőknek – mindenkinek. Hogy képes vezetni, irányítani, megszervezni, kialakítani és felépíteni. Egy gimnáziumot – a semmiből.
Már mindent előkészített. Az iroda ajtaján kis tábla állt:
Morvay Győző
megbízott igazgató
Ellépett a tükörtől. Indulni kell. Nincs visszaút.
Hogy mi lesz ebből…?

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

1902–1909 Indulás

18

2. A kezdetek
Az alapítás
Gimnáziumot Óbudának! Ezért a célért fogtak össze a „kerület vezér
férfiai” Vészi József országgyűlési képviselővel az élükön. Erőfeszítéseiket
1902-ben siker koronázta. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
hajlandóságot mutatott egy új iskola alapítására. A tervek gyakorlati megvalósításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Boncz Ödön miniszteri tanácsos, dr.
Erődi Béla királyi főigazgató, dr. Bencze Benő elöljáró és Wagner Alajos, az
V. ker. Állami Főgimnázium igazgatója. Utóbbi szerepe különösen jelentős,
hiszen az általa igazgatott iskola védőszárnyai alatt jöhetett létre és bontakozhatott ki – a leendő Árpád.
A kérdés tehát eldőlt: lesz középiskola Óbudán. De hol? Önálló épület szóba sem jöhetett, - ráadásul egyetlen osztály elhelyezéséről kellett csak gondoskodni. Végül is dr. Bárczy István tanácsos és Halász Gyula polgári iskolai
igazgató közbenjárására a Tímár-utcza 12. szám alatt működő polgári és elemi
iskola fogadta be a kis közösséget.
Az anyaiskola, az V. ker. Állami Főgimnázium 1902/03-as értesítője a fiókiskola megnyitásáról így ír:
„A fővárosi középiskolák zsúfoltsága miatt beállott szükség követelményének igyekezett nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumunk eleget tenni akkor, midőn 63653-1902. szept. 11-én kelt magas rendeletével főgymnasiumunk
mellett Ó-Budán egy gymnasiolis I-ső osztályt nyitott meg.”
1902. szeptember 11. Egy iroda és egy osztályterem – albérletben. 34 tanuló
és 5 tanár.
Valami elkezdődött…
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A fiókiskola
1902 szeptemberében 34 kisdiák kezdte meg tanulmányait Óbuda első gimnáziumában. Tanításukkal 4 főt bíztak meg.
Dr. Morvay Győző rendes tanár megbízott igazgatóként vezette a „tanári
kart”, mellette Beck Károly és Kecskóczy Ödön óradíjas tanárok oktattak, a
tornatanítással Marót Gyula polgáriskolai tanárt bízták meg. Őket egészítette ki
dr. Császár Ernő próbaéves tanár – Morvay mellé beosztva.
Nehéz év volt az első. Albérletben, megfelelő felszereltség nélkül, magára
hagyottan kezdte meg munkáját a „gimnázium”. Valamennyiük – tanárok és
diákok – közös érdeme, hogy a „gimnáziumból” GIMNÁZIUM lett. A 34 fölvett tanulóból egy sem maradt ki év közben, és végül 30-an sikeresen zárták az
évet. Négyen kitűnő eredménnyel. A 4 bukott tanuló közül ketten sikeres pótvizsgát tettek, így csak két társuk morzsolódott le.
100 év elteltével mind a 34-en megérdemlik, hogy nevüket – a legelső 34
nevét – megörökítsük. Íme az első I. c osztály névsora:
Bittner Tibor, Czintula Zoltán, Donath Richárd, Fridl János, Georgi Sándor,
Günther Tivadar, Gux József, Herpich Rezső, Keimer Rezső, Kelndorf Zoltán,
Kovács Kálmán, Kovács László, Klein Leó, Kocsner Jakab, Krausz Dezső,
Kunszt Gyula, Küzdő Géza, Mauzer Rezső, Mocsáry Márton, Murányi Imre,
Prohászka Kornél, Ruh Vilmos, Schelling László, Schiffler Ernő, Schürmacher
Oszkár, Schrader Henrik, Schubert Ágost, Steinhöffer Ferencz, Széchy Dezső,
Tájber Béla, Tarján János, Vlaikalics Jenő, Wels Dezső, Wohlschmidt Miklós.
Már az első évfolyam tanulóinak adatait elemezve kitűnt: ez az iskola nem
a gazdagok gimnáziuma lesz.
Egyelőre még szűk a vonzáskörzete, 33 a helybéli és csak 1 a megyebéli tanuló. A szülők foglalkozása is az átlagos képet mutatja: 34-ből 20 tisztviselő, 5
kisiparos és kiskereskedő, 2 ipari alkalmazott, 2 magánzó, 1 katona - és mindössze 4 nagyiparos. Nagybirtokos, nagykereskedő egy sincs, igaz, nincs köztük munkás és értelmiségi sem. Figyelemre méltó a 7 német anyanyelvű diák
jelenléte is.
Az oktatás célja az első évben csak a kötelezően előírt tananyag teljesítése
lehetett. Rendkívüli tárgyak tanításához sem anyagi, sem technikai eszközök
nem álltak rendelkezésre. Az osztály egy kirándulást tett a tanév során: Aquincumot látogatták meg.
Az iskola beindításában, valamint az oktató-nevelő munkában már a legelső
évben is az élen járt a gimnázium leendő igazgatója, Morvay Győző. Nemcsak
szervezte és vezette az iskolát, de az órák több mint a felét is ő tartotta.
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A tantárgyak, óraszámok, tanárok megoszlása az első évben a következő
volt:
Magyar nyelv
5 óra Morvay–Császár
Latin
6 óra Morvay
Földrajz
3 óra Morvay
Természetrajz
2 óra Kecskóczy
Számtan
4 óra Beck
Rajzoló geometria 3 óra Beck
Szépírás
1 óra Morvay–Császár
Torna
2 óra Marót
Hittan
2 óra Sagmüller József (róm. kat. 24 fő)
Adler Illés (izr. 7 fő)
Martin Gyula (ev. 2 fő)
Nedelkovics Vazul (görkel. 1 fő)
Az első év sikere nyomán az iskola a második tanévre komoly mértékben
kibővült: a továbblépő II. c osztály létszáma 46 főre duzzadt, valamint 2 első
osztály indult 44, illetve 41 fővel. A 3 osztályba járó 131 diák továbbra is a
Tímár utcai épületbe járt. Tanításukat 8 tanár látta el. Már ebben az évben kezdett kialakulni az a legendás tanári kar, mely munkájával nagyban hozzájárult a
gimnázium szellemiségének, arculatának kialakításához. Morvay Győző mellett Polágyi Menyhért és Sajó Sándor nevét kell külön kiemelnünk.
A tanévet a 131 beírt tanulóból 118 végezte el. Egy tanuló meghalt
(Schrader Henrik II. c)¸12-en kimaradtak. A 118 végzett diákból 11-en buktak
meg, kitűnő tanuló csak egy volt (Richter Rezső I. b).
Az első két év bebizonyította: Óbudának szüksége van egy önálló gimnáziumra. Itt volt az idő a továbblépésre.
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3. III. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium
Önálló iskola, önálló épületben
Az 1904/05-ös tanév gyökeres változást hozott az iskola életében. Az eltelt
két év eredményeinek elismeréseképpen, valamint a folyamatosan növekvő
igények kielégítése érdekében 1904. október 4-én kakaslomnici és berzevicei
dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter az
iskolát III. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven önálló intézménnyé emelte. A gimnázium élére dr. Morvay Győző igazgató került.
Még ebben a tanévben szerződést kötöttek Alstock Gyulával a Zsigmond
utca 114. szám alatti bérház átalakításáról és hosszú távú bérléséről.
1905. augusztus 1-jén megkezdődött az önálló épület elfoglalása, a nagyszabású költözködés. Nagy volt az öröm, de nem teljes: mindenki tudta, látta,
hogy a gimnázium egy minimális mértékben átalakított bérházba költözött. Az
épületet nem oktatási célokra tervezték, így hiányosságai az első pillanattól
szembetűnőek voltak: szűk lépcsőház, keskeny lépcsők, szűk és nyitott folyosók, kicsi és alacsony tantermek, keskeny, sötét és levegőtlen tornaterem egészségtelen, nedves öltözővel...
A 2822 négyzetméteres telken 1230 négyzetméter volt beépítve. Az épületben 16 tanításra szolgáló helyiség volt: 10 osztályterem, 1 rajzterem, 1 kézimunkaterem, 1 tornaterem és 5 természettani helyiség (1 terem, 1 kémiai helyiség, 1 kísérleti terem, 2 dolgozószoba). Az épületben 4 lakás is volt, 3 db 1
lakószobás szolgalakás, valamint 1 db 5 lakószobás igazgatói lakás.
Az 1905/06-os tanévet 7 osztályban 274 diák kezdte meg. Ekkor még kényelmesen elfértek. A tanulók létszáma azonban néhány év alatt elérte, majd
meghaladta a 400-at, később az 500-at, sőt a 30-as évek elején a 600-at is. Az
épület azonban nem nőtt tovább...
A tanév
Az önálló épületben működő önálló iskola elkezdte kiépíteni önálló életét.
A beiratkozásokra a minden tanév zárása utáni, illetve a tanév megnyitása előtti
napokban volt lehetőség. A beiratkozási díj alól nem lehetett felmentést kérni
(hosszú éveken át ez az összeg 16 korona 20 fillér volt).
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Az augusztus végi tanári nyitóértekezletet a „javító és felvételi vizsgálatok”
követték, majd szeptember első napjaiban ünnepélyes tanévnyitó misével, azaz
Veni Sanctével megkezdődött az új tanév. A magán- és évzáró vizsgálatokra
június második felében került sor, majd a tanévet június végén hálaadó mise,
Te Deum zárta.
A tanév közben a kornak megfelelő ünnepélyeket tartottak, így:
október 4-én „Ő Felségének Ferenc Józsefnek neve napjára” emlékeztek,
november 19-én tartották Erzsébet királynő emléknapját,
március 15-én az 1848-as forradalomra,
április 11-én az 1848-as Áprilisi törvényekre emlékeztek, míg
június 8-án tartották a koronázás emléknapját.
Ezeket az állandó ünnepeket alkalmi évfordulók egészíthették ki. Külön érdemes kiemelni, hogy ebben a korban, egészen az 1920-as évek közepéig az
iskolák karácsonyi és húsvéti szünetet nem tartottak.
Tandíjak és ösztöndíjak
A diákok taníttatása komoly anyagi terheket rótt a szülők vállára. Minden
tanuló köteles volt a beiratkozáskor 16 korona 20 fillért fizetni. A tandíj az első
világháborúig 72 korona volt. Ezt 4 részletben lehetett befizetni. Mentességet
évente kétszer lehetett kérni. Ehhez szegénységi bizonyítvány bemutatására
volt szükség. Bukott tanuló nem kérhetett mentességet. A jó magaviselet, valamint a jeles és jó előmenetel javította az esélyeket. Ha a család 3 vagy több
gyereket taníttatott, a szegénységi bizonyítványtól eltekintettek. További terheket jelentett a családoknak a tankönyvek megvásárlása és a megfelelő ruházat
biztosítása. A nagyobb kirándulások és a rendkívüli tárgyak szintén pénzbe
kerültek.
Mivel a tanulók többsége nem jómódú családban élt, már az első években
szükségessé vált az ösztöndíj- és segélyrendszer kiépítése. A segélyezésben
társadalmi szervezetek és magánemberek egyaránt részt vettek. Az első években a fő támogató a III. kerületi Egyesült Polgárköz volt, továbbá az Újlaki
Magyar Asztaltársaság, a III. kerületi Takarékpénztár, valamint a Budai Izraelita Hitközség. Segítségükkel sok tanuló jutott pénzsegélyhez (tan- és beiratkozási díj részleges vagy teljes átvállalásával), valamint ruhasegélyhez (tanulók
teljes felruházása). Komoly segítséget jelentettek a könyvsegélyek – e téren
Vészi József országgyűlési képviselőt és a Lamper céget kell kiemelni, akik
közel 50 tanulón segítettek. Már az 1904/05-ös tanévben megalakult az Ifjúsági

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

A III. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium

25

Segélyezőalap, mely a gimnázium saját tanulóinak felajánlásaiból gyűjtötte
szerény vagyonát.
A mind több tanuló segélyezésének összefogására és egy egységes, igazságos rendszer bevezetésére alakult meg 1908 novemberében a Segítő Egyesület.
Az első években még csak két ösztöndíj állt a tanulók rendelkezésére. A
gróf Nádasdy Ferenc nevelési segélyalap és a Győri királyi árvaalap ösztöndíja.
Az évek előrehaladtával a volt diákok, illetve szüleik sorra hoztak létre újabb
alapítványokat és díjakat, kifejezve hálájukat volt iskolájuk felé.
Felszereltség
Az iskola fejlődésének egyik meghatározó tényezője a felszereltség fejlesztése volt. A gimnázium megalapításakor egyetlen könyvtárral és szertárral sem
rendelkezett. Kulcskérdés volt tehát a színvonalas oktatás érdekében könyvtárak és szertárak alapítása, folyamatos gyarapítása, állandó kezelése. A tanári
kar rendkívüli energiákat mozgatott meg a cél érdekében. A siker látványos
volt. 1902 és 1909 között létrejött és állandósult az iskola tudományos háttere:
3 könyvtár és 13 szertár állt a diákok és tanáraik rendelkezésére.
Könyvtárak: tanári, ifjúsági és segélykönyvtár.
Szertárak: történelmi, filológiai, földrajzi, néprajzi, fizikai, természetrajzi,
vegytani, rajz-, torna-, orvosi, zene-, érem- és kiránduló- (később ebből cserkész- és sportkörszertár lett).
A tanári könyvtárat az iskola alapításának évében hozta létre dr. Császár
Ernő és dr. Morvay Győző saját könyvajándékaival. Az egyéni adományok
mellett a fő gyarapodást Halász Árpád természetrajzi szakkönyvtárának megvétele (1905) és dr. Széchy Károly egyetemi tanár irodalmi és történelmi könyvtárának megszerzése (1906) jelentette. A könyvtár fejlődésére jellemző, hogy míg
1902-ben 20 könyv jelentette a teljes állományt, addig ez a szám 1906-ra 2563
lett...
Az ifjúsági könyvtár rövid idő alatt a diákok kedvencévé vált. Néhány év elteltével több mint 2000 mű gyűlt itt össze. Az osztályok részére csoportkönyvtárakat alakítottak ki az osztályfőnökök vezetésével. A diákok hetente, kéthetente vehettek ki újabb könyveket. Lelkesedésükre jellemző, hogy a nagy olvasási kedvet néha már a tanároknak kellett visszafogni a tanulmányi eredmények
érdekében.
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4. Tanári kar
A kar
A gimnázium szellemi és anyagi javainak gyarapításában élen jártak az iskola első tanárai. A tanári kar az iskola kiépülésével párhuzamosan bővült.
1902-ben egyetlen osztály 34 diákját 5 tanár és 4 vallástanoktató tanította,
1904-ben 5 osztály 200 tanulójára 13 tanár és 6 vallástanoktató jutott, 1908-ban
pedig ez az arány 10 osztály – 400 tanuló – 27 tanár és 7 vallástanoktató.
A tanárok oktató-nevelő munkájuk mellett komoly hangsúlyt fektettek tudományos, irodalmi és társadalmi munkásságukra is. A tanári kar fele rendszeresen publikált különböző újságokban, folyóiratokban, évkönyvekben, és szinte
valamennyien tagjai voltak egy vagy több egyesületnek, melyeket komoly öszszegekkel támogattak.
Már az előző években kialakult a tanári kar egy szilárd magva: azok a tanárok, akikre az iskola szellemi és kulturális élete épült, akik több évtizedes
munkájukkal, személyiségükkel meghatározó módon formálták az iskolát, alakították arculatát. Munkájuk általában nélkülözi a látványos lépéseket.
Tanári portré: Sajó Sándor
Az iskola történetében az első évek az útkeresés, a szellemiség és az önálló
arculat kialakításának évei. Ebben jelentős szerepet játszottak az olyan karizmatikus személyiségek, mint amilyen az országos hírű költő, Sajó Sándor is
volt.
1868. november 13-án született Ipolyságon. Családja német eredetű, apja
Heringer János szabómester. Igazi polgári családban nőtt fel, apját többször is
udvari bírónak választották. Elemi iskoláit helyben végezte, majd a nagy hírű
Selmecbányai Evangélikus Lyceumba került. Itt kezdett írni ötödikes korában,
az első szerelem hatására. Első sorai Seidl Vilma trafikoslányhoz szóltak.
Az iskolai Petőfi önképzőkör lelkes tagja, 8. osztályban elnöke is. Végleg
eljegyzi magát az irodalommal. Arra az útra lép, melyen az iskola egykori híres
diákjai is jártak: Petőfi és Mikszáth nyomdokait követi.
Első nyomtatott verse 1885-ben jelenik meg a Képes Családi Lapokban, a
következő évben kiadják első kötetét is Három év alatt (Ifjúkori kísérletek)
címmel. A pénzt a nyomtatásra osztálytársai adták össze.
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A budapesti egyetem bölcsészkarán magyar–latin szakon folytatja tanulmányait. Egyre több helyen jelennek meg versei, többek között az Ország-Világ, a
Vasárnapi Újság, a Bolond Istók és a Képes Családi Lapok című újságokban.
Az 1895-ös év komoly változást jelent életében: megszerzi tanári oklevelét,
feleségül veszi Delhoes Lujzát, elveszíti édesapját, nevét Sajóra változtatja, és
elnyeri a budapesti Katholikus Kar 200 koronás pályázati díját, Ezer év című
ódájával. Újverbászon a város megbecsült polgára, a társadalmi élet fontos szereplője. Verbász és Vidéke címmel magyar nyelvű lapot is indít e sváblakta
környéken.
1898-ban megjelent Fiatal szívvel című második kötete már országos visszhangot vált ki. A nemzeti klasszicizmus folytatóját látják benne, pályadíjak
egész sorát nyeri el. Ekkor figyel fel rá Beöthy Zsolt is, a kor jeles kritikusa,
irodalomtörténésze.
Élete addigi legnagyobb sikerét iskolánk alapításának évében érte el: elnyerte az MTA Teleki-díját Zrínyi György házassága című drámájával (ezt
1907-ben Somló Sándor színre is vitte a Nemzetiben).
1903-ban, Beöthy Zsolt közbenjárására került Budapestre – iskolánk tanára
lett. Magyart és latint tanított, valamint lelkesen szervezte és támogatta az iskola irodalmi és kulturális életét. Nem véletlen, hogy tanulóink már az első években sikeresen, díjakat nyerve szerepeltek országos pályázatokon is. Fővárosi
tanári karrierje gyors és sikeres volt. A Tanáregyesületnek 1909-ben titkára,
1911-től pedig főtitkára. Szép sikereinek iskolánk látja a kárát: főtitkárságát
követően, 14 év lelkes munka után 1918-ban elköszön gimnáziumunktól, mivel
a Szent László Gimnázium igazgatójává nevezik ki. Mindezek mellett a Magyar Tanárok Szövetségének elnöke is lesz. 1921-től Főigazgató, 1930-ban
vonul nyugdíjba.
Irodalmi munkásságát a tanítás mellett is folytatta. 1904-ben Útközben,
1910-ben Gordonka címmel jelent meg kötete. Ez utóbbiban találjuk legjobbnak tartott ódáját (Magyarnak lenni...). Három új drámát is ír (1907: A gyáva,
1907: Réz István – parasztdráma, 1913: Zrínyi Péter – történelmi dráma), 1917ben a Kisfaludy Társaság tagja lesz.
Irodalmi csillaga Trianon után emelkedik a legmagasabbra: 1919-ben írt
Magyar ének című versét az irredenta irodalom nyitányaként szokták emlegetni. E versével végleg országosan elismert költővé vált. 1920-ban kiadott Tegnaptól-holnapig című kötete „a nemzet költőjévé” teszi. 1925-ben Muzsikaszó,
1930-ban Gyertyaláng címmel jelennek meg kötetei. 1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 1933. február 2-án, 65 évesen hunyt el. Sírjánál
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az MTA nevében Áprily Lajos beszélt. Csörsz utcai lakóházát emléktábla jelöli.
Életének és pályájának meghatározó 14 éve kötődik iskolánkhoz. Ekkor került a fővárosba, vált ismert és elismert tanárrá, költővé. Gimnáziumunk is sokat köszönhet neki, az egyik első igazán nagy formátumú tanárunkat tisztelhetjük személyében.

Sajó Sándor
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5. Az iskolai élet kibontakozása
„Rendkívüli munkásság”
A gimnázium tanárai és diákjai évről évre, lépésről lépésre alakították ki az
iskola tudományos és kulturális életét. Az 1905/06-os tanévben a Szabad Líceum 6 „fölolvasást” tartott a Segítő Alap javára, csekély belépődíj ellenében.
Ezek tudományos ismeretterjesztő előadások voltak a legkülönbözőbb témakörökben, a növények táplálkozásától a számtanon át az állatmesékig. Az
1907/08-as tanév „rendkívüli munkásságában” már a Természetrajzi Kar egész
éves megfigyelése, gyűjtései, pénzdíjas pályázatai is szerepelnek. A Magyar
Királyi Meteorológiai Intézet iskolánkban elhelyezett állomása precíz megfigyeléseket végez, működik a Filológiai olvasókör is latin és görög nyelven.
Délutánonként szabadkézi rajzra (33 fő), énekre (99), zenére (12), vívásra (10),
különtornára (66) és kézimunka-tanfolyamra (41) járnak a diákok.
A közös munka sikereinek hatására a 1908/09-es tanévben sorra alakulnak a
gimnázium későbbi életét alapvetően meghatározó körök és egyesületek.
Létrejön a Segítő Egyesület, hogy tankönyvvel, tanszerrel, munka- és pénzsegéllyel támogassa a szegény sorsú és jó viseletű tanulókat.
Megalakul az Ifjúsági Önképzőkör. Célja az általános műveltség kibővítése
a diákság önálló munkájával. Vezetőtanára iskolánk egyik legsokoldalúbb pedagógusa, Ágner Lajos. A diákok soraiból 8 fős vezetőséget választanak. Az
első évben 17 gyűlést tartottak a legkülönbözőbb témákban.
Megalakult továbbá a Testgyakorló Kör is, több szakosztállyal, élükön kapitánnyal, jegyzővel és 4 szakosztályi taggal. Céljuk, „...hogy a tanulókat idegen körök szomorú és hátrányos befolyásától megóvják...” A foglalkozásokat
az iskolában (torna, vívás), a III. kerületi TVE (Torna és Vívó Egylet) sportpályáján (atlétika, játékok), a Császár és a Rudas fürdőben (úszás), valamint az
iskolai jégpályán (korcsolya) tartották.
A Szabad Líceum előadásait egy kiváló vetítőgép beszerzésével tették vonzóbbá, igyekezve nemcsak a diákok, de az egész III. kerület polgárságának tudományos érdeklődését mind jobban felkelteni.
A diákok komoly kedvezménnyel kaptak jegyeket a Nemzeti Színház, az
Opera, a Műcsarnok, a Nemzeti Szalon és a Nemzeti Múzeum látogatására,
amit szép számban ki is használtak.
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A tanév végén immár másodszor rendezték meg a gimnázium nagyszabású
kiállítását, ahol a diákok legsikeresebb rajz, természetrajz és kézimunka alkotásai voltak láthatók. Újdonságként fotográfiai kiállítást is rendeztek. Ehhez kapcsolódik az iskola első nemzetközi szereplése is: a londoni Earl’s Courtben
tartott kiállításra a gimnázium gyönyörű albumot küldött kézimunkákkal, rajzokkal, sportéletét bemutató fényképekkel, melyet az angol rendezők díszes
oklevéllel jutalmaztak! A „hazai” fogadtatás azonban közel sem volt ilyen lelkes. Morvay igazgató úr szomorúan állapította meg: „Ezekre a kiállításokra
szívesen láttuk a szülők érdeklődését, amely azonban oly csekély arányú, hogy
csodálat tárgya, mily kevés fogékonysággal vannak fiaik munkássága iránt, s
mily kevéssé honorálják azt.”
Testi nevelés
Az iskola történetében a kezdetektől napjainkig meghatározó szerepet játszik a testi nevelés. Nem véletlen, hogy minden korszaknak megvolt a maga
kiemelkedő tehetségű és hírű testnevelője (az első években Kmetykó János,
későbbi főiskolai tanár, a teljes magyar tornaügy átszervezője, a 20-as, 30-as
években Bede István, a II. világháború után Iglói Mihály és Bátori Béla atlétaedzők, későbbi szövetségi kapitányok – és a felsorolás még messze nem teljes...).
Az első években az iskola hírnevét a testnevelés alapozta meg. 1906. május
20-án a Budapesti Tornaegylet játékpályáján az I., II., és III. kerület középiskolája tartott nagyszabású ifjúsági tornaünnepélyt. 1200 tanuló szerepelt, gimnáziumunk 236 fővel vett részt rajta. A program a következő volt:
1. Hunyadi-indulóra bevonulás
2. Himnusz
3. Szabadgyakorlatok
4. Szertornázás és játékok
5. Osztályok zárt versenyei
6. Mintacsapatok tornázása
7. Intézeti nyílt versenyek
8. Oszlopokba sorakozás
9. Szózat
10. Elvonulás
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Az önképzőkör érme

Sportköri érem
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Az eseményről a Tornaügy című folyóirat is beszámolt, gimnáziumunkat
külön is kiemelve:
„...mintacsapatok mutatták be a közönség zajos tapsai kíséretében gyönyörű
gyakorlataikat, melyek közül legnagyobb tetszést a III. kerületi gimnázium osztálytornázása a korláton befejezőleg hatásos gúlával, valamint a II. kerületi állami főreáliskola tornatanárának új találmánya, tavaly az országos ifjúsági tornaünnepélyen köztetszést aratott, s ez alkalommal közkívánatra újra bemutatott
Zabla szabadgyakorlatai aratták.”
Az ünnepély másnapján a sportversenyekre került sor. Ezek közül a tudósító a „füleslabda mérkőzésekre” külön is kitért:
„Másnap a füleslabda mérkőzések folytak le, úgy az ifjúság, mint a nagyközönség osztatlan érdeklődése mellett, élénk bizonyságául annak, hogy a
füleslabdajáték, mely a budai oldalon immár teljesen ismeretlenné tette a
rugdalólabda játékot – a footballnál még sokszorta jobban lebilincseli mindennek a figyelmét.”
Minden tiszteletünk a századelő lelkes zsurnalisztájáé, de meg kell állapítanunk, a „rugdalólabda játék” megítélésében nagyot tévedett...
Az 1906/07-es tanév újabb sikereket hozott. Átadták a gimnázium saját
korcsolyapályáját („azon tanulók, kik korcsolyával nem rendelkeztek, a mellettünk lévő hegyoldalon különféle hólabda-játékot végeztek” – írja a téli sportolásról az Értesítő), házi torna- és vívóünnepélyt rendeztek, majd május 26-án
Egerben 31 Pest vidéki középiskola kerületi tornaünnepélyén vett részt a gimnázium 21 fős csapata (a 10 fős mintacsapat I. osztályú oklevelet is nyert!).
Az 1908/09-es tanévben a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezésére
bevezették a fegyvergyakorlatokat és a céllövést is. A május 27-i céllövő ünnepélyen megjelent Apponyi Albert közoktatási miniszter is. Dísztornaünnepélyünkről már a Pesti Hírlap is tudósít 1909. február 14-i számában.
Ebben az évben kezdődött gimnáziumunk első nagy „vizes korszaka”. Vízipólócsapat alakul, valamint a 7 iskola részvételével megrendezett úszóverseny pontversenyét iskolánk nyeri.
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Kirándulások
A szellemi és testi nevelés jó és hasznos összekapcsolási lehetőségét látták
meg az iskola tanárai a különféle kirándulások szervezésében. Az első években
csak kisebb növény- és rovartani, szemléltető, szórakoztató történelmi és régiségtani kirándulásokat szerveztek.
1905-ben a testület fontos, a gimnázium életét évtizedekre meghatározó
döntést hozott: minden évben két nagyobb kirándulást szerveznek.
Az egyik egynapos, kötelező jellegű, valamely fővároshoz közeli nevezetes
helyre. A másik a tanév végén, kb. egyhetes, önkéntes kirándulás 3-4 tanárral,
az ország távolabbi vidékeit, népeit megismerni.
Ebből a kezdeményezésből csodálatos hagyomány született, mely évtizedeken át fönnmaradt. A gimnázium diákjai és tanárai bejárták és megismerték az
egész országot, gyakran a határokon túlra is eljutottak. Még történelmi szerep is
jutott nekik, ahogy azt majd az 1940. októberi erdélyi út kapcsán láthatjuk.
Az első nagy útra 1906. június 1. és 7. között került sor. 25 diák és 2 tanár a
Székelyföldre utazott. Kolozsvárott megkoszorúzták Mátyás király szobrát,
majd Brassó–Sepsiszentgyörgy–Tusnádfürdő–Szent Anna-tó–Arad útvonalon
haladtak tovább. Aradon a Szent Anna-tótól hozott fenyőgallyakból font koszorúval tisztelegtek a szabadságharc vértanúi előtt.
Az elkövetkező években a Magas-Tátrában, Hunyad- és Szebenmegyékben, a Temes vidékén jártak, szerveztek nagy kirándulást a Balaton
környékére, de eljutottak Olaszországba is. A kisebb túrákkal együtt évente
átlagosan 50 kirándulást szerveztek a gimnázium diákjainak.
A gimnázium évről évre mind jobban kibontakozott. Az egy szem, magányos osztályból nyolc évfolyamos önálló iskola lett, 400 diákkal és több mint
30 tanárral. Az iskolai élet felpezsgett, kiadhatták hát a jelszót:
Teljes gőzzel előre!
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A Magas-Tátrába induló kirándulócsoport

Felvidéki képek
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6. Tantárgyi körkép
Az 1909/10-es tanévben már mind a 8 évfolyamon zajlott az oktatás. Az
alapítás évének magányos kis 34 fős osztálya megkezdte utolsó évét a gimnáziumban. Nézzük hát, mit is tanultak a kor diákjai. A tanult tantárgyak és óraszámaik az új oktatási törvényig a következők voltak:
I.
2
Vallástan
5
Magyar nyelv
6
Latin
Görög
Német
Történelem
4
Számtan
Rajzoló geometria 4
3
Földrajz
2
Természetrajz
Növénytan
Állattan
Ásványtan
Természettan
Egészségtan
Bölcsészet
1
Szépírás
2
Torna
1
Ének
ÖSSZESEN
30

VII
VIII.
.
2
2
2
3
3
3
5
5
4
5
5
4
3
3
3
3
4
4
4
3
2
3
4
4
2
2
3
2
2
2
1
1
1
31 34
34

II. III. IV. V. VI.
2
5
6
4
3
3
2
1
2
1
29

2
4
6
4
3
3
2
2
2
1
29

2
3
6
4
3
3
2
3
2
1
29

2
3
5
5
3
3
3
3
2
1
30

Iskolánk főgimnázium volt – ez egészen az 1924-es nagy oktatási reformig
meghatározta az oktatás rendszerét és jellegét.
A kötelező tárgyak közül a görög nyelvet VI. osztálytól ki lehetett váltani
görögpótló magyar irodalommal és görögpótló rajzzal (a két tárgy heti óraszáma együtt tette ki a görögóraszámot).
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A tornaterem 1912-ben

A műhely 1911-ben
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A kötelező tárgyak mellett gyakorlatok is szerepeltek az órarendben, így IV.
osztályban heti 2 óra növénytani gyakorlat, V. osztályban 2 óra állattan, míg
VI. osztályban 2 óra ásványtani-kémiai gyakorlat volt. Ezzel országos újítást
vezettünk be! A Gimnáziumi Értesítő így írt erről: „Intézetünket illeti a dicsőség, hogy a biológiai gyakorlatokat és a gimnáziumban az ásványtani-kémiai
gyakorlatot először rendszeresítette hazánkban.” Hivatalosan ugyanis a tantervekben csak fizikai gyakorlatok szerepeltek.
A kötelező tárgyak és gyakorlatok mellett a tanulóknak lehetőségük volt –
különdíj fizetése ellenében – rendkívüli tárgyakat is tanulniuk. Ezek meglehetősen változatos képet mutatnak, a választék rendszeresen módosult, hiszen
ezek oktatása egy-egy tanár jelenlétén múlott. A legáltalánosabb rendkívüli
tárgyak a rajz, a francia nyelv, a gyorsírás, a vívás és a különtorna voltak, majd
néhány év elteltével mind népszerűbb lett az angol is.
A diákok bizonyítványában a kötelező tárgyakra kapott év végi jegyek és a
magatartásjegy szerepelt. Ahogy a II. világháborút követő évekig mindvégig,
ekkor is négy érdemjegyet használtak csak, azt is fordított sorrendben: 1 – jeles,
2 – jó, 3 – elégséges, 4 – elégtelen.
A diákok tanulmányi eredményei nem voltak túl fényesek. A beiratkozott
tanulók kb. 10 %-a lemorzsolódott az év végéig, a bizonyítványig eljutóknak
pedig 20-30 %-a megbukott, általában több tárgyból is. A legnagyobb mumus a
mennyiségtan és a latin volt, valamint az alsóbb évfolyamokon a földrajz is.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Tantárgyi körkép

39

Dr. Pinkert Ede

A labor 1913-ban

A természetrajz tanterme 1914-ben
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7. Fegyelem
A szülő és az iskola
A szülők-diákok-iskola háromszög általános jellemzője, hogy kölcsönösen
elégedetlenek egymással. Különösen igaz ez, ha gond van a gyerekkel – olyankor mindenki a másik kettőt okolja. Így van ez ma is, és természetesen így volt
ez száz éve is. Ezt támasztják alá a következő „hivatalos iskolai vélemények”
is.
Gimnáziumi Értesítő, 1908: „...A szülők érdeklődése nem nevelő vagy oktató célból mutatkozott, hanem inkább a rovók és intőktől való megijedés
eredménye. Ez az egészségtelen társadalmi fölfogás még mindig elkülöníti a
szülőt a tanártól, s nagyrészt azt bizonyítja, hogy szülő és tanár nem működik
összhangzóan, s így köztük a viszony inkább kiélesedik, semhogy az erkölcsi, a
nemzeti és a jellemnevelés előnyére változnék.”
Az 1909/10-es tanévben biztató változások kezdődtek: „A szülők érdeklődése némileg emelkedett. Ennek érdekében az igazgatóság két alkalommal szülői konferenciát tartott, melyet Kerékgyártó Árpád rendes tanár vezetett.”
Az első szülői konferenciára 1909. december 4-én került sor, 60 szülő érdeklődése mellett. Kerékgyártó Árpád Család és iskola címmel tartott előadást.
Az ezt követő felszólalások eredményeképpen az értekezlet kimondta, hogy
szükséges lenne bevezetni a már több iskolában sikeres ellenőrző könyvet. A
kérdéssel több későbbi tanári konferencia is foglalkozott, de megvalósíthatónak
nem találta... Így a ma is oly „népszerű” ellenőrző használatát csak 1926-ban
vezették be iskolánkban…
A második szülői konferenciára 1910. január 20-án került sor. Az előadás
témája: „A szülő és a kirándulások”. A vitát követő megállapítás mai szemmel
nem kis meglepetést okoz: „Felmerült a cigarettázás és a szeszes italok kérdése.
A jelen lévő szülők többsége a felső gimnazistáknál a kirándulások alkalmával
a cigaretta és az alkohol mérsékelt élvezetét megengedhetőnek tartotta.” Erre
mondja valaki, hogy „bezzeg a régi időkben”...
A szülők iskola általi megítélése a későbbiekben sem javult, sőt: „A szülők
önkényes eljárása okozza az iskolakerülést és a fegyelem bontását. Jóllehet az
érdeklődés az iskolai rend iránt emelkedett, mégis azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb szülő csak a veszélybe került fiát megmenteni siet a tanárokhoz. Ebből a
célból a tanári testület már ebben az évben azt a szokást honosította meg, hogy
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a szülőket január 8-tól február 1-ig és június hóban nem fogadja, mivel az ebben az időben érdeklődő szülő már későn fordul tanácsért, fiát már meg nem
mentheti.” Idilli kép 1912-ből...
Házirend
Az iskolai élet kiteljesedésének fontos része volt az első Házirend kiadása.
Erre is az 1909/10-es tanévben került sor.
Egy iskola házirendje sokkal több egyszerű szabálygyűjteménynél. Tükörképe kornak, szokásoknak, erkölcsöknek, gyakran még a politikának is. Gimnáziumunk első Házirendjének legérdekesebb és legjellemzőbb pontjait gyűjtöttük egy csokorba:
I.
A tanuló viselkedése a lépcsőházban, a lépcsőn, a folyosókon és az előszobákban
1. Mihelyt a tanuló belép az intézetbe, azonnal osztályába megy. Tilos az
intézet előtt, az utcán való ácsorgás vagy tartózkodás.
2. A lépcsőkön futni, dulakodni, társalogva megállani, másokat a fölmenésben gátolni, vagy egyes fokokat átugrani nem szabad.
3. Óraközökben, sem az udvaron, sem a kertben, sem a folyosókon, sem az
előszobákban nem játszik, nem futkos, nem zajong. Csöndesen beszélgetve,
sétálgatva várja a csöngetést. Akár tanár, akár felnőtt idegen jön, utat nyit és
meghajlással köszön.
4. A folyosókon lévő vízcsapokból lassan eresztendő ki a víz. A vizet nem
folyatja, és szét nem föcskendezi.
5. Száraz ételt az intézeti szolgák is árulnak. Hazulról csakis száraz süteményt vagy kenyeret hozhat. Semmiféle zsíros étel, gyümölcs, hús vagy ital az
intézetbe nem hozható. Akinél ilyet találnak, attól elkoboztatik.
6. Ablakon, rácson áthajolni, azok párkányára könyökölni, vagy azokhoz
tülekedni, rajtuk ülni nem szabad. Ablakon át az utcára vagy az udvarra nem
dob semmit, nem köp le, és nem kiált le a tanuló.
7. Az illemhely tisztaságára különös gondot fordít. Ott sem a vízvezetéket,
sem az ülőkét erőszakosan nem rongálja. Az illemhelyről ruháját rendbe hozva
távozik.
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II.
A tanuló a tanteremben
1. Osztályba lépéskor azonnal helyére ül.
2. Tanításra szóló csöngetés után szomszédjaival még halkan sem beszélget. Csendben várja a tanítás kezdetét.
3. Óra közben az osztályban nem fut, nem ugrándozik, nem játszik, nem zajong, a padra nem áll, rajta nem futkos.
4. A katedrára és a dobogóra senki sem lép föl. A tanári asztalon keresni valója nincsen, a rajta lévő osztálykönyvhöz és egyéb szerekhez nem nyúl.
5. A tanuló a padokat nem faragja, be nem tentázza, a falat be nem piszkítja, és a bútort nem rongálja.
III.
Vándorlás és távozás
1. Mikor a csöngetés elhangzik, a tanulók az osztályban párosával és
csöndben sorakoznak, és megvárják az őket vezető tanárt. A menet végén a
kulcskezelő tanuló van, akit erre a tisztségre az osztályfőnök kijelöl.
2. A tanuló sem a tanítás folyamán, sem óraközben engedély nélkül nem távozhat az épületből. Ezt az engedélyt a tanuló állítja ki tintával. Ily módon:
„…” tanuló távozhatik az épületből. Dátum. Óra. Ezt az oktató tanár aláírja.
Vele a kapusnál jelentkezik, átadja, aki kiengedi.
3. A kapun kiérve a tanulók azonnal hazafelé indulnak. Sem az intézet előtt,
sem az utcán nem csoportosulnak vagy ácsorognak.
IV.
Az udvaron, a kertben és játéktéren
1. Az udvar, kert és játéktér arra való, hogy a tanuló óraközben szabadabban mozoghasson, és friss levegőt szívhasson.
2. Az iskola méltósága itt is megkívánja, hogy a tanuló illedelmesen viselkedjék.
3. Testi épsége érdekében kerülni fogja a veszedelmes játékokat: úgymint
bakugrást, csapót, kígyózást, cigánykereket, versenyfutást, birkózást stb.
4. Nem kiabál, sikong, énekel vagy fütyül, kövekkel nem dobálózik, és nem
szemetel.
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V.
Az utcán
1. Rendes diák arra törekszik, hogy az utcán idegenek előtt is bebizonyítsa
műveltségét és tisztességét.
2. Ott sem nem szaladgál, sem nem futkos, sem társaival nem verekszik.
3. Idegen iskolák tanulóival békességesen megfér, azokat nem bántja, és
hogyha ellenséges indulatukat tapasztalja, mindenkor elkerüli a velük való öszszetűzést, és távolról sem nyújt alkalmat arra, hogy azok vele kikössenek.
4. Az utcán néha előforduló csődületektől távol tartja magát, és semmiféle
zavargásba vagy tüntetésbe nem elegyedik.
5. Az utcán áruló közegek holmiját nem bántja. A házak, boltok falazatát,
kirakatát sem befirkálással, sem másminemű sérelemmel nem illeti.
6. Az utcán elkövetett bárminemű kihágásért az iskolai fegyelmi szabályok
szerint büntetik.
VI.
A templomban
1. A templomban ájtatossággal teljesíti vallásos kötelmeit. Fecsegéssel,
fészkelődéssel vagy másminemű zavaró viselkedéssel nem zavarja az istentiszteletet.
VII.
Otthon
1. A tanuló szüleinek szeretettel, bizalommal, engedelmességgel tartozik.
Ők az ő szeretetteljes bírái, vezetői és fönntartói.
2. Az iskolából hazajőve megpihen, és körülbelül két óra múlva hozzáfog
tanulmányaihoz, amelyek befejezésével erkölcsös és üdítő szórakozásokkal
tölti idejét.
3. Az iskolai leckét sem nekik, sem esetleges tanítóinak le nem tagadja, és
ha néha be is állna az a körülmény, hogy iskolai leckéje nem volna, legalább
ismétléssel foglalkozik.
4. Mindenkor őszintén és a valóság szerint elmondja iskolai működését, feleleteit és viselkedését, a kapott intéseket és fölvilágosításokat.
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VIII.
Egészségügyi szabályok
1. Minden tanulónak szükséges tudni, hogy ruháját, lábbelijét tisztán tartsa,
azon a legkisebb foltot és piszkot ne tűrje. Télen jó meleg felsőruhát öltsön, a
tornanapokat kivéve vászoninget hordjon, lábbelije sohase legyen rongyos,
kezével szeméhez ne nyúljon, továbbá jól táplálkozzék, a táplálékot jól megrágja, száját és fogait evés után tiszta vízzel kiöblítse vagy mossa, mindenkor
az iskolában elhelyezett köpőcsészébe köpjön, a vízvezetékből csakis az arra
rendelt ivóedényből igyék, s azt alaposan kiöblítse az ivás előtt, és minden iskolai egészségügyi rendeletnek engedelmeskedjék.
IX.
A tanulók magaviselete a szolgákkal és idegenekkel szemben
1. Tanuló a szolgának parancsot nem osztogathat. Szükség esetén, iskolaügyben kéréssel fordulhat az illető szolgához, aki ha ezt a kérést nem teljesíti,
semmi módon nem vonhatja felelősségre, nem utasíthatja rendre.
2. Ugyancsak az osztályfőnökhöz fordul, ha a szolga megsérti, de vele feleselnie vagy gorombáskodnia nem szabad.
X.
Fegyelmi szabályok
1. A tanuló az intézet minden tanárának mind az iskolában, mind azon kívül
tisztelettel és engedelmességgel tartozik.
2. Társai iránt viseltessék minden tanuló szeretettel, és kerüljön el minden
ellenségeskedést. Ha sértve érezné magát, úgy a maga ügyének bírája nem lehet, nem civakodik és pörlekedik, hanem jelentést tesz az ügyről az osztályfőnöknek.
3. Arra, aki idegen holmit eltulajdonít, legyen az bármily csekély értékű is,
minden esetben a kizárás büntetése vár.
4. Az a tanuló, aki igazolatlanul, bár megszakítva annyi órát mulasztott,
amennyi a heti órák száma, az intézetből kilépettnek tekintik, illetőleg
kizáratik.
5. Az iskola elvárja a szülőktől és helyetteseiktől, hogy az órák igazolását a
legkomolyabban és legszigorúbban veszik, és a kapott értesítésre azonnal felel-
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nek. Amennyiben a tanári testület ez irányban a szülők részéről túlságos enyheséget tapasztalna, csak orvosi bizonyítvánnyal fogad el igazolást.
6. A tanulónak semmit sem szabad eladnia, elcserélnie, elajándékoznia vagy
elzálogosítania. Tilos a pénzkölcsönzés is és a kártyázás, meg minden más nyerészkedő játék.
7. Az intézeten kívül fönnálló társulatoknak a tanulók nem lehetnek tagjai.
8. Vendéglőket, kávéházakat és egyéb mulatóhelyeket szüleik vagy gyámjuk nélkül nem szabad meglátogatniok.
9. Utcákon, kirándulásokon és nyilvános helyeken dohányozni még azoknak sem szabad, akiknek ezt szüleik otthon esetleg megengedik.
10. A tanulónak az utcán sétabottal vagy pálcával járni tilos.
XI.
Büntetések
1. A házirend, rendtartási és fegyelmi szabályok megszegése a következő
büntetéseket vonja maga után:
a) a tanár által való magános figyelmeztetés és intés,
b) szigorú feddés az osztályfőnök által,
c) az osztály előtt való nyilvános megdorgálás,
d) az igazgató elé idézés, ki ez alkalommal, ha szükségét látja, tanácsolhatja
a szülőknek a tanuló csendes eltávolítását az intézetből,
e) a tanári szék elé idézés azzal a figyelmeztetéssel, hogy nem javulás esetén kizárják az intézetből,
f) a tanuló kizárása a saját intézetéből, vagy a helybeli középiskolákból,
g) oly esetekben, midőn félreismerhetetlen az erkölcsi romlottság, s ez bármely intézet erkölcsiségét veszélyeztetné, az ország összes iskoláiból való kitiltás.
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8. Iskolai élet
Zászlóbontás és induló
Az 1909/10-es tanév kezdetére gimnáziumunk nagykorúvá vált. Immár
minden évfolyamon volt tanulója. A felnőtté válás látványos külsőségekben is
megnyilvánult: az iskola zászlót bontott – saját indulóra!
Az Értesítő leírása szerint a zászló: „Nehéz, fehér selyem, nehéz arany hímzéssel és nemzetiszínű szegéllyel. Az egyik oldalon a magyar birodalmi angyalos címer, az intézet címével. A másik oldalon az intézeti ex libris mint iskolai
címer »Magyar szívvel, bölcs elmével, edzett karral Előre« körírással. Az intézeti címert körülfogó cserfa koszorút a GIII. Pajzs köti össze. A zászlórúd
gömbjén álló turulmadár a magyar címert tartja. A gömbben a zászlóalapítás
oklevele van eltépve.”
Az ifjúsági zászló felszentelésére 1909. május 16-án került sor. Az Értesítő
így emlékezik vissza a nagy eseményre: „Erre az alkalomra az ujlaki háziurak
az ünnepélyes menetirányban összes házaikat föllobogózták és földíszítették. A
III. kerület hintótulajdonosai kocsijukat rendelkezésünkre bocsájtották. A Lajos-utcai polgári iskola igazgatója, Maurer Rezső egy kedves, polgári iskolai
kis koszorúslánycsoportot vezetett. A kerület összes iskolái és egyletei vagy
küldöttségileg, vagy zászlójuk alatt jelentek meg. Hasonlóan azon környékbeli
intézetek, melyekből az intézet növendékeit toborozza. Részt vettek a budapesti
középiskolák küldöttségei és zászlói. […] A zászlóanyai tisztet Botzenhardt
János dr. országgyűlési képviselő neje vállalta el, aki egy gyönyörű fehér selyemszalaggal díszítette a zászlót »Küzdj és bízva bízzál« fölírással.”
A nagyszabású rendezvény kezdetén felvonultak a buda-ujlaki templomba,
ahol ünnepi nagymise keretében Váradi L. Árpád dr. c. püspök, miniszteri tanácsos úr a zászlót felszentelte. Az intézetbe történt visszavonulás után díszünnepélyt tartottak. A Himnusz, valamint Máté Lajos tanár úr megnyitóbeszéde
után Sajó Sándor ez alkalomra írt Magyar zászló című ünnepi ódáját szavalta.
Beszédet mondott a Minisztérium képviselője, majd megtartották az ünnepélyes szögbeverést. Gál Pál VI. osztályos tanuló „ifjúsági latin beszéde”, illetve
Dobi Andor VI. osztályos tanuló által írt A mi zászlónk című vers elhangzása
után az intézet igazgatója mondott beszédet. Az ünnepély a Szózat eléneklésével zárult.
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Az iskola indulója és…

zenekara 1911-ben
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„Aznap este az ifjúság a Lukács fürdő kerti helyiségében szülők és polgárság jelenlétében társasvacsorát rendezett, mely után tánc következett” – zárja
megemlékező sorait az Értesítő.
A gimnázium indulója is ekkor született. Lenz Ferenc, az iskola énektanára
és zenekarának vezetője írta.
A szerző ezenkívül is írt zeneműveket szép számmal. A gimnázium tanárának, Sajó Sándornak szövegeire több műdalt írt, a budai Mária Congregatio
jubileumára zenekari misét komponált, a Magyarországi Testedző Egyesületek
Szövetsége felkérésére több tornazenét szerzett. Mindezek mellett neki köszönhető az iskolai zenei élet magas szintű megszervezése is. A tanév során az
iskolai zenekar nagy hangversenyt adott, fellépett a háziünnepélyen, a dísztornán, sőt eljutott Martonvásárra is, ahol a Beethoven-ünnepélyen lépett fel.
Diákélet
Az Ifjúsági Önképzőkör máris komoly sikereket ért el. Legtehetségesebb
tagja, Somogyi István egymást követő 3 évben is országos pályázatot nyert,
„Válás meg egyéb ügyes-bajos dolgok” című novelláját a Budapesti Hírlap
tárcarovata is leközölte 1911-ben!
A Szabad Líceum előadásaira már bérletet is kiadtak, az előadók között pedig már diákokat is találunk, akik saját gyűjteményeik és kísérletek bemutatásával emelték a programok színvonalát. A minisztérium által adományozott
„mozgóképeket vetítő gép” is megtette a maga jótékony hatását...
Az iskola sportolói sikert sikerre halmoztak, különösen a medencében szárnyaltak diákjaink: a 3x40 méteres vegyes váltónk a Nemzeti Sport vándordíját,
majd a Budapest ifjúsági bajnoka címet nyerte el 1911-ben, a rá következő évben pedig sprintváltónk érdemelte ki a legjobb magyar középiskolai csapat címet!
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Tenisz …

evezés és…

korcsolyázás az 1910-es évek elején
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1913-ban, az országos alakulással egy időben nálunk is zászlót bontott a
cserkészmozgalom, létrejött az első „cserkész őrszem” Huber Árpád tanár vezetésével. A mozgalom lényegét a vezetőtanár az alábbiakban foglalta össze:
„Angliában minden iskolásfiú cserkész. A tavaszi, nyári és őszi hónapokban
nagy táborozásokat rendeznek, ahol a fiúk gondoskodnak minden szükségletükről, maguk főzik meg ebédjüket, tisztán és rendben tartják a tábort. Ilyenformán
önállóságra tesznek szert, megedződnek testben, és később, magasabb korban
esetleges nélkülözéseket inkább tudnak elviselni, ellentétben azon gyermekekkel, akiket szüleik a meleg szobában és kiszolgálás mellett nevelnek. Minden
cserkész köteles naponta egy jótettet elkövetni. Hogy mit értünk jótett alatt, azt
a fiú gondolatvilágára kell bízni. A jó tettnek napi elvégzése nem egyéb, mint
buzdítás a jó munkára, továbbá erős jellemre és akaraterőre való szoktatás. Az
újonc az újoncpróba letétele után fogadalmat tesz a csapat zászlója előtt. Becsületére fogadja, hogy 1. mindig hű lesz Istenhez, királyához és hazájához. 2.
Mindenkin segít, aki segítségre szorul, és 3. Megtartja a cserkészőrszem törvényt. A cserkészőrszem törvény, többek közt, előírja azt is, hogy cserkészfiú
mindenkor híven és lelkiismeretesen teljesítse kötelességét.”
A fiatalok kiképzésének főbb részei a térképolvasás, a szabadban való tájékozódás, a morzejelzés és az elsősegélynyújtás voltak. A karácsonyi szünet
alatt a lelkes tagok egy műhelyt önállóan átalakítottak cserkészszobává – a kőműves-, mázoló-, kárpitos-, asztalos- és ácsmunkákat is maguk végezve. Az
iskolai rendezvényeken segéderőként is közreműködtek. Az év során 9 kirándulást és táborozást tartottak, a fegyelemre különösen szigorúan ügyelve: azt,
aki intőt kapott, megjavulásáig kizárták a csapatból. Az első tagok ünnepélyes
fölavatására 1914. január 21-én került sor Pálvölgyön, az intézeti zászló előtt.
A 11 ifjú cserkész fontos hagyományt teremtett az iskolában.
Már a legelső érettségi alkalmával felvetődött a gondolata egy szervezetnek, mely az iskola végzett diákjait tömörítené. Kellő számú tag a harmadik
érettségi után gyűlt össze, így 1912 júniusában megkezdte munkáját az előkészítő bizottság az alapszabály-tervezet kidolgozásával, 1913. március 9-én pedig megalakult a Volt Iskolatársak Szövetsége. Tiszteletbeli elnökévé Morvay
Győző igazgatót választották, elnöke Makoldy Viktor tanár lett, mellette 6 fős
tisztikar és 24 fős választmány dolgozott. A Szövetségnek megalakulásakor 60
tagja volt. Az Alapszabály szerint a Szövetség célja az iskola volt és jelenlegi
tanítványainak erkölcsi és anyagi támogatása, a volt iskolatársak közötti társas
érintkezés ápolása. Az éves tagsági díjat 4 koronában állapították meg.
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9. Tanári kar
A kar
Az iskolánk megalakulását követő néhány évben kialakult a tanári karnak
egy szilárd, hosszú évtizedeken át együtt dolgozó magva. Már az 1910-es
években ők alkották a kar gerincét, rájuk épült az iskola, formálták szellemiségét, működtették egyesületeit és köreit. Az évtized végére összeszokott, összetartó csapatot alkottak, akik sajátjuknak érezték, érezhették a III. kerületi gimnáziumot. Diákok és tanárok generációi nőttek fel mellettük, és a kezük alatt,
és ők egészen a 30-as évek elejéig szolgálták iskolájukat. E nagy tanárgeneráció vezető tagjai voltak: dr. Morvay Győző igazgató, dr. Ágner Lajos, dr. Máté
Lajos és dr. Olgyai Bertalan magyar–latin szakos tanárok, Vass Árpád lelkész,
latin–görög szakos tanár és Frank Ferenc mennyiségtan-természettan tanár.
Tanári portré: dr. Máté Lajos
E kiváló alapító tanárnemzedékből dr. Máté Lajos emlékére álljon itt – változtatások nélkül – az iskolai Értesítőben nyugdíjba vonulásának tiszteletére
megjelent írás:
„A most nyugalomba vonuló Máté Lajos dr. c. igazgatót tanári pályájának
java része, 23 év fáradhatatlan, lelkes és eredményes munkássága szorosan iskolánkhoz kapcsolta. Elég nagy idő ahhoz, hogy a távozó és az itt maradtak
egyaránt fájdalmasan érezzék a válást, a benső közösség megszakítását. Bizonyos, hogy sokszor fogjuk még keresni a katedrán, a tanácskozóteremben és
tanári szobában, és nemegyszer, bizonyos feladatok előtt állva, önkénytelenül is
őrá fogunk gondolni. Mert vannak emberek, akik ha kiválnak egy közös célért
küzdő csoportból, üresen maradt helyüket hiába tölti be más, azért mégis minduntalan szembeötlik távollétük.
Máté Lajos dr. egész lelkével az iskolának élt. A tanári hivatásnak komoly,
lelkiismeretes teljesítésében – hál' Istennek – elég sok hasonló társa van. De ő
több volt buzgó tanárnál. Nem csak az iskolát szerette, a munkának volt szerelmese, a kötelességteljesítés rajongója. Élet és munka szerinte két szó,
amelynek azonos az értelme. Munka és munka között nem talált különbséget.
A másokat bosszantó, aprólékos ún. mellékteendők az ő számára éppoly komolyan végzendő feladatok voltak, mint a legjelentősebbek. Akár egy lendületes
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előadást tartani az irodalomból, akár jegyzőkönyvet fogalmazni vagy vég nélküli statisztikát készíteni: mind ugyanolyan kedvvel és lelkiismeretes pontossággal végezte. A kötelesség határait messze kitolva bármikor készséggel vállalta a többletet is. Mivel a munka teljesen elfoglalta, a maga egyéni igényeivel
nem ért rá foglalkozni. Az ő számára nem voltak hivatalos órák, csak feladatok,
amelyeket teljesíteni kell; emellett idő, fáradtság és egyéni kényelem nem jöttek számításba.
Ilyen komoly életfelfogás ellenére is mindig derült maradt kedélyvilága.
Egy-egy jó tréfának szívből tudott örülni, s ilyesmire maga is mindenkor kapható volt. Soha senkire semmiért meg nem haragudott, mint ahogy őt is valamennyi kartársa szerette.
Szintúgy nem ismerte a zord nagyképűséget a katedrán. Tanítványaitól szigorúan megkövetelte a pontos munkát, nem tűrte a felületességet, de atyai
megértéssel foglalkozott ügyes-bajos dolgaikkal, és az elbíráláskor inkább a
szívére hallgatott.
A hivatás érzése vitte ugyan a tanári pályára, de ha véletlenül más foglalkozást választ, erős kötelességtudásánál fogva ott is éppoly eredményes lett volna
működése, mint ahogy valóban a legkülönbözőbb természetű munkakörben is
mindig elismerésben volt része.
Már gimnáziumi tanulmányait is jelesen végezte Losoncon, ahol született
(1872. márc. 20.). A budapesti egyetemen irodalmi, esztétikai és művészettörténeti tanulmányokat folytat, modern nyelveket tanul. A magyar és latin irodalomból kitűnő minősítésű oklevelet szerezvén 1896-ban, mindjárt megkezdi
tanári pályáját, mint a hajdúnánási ref. gimnázium rendes tanára. A következő
évben állami szolgálatba lép az erzsébetvárosi áll. főgimnázium rendes tanáraként. Az itt töltött 11 év alatt tanítói munkája mellett élénk részt vesz a város
közéletében, kultúrmunkájában. Helyi lapokat szerkeszt, színházi kritikus, a
református egyház presbitere, a Tulipánszövetség titkára, a Torna- és Vívóegyesület művezetője. Az 1908/9. tanév elején helyezik át akkor még fiatal,
fejlődésben levő iskolánkhoz. Kiváló tanári működésének elismerését bizonyítja, hogy már 1903-ban, majd 1907-ben tagja volt a tanári fegyelmi vizsgálóbizottságnak, 1913-ban a székelyudvarhelyi s 1914-ben a karcagi ref. főgimnázium érettségi vizsgálatain kormánybiztos. 1924. november havában a Kormányzó Őfőméltósága középiskolai igazgatói címmel tüntette ki.
Tanári elfoglaltsága mellett buzgón áldozott az irodalomnak is. Írt verseket,
pedagógiai, irodalmi és nyelvészeti értekezéseket az óbudai Egyházi Élet c.
folyóiratba és a különböző szaklapokba. Kiadta Vörösmarty válogatott kisebb
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költeményeit bevezetéssel és jegyzetekkel. Petőfi c. 3 felvonásos tört. színművét a Fővárosi Színház 1911-ben ismételten előadta.
A háború előtt 3 évig vezette a munkásgimnáziumot Budapest III. kerületében. Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesületnek alapítása óta titkára,
majd főtitkára, az Iskolaszanatórium Egyesületnek igazgatósági tagja, a Hadtörténeti Múzeum külmunkatársa.
Máté Lajos dr. ezek mellett egyik kiválósága a magyar gyorsírásnak. Már
bölcselethallgató korában megszerzi a gyorsírótanári oklevelet, jegyzője, majd
választmányi tagja a Gyorsíró Egyesületnek, ismételten díjat és elismerő oklevelet nyer a versenyeken. Szerkesztette a Gyorsírási Lapokat, s tevékeny részt
vett az 1913. évi nemzetközi gyorsírókongresszus előkészítésében.
Mint katona is a szakadatlan munka embere volt. 1914-ben vonult be mint
népfölkelő hadnagy, nemsokára főhadnagy, s a somorjai hadifogolytáborban
teljesít szolgálatot mint szakaszparancsnok. Századparancsnok-helyettes, orosz
hadifogoly tiszti tábor parancsnoka, zászlóaljsegédtiszt, a tiszti étkező vezetője,
az egészségügyi oszlop parancsnoka, és szerkeszti az Őrzászlóalj c. katonai
folyóiratot. 1917 decemberétől 1918. november közepéig a Honvédelmi Minisztériumban fogalmazó tiszt népfölkelő századosi rangban. Megszerezte a
koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján. Tulajdonosa a háborús emlékéremnek.
E megemlékezés csak vázlatos képét adja Máté Lajos dr. sokoldalú tevékenységének. Annyi sikerrel teljesített munka után most egy új, szokatlan feladat vár rá: pihenni, nyugodni. Ez az első kötelesség életében, amelyet előreláthatólag igen rosszul vagy sehogy sem tud majd teljesíteni.”

Dr. Máté Lajos
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10. Az Élet küszöbén
Az első érettségi
Az 1902/03-as tanév I. c osztálya 1910-re eljutott az érettségiig. Az akkori
osztály alaposan átalakult. A gimnázium első érettségijére 30 diák jelentkezett:
26 rendes tanuló, 2 magántanuló és 2 kiegészítő latinvizsgázó. Az „eredeti” 34
kisdiákból öten álltak a startvonalnál. Az évek során lassan elfogytak: a második évet 30-an, a harmadikat 29-en, a negyediket már csak 19-en fejezték be
közülük. Az ötödik osztályt 10, a hatodikat és a hetediket 7 itt kezdő tanuló
végezte el iskolánkban. A nyolcadikat hatan fejezték be közülük, és öten nekivágtak az érettséginek is.
A XX. század eleji érettségi rendszer bár sokban hasonlított, mégis több
ponton jelentősen eltért a száz évvel későbbitől. Az úgynevezett rendes érettségi mellett, ami május végén, június elején zajlott, a „javító és pótló vizsgákat”
szeptemberben és decemberben tartották. Egy tanuló maximum háromszor
próbálkozhatott, ennyi kudarc után többé érettségire nem volt bocsátható.
Az érettségi természetesen már akkor is írásbeli és szóbeli részből állt. Az
első írásbelikre 1910. május 17–19-én került sor.
Íme az első érettségi „legendás” tételei:
a) Magyar nyelvből:
„Kármán József jelentősége a magyar irodalomban”
b) Latin nyelvből:
„Cic. in Verrem II. c. I.”
c) Mennyiségtanból:
„1. Valamely kölcsönt 70 félév alatt kell törleszteni utólagos, egyenlő részletekkel. A törlesztési tervezetből kitűnik, hogy a hetedik tőketörlesztési részlet
311,83 K, a tizedik pedig 334,82 K. Mekkora az évi kamatláb, az annuitás és a
kölcsön? Végül mennyi az utolsó tőketörlesztési részlet?
2. Mennyi azon csonka, egyenes körkúp térfogata, melynek 5,42 m. hosszú
oldalvonala az alaplappal 48° 22' 40"-nyi szöget alkot, és a két fedőkör sugarának aránya 4:1 ?”
A szóbeli vizsgákat június 10, 11 és 13-án tartották. Mind a 30 jelentkező
szóbelizhetett. Biztató...
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Az 1913-ban és …

az 1914-ben végzett VIII. osztály
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Íme a végeredmény:
Jelesen érettek: 2 fő
(Günther Tivadar és Mocsári Márton – mindketten az „eredeti I. c osztályban” kezdték tanulmányaikat)
Jól érettek:
7 fő
(köztük Schubert Ágost a „régiek” közül)
Érettek:
15 fő
(köztük Schiffler Ernő és Széchy Dezső, volt I. c osztály)
Érettek összesen: 24 fő
Egy tárgyból javító vizsgálatra utasíttatott 4 fő.
A kiegészítő érettségi eredménye: 1 érett, 1 nem érett.
Továbbtanulás
Az I. világháború kirobbanásáig 5 évfolyam érettségizett, összességében
183 fiatal, köztük 3 ifjú hölgy is – természetesen szigorúan csak magántanulóként... Az érettségi – akkor még – igazán komoly próba elé állította a jelölteket.
Ezt bizonyítja, hogy az 1914-ig sikeresen leérettségizett 183 főből elsőre csak
55-en vették az akadályt (ebből is 24-en a legelső évben!). Egy javítással 97-en,
2 javítással 26-an, teljes ismétléssel 4-en. A legkitartóbb diák pedig a teljes
ismétlés javításával szerezte meg a hőn áhított dokumentumot...
A 183 érettségizettből 127 továbbtanult, míg kereső pályára 45-en mentek
(további 15 fő katonai kötelezettségének tett eleget, 6-an pedig otthon maradtak, de a 3 lányt nem találjuk köztük!).
A 127 továbbtanuló közül 51-en tudományegyetemen folytatták tanulmányaikat: jogi karon 23-an, orvosin 10-en, bölcsész- és természettudományi karon 15-en (köztük a 3 hölgy is), míg hittudományi karon 3-an. Műegyetemre 44
fiatal ment, míg főiskolára 29: kereskedelmire 8, állatorvosira 6, katonaira 6,
mezőgazdaságira 5, és művészetire 4. Végül „községi közigazgatási tanfolyamon” 3 diák folytatta tanulmányait.
A kereső pályára lépő 45 érettségizett fiatal közül közhivatalnok lett 22,
gazdasági-kereskedelmi területen helyezkedett el 12, közlekedési pályára ment
9, és nevelő lett 2.
A háborús években a fő változás, hogy az érettségizettek döntő többsége
„katonai kötelezettségének tesz eleget” (1915-ben 29-ből 25-en...). Az ő további sorsukról csak szomorú feltételezéseink lehetnek...
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11. Első hírességeink
Híres ember. Nehezen meghatározható fogalom. Minden közösség számára
fontos, hogy megmutathassa, tagjai közül kik vitték a legtöbbre, kik váltak „híres emberré”. Egy iskola számára ez különösen fontos, mondhatjuk, „értéknövelő” tényező. Mégis, hogy kik kerülnek be ebbe a körbe, nagyon is esetleges.
Gyakran koronként változó, még ha a politikai-ideológiai indíttatásoktól eltekintünk, akkor is. Éppen ezért itt és most le kell szögeznünk: akármennyire is
szeretnénk minden korszak minden „híres emberét” megemlíteni, csak válogathatunk közöttük, és így sajnos sokan kimaradnak. De szerencsére van kik között válogatni...
Tudósok, művészek, sportolók – mindhárom „alapkategória” képviselőjét
megtaláljuk iskolánk első végzős évfolyamainak tanulói között. Ilyen például
Alföldi András egyetemi tanár, régész, történész, numizmata. 1912-ben végzett
iskolánkban, majd egyetemi éveit követően a Nemzeti Múzeum Éremtárának
volt munkatársa. 1923-tól debreceni, majd budapesti, berni, bázeli és végül
princetoni egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadémiának 1933-tól levelező, 45–49-ig rendes tagja. Tagságát 1989-ben állították helyre. A Kárpátmedence ókori történetével és kultúrájával, a lovas nomád népek és a rómaiak
történetével, valamint ókori numizmatikával foglalkozott. Számos folyóirat és
sorozat szerkesztője volt. 1981-ben, 86 évesen hunyt el az Egyesült Államokban.
Szintén 1895-ben született, majd iskolánkban Alföldi osztálytársa volt, és
vele együtt „érett” 1912-ben Komor Vilmos. Az iskolai zenekar egykori elsőhegedűse karmester lett, 1928-tól 1932-ig a Városi (ma: Erkel) Színház operakarmestere, ezt követően az Operaház művészeti vezetője, 1945 után dirigense
volt. 1963-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 1971-ben hunyt el.
Iskolánk első világhírű sportcsillaga az 1891-ben született Kehrling Béla
volt, aki a IV. évfolyamot a „legendás” induló osztályba bekapcsolódva nálunk
végezte.
Univerzális sportfenomén, már diákkorában minden sportágban sikeres,
amit csak kipróbál. Nevét nem is lehet egyetlen sportághoz kötni: háromszoros
válogatott focista, bobcsapatával Tátra-bajnokságot nyer, 20 éven át ő a magyar
teniszbajnok; a külföldi bajnokságok egész sorát nyeri, megveri a többszörös
wimbledoni bajnok Borotát, a franciák legendás „repülő baszkját” is. Nevét a
magyar sport aranykönyvébe mégis egy másik sportágban írta be.
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1926 decemberében rendezték Londonban az első asztaliteniszvilágbajnokságot. Kehrling Béla nem volt az utazók között. A magyar játékosok az összes egyéni és páros aranyérmet besöpörték. A férfi csapatverseny
azonban váratlan fordulatot hozott: a férfi egyesben és párosban egyaránt világbajnoki címet szerzett Jacobi Roland édesapja elhunyt, így ő hazautazott. A
„beugró” Kehrling Béla volt – a teniszező focista... A csapatverseny döntő
mérkőzését ő játszotta az osztrákok addig veretlen legjobbja, Pillinger ellen. A
magyar csapat egyetlen reménye a népszerű „Puci” legendás küzdőképessége
volt. Le is győzte esélyesebb ellenfelét, így Magyarországé lett az első férfi
asztalitenisz csapat-világbajnoki aranyérem is.
Kehrling Béla, a legendás Puci, 1937-ben hunyt el. A Nemzeti Sport emlékkönyvébe ezt írta: „Szépen nyerni könnyű, szépen veszíteni nehéz. Ezt tanulja meg minden magyar sportember.”
A korszak legendájaként élt a köztudatban volt diákunk, Luchsingeni Vitéz
Hefty Frigyes neve is. Az első világháború tábori pilótájaként „a Monarchia
legdekoráltabb katonáinak egyike” lett. Hőstetteivel és legendás bátorságával
az ifjúság példaképévé vált.
Korszakos híresség volt Grill Lola színésznő, vagy ahogyan később emlegették: „szavalóművésznő”, aki 1896-ban született, és iskolánk magántanulója
volt. 1918 júliusában a Kammerspiel Theaterben Arany, Petőfi, Vörösmarty
németre fordított költeményeiből szavalt oly sikerrel, hogy a legelőkelőbb berlini lapok a teljes elismerés hangján emlékeztek meg róla. A művésznő 1926tól haláláig az Egyesült Államokban élt.
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12. Hol tartunk? – Iskolánk helye a fővárosi középiskolák között
Az 1910-es évek elején a III. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium
teljesen kiépült. Fontos kérdés azonban, hogy ezzel a budapesti középiskolák
rangsorában hol helyezkedik el? Erre kaphatunk választ a Magyar Középiskola
1913-as kötetében Légányi Dezső: Budapest középiskolái című írásának elemzésével. A szerző az 1911/12. évi értesítők alapján készítette el összehasonlítását.
Az adott évben Budapesten 25 középiskola működött – 20 gimnázium és 5
reáliskola. Ezek közül állami főgimnázium (mint a miénk is) 11, állami főreál
3, királyi katolikus 1, felekezeti 5 (2 római katolikus, 1-1 evangélikus, református és izraelita), községi 3, társulati 1 és magán 1. Az elemzés a 25 középiskola
közül 24-gyel foglalkozik, az izraelita ugyanis nem küldte el értesítőjét.
Az összevetés ránk vonatkozó általános megállapításai a következők lehetnek: rossz körülmények, gyenge anyagi és az átlagosnál szegényebb szülői háttér, magas követelmények, jó felszereltség, kitűnő háttérmunka, haladó szemlélet egy sor szakmai újítással.
Az épületek elemzése során 8 iskolánál találtak gondokat, súlyos helyzet 3
helyen volt tapasztalható, köztük a III. kerületben – és az új épületünkre még 30
évet kell várni...
A tantestületek elemzésében a pontos átlagot mutatjuk: 24 iskolában 767
tanár dolgozik, egy iskolára átlagosan 17 rendes tanár jut (nálunk 16 van), a
teljes kar létszáma átlagosan 32 fő (nálunk 33). Érdekes, hogy a kor 9 féle tanárt különböztet meg: vezető igazgató, beosztott igazgató, rendes tanár, helyettes tanár, bejáró tanár, óraadó tanár, tornatanár, vallástanár és hitoktató, valamint iskolaorvos és egészségtantanár. Őket egészítik ki a tanárjelöltek. A tanárok budapesti összlétszáma három év alatt örvendetesen, 90 fővel nőtt.
A tanárok tudományos munkásságának színvonalát jelzi, hogy közülük 9
MTA-tag, 1 a Kisfaludy Társaság rendes tagja, 1 egyetemi díszdoktor, 12 egyetemi tanár és 1 egyetemi rektor. Az „egyszerű” egyetemi oktatókat, kutatókat és
más tudományos munkát végzőket az összesítés már számba sem veszi...
A 24 iskolában 277 osztály működik, átlagosan iskolánként 11 (nálunk is
11 volt). Szélsőséges a Tavaszmező utcai 22 és a VI. kerületi állami leánygimnázium 4 osztályával.
Budapest középiskoláiban 13 708 diák iratkozott be az adott évre, átlagosan
571 fő iskolánként, ebből magántanuló 589 fő, azaz 24 fő/iskola. Nálunk ezek
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a számok: 416 beírt, ebből 27 magántanuló. A legnépesebb iskola a VII. kerületi 1069 fővel, a legnéptelenebb a László-féle magángimnázium 94 fővel.
A beírt tanulók közül „vizsgálatot tett”, azaz bizonyítványt kapott 12 834
diák, tehát a beírt tanulók 93,6 %-a. A lemorzsolódás nálunk ennél valamivel
nagyobb: a 416 főből 380 végzett, azaz 91,3 %. Az ok prózai: a tandíjat nem
bírták fizetni…
A „vizsgálatot tett” tanulók előmenetelének vizsgálatakor meg kell állapítanunk, hogy a bukások száma nálunk nagyon magas, a 17 %-os budapesti átlaghoz képest 23 %. Iskolánk eredményeit ismerve megállapítható, hogy ez elsősorban a magas szakmai követelmények szigorú betartásával és nem diákjaink
képességeivel magyarázható.
Az érettségizettek pályaválasztásánál nehéz pontos összehasonlítást végeznünk. Talán pontosabb képet kapunk, ha az adott év 627 érettségizett tanulóját
gimnáziumunk első öt évében érettségizett 183 tanulójával vetjük össze. E szerint a tudományegyetemet választók aránya hasonló: Budapest 44,8 %, nálunk
40,2 %. Ezen belül a hittudományi és a jogi kar szinte azonos ( 2,1 % – 2,4 %,
illetve 19,1 % – 18,1 %), a tanári hasonló (Bp. 8,6 %, nálunk 11,8 %) , az orvosit azonban nálunk a budapesti átlagnak csak a fele választotta: 15 % és 7,9 %.
A mérnöki pálya ellenben a mi diákjainknál népszerűbb: budapesti átlagban is
ezt választották a legtöbben (21,7 %), nálunk ez a szám viszont 34,7 %. Komoly eltérés van még az állatorvosi pályánál (Bp. 0,5 %, nálunk 4,7 %), a többi
főiskola és egyetem esetében az arányok hasonlóak. A továbbtanulást vizsgálva
tehát megállapíthatjuk, hogy összességében a budapesti átlag jellemző nálunk
is.
A szülők foglalkozásának összevetése sem okoz nagy meglepetéseket. Iskolánk enyhén az átlag alatti, jellemzően számottevő eltérés a kereskedelmi csoportokhoz tartozóknál van: budapesti átlagban ez 28,6 %, míg nálunk csak 21,8
%. Több viszont a köztisztviselő (15,5 % – 21,6 %), a közhivatalnoki alkalmazott (2,8 % – 5,8 %) és a pedagógus (4 % – 5,5 %), gyermeke. Kirívó eltérés a
piarista gimnáziumnál (24 mágnás gyermeke...), a II. kerületi királyi katolikus
gimnáziumnál (például ide jár József Ferenc főherceg is...) és a László-féle
magángimnáziumnál tapasztalható – ezek a gazdagabb elit iskolái.
Ugyanez derül ki a felvételi és tandíjak összehasonlításából is. A felvételi
díj 10 és 134 korona között mozog, kiugró a László-féle magángimnáziumé
(134 K). Nélkülük az átlag 17,20 K, nálunk a felvételi díj 19,50 K. A tandíj a
legtöbb helyen, így nálunk is 72 K. Ennél jóval több a két leánygimnáziumban
(140–200 K) és kiugró a Lászlóban – a kezdő évfolyami 220 K, a végzősöké
700 K! Átlag alatti a 3 állami főreál 60 koronás tandíja.
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Különféle ösztöndíjakban átlagosan 23 diák részesült iskolánként, fejenként
80–265 K közötti átlagban. 5 iskola semmilyen ösztöndíjról sem számolt be,
köztük a III. kerület sem…
Az iskolai könyvtárak és szertárak felszereltségében iskolánk a legkedvezőbb képet mutatja: nálunk működik ezekből a legtöbbfajta, összesen 14, van
olyan is, amit csak mi említünk (kirándulási szertár), és az állományunk minősége is dicséretes.
A kötelező tárgyakon kívüli tanításban, így a különféle gyakorlatok szervezésében gimnáziumunk munkája országosan is példaértékű, például természetrajzi gyakorlatokat csak két iskolában végeznek, ezek közül is kiemelkedik a
III. kerület 57 fős csoportjával, vetítéses előadásaival, megfigyeléseivel.
Hasonló a helyzet a rendkívüli tárgyak oktatása terén is. A következő felsorolásban szereplő tárgyakat nálunk mind oktatták, zárójelben láthatjuk, hogy a
24 iskola közül ezt – velünk együtt – hány helyen tartották fontosnak: kézimunka (2), angol (3), francia (6), vívás (6), rajz (14), gyorsírás (18). Iskolánk
egyedül a műírást nem oktatta (2 helyen volt), ellenben csak mi teszünk említést a különtornáról.
Az ifjúsági körök működésének elemzésénél megállapíthatjuk, hogy tanáraink és diákjaink aktivitása példaértékű: minden alapvető kört működtetünk
(önképző, segélyező, testedző, ének, zene, természettudományi stb.), sőt filológiai kör csak nálunk van. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy segélyezőkörünk összvagyona a budapesti átlagnak alig 1/3-a (16.000 K – 5.600 K), a kiadott pénzsegélyek az átlag 1/5-ét is alig érik el (830 K – 175 K). A Szabad
Líceumok működésénél egyetlen iskolát tudott a szerző kiemelni magas szintű
tevékenysége révén – a III. kerületit.
És végül, de nem utolsósorban gimnáziumunk vezette be elsőként, még
1906-ban a rendszeres iskolaorvosi ellenőrzést, napi 5 órában. Példánkat azóta
csak a VIII. kerületi iskola követte, a többi helyen megelégednek heti 1-2 órás
ügyelettel. Ezt egészíti ki a másik újításunk, a korán reggel érkezők és a késő
estig maradók számára kialakított melegedőszoba.
Iskolánk tehát első 10 éve alatt beilleszkedett a budapesti középiskolák közé, szakmai munkája pedig már most az élmezőnybe repíti. Ennek fényes bizonyítékát adjuk majd a 10 évvel később induló Országos Tanulmányi Verseny
legelső kiírásában is!

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

62

1910–1919 Teljes gőzzel előre!

13. Háború és forradalmak
1914 júniusában immáron kilencedik alkalommal indultak a gimnázium diákjai, tanárai nagy nyári kirándulásra. Az úti cél Székelyföld, Borszék és környéke. 34-en vágtak neki a nagy útnak. Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely
érintésével vonatoztak el Maroshévízig. Itt 3 borvizesszekérre szálltak, és eldöcögtek Borszékre. A tíznapos kiránduláson bebarangolták az egész vidéket:
Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csíkszereda, Tusnád, Szent
Anna-tó, Brassó, Segesvár, Gyulafehérvár. Csupa feledhetetlen élmény. A vidám társaság emelkedett hangulatban várt a hazaindulásra Aradon. 1914. június
28-a volt. A hír villámcsapásként ért mindenkit az állomáson: Szarajevóban
lelőtték Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. A kirándulás befejeződött –
kezdődött a háború.
Az iskola tanárai közül a háború 4 éve alatt hatan kerültek ki a frontra,
mind az első évben: Barthos Indár, Frank Ferenc, Makoldy Viktor, Máté Lajos
rendes tanárok, Neumer József tornatanító és Huber Árpád énektanító. Ők valamennyien túlélték a világégést, nem úgy 4 volt tanárunk: 1914-ben esett el
Kiss Ernő, 1915-ben Láng Gyula és dr. Nagy Sándor, 1916-ban Doberdónál
halt hősi halált Lehr András (Andor).
A háború során tanulóink több mint a felének került ki az apja a frontra.
Már az első évben 62 diákunk nem volt közvetlen szülői felügyelet alatt. Volt
diákjaink is tömegesen vonultak be, csak az első évben több mint 100 fiatalról
tudott az iskola.
Természetesen a katonaköteles kort elért tanulóinkat is besorozták. Bevonulásukig szerényen, engedelmesen viselkedtek, búcsúztatásukkor Morvay igazgató 1-1 verseskötettel ajándékozta meg őket. A háború négy éve alatt 62 diákunkat sorozták be.
Az iskolai élet alkalmazkodott a háborúhoz: a torna és az ének tanítása már
az első évtől szünetelt. 1914 októberéig az első bosnyák ezred 1500 fővel volt
elszállásolva az épületben, addig a tanítás a pincében, a tornateremben és hasonló helyiségekben folyt. Az 1917/18-as tanév redukált óraszámmal folyt. A
besorozottak számára hadikurzusokat tartottak, minden évben volt külön hadi
érettségi is.
A tanórákon kívüli tevékenység erősen korlátozott volt, a legtöbb kör és
egyesület szüneteltette működését. Az adománygyűjtés és a hadikölcsön jegyzése mindvégig folyamatos volt.
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Diákok és …

tanárok katonatablókon
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A nevelésben komoly hangsúly került a hazafias érzés ápolására; a tanárok
rendszeresen írattak dolgozatot e témában, cikkeket olvastak fel és magyaráztak, a kirándulásokon katonás játékokat játszottak. Külön hirdetőtáblán mutatták be a kitüntetett, megsebesült harcosait az iskolának, itt adtak hírt a hősi
halottakról, s mutatták be a hadi levelezőlapokat.
A diákok fegyelmi állapotára a háború természetesen nagyon rossz hatással
volt. Az Értesítő leírása szerint: „a tanulók kedélyére nem maradt hatástalanul a
riasztó híresztelések tömege, és viselkedésükben bizonyos elszilajosodás észlelhető, minélfogva kétszeres erővel kellett a fegyelmezés szigorúságát alkalmazni”. Minden erőfeszítés ellenére az 1915/16-os tanévben már 11 úgynevezett „csöndes eltávolítás” történt.
A háborúról sokan sokféleképpen vélekedtek, hitüknek, szellemiségüknek,
vérmérsékletüknek megfelelően. Tichy Gyula dr. római katolikus hittantanár
szerint „a háborút úgy kell tekintenünk, mint az isteni gondviselés eszközét,
amellyel neveli az emberiséget, mint jó atya megfenyíti, hogy megjavítsa erkölcsi életét…”
A legemberibb véleményt Sajó Sándor fogalmazta meg: „Amennyire szükséges rámutatni a magyarság nemzeti küzdelmére, mint fenséges erkölcsi példára, éppannyira fölösleges, sőt káros a részletek boncolgatása. A részletekben
nemcsak fölemelőt, hanem, sajnos, igen sok lesújtót is látni. [...] Szóval: a háború nem tananyag, csak alkalom bizonyos vonatkozásokra. A vele való bővebb foglalkozást nem kívánta a tanulók érdeklődése sem. A háborús hangulat
teherként ül már a lelkeken, tanárén és tanulóén egyaránt, az iskola jótékonyan
hat, ha némiképp feledtetni tudja, hogy háború van.”
Gimnáziumunk szerencsésen átvészelte a világégés négy évét. Az elszenvedett nehézségek, országos viszonylatban, még szerényeknek is mondhatók. Az
országos helyzetet iskolánk igazgatója összesítette Középiskoláink élete a háborúban című írásában, a Magyar Középiskola 1915–1916–1917-es kötetében.
A kialakult kép elszomorító: a 228 magyarországi középiskola fele hosszabbrövidebb időre kórházzá, laktanyává, raktárrá alakult. A tanulókat kolera, skarlát, tífusz és himlőjárványok tizedelték, a harctérre hívott tanárok pótlása gyakran megoldhatatlan feladat elé állította a vezetőket: volt, ahol a tanárok száma a
tantárgyak száma alá esett... Több helyen akadémikusok, minisztériumi vezetők
tanítottak, máshol a volt tanítványok és nyugdíjas tanárok vállaltak órákat. Az
óra-, osztály- és tantárgyredukció általános jelenség volt, az
osztálylétszámkorlátokat eltörölték, így gyakori volt a 80-90 fős osztály is! A
fegyelmi és a tanulmányi eredmény országosan zuhant, a bukások aránya néhol
a 35 %-ot is elérte, mint például a mi iskolánkban is az 1917/18-as tanévben...
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A háború befejeztével a sötét viharfelhők nem vonultak el az iskola felől.
Sőt. Az 1918/19-es és 1919/20-as tanév hozta az igazán súlyos válságot. Az
eseményekről nincsen pontos képünk, az Értesítő szűkszavúan és homályosan
fogalmaz. Sajnos ugyanez vonatkozik a politikamentes kérdésekre is – az adatok és feljegyzések hiányosak és pontatlanok. A történeti hűség kedvéért a korabeli eseményeket az Értesítő szavaival idézzük fel:
„…a tanítás rázkódás nélkül folyt 1918 novemberéig. Az a szomorú korszak, mely ekkor a hazára szakadt, a tanügyi kapkodásnak, az új és vészes
rendszereknek próbálkozása, sőt egész történeti és valláserkölcsi alapon álló
oktatásunk és nevelésünk felforgatásához vezetett. Azonban ez az iskola a züllésnek éppen a kezdet első fokára lépett, midőn sem valláserkölcsi, sem hazafias alapon álló tanerőket küldöttek ide, akik a vezetést a kezükbe iparkodtak
ragadni. E gyászos korszakban is, míg a régi tanárok tanítottak, a rendes mederben folyt a tanítás, s a szomorú emlékű tanítók csak 1919 szeptemberében
akarták az iskola régi rendszerét fölforgani. Kevés tanuló megtévelyedése okozott nagyobb szomorúságot a testületnek. Az igazgatónak állásától fölmentéséig (1919. május 16.) semmiféle nagyobb zökkenés nem zavarta az iskola menetét. A hittant a templomokban tanították. A tanulók fegyelmezését tanárok vezették. A gyászos rendeletek végrehajtása nem történt. A nemzeti zászlót megmentettük. Sexuális oktatás nem volt. Kommunista előadásokat, kiállításokat,
színházat nem látogatott. Az Internacionálét nem tanították. A hazafias irányú
cserkészet, melynek országos elnöke az igazgató volt, megszűnt. A fehér ifjúság lelkesen ragaszkodott igazgatójához és régi tanáraihoz, kikkel titokban találkozott és tanácskozott. A latin, magyar és görög nyelv és irodalmat, a magyar történetet a régi szellemben tanították. A hazafias képeket a falakról le
nem szedtük. Az intézeti vagyont minden fölosztási terv ellenére sértetlenül
megőriztük. Az ifjúság nemesebb része a himnuszt minden veszélye ellenére
énekelte, miért az 1920. március 15-iki zászlóünnepélyen, mintául szolgáló
tanulók nyilvánosan az intézeti éremmel tüntettek ki. Az igazgató a
vöröshadseregbe lépésre senkit nem kényszerített, a jobb érzésű tanulókat a
káros egyesületektől távol tartotta, és az idegen intézetekből idetolakodó deák
agitátorokat nem tűrte az intézetben. A testület szoros ellenforradalmi csoportot
alkotott, mely egyöntetűen kárhoztatta a viszonyokat. Négy tanár a vörös katonaság elől megszökött, egy lemondott, az igazgató végül szomszédos falvakban
bujkált. Az intézet átesett négy házkutatáson. Itt akarok köszönetet mondani
azoknak a tanároknak, akik a veszedelemben velünk kitartottak az intézet hazafias tanításának és nevelésének fönntartásában!
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Az a néhány hónap, melyben megtévelyedett idegen tanerők vezettek, az ifjúságon nem ronthattak annyit, hogy az újjáteremtés munkája ne terelje vissza a
tanítást régi medrébe. A testület szigorú kezekkel fogott hozzá, hogy azt a kevés maradékot, mely csak emlékeztetett arra a vészes korszakra, megszüntesse,
és kebelébe, az ifjúság közé nem való elemeket legott eltávolítsa.”
Az iskola élete az 1919/20-as tanévben lassan visszazökkent a normális kerékvágásba. Újra működött az Önképzőkör, a Segélyegylet, a Tornakör és a
Sakk-kör. Az úszóversenyen a már korábban nyert vándordíjat újból megszerezték versenyzőink.
A viharos évek azonban nem múltak el nyomtalanul. A fegyelmi helyzet
nehezen állt helyre, 5 diákot eltanácsoltak, többen önként hagyták el az iskolát.
A tanulmányi eredmények is nehezen javultak, az év végén a tanulóknak még
mindig a 34 %-a megbukott. Csak rontott a helyzeten az iskola történetének
első hosszabb szénszünete, mely a szülők nagyvonalú adományai ellenére is
elkerülhetetlennek bizonyult.
A tanári kar jelentősen átalakult. A gimnázium új korszak küszöbére érkezett.
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1920–1929 Először a csúcson

14. Magyar Királyi Állami Árpád Reálgimnázium
Az 1920-as évek alapvető változásokat hoztak az iskola életében. Az átalakulás szimbolikus nyitányaként a gimnázium 1921-ben felvette az ÁRPÁD
nevet. E jeles eseményről így számolt be az Értesítő:
„A Vallás és Közoktatási Minisztérium 11514/921. V. sz. a. megengedte,
hogy az intézet címében az »Árpád« nevet vehesse föl, a honfoglaló fejedelem
után, akit történeti valószínűség szerint ebben a kerületben temettek el.”
Talán furcsa lehet, de a névadással kapcsolatban semmi egyéb információ
nem áll rendelkezésünkre: nem tudjuk, mikor és ki kezdeményezte a névadást,
nem tudjuk, kitől ered az Árpád név felvételének az ötlete, nem tudjuk, volt-e
más névjavaslat, vagy vita a névválasztás körül. Azt azonban tudjuk, hogy névadó ünnepséget nem tartottak – mindössze az idézett néhány sor emlékeztet a
„nagy eseményre”.
Az első „szerkezetváltás”
Az 1924. évi XI. tc., azaz az új középiskolai törvény értelmében az iskola
főgimnáziumból reálgimnáziummá alakult át. A változás nemcsak névleges
volt, hanem igazi szerkezetváltást jelentett. A „régi típusú”, a fő hangsúlyt a
klasszikus görögös-latinos műveltségre helyező oktatási rendszer helyére egy
„modern felfogású”, a természettudományokra és az élő nyelvekre építő szerkezet lépett. A változás lényegét az Értesítő így foglalta össze:
„Az új középiskolai törvény életbelépése az intézetnek új jelleget adott. Búcsút mondunk a főgimnáziumi címnek, amely alatt huszonhárom évig iparkodtunk a klasszikus hagyományok ébrentartásával és elmélyítésével a tudományos
pályára menő ifjúságot buzgón előkészíteni. A görög nyelv megszűnésével egy
kultúrvilág esett ki a jövendő nemzedék lelkéből, amelyet azonban pótolni fog
e világ reális megismerése és tanulmánya. A reálgimnáziummá átformált intézet új jellegét a III. kerület lakossága örömmel fogadta. A germán elemekből
álló polgárság, a szülők és a bennszülöttek lelki szükségletét tekintetbe véve, a
VKM az igazgató előterjesztésére az angol nyelvet vezette be az V. osztálytól
kezdve. Ezt a választást az egész kerület egyhangúan helyeselte. A szülői konferenciákon megnyilatkozó hangulat általános helyesléssel fogadta. Ugyancsak
ilyen fogadtatásban részesült a német nyelv kiterjesztésére vonatkozó rendelkezés. Szívesen látnák a szülők az egységes és minimális tankönyvrendszert is,
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amellyel nemcsak a drágaságon enyhítenének, hanem a többszörös tankönyvváltoztatással járó zökkenések is elkerülhetnének. Végül az egyenlő jogosítás is
nagy lelkesedést vált ki mindenfelé.”
Az átalakulás természetesen több év alatt, fokozatosan ment végbe. Az első
évben csak az I. és az V. osztály tanterve változott meg, illetve az V. osztálytól
a kötelező idegen tantárgy a görög helyett az angol lett.
Az új követelmények már az első évben komoly változásokat eredményeztek. Első helyen az angol nyelv tanításának bevezetését kell említenünk. A siker egyértelmű volt, a gyerekek nagy lelkesedéssel tanulták a nyelvet, sokan a
Children's Newspaper című gyermekújságot is megrendelték. Az iskolába kirendelt szakfelügyelő és a több órát is meglátogató skót lelkész egyaránt nagy
elismeréssel szólt az angoltanítás és -tanulás színvonaláról.
A behatóbb rajztanítás is sikeresnek bizonyult. A magyar nyelv tanításának
erősítését külön rendelet szabályozta, így a fogalmazás erősítése, a ponyvairodalom elleni harc állt a középpontban.
A latin nyelv tanításának egységesítését és erősítését szintén rendelet szabályozta – a fölösleges grammatizálást igyekeztek elkerülni és az olvasmányokat
a középpontba helyezni. A siker egyértelmű volt.
A német nyelv tanítása azonban komoly kudarcot vallott, erről külön konferenciát is tartott a testület.
A természettudományos tárgyak terén az előrelépés rögtön érezhető volt: a
mennyiségtan elsajátítását a Matematikai Lapok használata, a fizika oktatását
új, elektromos kapcsolótábla segítette, a természetrajzórákat rendszeres kísérletek, gyűjtések, kirándulások színesítették.
A közgazdaságtan és társadalmi alapismeretek tárgyak megszűntek, beolvadtak a történelem és a földrajz tananyagába.
A felső osztályokban elrendelt nemi felvilágosításra vonatkozó rendelet által előírt „óvatos eljárást” érvényesítette a tanári kar…
Az alábbiakból is látható, hogy a reálgimnáziummá alakulás komoly változásokat hozott az iskola életében. A későbbiekben bemutatásra kerülő országos
versenyeredmények pedig majd azt igazolják, hogy ezek a változások igen jótékonyan hatottak a gimnázium színvonalára.
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Tantárgyi körkép
A tantárgyi átalakulás az 1931/32-es tanévben fejeződött be. Ebben a tanévben már mind a 8 évfolyam az új, reálgimnáziumi tanterv szerint dolgozott.
A tantárgyak és óraszámok megoszlása a következő volt:
I.

VIII
.
2
2
3
3
4
5
2
2
4
4
3
3
1
3
3
4
4
1
1
3
3
2
31 31

II. III. IV. V. VI. VII.

2 2 2 2 2 2
Vallástan
Magyar nyelv 6 6 4 3 3 3
6 6 5 4
Latin
5 5 3 4 3 3
Német
5 5
Angol
3
2
3 3
Történelem
Bölcsészet
Mennyiségtan 6 4 4 4 3 3
3 4 2 1
Földrajz
Természetrajz 2 3 2 4 2 2
2 2 2 2 1 1
Rajz
2 2 3 3 3 3
Torna
Egészségtan
1 1 1 1
Ének
ÖSSZESEN
29 29 32 32 30 29

A kötelező tárgyak mellett a rendkívüli tárgyak egész sorát tanították az új
oktatási rendszer keretei közt. A legnépszerűbbek a következők voltak: gyorsírás, rendkívüli rajz, különtorna, vívás, műének vagy egyházi ének, énekkar,
zenekar, zenei tanfolyamok (hegedű, zongora stb.), fizikai gyakorlatok, angol
és német társalgási gyakorlatok.
A rendkívüli tárgyak népszerűségére jellemző, hogy minden évben 150-200
diák vett részt a különböző foglalkozásokon.
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15. Szellemi élet
Az iskola látványos fejlődése elképzelhetetlen lett volna a tanórákon kívüli
szellemi élet felvirágzása nélkül. Szerencsére a szép hagyományok még elevenen éltek, így a háborús viharok után új lendülettel kezdték a munkát a „régi”
intézmények.
Önképzőkör
Az Önképzőkör már a 20-as évek elején régi fényében tündökölt. A tanárelnök és a diákokból álló tisztikar (elnök, titkár, főjegyző, főpénztáros,
főkönyvtáros, főellenőr) vezetésével működött, 100-150 taggal. Szakosztályai a
diákok érdeklődésének megfelelően változtak. Az évek során működött irodalmi, természettudományi, mennyiségtani, művészeti, zene-, sport-, sakk- és
játékszakosztály.
A kör szakosztályai az első rendes gyűlésen a vezetőtanár előzetes útmutatása szerint éves programot terjesztettek elő, hogy a kör munkásságát ne az
ötletszerűség, hanem a tudatos célkitűzések jellemezzék.
A tanév során a kör 10-15 ülést tartott, iskolai ünnepélyek rendezését látta
el, és évente egy nyilvános műsoros estet rendezett. A kör ülésein szavalatok,
szépirodalmi felolvasások, tudományos értekezések és szabadelőadások hangzottak el. Ízelítőül néhány cím az 1928/29-es év kínálatából: A robbanó motorok (előadássorozat), A székely háziipar és művészet (tudományos értekezés),
A sötétkamra birodalma (előadás).
A kör minden évben pályázatokat írt ki a diákok számára, a legkülönbözőbb
szakterületeken: vers, novella, színdarab, önálló zenemű, rajz és arckép, fénykép, technikai, latin műfordítás, modern nyelvek műfordítása. A kör minden
évben megrendezte sakk- és szavalóversenyét is. A kör tagjai rendszeresen látogatták budapesti és országos egyletek előadásait, részt vettek pályázataikon,
cikkeket írtak szaklapjaikba.
Külön említést érdemel Ágner Lajos tanár úr kezdeményezése, aki az alsóbb évfolyamok tanulói számára kis önképzőkört szervezett. Tevékenységük a
„nagyok” munkájához hasonlatos volt, eredményeiket évente egy munkakiállítás keretében mutatták be.
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Szabad Líceum
Az újjászervezett Szabad Líceum a technika új vívmányait is csatasorba állította a látogatók megnyerése érdekében. A korábbi évek előadásait többnyire
diavetítéssel színesítették, most azonban minden előadást mozi vetítéssel kötöttek össze. Az előadások igen sokszínűek voltak: az iskola volt növendéke, Grill
Lola szavalóművész fellépése, A párisi olimpián című előadás, a Nemzeti Szövetség irredenta képeinek bemutatása, operaelőadások hallgatása előzte meg a
mozifilmek vetítését.
A technikai fejlődés azonban itt sem állhatott meg: a Rádió Koncert- és Ismertető- Vállalat (sic!) 1925-ben bemutatta a RÁDIÓT. A siker óriási volt, a
következő évben az iskola már saját rádióval rendelkezett: fölvevőkészülék,
erősítő, transzformátor, szoba- és tetőantenna, akkumulátor alkotta a felszerelést.
Ifjúsági előadások
A háború előtt nagy sikere volt a diákok számára biztosított olcsó ifjúsági
előadásoknak. Ezt a haladó hagyományt elevenítették föl a 20-as évek közepén.
Így a diákok újra eljuthattak az Opera, a Filharmónia, a Nemzeti Színház és a
Városi Színház előadásaira. Szinte minden hétre jutott egy-egy olcsó előadás.
Zenei élet
Az 1925/26-os tanévben alakult újjá az intézeti zenekar, 16 fővel. Működésének érdekessége, hogy az élén minden évben egy-egy végzős diák állt. A zenekar intézeti ünnepélyeken lépett föl, repertoárjában Mozart-, Liszt-, Haydn-,
Brahms-, Wagner- és Berlioz-darabok szerepeltek, játszották továbbá az intézeti indulót, a Himnuszt, a Szózatot és a Hiszekegyet. Néhány év elteltével már
hegedű- és zongoratanfolyamokat is indítottak az iskolában.
Az 1926/27-es tanévben alakult meg az iskola 65 tagú énekkara. Ennek
előzményeként a minisztérium rendszeresítette az Országos Ifjúsági Dalosversenyt, és kötelezővé tette, hogy öt éven belül minden iskola énekkara részt vegyen a versenyen. Az énekkar fellépett az iskolai ünnepélyeken, az intézeti
dísztornán, valamint a Beethoven-emlékünnepélyen.
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Országos Tanulmányi Versenyek
A Tanácsköztársaság időszakát követően újjászervezett budai tankerület
élére Pintér Jenő főigazgató került. Húszéves munkássága nagy hatással volt a
középfokú oktatás fejlődésére. Ő találta ki, szervezte meg és vezette hosszú
éveken át a középiskolás diákok számára meghirdetett „tudományos tanfolyamot”. Itt a legtehetségesebb diákok a tudományos kutatás, anyaggyűjtés módszereit sajátíthatták el a legnevesebb tudósok közreműködésével. Minden évben iskolánk 3-4 tanulója vehetett részt e tanfolyamon.
Többek között az ő kezdeményezésére indult az 1922/23-as tanévben a
„Középiskolai tudományos verseny”, későbbi nevén az Országos Tanulmányi
Verseny – azaz a mai OKTV elődje. Ez volt az első alkalom, hogy az ország
valamennyi középiskolája tanulókat küldhetett egy központi szervezésű és lebonyolítású versenyre. Az első évben iskolánk két tanulója, Beer János és Havas Pál kitüntetésben részesült.
Néhány év alatt az Országos Tanulmányi Verseny már rangot vívott ki magának, a verseny igazi országos megmérettetéssé vált. Az Árpád Gimnázium
növendékei bebizonyították, hogy iskolánk az ország legjobbjai közé tartozik.
Íme az 1920-as évek eredménye:
1924/25
1927/28
1928/29

Dezsényi Béla
Gajda Béla
Olgyai Aladár
Vikár Vilmos

latin
fizika

l. hely
3. hely

rajz
2. hely
szépirodalom 2. hely

A versenyt az első években 4 tantárgyból (latin, történelem, földrajz, rajz)
rendezték meg, majd ez a kör a fizikával, magyar irodalommal és szépirodalommal bővült. A verseny elismertségére jellemző, hogy miniszteri rendelet
alapján a tantárgyi győztesek érettségi bizonyítványába is be kellett vezetni az
eredményt.
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16. Diákélet
Ifjúsági szervezetek
A háború utáni években, túl két forradalmon és Trianonon az ifjúsági szervezetek gyors újjászervezése és hatékony működtetése különösen nagy hangsúlyt kapott. Ezek közül is kiemelkedett az Országos Cserkészmozgalom új
koncepció szerinti megszervezése. Iskolánkban 3 szervezet működött a két világháború között:
Intézeti Mária Kongregáció
A valláserkölcsös nevelés és hitbuzgalom mélyítésén dolgozott Ackermann
Kálmán dr. római katolikus hittantanár elnökségével. A heti gyűléseken vallásos felolvasások, szavalatok hangzottak el, melyeket a hitoktató tanár beszéde
vezetett be. A tagok száma 30 és 60 fő között mozgott.
Árpád Bajtársi Szövetség
Az 1921/22. tanévben alakult szövetség „célja a két felsőbb osztályban a
hazafias bajtársi összetartozás érzését, az ezeréves haza föltámasztásának gondolatát állandóan ápolni és ébren tartani, a tagokat sikeres tanulmányokra előkészíteni. Célja végül a tiszta becsület és az egyenes jellem nevelése”. A szövetség felolvasásokat, színi előadásokat rendezett, a hazafias ünnepélyek megszervezésében külön kitűnt. 1926-ban a Turul Szövetség útmutatása alapján
beolvadt a cserkészmozgalomba.
158. sz. Árpád cserkészcsapat
Az 1920/21-es tanévben Morvay Győző igazgató személyesen kezdte meg
az iskolai mozgalom újjászervezését. Az első évben a csapat 32 tagból állt. A
következő évben a Turul, Sólyom, Sas és Fecske őrsből álló csapat a Magyar
Cserkész Szövetség főparancsnokának, Sulyok Jánosnak a jelenlétében tartotta
első fogadalomünnepségét. 1923. május 6-án ünnepi műsor keretei között fölszentelték a cserkészcsapat díszzászlóját.
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A „vezérkar”

Cserkésztábor

Emléktúra
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A zászlót iskolai adakozásból befolyt összegen az óbudai „Jó Pásztor” apácái készítették. A korabeli leírás szerint: „A zászló brokát, nehéz selyem, melyet hófehér rojt övez. A zászló egyik oldalán a Patrona Hungariae »Legyünk
készen, mindig résen« felírással, a másikon a cserkész sárga liliom »Á. 1923.
G. « felírással.” A fehér, faragott rúd alumínium liliomszárában kutyabőrös
oklevelet helyeztek el.
A csapat nagyon szigorú erkölcsi, fegyelmi és tanulmányi követelményeket
állított tagjai elé, így elég nagy volt a lemorzsolódás.
A csapat év közben több 3 napos kirándulást szervezett, síkiképzést tartott,
síversenyeken vett részt, az iskolában egész éves szolgálatot teljesített, még
saját énekkara is alakult.
A töretlen fejlődés csúcspontját az 1929-es év jelentette. Otthon a csapat
részt vett az eucharisztikus körmeneten, az őszi nagy hadjátékon, síversenyen,
kerületi cserkésznapokon, téli táboron 29 fővel, valamint pártolótársaság alakult „Árpád asztaltársaság” néven, 24 taggal (első lépésként 3 új csónakot vettek a csapatnak).
A legnagyobb esemény azonban vitathatatlanul az 1929-es nyári, angliai
Jamboree, azaz a világcserkésztábor volt. Ezen 10 tag és az igazgató vett részt.
Az iskolai angoltanítást dicséri, hogy a csapat összekötő tolmácsként is tevékenykedett. A világtalálkozó után „nemzetünk nagy barátjának, Lord
Rothermere-nek páratlan vendégszeretetéből” a csapat 10 napot Londonban és
környékén töltött.
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Sportélet
A háborús viharok után a sportélet újjászervezése kezdetben a Budapesti
Középiskolai Athletikai Club (BKAC) keretei között ment végbe. A szakosztály 48 taggal alakult meg, házi tornaversenyt szervezett, és iskolák közötti
füleslabda-mérkőzéseken vett részt.
Az iskolai sportkör nagyszabású újjáalakulására 1924. október 23-án került
sor. Az Ifjúsági Sportkör a KISOSZ, azaz a Középfokú Iskolák Sportkörei Országos Szövetsége égisze alatt működött. A diákok a legkülönbözőbb szakosztályok munkájába kapcsolódhattak be, úgymint játék, torna, atlétika, úszás,
vívás, télisport, céllövészet, evezés, tenisz. Az induló, kb. 100-as taglétszám az
évtized végére megháromszorozódott.
A szakosztályok a III. kerületi TVE-, OTE- és MAC-pályákon gyakorolhattak, majd háziversenyeket szerveztek. A sportkör minden évben több sportestélyt is tartott. Csapataink és versenyzőink minden évben részt vettek a
KISOSZ kerületi, budapesti és országos versenyein, bajnokságain.
Az eredmények már néhány éves működés után jelentkeztek. Már ekkor kitűnt vízipólócsapatunk, mely a KISOSZ budapesti bajnokságát közel 40 csapat
előtt 1928-ban és 1929-ben is megnyerte, 3 tagja pedig a KISOSZ-válogatottba
is bekerült. Hasonlóan sikeresen működött a télisportszakosztály. 1929-ben
Marsik Andor Magyarország legjobb középiskolás síugrója lett, míg Tarics
Sándor (a későbbi vízipólós olimpiai bajnokunk) lesiklásban, Kékessy Ervin
pedig sífutásban lett KISOSZ-bajnok.
Nemcsak vízen és havon, de a szárazon is jeleskedtek sportolóink: Lencz
Rezső 1928-ban tornában nyert országos bajnokságot. Focicsapatunk Budán
100 %-os teljesítménnyel, 23:0-s gólkülönbséggel lett bajnok.
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17. Iskolai élet
Tandíjak és ösztöndíjak
Középiskolába járni az I. világháború után sem volt olcsó mulatság. Az
egyre növekvő inflációhoz igazodva a tandíj is folyamatosan emelkedett. Hol
volt már ekkor a háború előtti „állandó” 72 koronás tandíj. Ez az összeg 1920ban 520 korona volt, 1925-ben pedig 500.000 korona. Ehhez jött még a beíratás
díja (100.000 K), a vegyes díj (100.000 K), a fenntartási díj (100.000 K), az
indexdíj, a bélyegdíj, a sportdíj, a kötelező filmelőadások díja, no és a rendkívüli tárgyak díja, valamint a tankönyvek ára. Összesen mintegy 1 millió korona évente!
Az óriási költségeket az iskola a lehető legtöbbféle ösztöndíjjal, alapítványi
díjjal próbálta ellensúlyozni. 1925-ben 15 díjat osztottak ki a tanulók között:
1. Gróf Nádasdy Ferenc nevelési segélyalap (kiadva 1904/05-től)
2. Győri királyi árvaalap (1904/05-től)
3. dr. Hampel Antal ösztöndíj-alapítványa (1915/16-tól)
4. Sujánszky-Halkó Géza önképzőköri jutalomdíj-alapítvány (1915/16-tól)
5. Ruttkai Erődy-Harrach Béla dr. jubileumi díj (1916/17-től)
6. Gattein Árpád jutalomdíj alapítványa (1920/21-től)
7. Ráskai László tanulmányi jutalomdíj alapítványa (1920/21-től)
8. Széchy fiúk alapítványa (1920/21-től)
9. Grill Lola szavaló jutalomdíj alapítványa (1921/22-től)
10. Mayer Jenő jutalomalapítvány (1923/24-től)
11. Hanzély Kornél és neje cserkész- és bajtárs alapítvány (1923/24-től)
12. Hank Albert alapítvány (1923/24-től)
13. Morvay Győző ösztöndíja (1923/24-től)
14. Gőzsy Tibor alapítvány (1924/25-től)
15. Intézeti ezüst és bronz önképzőköri és tornaközi érdempénz.
A pengő bevezetésével az alapítványok többsége szinte teljesen értékét
vesztette, alig néhány maradt kiadható, azok is csak jelképes összegekkel, általában 10 pengő alatt. Ugyanakkor a tandíjat 40 P-ben állapították meg. Az egy
tanulóra jutó éves költségek összességében 100 P körül mozogtak.
Az 1927/28-as tanévben a korábbi 15 díj közül csak a Sujánszky-Halkó-,
Gattein-, Hanzély-, Hank-, Morvay- és Gőzsy-díjakat tudták kiadni. Emellett a
Volt Iskolatársak Szövetsége 100-100 P-t ajánlott fel két tanulónak. A főváros
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gyermeknyaraltatási akciója évente 2-4 tanítványt vitt 1-1 hónapra tengerparti
üdülésre. Az iskola jutalomkönyvekkel, ingyenes korcsolyabérletekkel is segítette tanulóit.
Erkölcsi és hazafias nevelés
A háború utáni korszak középiskolai nevelése 3 fő pillérre épült: erkölcsösség, vallásosság, hazafiasság. Az országot és a lakosságot ért megrázkódtatásokat követően az iskola mint nevelési intézmény nem volt irigylésre méltó helyzetben. A korabeli állapotokat az 1920/21-es Értesítő így jellemezte:
„Maradt még nyoma annak a háború és forradalmak okozta súlyos hangulatnak, mely a tanuló ifjúság züllését előidézte. Részint a gondoktól terhelt szülői ház, részint a nehéz megélhetési viszonyok, fagyos otthon, a boltok előtti
ácsorgás, melyben a tanulók is kivették részüket, sok zavart okozott a tanulók
viseletében. A nyomor ráverte bélyegét az ifjúság lelkületére, és kihatott viselkedésére is. Gyakori volt a tulajdonjog megsértése, a rongáló kedv, az egymás
iránti tiszteletlenség, a testi sértés és a lelki eldurvulás. Nagyobb erkölcsi vétség azonban, vagy politikai kihágás nem fordult elő.”
E nehéz évet követő nyáron az iskola 400 diákja közül 260-an nyári munkán vettek részt, vagy mesterséget tanultak. Talán a munka jótékony hatásának
is köszönhető, hogy az 1923/24-es Értesítő szerint már „...az intézet ifjúsága
mind modorban, mind viselkedésben kifogástalan volt”.
A rend fenntartása érdekében minden osztályban hetes működött, továbbá a
legkülönfélébb őröket nevezték ki, mint pl. folyosó-, ablak-, bútor-, kályha-,
villany-, katedra- és táblaőr. A lógások visszaszorítása érdekében a külsős
programokon (ünnepélyek, üzemlátogatások, templomba menés) rendszeresen
névsort olvastak. A büntetéseket, kizárásokat, valamint a jutalmakat és dicséreteket a tanulóifjúság előtt nyilvánosan felolvasták és kihirdették. 1926-ban –
nagy újításként – bevezették az Ellenőrző könyvecske használatát (amit már
1909-ben is terveztek, de az akkori tanári konferencia nem tartotta megvalósíthatónak…).
Minden tanári igyekezet ellenére az 1928/29-es Értesítő sötét képet fest a
diákok erkölcsi-fegyelmi állapotáról:
„A társadalom, a nyilvánosság, az élet, amelyben az ifjú forog, nem velünk:
ellenünk dolgozik. Egyre növő szabadossága, tekintélyt nem ismerése, erkölcsi
lazulása, ízlésben fogyatkozása, nemzeti hagyományainktól és faji jellegünktől
való távolodása maró méregként teszi tönkre az iskola minden nevelő munká-
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jának a hatását. És többnyire a megélhetés sötét gondjaival küszködő szülői ház
sem nyújtja már a szükséges támogatást és ellenőrzést, vezetésről, irányításról
nem is szólva. S hogy a kép teljes legyen: súlyos helyzetükben az iskola hivatásos nevelői sem tudják e mindennél fontosabb munkába maradék nélkül belevinni minden energiájukat, lelkük minden rugékonyságát.”
A leggyakrabban tapasztalt problémák: a közvagyon rongálása, iskolakerülés (külön kiemelve a szülők felelősségét, akik nemegyszer tudatosan hamis
igazolást adnak...), közös rendezvényekről való távolmaradás, az ellenőrző
könyvecske szándékos elvesztése... – ha valaki az idézet és a bajok felsorolása
alapján saját korának iskolájára ismerne, az kizárólag a véletlen műve lehet...
A tanulók vallásos nevelése okozta a legkevesebb problémát. Az iskola
mindig is nagy hangsúlyt fektetett rá, kiemelve, hogy ez nem csak a hitoktatók
feladata. A különböző vallású tanárok elkísérték a templomba növendékeiket,
részvételüket, felszerelésüket és felkészültségüket rendszeresen ellenőrizték.
A háború utáni korszak nevelési feladatai közül a legnagyobb hangsúlyt
kétségtelenül a hazafias nevelésre helyezték. A Trianont követő években a hazafias nevelés szorosan összefonódott a revizionista, irredenta eszmék terjesztésével. A tanítás mindennap a
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.”
versikével kezdődött és fejeződött be. Nagy-Magyarország térképe minden teremben ott volt a falon, a Nemzeti Káté fejezetei érettségi tételként is szerepeltek, az irredentakérdést a tanításban és az ünnepélyeken állandóan ébren tartották. Iskolai pályázatokon a legjobb irredenta versek, írások beküldői külön jutalmakban részesültek. A hazafiasság gondolata a felnövekvő generációk számára elválaszthatatlanul összeforrt a revizionista és irredenta gondolatokkal.
Ahogy az 1926/27-es Értesítő fogalmaz:
„A hazafias nevelés, mint a nevelés fő szempontja, vörös fonálként húzódik
végig minden tárgy tanításának menetén. Nagy, történelmi céljainkat, amelyeket az adott viszonyok szabnak meg, csak úgy tudjuk megvalósítani, ha az iskolánkból lángoló hazafias érzésű polgárok kerülnek ki. Minden törekvésünk odairányult, hogy ifjaink lelkében a nemes hazafiúi eszméket mélyítsük, a nemzeti
múltunk és történelmünk nagy alakjai iránt érzett tiszteletet fokozzuk, és az
irredenta kérdést állandóan napirenden tartsuk.”
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18. 25 éves jubileum
Iskolánk az 1927/28-as tanévben mérföldkőhöz érkezett, fennállásának 25.
évfordulóját ünnepelte. A jubileumi rendezvényt – az iskola vezetésében beállott változások miatt – csak a tanév vége felé, 1928. április 25-én lehetett megtartani.
Az érdeklődés óriási volt – a körülmények elkeserítők. Az ünnepélyt a tornateremben kellett megtartani, ahonnan a vendégek nagy része a folyosóra és az
udvarra szorult, sőt voltak, akik még itt sem kaptak helyet. Így az énekkart az
udvaron kellett felállítani, az iskola diákjainak részvételéről pedig szó sem lehetett.
A rendezvényen egy sor illusztris vendég tette tiszteletét: Vajdinger Gyula
dr. miniszteri tanácsos, a vallás- és közoktatási minisztérium középiskolai ügyosztályának főnöke, Pintér Jenő dr. tankerületi főigazgató, Kontra Aladár országgyűlési képviselő, Morvay Győző dr. az iskola nyugalmazott igazgatója,
egy sor budapesti középiskola igazgatója, a III. kerület több vezetője, a Volt
Iskolatársak Szövetségének 20 tagú küldöttsége és sokan mások. A program a
következő volt:
1. Az intézeti énekkar Magyar Hiszekegye
2. Ölvedi László: Atlantisz Izen c. verse (Waigand Lajos IV. o.)
3. Grieg e-moll szonátájának 2 tétele (zongorázik: ifj. Gajda Béla VIII. o.)
4. Gajda Béla igazgató ünnepi beszéde
Köszöntőjét Carlyle szavaival kezdte:
„»A jogar kihullhat kezünkből, előreláthatatlan véletlenek meghiúsíthatják
legbiztosabb számításainkat, legmélyebb terveinket, a győzelem elhagyhatja
zászlónkat, – de vannak diadalok, amelyekre nem következhet vereség, van egy
ország, amely a hanyatlás minden okától távol áll: e diadalok az ész diadalai a
barbárság felett, s ez ország a kultúra soha el nem múló országa...«
Hogy elvétetett tőlünk az ország, elvétetett a hatalom, és a dicsőség is elvétetett, – hogy szétdaraboltatott a történelmi Magyarország ezeréves, szent teste,
– a mi nemzeti életünknek is csak egyetlen területe maradt, ahol még átadhatjuk magunkat ünnepi érzéseknek: kultúránk országa. S ez mienk lévén, – a szabadulás egy nagy, tágas kapuja is nyitva előttünk.
Mikor az ókori zsarnok a krétai labirintus falainak szövevényébe zárta be a
mű mesterét, Daedalust, – ez a hit és akarás hegyeket mozdító elszántságával
mondta fiának, Icarusnak: »Terras licet et undas obstruat, – at coelum certe
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patet!« Földet, és tengert elzárhatnak előlünk, – az ég nyitva áll! Ibimus illac!
Arra fogunk menni!
Az emberi gőg és kapzsiság trianoni labirintusába zárt magyarság elől is elzárták a földet és a tengert... At coelum certe patet! De az ég: a szellem, az erkölcs és a tudás világa: a kultúra ege nyitva áll előttünk. Ibimus illac! Arra kell
mennünk!...
A magyar kultúrának egy szerény műhelye ül ma itt ünnepet, – ámde a kultúra világában még az ünnepek sem a henyélés napjai: léleképítő munka folyik
akkor is. Ez ünnepi percek rendeltetése: a múlt kultuszával, tanulságainak feltárásával munkálni a jövőt.”
5. Az igazgató köszönti a vendégeket
6. Tóth Árpád: Köszöntő című verse (Illyés Sándor, volt diákunk)
7. Karádi Győző, az iskola tanára ismerteti a gimnázium 25 éves történetét
8. Beethoven Isten dicsősége című zsoltárát adja elő az énekkar
9. Petheő Béla dr., a Volt Iskolatársak Szövetségének elnöke köszöntője
10. Mécs László: Turáni torzó című verse (Tánczos Kálmán VIII. o.)
11. Kontra Aladár országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
„…ebben a csonka országban is sok olyan boldog város van, amelyeknek
középiskolái évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ezzel szemben szinte érthetetlenül különös, hogy ezen a helyen – ahol minden épület falában van legalább egy kő, amely az ősi kultúra emléke, ahol valamikor királyasszony vára és
kastélya állott, s ahol valamikor a névtelen jegyző írta krónikáját a magyarok
viselt dolgairól – itt a gimnázium csak 25 esztendős. Azonban, ha ama boldogabb városok büszkék a maguk iskolájára, nekünk ez az iskola a kedves; mert
25 évvel ezelőtt ez az iskola hozta el a kultúrát, a műveltséget ebbe a kerületbe:
ebbe a kerületbe, amely mostohagyermeke volt és talán még ma is az a székesfővárosnak. Kedves nekünk ez az iskola, mert elhozta a kultúrát, megfürdette
gyermekeink lelkét a klasszikus idők örökké ragyogó szellemében, és megtanította őket arra, hogy rég elmúlt korszakok halhatatlan írói micsoda hatalmas
munkát végeztek; megtanította arra, hogy rég letűnt országok szinte feledésbe
ment népeinek emlékét csak azok a klasszikusok őrzik, akiknek munkái örökkévalók. És ez az iskola az, amely a mi gyermekeinket megtanította a magyar
históriára, megtanította a magyar irodalomtörténetre, s ezzel megtanította őket
arra, hogy Európa népei közt nekünk nem kell szégyellnünk magunkat, mert ha
az ekét csak az egyik kezünkkel foghattuk, mert a másiknak a kardot kellett
tartani, s ezer év óta mindig harc, küzdelem volt az osztályrészünk, azért nem
maradtunk el a kultúrában sem, és ez a nemzet adott a világnak olyan értékeket,
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amelyek éppúgy egyet jelentenek a halhatatlansággal, az örökkévalósággal,
mint az ókor klasszikusai.
De legyen szabad egy panaszt is hozzáfűznöm szavaimhoz, egy panaszt a
közönség, a szülők részéről. Mert a közönségnek régen van egy nagy panasza
az intézetre. Amikor reggelenként a szülő ebbe az iskolába küldi gyermekét,
reszketve küldi el. S míg haza nem ér, sokszor hangzik el otthon, száll el a
szívből az aggódó sóhaj, az ajkról egy fohász, hogy a mindenható Isten gondja
őrizze meg a féltett gyermeket, mert a kerületnek minden lakosa tudja, hogy itt
életveszélyes állapotok uralkodnak. Itt van immár szinte tizenkettedik órája
annak, hogy segítsünk ezeken az állapotokon. Mikor tűzveszélyről, folyosók
leszakadásáról lehet szó, remeg a szülői szív. És én úgy gondolom, hogy a közoktatásügyi minisztérium, amelynek élén ma a magyar kultúrának olyan kipróbált harcosa áll, mint amilyen Klebersberg kultuszminiszter úr, aki féltő gonddal gondol a magyar ifjúság jövőjére, meg fogja látni, mert meg kell látnia,
hogy ezt az épületet át kell adni más célokra, s ez intézet céljaira saját, új épületet kell emelni.
Adja Isten, hogy ez a vágy, ez a remény mielőbb beteljesüljön! És kérem a
Mindenhatót, hogy ez intézetnek úgy régi igazgatóját s tanárait, mint új igazgatóját és tanárait, s minden növendékét áldja meg, és adja meg a magyarság virágzását, erősödését, növekedését a kultúrában, és adja, hogy ez intézet kifejlődjék még jobban, mint eddig, a magyar kultúrának egyik erős, rendíthetetlen
várává!”
12. Pintér Jenő dr. tankerületi főigazgató ünnepi beszéde
13. Himnusz – előadja az intézeti énekkar
14. Az iskolai zászló – alkalmi színjáték 3 részben.
Írta: Ackermann Kálmán, előadják a gimnázium tanulói.
Az ünnepség ezzel véget ért. Az Értesítő így zárja visszaemlékezését:
„Nagyon sok jó szándékot megbénító szerény környezetünkben, erősen korlátolt lehetőségeink közt nem nyújthatunk elragadó produkciókat, szemkápráztató látványosságokat. A hiányzó külső fényt az ünnepi alkalom mélységes átérzésével és éreztetésével akartuk pótolni. Mi úgy éreztük, hogy a közönség
észrevette és méltányolta erőink gyöngeségét jóvátenni akaró igyekezetünket, s
érzései bekapcsolódtak a mieinkbe, szíve egy ritmusra vert a mieinkkel. Ünnepünk az lett, amivé tenni akartuk: közös áldozás a csonka haza kultúrájának
annyi felől megtámadott, de tőlünk csak életünk árán elvehető oltárán….”
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19. Igazgatói portré: dr. Morvay Győző – az alapító
Egy iskola 100 éves történetét sokan, sokféleképpen alakítják. Mindenki
hozzáteszi a maga részét: igazgatók, tanárok, diákok, szülők, pedellusok és
konyhások egyaránt. Mindenki képességei és lehetőségei szerint ad és épít,
majd munkája végeztével távozik, hogy csendesen és észrevétlenül egy nagy
egész részévé váljon. Az utókor emlékezete kevesek nevét őrzi, de vannak,
akiknek élő emléke nélkül bizonyára kevesebbek lennénk. Az Árpád Gimnázium történetének kiemelkedő egyéniségei között a legelső helyen vitathatatlanul
az iskola alapító igazgatója, dr. Morvay Győző áll. Emlékét se a kerületben, se
az iskolában nem őrzi még egy emléktábla sem…
Morvay Győző 1863. december 29-én született Pesten. Apja Morvay Ferenc
okleveles tanító, anyja Meridiesz-Lukasievits Emília volt. Középiskoláit a budapesti V. kerületi állami főgimnáziumban végezte 1882-ben, majd egyetemi
tanulmányait a budapesti bölcsészkaron folytatta 1886-ig. 1887-ben tette le a
bölcsészdoktori szigorlatot, majd 1888-ban és 90-ben hat tantárgyból szerzett
tanári oklevelet: bölcseletből, történelemből, magyar, latin és német nyelvből,
valamint tornából.
1886 és 1902 között két különböző iskolában tanított, a fővárosban és vidéken egyaránt.
1902-ben a frissen alapított fiókiskola megbízott igazgatójává nevezték ki.
Egyetlen tanterem, 4 beosztott kolléga és 34 elsőéves diák. Ez állt a rendelkezésére, semmi több. És ebből lett az évek során a főváros egyik legsikeresebb
középiskolája. Mindez természetesen nem csak az ő érdeme – ha őt kérdezik, a
legkevésbé az övé. De vitathatatlan tény, hogy iskolavezetői munkásságához
egy egész sor országos szintű újítás kapcsolódik.
Iskolánkban az ő kezdeményezésére indult: 1905-től a svédtornázás, a nagyobb bel- és külföldi tanulmányi kirándulások, a helyi néprajzi múzeum;
1906-tól az egész országban elsőként vezette be az iskolaorvosi intézmény
mindennapi alkalmazását; 1907-től hazánkban elsőként rendszeresítette – gimnáziumi keretek között – a biológiai, valamint az ásványtani-kémiai gyakorlatokat; kezdeményezésére készült el először 1908-ban a képekkel illusztrált év
végi értesítő (ezzel azonos szerkezetű értesítők kiadása néhány éven belül már
miniszteri előírás volt!). Személyesen segítette az iskolai körök és egyesületek
alapítását, felügyelte munkájukat.
6 tantárgy tanára, bölcsészdoktor, iskolaigazgató – mindez Morvay Győző
munkásságának csak egy része. Életművét írói tevékenysége teszi teljessé.
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1885 óta publikált, 40 év alatt több mint 30 újságban, folyóiratban jelentek
meg írásai pedagógiai, esztétikai, filozófiai, irodalomtörténeti tárgyakban.
Könyv alakban 25 munkája jelent meg, ezek közül több német nyelven is. Német és angol fordítói munkái is jelentősek.
Igazgatói-tanári-írói munkássága széles körben nagy elismerést váltott ki.
1924-ben ünnepelte írói munkásságának 40. évfordulóját: a gimnáziumban
rendezett esten képviseltette magát a vallás és közoktatási minisztérium, a tankerületi főigazgatóság, egyesületek és szövetségek képviselői, a főváros írói,
hírlapírói társadalmának, tudós és művész köreinek jeles képviselői. Az ünnepelt tiszteletére 5 millió korona alaptőkével iskolai ösztöndíj-alapítványt létesítettek. Tanári szolgálatának 40. évfordulóján, 1926-ban tisztelői 40 aranybogyóval ékes ezüst babérkoszorúval lepték meg.
Morvay Győző dr. tankerületi királyi főigazgató 1926 májusától az Árpád
Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Kortársai, tisztelői közül Pintér Jenő dr.
tankerületi főigazgató az iskola 25 éves jubileumi rendezvényén így méltatta
kollégája, barátja pályáját:
„Igen tisztelt közönség! A régi magyaroknak az volt a szokásuk, hogy ha
vendégeket hívtak, vége-hossza nem volt a fogásoknak: gazdagon megvendégelték szívesen látott barátaikat, éppúgy, mint ez az intézet, az Árpád reálgimnázium. Ez az intézet is gazdagon megvendégel bennünket: hiszen még csak a
közepén vagyunk a műsornak, és máris sok szellemi élvezetben volt részünk.
Éppen azért csak néhány pillanatra veszem igénybe az igen tisztelt hölgyek és
urak figyelmét.
Az intézetnek közel negyed századon keresztül volt igazgatójához, Morvay
Győző dr. főigazgató úr őméltóságához intézem szavaimat, mert lelki szükségnek érzem, hogy a mai ünneplésből méltóképpen kivegye a részét ő is, hiszen
az Árpád reálgimnázium egy negyed századon keresztül Morvay Győző dr.
nevéhez fűződve állott fenn.
Nem tudnék belenyugodni – s az ő szerénysége sem igényelheti ezt –, hogy
e mai alkalommal külön is ki ne emeltessenek egy ilyen kiváló embernek az
érdemei. Hiszen nincs itt egy bútordarab, könyv, tornaszer, ásvány, melyet ne ő
szerzett volna be féltő és fáradhatatlan gonddal.
Kezdő vidéki tanár voltam még, amikor már felfigyeltem munkásságára.
Mikor megérkeztek a tanév végén az Értesítők, az egyiknek lapjait forgatva, azt
vettem észre, hogy az tele van leleménnyel, fordulatossággal, új és érdekes
eszmékkel. Elálmélkodtam rajta, s figyelni kezdtem, és vártam a folytatását. És
egyre jobban kibontakozott előttem sokoldalú, értékes munkássága.
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Nem volna jól berendezve ez a világ, ha csupa lángelme élne benne: néhány
óra múlva, talán 24 óra múlva, egymást gyilkolnák az emberek. De a csupa
szürke emberek világa szintén nagyon szomorú volna.
Igen tisztelt közönség! Morvay Győző dr. főigazgató úr sok minden volt,
csak szürke ember nem. Hozzá nem fordulhatott tanár haladást, előremenést
célzó kéréssel, hogy ő azonnal ne támogatta volna, ne szerezte volna be számára akár messze idegenből is a szükséges könyveket, eszközöket.
Így természetrajzi és filológiai szemináriumot rendeztet be, megszerzi a
Széchy-könyvtárt, a legszebb magyar irodalomtörténeti könyvtárt, és számtalan
más újítást hoz be a középiskola életének addigi egyhangúságába. Hosszadalmas dolog volna érdemeit felsorolni: erre itt nincs sem módom, sem időnk, sem
alkalmunk. Általánosságban csak annyit jegyzek meg, hogy egy állást kétféleképen lehet felfogni és betölteni: hivatalként és hivatásként.
Átérzem lelke megrezdülését abban a pillanatban, midőn 25 éves fennállását ünnepeljük annak a kulturális intézetnek, amelynek ő vetette meg az alapját,
és amelyet ő épített azzá, ami ma, a magyar közoktatás egyik önálló helyévé.
Ha ő, mint Madách nagy magyarázója, s mint kiváló filozófus, meg is érti azt,
hogy hosszú és érdemes munkásság után át kellett adnia helyét fiatalabb erőnek, és a jól teljesített kötelesség öntudatában keresi s találja meg egyetlen igazi jutalmát értékes munkájának – ezt megértjük. De ez nem ment fel és nem tilt
el bennünket attól, hogy ne kívánhassuk neki azt, hogy érdemekben gazdag
működése után, amelyet mint lelkes, odaadó és kötelességénél sokkal többet
teljesítő igazgató fejtett ki, minél tovább élvezze teljes megelégedésben a jól
megérdemelt nyugalmat, amelyet megédesít tanítványai ezreinek és azok szüleinek hálája, s hazájának, nemzetének őszinte elismerése, igazi nagyrabecsülése!
Huszonöt év után, időben és térben távozva, szentül hiszem, egyre növekvő
méretekben fog kibontakozni az alapító érdemének megbecsülése és méltó kultusza.”
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20. Tanári kar
A háborús évek után a tanári kar különös képet mutatott: az iskolában tanító
28 tanár közül 20-an 1-2, vagy 3 éve álltak az Árpád Gimnázium szolgálatában.
A többiek azonban 10-20 éves törzstagok voltak. Ők nyolcan az 1920-as években tanári pályájuk csúcsára értek, komoly tapasztalatokkal, energiával telve
kezdték meg az iskola szellemi újjáépítését. Ágner Lajos dr., Máté Lajos dr. és
Olgyai Bertalan dr. magyar–latin, valamint Vass Árpád latin–görög szakos tanárok az iskola legszebb humán hagyományai folytatták. Frank Ferenc matematika–fizika szakos tanár egy évtizede a természettudományok vezető tanára,
Neumer József a torna, Altenburger János a zene tanítását vezette hosszú évek
óta. Mellettük az elkövetkező években, évtizedekben egy új tanárgeneráció nőtt
fel, a haladó hagyományok méltó folytatójaként.
A tanári kar szellemi tőkéjét jelzi, hogy ezekben az években a tanárok kb.
1/3-a rendelkezett doktori címmel, továbbá több mint 2/3-uk komoly társadalmi, irodalmi munkásságot is folytatott. Például az 1922/23-as tanévben a 20
tanárból 10 publikált rendszeresen különböző lapokban, 3-an folyóiratot szerkesztettek, valamint együttesen összesen 31 társaságnak, egyesületnek voltak
aktív, nemegyszer vezetőségi tagjai.
Tanári portré: dr. Olgyai Bertalan
Az Árpád Gimnázium első „nagy generációjának” egyik legkülönlegesebb
egyénisége dr. Olgyai Bertalan volt. Személyében harmonikusan egyesült a
tanár, a nyelvész, az irodalomtudós és a művész.
1867-ben a szepesi Iglón született. A gimnázium III. osztályáig német nyelven tanult – innen a német irodalom iránti örök szerelme. A szomszédságukban
lakott a kor egyik legjelesebb műfordítója, Spóner Andor. Az ő buzdítására és
útmutatásaival kezdte meg igen termékeny és sikeres műfordítói pályáját.
Egyetemi évei alatt részt vett a Középkori Latinság Szótárának szerkesztésében. 1890-ben az Ethnographia című folyóirat közölte „Egy szepességi népmondáról” című értekezését. Talán kevesen tudják, de ez a munka ihlette Mikszáth Kálmánt a „Kísértet Lublón” című regényének megírására!
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A tanári testület és …

a végzett növendékek 1925-ben
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Az egyetem elvégzése után öt évig a Károlyi családnál dolgozott magántanárként, majd 1896-tól Besztercebányán a katolikus gimnázium magyar–latin
szakos tanára lett. Színes egyénisége itt egyre inkább kiteljesedett: tanári munkája mellett a helyi Madách Társaság elnöke, a társaság folyóiratának szerkesztője. Itt publikálja értekezéseit, műfordításait, szépirodalmi munkáit. Érdeklődése ekkor már az angol nyelv és irodalom felé irányult.
1909-től 22 éven át a budapesti Árpád Gimnázium tanára. Mind pedagógiai,
mind művészi pályája ezekben az években teljesedett ki. A kerületben életre
hívott irodalmi kör, a Göncöl Társaság aktív tagja – Havas István költő és
Alszeghy Zsolt irodalomtörténész, iskolánk egykori tanára társaságában.
1924-ben az angol nyelv az új középiskolai törvény értelmében az Árpádban kötelező tantárgy lett. Olgyai tanár úr már pályája kezdetétől lelkesen propagálta az angol középiskolai tanítását. Az idő őt igazolta. Rendkívüli felkészültségét egy egész ország kamatoztatta: angoltanítási módszereit a Magyar
Művelődésben ismertette, a Közoktatási Tanácsban pedig aktív szerepet vállalt
az új Tantervhez kiadott Utasítások megalkotásában. Az angol nyelv tanításának szakfelügyelője, az angol szakos gyakorló tanárok vezetőtanára lett. Elévülhetetlen érdemei elismeréseként 1930-ban középiskolai igazgatói címmel
tüntették ki.
Nyugdíjba vonulásakor az Értesítő így írt róla:
„Olgyaihoz, a tudós szakemberhez, a nemes értelemben vett „Literary Gentlemanhez” mindenben méltók az ő sajátos tanári és emberi vonásai. Mint tanár
mindenkor lelkes, szuggesztív erejű, tudásának és világlátottságának óriási tárházából avatott kézzel merítő tanításaival, a tanulók iránt érzett megértő szeretetével s abszolút pontos munkateljesítésével és munkakövetelésével mindig
sikeres munkát végzett. Mint ember igazi gentleman, úri gondolkodású, páratlanul jó kortárs, melegszívű, ragaszkodó, jó barát. A kiművelt fő és melegen
érző szív sok értéke és szépsége ritka harmóniában olvadt össze az ő nemes
egyéniségében. Felbecsülhetetlenül nagy értéke volt iskolánknak, mindenkitől
egyformán becsült és szeretett tagja testületi közösségünknek. Tanár volt, tudásával, kötelességteljesítésével, nemes egyéniségének erejével és egész élete
példájával tanító, vonzó, egész tanár, s ember volt: a lélek és szív nem hétköznapi embere. Az űrt, amelyet távozása maga után hagyott, – nagyon nehéz lesz
kitölteni, és sokáig fogjuk érezni.”
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21. Épületügy a Parlamentben
Az Árpád Gimnázium történetére majd mind a 100 éven át sötét árnyékot
vetett az ÉPÜLETÜGY. Alapítását követően 3 éven át albérletben működött a
Tímár utcai polgári és elemi iskolában. 1905-ben önálló épületbe költözhetett,
de a Zsigmond utcai bérházról hamar kiderült, hogy a rohamosan fejlődő és
gyarapodó, immár önálló iskola igényeinek nem sokáig tud megfelelni. Így
gyakorlatilag a bérházba költözés óta napirenden volt az új, állandó épület
szükségessége.
Az első komolyabb lépésre 1911-ben került sor, amikor „a kerület vezető
férfiai” nagyobb küldöttséggel felkeresték a vallás- és közoktatási minisztériumot, valamint Budapest polgármesterét és tanácsát. A látogatás eredményeképpen a főváros telket ajánlott fel a leendő építkezéshez a Határ utcában. A minisztérium küldöttségének 1911. november 12-i látogatása az új elhelyezést
alkalmasnak és elfogadhatónak találta. A tárgyalások folytatódtak, mindenki
reménykedett.
1913-ban az érdeklődő szülők megbízásából újabb küldöttség járt ezúttal
már „a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr Ő Excellenciájánál” személyesen, aki kijelentette, hogy az 1915. évi költségvetésbe valószínűleg már behelyezhetők az építkezési költségek. Budapest székesfőváros pedig, méltányolva
a kerület szükségleteit, 2500 négyszögöl területet adományozott az intézeti
építkezés céljaira. A telek a Határ, Viador, Szőlő utca és Bécsi út közti különálló terület. Az épület terveit Ullmann és Kármán építészek irodája a minisztériumnak jóváhagyás céljából azonnal benyújtotta. A történelem azonban közbeszólt: jött a világháború, majd két forradalom – építkezésről szó sem lehetett.
E siralmas helyzettel a sajtó is egyre többet foglalkozott. A Budai Napló
1922. január 22-i száma így ír:
„Szűk odúk, sötét helységek a III. kerületi gimnázium tantermei, írja nekünk egy gyermekét féltő szülő. A földcsuszamlás, sőt az egész hegy legördülése is fenyegeti az Altstok-féle házat, melyben az intézet jelenleg el van helyezve. [...] Kontra Aladár, a III. kerület nemzetgyűlési képviselője a napokban
készül a nemzetgyűlésen ebben az ügyben interpellálni” - zárja a cikket a szerző.
A képviselő úr interpellációjára – aki iskolánk tanára is volt – 1922. február
11-én, a nemzetgyűlés 311. ülésén került sor:
„Tisztelt Nemzetgyűlés! A III. ker. állami főgimnázium ügyében kívánok
röviden interpellálni. A III. ker. állami főgimnázium 1904 óta bérházban van
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elhelyezve, nincs saját épülete, s azok a nyomorúságos állapotok, amelyeket
szóvá fogok tenni, éppen abból következnek, hogy ez a gimnázium bérházban
van elhelyezve.
Nem akarok hosszasan kitérni annak ecsetelésén, hogy micsoda mizériák
vannak ott. Legyen szabad rámutatnom arra, hogy esztendőről esztendőre kérte
a főgimnázium, hogy a gimnáziumot végre megfelelő épületben helyezzék el.
Erre a célra 1914-ben a székesfőváros már megfelelő ingyentelket is ajánlott
fel, már elkészítették a terveket is, amelyet benyújtottak a minisztériumban, a
háború következtében azonban megakadt az építkezés.
Legyen szabad a legrövidebben ismertetnem ennek a gimnáziumnak 10 év
előtt kelt értesítőjét, amely a következőképp ismerteti az ottani állapotokat:
»Az épület, mely bérháznak épült, semmiképp sem felel meg az iskola higiéné követelményeinek. Az épület gyárak közelében van, a cementgyár pora és
a gőzmalom füstje károsan befolyásolják intézetünk levegőjét. A lépcsőház
keskeny, a folyosók nyitottak, rossz időben a tanulók nem mehetnek ki a tantermekből, vagy pedig a lépcsőkre szorulnak. A tantermek alacsonyak, az ablakközök szélesek, így egyes tanulók állandóan árnyékban vannak. A termek
világítása rossz, midőn az intézettel szemben egy négyemeletes bérpalotát építettek. A gázvilágítás a termek alacsonysága és kicsinysége miatt a különben is
rossz levegőt még inkább rontja. A téli hónapokban a termek szénsavtartalma a
megengedett 1%-nál mindig nagyobb, mint azt a végzett szénsavmérések is
mutatták. A tornaterem sem felel meg céljának, lakószobákból alakíttatván át,
alacsony és keskeny. Fűtése és szellőztetése nem kielégítő.«
Hogy tíz év óta az állapotok mennyire rosszabbodtak, azt a múlt esztendei
értesítő mutatja, amely a gimnázium épületére vonatkozólag a következőket
mondja:
»Az intézet épülete, ez a tanügyileg veszedelmes bérház évről évre roszszabbodik, régi hiányai hatványozottan éreztetik hatásukat mind a tanításban,
mind a nevelésben. Most már annyira vagyunk, hogy a hegyoldali játékteret
sem használhatjuk, mivel annak kerítését az éjjeli tolvajok elrabolták, a bent
álló évtizedes fákat kivágták, úgy, hogy ez a nagy térség teljesen nyílt, és felső
határán egy életveszélyesen nyílt és meredek cementbányába torkollik, úgyhogy
a tanulókat ide ki nem bocsáthatjuk. Nappal idegen emberek tolakodnak rajta,
éjjel pedig csavargók tanyája. A bajon az sem segített, hogy a háztulajdonos
eleven sövénnyel vette körül a területet, de az meg nem fogamzott. Ideje volna,
hogy a kerület közönsége hangosan követelné, hogy gyermekei számára új épületet állítsanak. Termekben is hiányt szenvedünk, és a nagyobb tanulószám
miatt egy osztályt a laboratóriumban kellett tanítani. Hozzászámítva, hogy sem

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Épületügy a Parlamentben

93

a tisztaság és fűtés, sem a szellőztetés meg nem oldható, hogy a világítás szeptembertől júniusig tart, hogy a tantermek szűkek és nyílt folyosón mozog az
ifjúság, valóban botrányos dolog, hogy immár 1905 óta ilyen miljőben sínylődik egy fővárosi állami középiskola.«
Mindezeknél fogva kérem a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, vegye
figyelembe azt, hogy azok a tanulók, akik ebbe a gimnáziumba járnak, állandóan veszélyeztetve vannak egészségük tekintetében, továbbá hogy ez az iskolaépület sem az egészségügyi, sem a pedagógiai kívánalmaknak többé meg nem
felel, s méltóztassék intézkedni aziránt, hogy a lehetőség keretein belül mentől
hamarabb új épületben helyeztessék el a gimnázium. Ennek lehetősége annál
inkább fennforog, mert a főváros ingyentelket már adott, amely erre a célra
rendkívül megfelelő volna. Úgy tudom, hogy a tervek is már régen készen vannak. A mostani, rozoga épületnek fenntartása is meglehetősen sokba kerül esztendőnként, mert meglehetősen magas bért fizetnek érte.
Legyen szabad ezek alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a
következő interpellációt intéznem:
Tekintettel a III. ker-i »Árpád« főgimnázium épületének egészségügyi és
pedagógiai szempontból egyaránt tarthatatlan viszonyaira, hajlandó-e a miniszter úr intézkedni, hogy a gimnázium lehetőleg minél előbb megfelelő épülethez
jusson?
Elnök: Az int. kiadatik a kultuszminiszter úrnak. A kultuszminiszter úr kíván szólni.
Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter:
A különböző tanintézeteknek és kultúrcélokat szolgáló intézményeknek
nem megfelelő elhelyezése egyike a legfájdalmasabb pontoknak, amelyeket
mint kultuszminiszter szakadatlan figyelemmel kísérek. Meg kell vallanom,
hogy az eszközök elégtelensége következtében nem tudok minden egyes esetben úgy segíteni, ahogy egyrészt szeretnék, másrészt szükséges volna.
Ismerem a III. ker. »Árpád« gimnázium ügyét. Tudom, hogy nem megfelelő az elhelyezése. Tudom azt is, hogy ez az elhelyezés meglehetősen nagy terheket ró az államkincstárra, mert ez a rossz elhelyezés is elég drága bérek mellett történt. Bizonyos, hogy 70-80 ezer korona csak bérfizetés címén adatik ki,
amely összeg nem találja meg az ellenértékét az értékekkel, illetőleg értéktelenségekkel szemben, amelyek a bérhelyiségek révén nyújtatnak.
A konkrét kérdésre azonban, amelyet igen t. képviselőtársam interpelláció
alakjában volt szíves hozzám intézni, sajnos, annyira megnyugtató választ adni
nem tudok, mint aminőt én is szeretnék, ő is kívánna.
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Arra nézve, hogy vajon hajlandó vagyok-e ezen a helyzeten segíteni: hacsak
a hajlandóságról, csak arról lenne szó, hogy a kultuszminiszter szeretetének
melegével tudna házat, palotát építeni, akkor azt mondanám, hogy a kérdés
könnyen volna megoldható. De 27-30 millióba kerül a mostani gazdasági viszonyok között egy középiskolának csak szerény igények szerint is való felépítése. A költségvetésbe már be is van illesztve egy fővárosi gimnázium felépítésének költsége négy évre felosztva. A IX. kerületi Mester utcai gimnázium építése, amelynek jelenlegi elhelyezési viszonya – ha lehet ezt a kifejezést használnom – talán még kedvezőtlenebb, mint az Árpád utcai (sic!) gimnáziumé.
Mindamellett kettőt megígérek az igen tisztelt képviselő úrnak és a nemzetgyűlésnek.
Az egyik az, hogy mivel belátom és megismertem ennek az intézetnek
helyzetét, s látom, hogy tűrhetetlen viszonyok között van, a következő iskolai
évre meg fogom kísérelni legalább némely vonatkozásban ezt a tűrhetetlen állapotot enyhíteni és javítani.
A másik, amit megígérhetek, hogy a következő államháztartási év költségvetési nyersanyagának összeállításánál megkísérelek – esetleg több évre felosztva – fedezetet találni arra a célra, hogy ez az Árpád Gimnázium is megfelelő épülethez juthasson, méltóztassék azonban szintén megfontolás tárgyává
tenni, hogy a fedezet kérdésének megoldása nem teljesen tőlem függ.
A magyar kormány kultúrcélokra nemcsak relatíve, hanem abszolúte is
sokkal többet áldoz most Csonka-Magyarországon, mint áldozott annak idején
Nagy-Magyarországon. (Úgy van! Jobb felől.)
Kérem, hogy ezt a szegényes és az igen t. interpelláló képviselő úr kérelmét
nem teljesen kielégítő, nem teljesen honoráló választ mindamellett mégis tudomásul venni méltóztassék.
Elnök: Az interpelláló képviselő urat illeti a szó.
Kontra Aladár: Tisztelt Nemzetgyűlés! Meg vagyok és meg is voltam győződve a kutuszminiszter úr legteljesebb jóakaratáról, amint meg vagyok és meg
voltam győződve arról is, hogy ha csak a miniszterelnök úrtól függene ennek a
gimnáziumnak épülete, úgy, ahogyan én azt látni szeretném, akár már holnap is
ott állana azon a helyen. De meg vagyok győződve arról is, hogy ha most momentán, hirtelen ez nem lehetséges is, a kultuszminiszter úr meg fogja találni
annak módját, hogy ezeken az állapotokon valamiképpen segítsen.
Amint mondottam, engem az késztetett felszólalásra, hogy a jelenlegi helyzetben veszély fenyegeti a gyermekek egészségét, meg vannak nehezítve előmenetelükben is, tehát pedagógiai, egészségügyi, sőt erkölcsi szempontból is
veszélyeztetve vannak ezek a növendékek. Épen ezért, amikor köszönettel tu-
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domásul veszem a választ, kérem az igen tisztelt kultuszminiszter urat, szíveskedjék annak idején megemlékezni a gimnáziumról, s amennyire módjában
lesz, lehetőleg már a jövő évi költségvetés keretén belül lehetőséget találni arra,
hogy ez az épület csakugyan létesíthető legyen.
Elnök: Kérdem a Tisztelt Házat, méltóztatik-e a kultuszminiszter úrnak
Kontra Aladár képviselő úr interpellációjára adott válaszát tudomásul venni,
igen vagy nem? (Igen!) A válasz tudomásul vétetik.”
A válasz tehát tudomásul vétetett, az új épület lehetősége pedig beláthatatlan időre eltolódott. Különösen azok után, hogy az államkincstár 1923-ban az
épületet 500 millió koronáért megvásárolta. Így legalább a saját épülete dőlhetett a tanulók és a tanárok fejére...
Ötéves hallgatás után 1928 februárjában 500 aláírással memorandumot küldött a kerület polgársága gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszterhez, aki a
Parlamentben a közoktatási tárca költségvetésének tárgyalásakor Kéthly Anna
felvetésére – mely szerint 1 millió pengőt állítsanak be az építkezésre – azt
válaszolta, rajta lesz, hogy a gimnáziumnak új épülete legyen.
Az ígéret azonban újra csak ígéret maradt, pedig 1929-ben már vasgerendákkal kellett a folyosókat alátámasztani. Újabb évtized múlt el megoldás nélkül.
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1920–1929 Először a csúcson
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22. Politika az iskolában
Az 1930-as évek már nem a csendes és nyugodt iskolaépítés időszakát jelentették. Lázas évek voltak ezek, szinte minden tekintetben: újabb szerkezetváltás ment végbe – reálgimnáziumból gimnáziummá alakultunk; megoldódott
az iskola épületügye; a tanulmányi versenyeken remekeltünk; sportolóink nemhogy országos, de világraszóló eredményeket értek el; új hagyományaink születtek – és mindent elsöprő erővel betört az iskolába a politika.
Az még a 20-as évek természetes változása volt, hogy az Osztrák–Magyar
Monarchia „elavult” ünnepeit – olyanokat, mint a királyok és királynők névnapjai, koronázás ünnepe, áprilisi törvények napja – száműzték az iskolából.
Helyettük Horthy Miklós kormányzó név- és születésnapjára hirdettek tanítási
szünetet. Ezek mellett az évtizedek óta megszokott állami ünnepeket tartották
az iskolában: az aradi vértanúk emlékezetét, március l5-ét, majd május elején a
„madarak és fák ünnepét”, anyák napjával egybekötve. Az iskolai rendezvények közül állandó jellegű volt a tornaünnepély a tanév vége felé és az Árpádünnep májusban. Az évtized közepétől ehhez csatlakozott a ballagás is. Általában több műsoros est is színesítette az éves programot – az énekkar, az önképzőkör, esetleg a cserkészek szervezésében. Mindezeket az eseményeket az évnyitó és az évzáró ünnepély foglalta keretbe.
Az 1930-as évekig a diákok politikai rendezvényeken való részvételét kifejezetten tiltotta az iskola Házirendje. A tanárok igyekeztek tanítványaikat távol
tartani a politikától. Ez a szemlélet az 1920-as években megváltozott, a 30-as
években pedig gyökeres fordulatot vett.
1930. június 1-én „legfelsőbb osztályainkkal részt vettünk azon a hatalmas
tiltakozógyűlésen, amelyet a Társadalmi Egyesületek Szövetsége a Szabadság
téren a trianoni iga ránk tételének 10 éves fordulója alkalmából rendezett” –
írja az Értesítő.
1933/34-ben a Névmagyarosítás Országos Mozgalma keretében 46 diák és
3 tanár változtatta meg a nevét (többek között az iskola igazgatója is, Gajdáról
Gáldy-ra).
Az 1936/37-es tanévben már több politikai rendezvényre is kivezényelték
az iskola diákjait, így novemberben Ciano olasz külügyminiszter fogadására az
V-VIII. osztályosokat. Májusban a III–VIII. osztályosok négyszer is kivonultak
– egyszer Vilmos osztrák szövetségi elnök, háromszor pedig III. Viktor Emánuel olasz uralkodó tiszteletére.
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Az 1938/39-es tanév pedig már egy nagy politikai gyűléssé alakult át: szeptember 20-a és december 19-e között 3 hónap alatt 9 esemény színesítette a
tanítás egyhangúságát – a Felvidék visszacsatolását sürgető nagygyűléstől elkezdve a bécsi döntés rögtönzött iskolai ünnepélyén át a Kassára való bevonulás tiszteletére hirdetett szünetig.
Ezzel egy időben iskolai légvédelmi szervezet alakult (benne gázelhárító
osztaggal, házi tűzőrséggel), valamint óvóhelyet alakítottak ki a hegyoldalban
egy 60 méter hosszú, bombabiztos pince formájában. Volt, hogy egyetlen nap 3
légvédelmi riadót is tartottak.
Készült az iskola „a nagybetűs ÉLETRE”...

Megemlékezés a Hősök terén – horogkeresztes szalagokkal – és …

magyaros diákruha terve 1935-ből
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23. Sport, sport, sport...
A diákok életében ezek a politikai események természetesen nem okoztak
különösebb felfordulást. Ők tették, ami a dolguk: ha kellett, kivonultak integetni, ha nagyon muszáj volt, tanultak, és ha lehetett – sportoltak. De hogyan!
Nyugodt szívvel állíthatjuk: az Árpád Gimnázium tanulói az 1930-as években
páratlan teljesítményt nyújtottak, különösen a „vizes sportokban”. Ne feledjük,
nem sport tagozatos, mindent a versenysportnak alárendelő, kis olimpikonokat
válogató iskoláról van szó – Óbuda egyszerű polgárainak gyermekei egyszerű
iskolai szakosztályokban érték el világraszóló sikereiket! Mindezt úgy, hogy az
iskolának nemhogy sportpályája, de tisztességes udvara, rendes tornaterme sem
volt!
De lett saját csónakháza! Az építésre alkalmas területet a hajógyári sziget
déli csúcsán Lévai Gyula, a Hajógyár igazgatója biztosította. A diákok, szülők
adományaiból, kétkezi munkájával az 1930/31-es tanévben felépült a csónakház. A céllövőszakosztály tagjai pedig az iskola fölötti bányaterületen lőpályát
építettek ki – a diákságon igazán nem múlott semmi.
Sportolóink közül többen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Így például Marsik Andor síelőnk 1930-ban a KISOSZ bajnoki címe mellé magyar országos bajnokságot is nyert lesiklásban, a volt országos bajnokot 21 másodperccel verve. Síelőink hosszú éveken át meghatározó szereplői voltak a
KISOSZ és az országos bajnokságoknak, többen válogatottkeret-tagságig jutottak.
Sikersportágaink közé tartozott az atlétika is. Egy sor középiskolai bajnoki
címünk mellett kiemelendő Jakó Gáspár teljesítménye, aki nemcsak a legendás
pólócsapatunk kapusa volt, de 1938-ban gerelyhajításban országos bajnokságot
is nyert 51,3 méterrel.
Az 1930-as években több új szakosztály is alakult – és rögtön komoly sikereket ért el. Ilyen volt az íjászszakosztály: 1935-ben jött létre, a KISOK (Középiskolai Sportkörök Országos Központja) csoportversenyében rögtön 3. lett,
majd 1937-ben mind az egyéni, mind a csapatbajnoki címet a mieink szerezték
meg! Hasonló volt a „jéghockey” csapat diadalútja is: az 1936-os alakulást követően 1938-ban már meg is nyerték a KISOK-bajnokságot!
Az iskolai sportélet fejlettségére mi sem jellemzőbb, mint hogy a diákok 12
szakosztály munkájába kapcsolódhattak be: torna, atlétika, labdarúgás, vívás,
tenisz, asztalitenisz, úszás, vízipóló, evezés, sí, korcsolya és jéghoki, céllövészet és íjászat.
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Kánássy Gyula

Az iskola jégkorong-csapata 1937-ben
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Vizes csúcsokon
A korszak legnagyobb csillaga kétségtelenül Kánásy Gyula. 1930-ban még
csak V. osztályos tanuló volt, de már a MAC úszócsapatával Hollandiában,
Belgiumban és Németországban szerepelt. 1932 nyarán a VII. osztályt végzett
gimnazista a magyar olimpiai csapat tagjaként részt vett a Los Angeles-i olimpián! Majd ősszel visszaült az iskolapadba, visszatért az úszó- és pólócsapathoz, végül a tanév végén sikeres érettségi vizsgát tett. Sportpályafutása csúcsára 1938-ban Londonban, a vízilabda-EB-n aranyérmes csapat tagjaként ért fel.
Természetesen nem Kánásy Gyula volt az Árpád Gimnázium egyszemélyes
úszóválogatottja. Diákjainknak alig volt ellenfele az országban; volt, hogy
egyetlen évben 42 érmet hoztak el a KISOSZ-bajnokságról. Az Értesítő rendszeresen visszatérő mondata, hogy „úszóink őrzik majdnem az összes vándordíjakat”. Ez a megállapítás 1935-ben módosul – ekkorra ugyanis „az összes”
középiskolai vándordíj az Árpádé!
Vízipólócsapatunk 1931-ben kezdte tündöklését: az addigi bajnok Eötvös
Reált 3:1-re legyőzve kupagyőztes lett. 1933-ban már duplázott a csapat: a bajnokságot és a kupát is megnyerte, így a következő évben már két csapatot is
indítottunk. 1935-ben az országos úszó- és vízipólóválogatott 3-3 tagja árpádos
diák volt!
Vízi sikereink megkoronázásaként 1936 nyarán válogatott úszó- és vízipólócsapatunk észak-európai turnén vett részt. A gyorsmérleg: úszóink 2 második
helyezés mellett az összes számot megnyerték, pólósaink 12 mérkőzést játszottak, 12 győzelmet arattak, 143:12-es gólkülönbséggel. A legyőzöttek közt találjuk Szilézia válogatottját, valamint a felnőtt finn bajnokcsapatot is.
A rendkívüli eredményeket hozó észak-európai turné szervezője a gimnázium „vízi életének” motorja, Bede István tornatanár volt. A csapat élményeit az
1936/37-es Értesítőben írta meg:
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24. Észak-Európa meghódítása
„1936. július 10-én 10 magyar diák gyülekezett a Keleti pályaudvaron: Fábián Sándor, Jakó Gáspár, Jónás László, Maklári László és Zoltán, Székely
Géza, Szigeti József iskolánk növendékei, továbbá Fábián Dezső, Schaffer Károly és Török Gábor. Bede István tanár és felesége vezetésével hosszú útra:
Lengyelországba és a balti államokba indultak úszó- és vízipólótúrára. A szülők és jó barátok zsebkendőlobogtatásai között indult meg a vonat.
Szobnál értük el a trianoni határt. Igazán nem látszott határnak, semmi se
mutatott erre, hacsak az a három egyenruhás cseh katona nem, akik először
csehül kérték az útlevelet, de aztán, látva, hogy nem értjük a nyelvüket, tiszta
magyarsággal beszéltek. Még a régi határon túl is tudott minden vasúti alkalmazott és pincérgyerek magyarul. A vonat is egy egész kis Magyarország volt,
alig hallatszott a magyaron kívül másféle beszéd. Igen szép volt a Vág völgye a
sok várrommal, amelyek egészen a vonat mellett vannak, Trencsén vára, Pöstyén, Trencsénteplicz, gyönyörű a Jablonkai-hágó. Itt búcsúztunk el a régi magyar határtól, hogy hamarosan Lengyelországba érjünk. Furcsa volt, hogy itt a
vonat mindenhol a városon megy keresztül.
Katowicéban Steiner Márton úr, régi pesti ismerősünk fogadott bennünket
egy kis magyar fiúval, aki odavolt a boldogságtól, hogy magyar fiúkat láthat.
Vacsorán a katowicei magyar konzul vendégei voltunk. Másnap egész nap a
strandon lubickoltak a fiúk, én meg Steiner úrral a túra további részét készítettem elő. Steiner úrban jó magyar emberre, kitűnő barátra és nagyszerű menedzserre találtunk. Mozgásba hozta értünk az egész katowicei magyar kolóniát,
végigtelefonálta az összes lengyel klubvezéreket, és estére már mérkőzést kötött le a sziléziai válogatott csapattal, melyet az utazástól még kissé fáradt társaság 11:5-re vert meg. Csaknem teljesen ingyenes szállást szerzett a fiúknak,
mégpedig igen kitűnő helyen: a rendőrségi iskolában. Másnap Andrychowban,
egy lengyel fürdőhelyen a sziléziai és krakkói kerület válogatott úszóversenyén
vettünk részt. Öt első és két második helyezés jelzi a túra első úszóversenyének
sikerét. Szakadó esőben, de oly zsúfolt nézőtér előtt folyt le a mérkőzés, hogy a
végén meg is kérdeztem a megyefőnöktől, a vajdától: maradt-e még valaki a
városban? 13-án délután az Erste Katowicer Sportvereint győztük le, 6:3
arányban. A hideg, esős, szeles idő még másnap is tartott, de ez nem akadályozta meg a fiúkat abban, hogy a Pogont 13:1-re el ne intézzék. A szerdai nap
már úti készülődéssel telt el. A csütörtöki napot Varsóban töltöttük, megnéztük
a várost, a gyönyörű, új legionista stadiont, tisztelegtünk a magyar követségen.
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Pihenés és könnyű tréning volt a napi program. Éjfélkor ismét fel a vasparipára
és tovább, észak felé. A vonaton sikerült két külön szakaszt lefoglalni, úgyhogy
reggelig aludt a társaság. Szegényes, elhanyagolt vidéken vágtattunk át, ócska
faházak kis csoportokban, kis fatemplom, vagy csak harangláb, kis szélmalom,
a kerekén négy lapát helyett csak kettő. Gabona gyéren, bearatva, répa, krumpli
a vetemény. Zemgalénál jutottunk a lett határra. Itt már az állomás épülete is –
bár igen tetszetős – fából épült. Mocsaras, tavas vidék, sok a kaszáló, kevés a
termőföld. Errefelé fő az állattenyésztés, tejtermelés. Lettország fővárosában,
Rigában 5 órát töltöttünk a város megnézésével. Éjfél után Valknál értük el az
eszt határt. Itt ért bennünket észak első meglepetése: hiába néztük az órát,
csaknem egészen világos volt már. Igen érdekes az eszt vasút. Nagyon széles
padjai vannak, kényelmes ülése és fekvése. A polc is nagyon széles, a pad és a
polc között még egy, felnyitható polc van, úgy, hogy éjjel minden utasnak fekvőhelye van. Egy kis fapolcon üvegben víz, pohárral.
Tartuban a vendéglátó egyesület, az N. M. K. Ü. keresztény ifjúsági egyesület turistaházában szállásoltak el bennünket. Délig alvás. Az ebéd zöldséglevessel kezdődött. Tálakban hordták folyton, de annyit, hogy a fiúk megijedtek,
hogy leves lesz az egész ebéd, és kérték az eszt nyelven tudó Jakót, hogy fékezze le a leveshordás iramát. Szóval, sok levest ettünk, de a többi fogásból is
annyit hoztak, mintha ki akarták volna próbálni, hogy mennyi fér belénk. Érdekes, hogy a kenyeret nem úgy sütik, mint nálunk, hanem vagy egészen durva,
korpás, savanyú fekete a kenyér, vagy tejeskalács, középút nincsen. A formája
pedig olyan, mint nálunk a zsúrkenyérnek: keskeny, hosszú. Az ebből késhátnyi
vékonyan levágott szeleteket még ketté is vágják, és így adják fel. Persze, ezek
a falatkák (de csak a fehérek) pillanatok alatt eltűntek az éhes szájakban, folyton újabb tálakkal kellett hozni.
Másnap, júl. 19-én különvonattal mentünk Elvába. Ez az igazi filléres vonat. Marhakocsikban, deszkákból tákolt padokon ülnek a kirándulók. Pár centért viszi őket a vonat vasárnaponként. Ezerháromszázad-magunkkal szálltunk
ki a vonatból Elvában. Ez nagyon szép kis nyaralóhely. Egy tavacska körül
fenyves, szép stranddal – vagy amint ők nevezik randdal –, rendes, új kabinokkal, uszodával, gyönyörű magas ugrótoronnyal. Jólesik látni rajta a magasan
lengő magyar zászlót, és hallani hangszórón a magyar lemezekről játszott darabokat (Liszt: II. rapszódia, Rákóczi-induló stb.). Másnap este utaztunk
Tallinba, Esztország fővárosába. Lázas türelmetlenséggel várta már itt mindenki a tengert. Úgy látszik, a tengeribetegség is lázzal kezdődik.
Az első, ami meglepett bennünket, a Tallin és Helsinki között közlekedő
hajó volt. Valamivel keskenyebb, mint a mi dunai hajóink, és nem is igen hosz-
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szabb náluk, csak mélyebb járású, hogy a tenger hullámai fel ne borítsák. Szinte félve helyezkedtünk el rajta, amit úgy látszik, észre is vett a kapitány. Legalábbis azonnal indította a hajót, hogy meg ne szökjünk róla. A tenger csendes
volt. Ugyanazt az érzést váltotta ki belőlünk, mintha a Balatonon hajóznánk. El
is kezdtünk mindjárt énekelni: „Oh, Tihanynak riadó leánya!” Egy óra múlva
változott a helyzet. Elmaradoztak a tallini hegyek, és körös-körül csak víz, víz.
És a nagy víz közepén egy skatulyában egy csomó ember. Néha-néha találkoztunk hajóval. Az egyik közel jött hozzánk. Nagy, vörösre festett hajó volt, és
egy csónakot bocsátottak le róla. Amikor a csónak a mi hajónkhoz ért, a víz
színén egy vasajtót nyitottak ki, és egy utas szállt be a csónakba. Úgy látszik,
átszállójegye volt. Az út közepéig sirálycsapat kísérte a hajót, onnan egy szemközt jövő hajó mellé szegődve visszarepültek. Nemsokára feltűntek Finnország
partjai, és Suomi láttán nagy lett az öröm a „Suomi” hátán. Ugyanis a hajó neve
is Suomi (Finnország) volt. Helsinkihez közeledve, igen érdekes látványt nyújtottak a tengerben elszórt kis gránitszikla szigetek. Nem nagyobb egy-egy, mint
pl. a Zsigmond tér, de olyan simán, gömbölyűen emelkednek ki a tengerből,
mintha óriási labdák fele látszana ki a vízből. Ilyen szigeteken vannak Finnország tengeri erődítései. Az ágyúk a tenger felől ügyesen elmaszkírozva, csak a
part felől látszanak.
Csodaszép a helsinki kikötő. Az öböl tele kisebb-nagyobb tengeri hajókkal,
vitorlásokkal, motorosokkal; a szigeteken nyaralók, strandok; háttérben a város,
remek palotákkal, és a föléjük kimagasló templomok arany kupoláival. Annál
kiábrándítóbb volt reánk nézve, hogy senki se várt bennünket. Amint a szigorú
vámvizsgálaton átestünk, megálltunk a tengerparton és egymásra bámultunk.
Messze, távol hazulról, oly nép között, amelynek beszédéből egy szót sem ismertünk, és amelynek valutájából egy árva fitying se volt a zsebünkbe’. Mit
csinálunk, mit is tegyünk, uramfia? Az idő is hűvös, esős, szeles, barátságtalan.
Talán ezért is hatott reánk olyan elementáris erővel később a fogadtatás. Na, de
ne vágjunk a dolgoknak elébe. Megosztottuk a társaságot, és a négy leggyámoltalanabbat a 25 csomaggal otthagytuk a parton, egy széltől és esőtől védett raktárhelyiségben. Mi, többiek elindultunk a honfoglalásra. Legelőször is, otthoni
példán okulva, a Testnevelési Főiskolát akartuk felkeresni, ott reméltünk
ingyenszállást. Hosszas bolyongás után felfedeztük, de nyár volt, és nyáron itt
minden élet szünetel. Háromszor is körüljártuk, de minden kis kapuja zárva.
Végre az egyik helyen, a kerítésen egy kis rést fedeztünk fel, és azon keresztül
megszálltuk az udvart. Három ajtó nyílt az udvarra. Három részre oszlottunk,
és megrohamoztuk az ajtókat. Az egyikben végre élő lelket találtunk, mégpedig
rokon lelkeket. Itt tanultuk meg, hogy a finn valóban rokon nemzet. Egy idő-
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sebb hölgy tudott egy kicsit németül, és amikor megtudta, hogy magyarok vagyunk, olyan extázisban tört ki, hogy szinte zavarba jöttünk. Azt sem tudta
örömében, hogy mit csináljon. Végigtelefonálta az egész várost, az egyetemi
tanárokat, a klubvezetőket, hogy itt vannak a magyarok, itt, őnáluk. Végre
megérkezett Järvinen, a gerelyvető világrekorder bátyja. Teljes északi hidegvérrel bánt velünk, de olyan figyelmesen, olyan tiszteletteljes udvariassággal,
ahogy csak az uralkodókkal szoktak, és azt ő úgy magyarázta: ahogy a nagy
magyar nemzet fiaival kell. Azonnal szállodába vitt bennünket, és attól kezdve,
míg meg nem szöktünk Suomiból (sajnos, meg kellett szöknünk, mert másképp
nem akartak elengedni), mindig volt egy-két finn sportember velünk. Tán még
éjszaka is vigyáztak ránk a szálloda folyosóján, mert minden reggel ott vártak
bennünket. Reggeli után autókon vittek végig a városon, igyekeztek minden
szépet megmutatni. Helsinki gyönyörű város, nagyon sok szépség van benne.
De meglátszott rajtuk, hogy nem csupán dicsekvésvágyból tették, hanem valahogy úgy, ahogy az édesanyánk szokott mindent megmutatni, amikor a gyermeke messze távolról végre hazaérkezik. És mi is úgy éreztük itt magunkat,
mint akik hazaérkeztek. Úgy, hogy a két nagyobb szabású banketten nem is
tudtam megállni, hogy ennek az érzésünknek kifejezést ne adjak. Hogy őszinte
legyek, eleinte azt hittük, hogy mindez a nagy igyekezet azért van, hogy kifárasszanak, agyonetessenek bennünket, hogy aztán annál könnyebben legyőzhessenek. Most utólag azonban bocsánatot kérek ezért a sanda gyanúsításunkért, mert amikor győztünk, bármennyire örültünk is, nem tudtunk annyira
örülni a mi győzelmünknek, mint amennyire ők örültek annak.
Először a finn bajnokcsapatot, a Helsingin Uimaritot győztük le 5:1 arányban, azután a svéd Helsingfors Simsällskap klubot 7:2-re. A mérkőzés alatt
harsogott a finn biztatás, és főleg, amikor a 200 méteres Európa-bajnok,
Reingold úszott, zengett az uszoda a Vili, Vili kiáltásoktól, de nem volt olyan
átütő erejű, mint amikor a magyar győzelmet hirdették ki. Valósággal büszkék
voltak ránk. A mérkőzést a helsinki magyar követ Őnagyméltósága is végignézte, egész tisztikarával. Sőt a banketten az egyik szónok azt a véleményét hangoztatta, hogy olyan kitűnő propagandát csináltunk a túrával a magyar ügynek,
amilyent ők éveken át tartó munkával, előadásokkal, ankétekkel sem tudtak
elérni.
Megkísérlem néhány színfolttal érzékeltetni magát Helsinkit. Szeszes italt
általában nem isznak. Nemrég még szesztilalom volt Finnországban, úgy látszik, leszoktak az ivásról. A víz nem jó, langyos és rossz ízű. Úgy hűtik, hogy
egy darab jeget tesznek a kancsóba. Az hamar elolvad, de a víz még azután is
meleg. Bennünket csodáltak, hogy olyan sok vizet iszunk. Ők tejet isznak he-
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lyette, ez nagyon jó és igen olcsó, kb. 6 fill. literje. Az ebédhez vajat is szolgálnak fel. Főzeléket igen keveset adnak, fő táplálékuk a hús, ez nagyon olcsó,
csak igen furcsán készítik el. Nagyon sokféle édes nemzeti eledelük van, amit
azonban mi nemigen tudtunk megenni. A fiúk csukamájolajnak nevezték el. A
főtt tésztát nem ismerik, az ízes süteményeket annál inkább. A gyümölcs importcikk, és igen drága. Az emberek általában lapos arcúak és szőkék. Az alsóbb néposztály igen szegényesen, az intelligencia feltűnő eleganciával és ízléssel öltözködik. A régi népviseletük igen festői. Minden munkát, amit nem
kell okvetlenül férfiaknak végezni, a nők végzik. A villamoson a kocsivezető
férfi, de a kalauz mind nő éppúgy, mint az üzletekben, étkezőhelyiségekben a
kiszolgáló személyzet. És, ami ilyen magas északon bennünket nagyon meglepett, ragyogó, forró napsütésben tündöklött a város. Tiszta és elegáns, mintha
skatulyából vették volna ki. Látszik rajta, hogy nemrég épült újjá. Úgy megszerettük Helsinkit, mintha mindig itt éltünk volna. Ebben igen nagy része volt a
Helsingin Uimarit klub elnökének, Aaro Tynell úrnak is, aki nagyon kedvesen
emlékezett meg magyarországi útjáról és a világhírű magyar vendégszeretetről,
és úgy látszik, ezt akarta viszonozni velünk szemben. Felkért, hogy a finn bajnoki vízipóló-mérkőzés döntőjének a bíráskodását vállaljam. Mindent elkövetett, hogy csapatunk a finn válogatott ellen álljon ki. Annál nehezebb volt az
elválás. A fiúk valósággal fellázadtak ennek még a gondolatára is. De annál
inkább mennünk kellett. Túlságosan elkényeztették őket, úgy, hogy szinte veszélyben forgott már a csapatfegyelem és a további eredmény. Egy erélyes vágással ketté kellett vágni a gordiusi csomót: csomagolni, és hajóra! Induláskor
az égen viharos felhők tornyosultak, mintha a tenger is számon kérte volna tőlünk, hogy miért szöktünk meg.
A tallini egyhetes tartózkodást aztán a kondíciójavításra és főleg a túra további részének anyagi megalapozására kellett fordítanunk. Levél, ajánlott levél,
válaszos távirat, légiposta csőstől, úgyhogy egy hét alatt alig láttunk Tallinból
valamit. Igaz, hogy nem is igen volt sok látnivaló. Ősrégi város, hepehupás
utcákkal. (Csaknem mindegyiknek meg kellett itt talpaltatni a cipőjét.) A régi
vár a tengerpartig húzódó titkos alagúttal. A legérdekesebb talán az orosz templom és a kilátás a tengerre. Az esztek az észak skótjai. Hihetetlenül igényes
emberek. A hosszú orosz elnyomásból még alig ocsúdtak fel. Tán a legjellemzőbb rájuk, hogy a vasutakat kővel fűtik szén helyett, és a vasúttól 20 km-es
sávban nem is igen engednek más tüzelőt használni, mint ezt az olajtartalmú
követ. Uszodáik azonban gyönyörű szépek. Rájöttek arra a nagy igazságra,
hogy a testünkkel érdemes foglalkozni. A bőrünkből ki nem bújhatunk, ezt a
ruhát hordanunk kell, amíg élünk. Érdemes tehát tisztán tartani, gondozni,
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ápolni, egyszóval: érdemes sportolni. És a legideálisabb sport az úszás. Nem
kell hozzá semmi különleges sportfelszerelés, csak uszoda. Nahát, csináltak is
az esztek, meg a többi északi népek annyi uszodát, amennyi csak a zsebükből
tellett. És úgy látszik, üzletnek se rossz, mert mindig telve vannak. Rendkívül
jellemző az északi népek úszósportjára, hogy valósággal rajonganak a toronyugrásért. Minden uszodában szebbnél szebb ugrótornyok vannak, és legalább
egy óráig tart minden versenyen a toronyugrás. Bennünket is folyton ugratni
akartak. Az úszásban és pólóban azonban jóval gyengébbek. A tallini Kalev
sportklub, amely a túra eszméjét megpendítette, a mi közreműködésünkkel
ünnepelte meg fennállásának 35. esztendejét. A fiúk azonban csak 33 gólt dobtak, július 31-én 19:0 és augusztus 2-án 14:0 volt az eredmény, és úgy két góllal elmaradtak a jubiláris számtól. Úgy látszik, megártott nekik a nagy ünneplés. Evvel szemben azonban úgy itt, mint augusztus 3-án Tartuban, valamennyi
úszószámot megnyerték. Az utóbbi helyen vízipólóban 12:0-ra győztek.
Esztországtól búcsúzóban, hálásan kell megemlékeznünk az Árpád Gimnázium volt tanulójáról, Jakó Géza úrról, a tallini eszt konzulátus tisztviselőjéről,
aki az egész túra létrehozásában és fáradságot nem ismerő megrendezésében
soha el nem múló érdemekkel írta be nevét az iskola aranykönyvébe.
A következő vendéglátó nemzet, a litván, még a finneket is túl szerette volna szárnyalni, ha az egyáltalán lehetséges lett volna. A fogadtatásban talán sikerült is nekik. A figyelmességet annyira túlzásba vitték, hogy a litván határon
már várt bennünket az ingyen vasúti jegy és az értesítés, hogy a Jacht klub vezetősége Kaunasban, az állomáson autókkal vár reánk. K. Rimkus úr, a Kauno
Jacht Klubas elnöke, és a vezetőség a tengerészekéhez hasonló, díszes egyenruhájukban vártak és kísértek a szállóba, majd az újságírók interjúi után a
Nyemen folyó hátán lévő klubházukba, vacsorázni. A vízipóló-mérkőzést 15:0
arányban nyertük, valamennyi úszószámban győztünk. A csúcsteljesítményt itt
az jelentette, hogy a 8 úszónk a 10x50-es stafétát is megnyerte. A nagyszabású
banketten az egyik tartománynak a kormányzójával beszélgetve minket, magyarokat rendkívül közelről érintő dologra jöttem rá. Egy tekintetben közös a sorsunk a litvánokéval. Litvániában is van irredentizmus. Az ős Litvániának a
fővárosát, Vilnát ugyanis egy aránylag igen nagy litván területtel együtt Lengyelországnak ítélte a békeszerződés, és a megszállott területek felé a határt
éppenúgy nem ismerik el, mint mi. Lengyelországtól hermetice elzárkóztak.
Jólesett látni, hogy a békeszereződés máshol is recseg, nem csak minálunk, és
így annál biztosabban remélhetjük, hogy egyszer össze is fog omlani.
Kaunastól Varsóig nem nagyon hosszú az út, nekünk azonban nagy kerülőt
kellett tennünk, a határzár miatt, Németországon keresztül. Ez volt a mi utazá-
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sunk rekordja. Éjszaka, idegen országban, négyszer szállni át úgy, hogy az ember a közbeeső állomások neveit sem tudja, és ha az ablakon kitekint, csak a
sötét éjszakát látja, illetve nem látja. De a fiúk a hosszú utazás alatt már nagyszerűen begyakorolták az átszállást. Amint az idő elérkezett, négy fiú megszállta a kocsi négy feljáróját, és amint a vont megállt, leugrottak, és az ablakokon
át lent volt a 25 csomag. A német vasutakon különben igen jól éreztük magunkat. Valahogy úgy jártunk, mint a magyar baka a világháborúban, amikor hallgatta a német hadsereg vezényszavait: rechts um, links um, elkiáltotta magát:
„Nagyszerű, pajtás, hiszen ezek is magyarul beszélnek!” A sok északi idoma
után jólesett egy kis hazai tájszólás, igaz, hogy egy kicsit poroszosan csengett.
Varsóban egy egész napot töltöttünk. Nem voltunk már a magas északon,
de azért meglehetősen hosszú volt a nap. Az előző éjszakai utazás után egész
nap lótás-futás. Végre 9-én reggel megérkeztünk egy kis lengyel városba,
Ostrowiecbe. Egylovas kocsikon vittek be a szállodába. Azon a környéken
tombolt legnagyobb erővel a világháború. Nyomai még most, 20 év múlva is
meglátszanak a vidéken és az emberi lelkekben. Eredményeink pontosan
ugyanazok voltak, mint Kaunasban, 15:0 stb. Csak a 10x50-es staféta helyett itt
két 4x200 méterest, illetve minden számban két versenyzőt kellett indítanunk.
Túránk utolsó állomása Katowice volt. Nagyon vágyódtunk már haza, de
nem térhettünk ki a revanche kötelezettsége elől, amire a sziléziai válogatott
már másfél hónapja készült. Kötelezett erre bennünket a sokat hangoztatott
lengyel–magyar testvériség. Most Steiner Dezső bankigazgató úr tette magáévá
a magyar csapat ügyét. Az ő magyaros vendégszeretetének és a sport iránt érzett határtalan lelkesedésének igen nagy része volt abban, hogy az utolsó két
mérkőzésen értük el a legszebb eredményünket. 26 gólt adtunk (16:0 és 10:0),
és egyet sem kaptunk. Rekorderedménnyel búcsúztunk a túrától, amely maga is
rekordteljesítmény volt. Nagy klubok sem értek még el ilyen nagy gólarányú
eredményt, pedig ott klubjátékosok játszanak klubjátékosok ellen, itt pedig a
diákok nem diákok ellen, hanem országos válogatott és bajnokcsapatok és világhírű úszók ellen érték el gyönyörű szép győzelmeiket. Ragyogó betűkkel
írták fel az északi égboltozatra a magyar nevet.
Most, amikor mindenfelé kezd kalászba szökkenni, sőt érni a revízió gondolata, most, amikor ellenségeink mindent elkövetnek, hogy elhitessék a világgal, hogy Magyarország csak volt, és ha ér is el néha-néha letagadhatatlan
eredményeket, azok csak a múló élet utolsó fellobbanásai, hattyúdalok csupán:
úgy éreztük, hogy most kell megmutatni a magyar ifjúság erejét, fel kell lebbenteni a fátylat, bepillantást kell engedni a világnak a magyar jövőbe, lássák,
hogy a magyar jövő, a magyar ifjúság erős, tettre kész, vakmerő, erejét többszö-
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rösen meghaladó munkára is mer vállalkozni és hogy hazaszeretetében még
csodákra is képes.”
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25. A Gimnázium
1924-ben az új középiskolai törvény alapján az Árpád Főgimnázium Reálgimnáziummá alakult. Ez az iskola teljes oktatási szerkezetét megváltoztatta.
10 évvel az új törvény bevezetése és 2 évvel az összes évfolyamon való átállás
után az 1934. évi XI. tc. újabb szerkezetváltást hozott. Az Árpád Reálgimnázium megkezdte újabb nyolcéves átalakulását – mint Árpád Gimnázium. A változás előszele már az 1934/35-ös tanévben érezhető volt: miniszteri rendeletre
az V. osztályban az angol nyelvvel párhuzamosan újból lehetőség nyílt a görög
nyelv tanulására (az első évben a 66 tanulóból 10 választotta a görögöt).
Az új, immáron országosan egységes középiskolai tanterv bevezetése belépő rendszerben történt, így a teljes átállás 1942-ig eltartott. A „végleges” gimnáziumi rendszerben az alábbi tantárgyakat és óraszámokat találjuk:
I.
2
Vallástan
5
Magyar nyelv
Történelem
Gazd. és társ. ism. Bölcsészet
5
Latin
Német
Angol
3
Földrajz
2
Természetrajz
Természettan
Vegytan
4
Mennyiségtan
2
Rajz
3
Torna
2
Ének
1
Szépírás
Gyorsírás
Egészségtan
1
Osztályfőnöki
ÖSSZESEN
30

II. III. IV.
2
2
2
5
4
3
3
3
5
4
4
4
4
4
2
2
3
2
5
3
3
2
2
2
3
3
3
2
1
2
1
30 30 30

V.
2
3
3
4
3
4
5
3
3
30

VI. VII. VIII.
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
4
4
4
3
3
3
4
3
3
2
4
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
1
30 30 31
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A tantárgyi szerkezetben, mint láthatjuk, jelentős változás nem történt. A
legfőbb módosítás az volt, hogy újra az első osztálytól tanultak latint, míg a
német első helyett csak harmadikban indult. A nyelvtanulás és -tanítás folyamatosan változott: voltak olyan évfolyamok, ahol az olasz is megjelent, mások az
angol helyett görögöt tanultak, az óraszámokon pedig szinte lehetetlen kiigazodni… Az első évben újra tantárgy lett a szépírás. Megint önállósult – egyetlen év erejéig, a VI. évfolyamon – a „gazdasági és társadalmi ismeretek”, amit
a reálgimnáziummá történt átalakuláskor szüntettek meg és olvasztottak be
több másik tantárgyba. A természettudományok tovább specializálódtak szakterületek szerint: így a természetrajz helyett egyes években természettant (azaz
fizikát), a VI. évfolyamon pedig vegytant tanítottak. A többi tantárgynál legfeljebb az óraszámok módosultak. A háborús években aztán megjelent a kötelező
honvédelmi oktatás, ehhez a heti 1-1 órát minden évfolyamon más és más tantárgyak órakeretéből kellett lecsípni.
Versenyben
Az árpádos diákok a 20-as évek lendületével folytatták szereplésüket a különböző versenyeken. Ezek közül természetesen – már csak rangjánál fogva is
– az Országos Tanulmányi Verseny eredményei kívánkoznak az élre:
1930
1931
1934
1935
1936
1939

Berg Pál
Fürst György
Czöndör László
Vögl István
Gugi Sándor
Szakál Pál
Csizmás Lajos
Grósz Andor
Szentesi Pongrác
Szabó Dezső

történelem
matematika
fizika
magyar irodalom
rajz
rajz
matematika
történelem
rajz
fizika

II. hely
II. hely
III. hely
III. hely
III. hely
I. hely
IV. hely
III. hely
IV. hely
V. hely

A speciális versenyek közül elsőként gyorsíróink sikereit kell megemlítenünk. A gyorsírás tanításának iskolánkban igen komoly hagyományai voltak.
Országos hírű szaktekintélyek tanították a diákokat általában rendkívüli, de
esetenként kötelező tantárgyként a gyorsírásra.
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Az 1936-ban végzett VIII. osztály

Szakál Pál
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1932-ben gyorsírókör alakult, ahol irodalmi gyűléseket rendeztek, versenyeket tartottak, pályázatokat írtak ki. 1934-ben az országos gyorsíróversenyen
27 sikeres versenyzővel az állami középiskolák versenyét megnyertük.
A budapesti középiskolák új, speciális szellemi versenye indult 1935-ben az
Árpád Gimnázium kezdeményezésére. Ezek az iskolák közötti szellemi párbajok Önképzőköri versenyülések néven zajlottak. 12 iskola nevezett a tankerületi
főigazgatóság által hivatalosan meghirdetett versenyre.
Az egyes iskolák önképzőköri vezetőtanulóiból ifjúsági bizottság alakult –
ők írták ki a versenyeket és jelölték ki a zsűritagokat. A testület a Középiskolai
Tanáregyesület székházában kapott helyet, ahol hetente tartotta üléseit.
A versenyeken minden iskola 5-5 számmal vett részt – ezek többnyire irodalmi, vagy természettudományi szabadelőadások, illetve az előadó-művészet
körébe tartozó produkciók voltak. Az egyes számokat az öttagú zsűri 1–5-ig
értékelte, így 1-1 iskola maximálisan 125 pontot érhetett el.
Az 1935/36-os tanévben az Árpád Gimnázium 4 párbajt vívott: a Berzsenyi,
a Mátyás, a Toldy és az izraelita gimnázium ellen. A versenyek számszerű
eredményéről az Értesítő sajnos nem számol be.
Hagyomány születik: az első ballagás
1933. május 9-én a VIII. osztályos tanulók búcsúünnepélyt szerveztek. Talán maguk sem tudták, hogy ezzel az iskola egyik legszebb hagyományát, a
ballagást alapozzák meg. Igaz, az akkori ballagás csak halványan emlékeztetett
a maira – nem volt még fáklyákkal megvilágított amfiteátrum, sőt még az épületet sem járták be. Ezt első ízben 1940-ben tették, igaz, akkor egyszerre két
épületet is bejártak – a régit és az újat... Az első ballagás szépségét egyszerűsége adta. A műsor a következő volt:
1. Himnusz – énekkar
2. Az intézeti zászló átadása a VII. osztálynak
3. Ady Endre: Üzenet régi iskolámba
(elmondta Prasch Kurt VIII. o.)
4. Gajda Béla igazgató alkalmi beszéde
5. Ballag már a vén diák... – ének
6. Elvonulás az intézeti zászló előtt
7. Az intézeti hősi emlék megkoszorúzása
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1935. június 15-én újabb hagyomány született: az első 25 éves érettségi találkozóra került sor. Az iskola legelső, 1910-ben érettségizett 24 tanulójából
16-an vettek részt a rendezvényen. „Az intézet iránt való hálájuknak és ragaszkodásuknak kifejezésére egy szép ezüstserleget ajánlottak fel az iskolának, volt
testnevelő tanáruk, Kmetykó János főiskolai tanár nevéről elnevezve, amelyet
évenként az intézetnek az az osztálya kap meg és őriz, amely mind a sportban,
mind erkölcsi viseletben és fegyelemben a legjobb” – írja az Értesítő.
E két szép hagyomány 1975-ben kapcsolódott össze: azóta ballagnak együtt
az Árpád Gimnázium végzős tanulói a 25, illetve az 50 éve végzett öregdiákokkal.

Az I. a osztály 1933-ban, majd …

az 1941-ben végzett VIII. a osztály
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26. Tanári kar
Az 1930-as éveket már egy új, háború utáni tanárgeneráció határozta meg.
Pályájukat a század első évtizedében kezdték, iskolánkhoz a háborús évek után
kerültek, munkásságuk itt teljesedett ki. A 30-as évek végén már mindannyian
két évtizede tanítottak nálunk. Ajtai (Ackermann) Kálmán dr. római katolikus
vallástantanár a hittan, Barkász Lajos festőművész a művészi és mértani rajz,
Fáj Árpád a matematika és a fizika, Nagy Károly a földrajz és biológia, Rédei
Kornél dr. a magyar és latin nyelv, míg Vasadi Balogh György dr. a történelem
és a földrajz tanításában jeleskedett.
A „nagy öregek” közül a 30-as évek első felében még ketten dolgoztak.
Frank Ferenc 1874. február 27-én született Mosonszentmiklóson. Középiskoláit a győri Szt. Benedek-rendi főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait a
budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte. 1911-ben került iskolánkhoz. Előtte 11 éven át az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnél dolgozott. Itt szerzett tapasztalatait rövidesen a hadseregben kellett kamatoztatnia. Végigszolgálta az egész világháborút. Mint tartalékos hadnagy
vonult be, felállította a doberdói, a niši és a bellunói meteorológiai állomásokat, majd hosszabb ideig parancsnoka volt a lembergi és trienti központi állomásnak. A háború végén többszörösen kitüntetett századosként szerelt le. Rögtön visszatért iskolánkhoz, tevékenyen részt vett a Tanárok Nemzeti Szövetségének megalapításában. A meteorológia köréből tudományos értekezései, cikkei az Időjárás és az Atmosphaera című folyóiratokban jelentek meg.
A kiváló matematika-fizika tanár az 1934/35-ös tanévet már betegeskedve
fejezte be, de örömmel készült kis falusi birtokára nyári pihenőre. Senki se hitte
akkor, hogy szeretett kollégájukat többé már nem láthatják, hogy a nyári pihenőből örök pihenő lesz. Frank tanár úr kórházba került, súlyos operáción esett
át. Nagybetegen került haza, a sopron megyei Dőr községbe. Ősszel hiába várták – helyette egy szívbe markoló búcsúlevél érkezett, amelyet már csak tollba
mondani tudott. Ahogy az Értesítő is fogalmazott: „Méltó arra, hogy a jövendőnek is átörökítsük”:
„Frank tanár úr, kedves barátunk nevében és megbízásából vagyok bátor
búcsúüzenetét közölni – kezdődik a levél. – Ez a nemes gondolkozású, jó ember súlyos betegen, ágyához szegezve fekszik, annyira gyönge, hogy egy sor
megírására is képtelen, úgy suttogta nekem üzenetét Önökhöz...
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Garamvölgyi Károly bizonyítványa 1939-ből

Frank Ferenc
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Igazgatójának, munkatársainak azt üzeni, hogy ő az örökkévalóságnak kapujában állva, betegségtől megtört arccal, könnyes szemmel, szeretettel tekint
feléjük, remegő, baráti jobbal utolsó búcsút int, s ajka elhaló hangja is azt rebegi, áldja meg őket s munkájukat Isten, aki teljesítse vágyaikat és éltesse őket
boldogan soká! Ő Istennel, mindenkivel és mindennel megbékülve távozik az
életből, mint aki rendeltetését befejezte itt alant. Egy csöppet se bántja, hogy
mennie kell, mert csodálatos – mondja –, hogy Istennel megbékélt ember a halál küszöbén másképpen érez, másképp gondolkozik, mint egészséges korában;
más, nagyobb gondok foglalkoztatják elméjét, olyanok, melyek ritkán vagy
sohasem tolulnak előtérbe addig, míg a halál lehelete nem érinti az embert. Az
ember úgy érzi: bölcsebb, mint volt, és mindent más szemszögből néz és lát,
mint azelőtt.
Tanítványaira szeretettel gondol és búcsúzik tőlük. Nagyon szerette –
mondja – az ifjúságot és a tanári katedrát. Ide még betegsége alatt is visszasírt a
lelke. Azt hiszi: tanítványai megértették őt, és a rideg számsorokon és képleteken is átsugárzott az ő meleg szívének szeretete. Inti őket: legyenek komoly
diákjai az iskolának, s onnét kikerülve becsületes, hasznos, munkás tagjai a
hazának és a köznek s találják meg mind emberi boldogságukat.
Búcsúzik végül az iskola altisztjeitől is, akiket szintén munkatársainak tekintett mindig, s az ő jó és nélkülözhetetlen szolgálataikért köszönetet mond.
Ha emberi gyarlóságból keményebb vagy szigorúbb lett volna velük szemben, s
nekik igazságtalanul fájdalmat okozott volna, őszintén sajnálja.
Mindenkit arra kér, gondoljon rá jó szívvel, és mondjon távozó lelkéért egy
imádságos fohászt, amint ő is mindenkire, akikkel dolgozott és érintkezett, igaz
emberi érzéssel gondol és az Ég áldását esdi.”
Frank Ferenc 1935. szeptember 18-án elhunyt. Temetésére a tanári kar és a
diákság 28 tagú küldöttsége utazott el. Sírjánál az igazgató mondott beszédet.
„...Itt, ahová most örökre pihenni tér, vallomást kell tennünk róla, hogy dísze volt a Testületnek, melyhez tartozott, ragyogó példaképe a hivatásáért élő,
magyar tanárnak. A rábízott talentumokkal mester módjára és az Úr kedvtelése
szerint gazdálkodott. Tudásra, kötelességteljesítésre nem szóval tanított: élő
példával nevelt. Igazságos szigora mögött mindig ott sugárzott az ifjúság iránt
érzett odaadó, okos és meleg szeretete. Büszkén vallom: nemes, igaz barát volt.
Készséges, ragaszkodó kortárs, áldozatkész testvér. [...] Barátaid, munkatársaid, tanítványaid: az Árpád reálgimnázium nevében mondom a végbúcsú szavát
Neked:
Ave, pia anima, ave atqve vale!
Isten Veled! Legyen síri álmod csendes!
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Tanári portré: Ágner Lajos dr.
A kiváló alapító tanárnemzedékből dr. Ágner Lajos állt legtovább iskolánk
katedráján. 35 éves pályafutásából 31 évet töltött iskolánkban, míg 1938-ban
nyugdíjba nem vonult. Rendkívül sokoldalú pályája példa volt – és lehet ma is
– minden, e szakmát hivatásként gyakorló tanár számára.
Ágner Lajos 1878. február 16-án született Szécsényben. A budapesti bölcsészkaron szerzett doktori diplomát magyar irodalomból és nyelvészetből,
majd tanári oklevelet magyar és latin filológiából. Iskolánk alapításának évében
állami ösztöndíjjal először Berlinben, majd Londonban dolgozik, és tanulmányozza a keleti nyelveket. Ekkor veti meg alapjait a hazánkban páratlan értékű
orientalista könyvtárának.
1903-tól 4 éven át a jászberényi állami főgimnázium tanára, és nem utolsósorban a Jászkürt című újság alapítója.
1907-ben helyezik át Budapestre, és ettől kezdve nyugdíjazásáig iskolánk
tanára marad. Pályája a pedagógiai és a tudományos munka harmonikus összekapcsolódásának egyik legszebb példája.
Ágner Lajosra, a tanárra, így emlékeznek kollégái:
„Keménykezű, de igazságos és megértő lelkű tanár volt. Szeretetét tanítványai iránt nem mutatta – tettekkel gyakorolta. A vezetése alatt álló osztályt egy
családdá formálta közös célok és munkaterületek kitűzésével. »Kis önképzőkör«, munkakiállítások és osztálykirándulások voltak kezében fő eszközei a
tanulók öntevékenységének és az osztályszellem kialakításának. Tanítványaitól
alapos és kemény munkát követelt. Olcsó babérokat nem lehetett nála aratni. A
szorgalmat és tehetséget azonban mindennél jobban méltányolta és istápolta.
Tanítványainak szociális helyzete iránt mindig melegen érdeklődött, a világ
felé mit sem mutatva igyekezett rajtuk segíteni. Volt tanítványai közül már
sokan jelentős tagjai a társadalomnak, évek, évtizedek után is tisztelettel és
hálával emlékeznek meg róla.
Mint egyén, az erős meggyőződések harcos embere volt. Haladó elveiből
nem csinált titkot, felfogását nyíltan vallotta akkor is, ha nem volt visszhangja.
Ilyen lelkialkat mellett természetesen voltak szöges ellenfelei is. De nem volt
ellensége, mert önzetlenségét, mély szociális érzését az ellenfelek is elismerték.
Abban a szűkebb körben, ahol közszolgálata javát töltötte: a tanári testületben,
melegen érző és megértő kartársnak ismertük. Baráti körben a humornak, tréfának nemcsak élvezője, hanem igen sokszor szerzője is volt. Kirándulásokon,
meghitt társaságban nagy élvezetét találta a magyar zenében, és dalban.”
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A katedrát csak fél évre hagyta el: 1918 őszének nehéz időszakában a IV.
Országos Tanári Kongresszus kívánságára a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba rendelik, ahol a középiskolai ügyosztály személyi ügyeit intézi. Itt nevezik ki igazgatóvá, s így 1919 tavaszától mint tanári szolgálatra beosztott
igazgató dolgozik újra iskolánkban.
Pályájának fontos részét képezte tudományos munkássága. Eredményeit – a
számtalan vidéki lap mellett – 20 országos újságban és folyóiratban közölték.
Névjegyét elsősorban az orientalisztikában, a kínai és japán filológia kutatásában tette le. Cikkei és tanulmányai, csakúgy, mint műfordításai, a keletkutatás
fontos részét alkotják mind a mai napig.
Emellett nagy számban publikált pedagógiai, irodalomtörténeti, esztétikai
és nyelvészeti írásokat, tanulmányokat is. Alapítója volt – dr. Pintér Jenő irodalomtörténész, nyelvész, tankerületi főigazgató társaságában – a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, ahol évtizedeken át választmányi tag maradt.

Dr. Ágner Lajos
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27. Igazgatói portré: Gáldy Béla – az építő
Gáldy Béla nem volt irigylésre méltó helyzetben 1927 őszén. Nem lehetett
könnyű átvenni a stafétát dr. Morvay Győzőtől. Az alapítótól, aki negyed századon át állt az iskola élén, akinek szellemisége meghatározta az egész gimnázium életét. Nem is volt könnyű a váltás: először 1926 áprilisától 1927 februárjáig Vasady Balogh György, majd 1927 szeptemberéig Rácz Jenő állt az iskola
élén, megbízott igazgatóként. Végül 1927 őszén egy „idegen” került az Árpád
Gimnázium élére: Gajda Béla. Emberi és szakmai kvalitásai, valamint óriási
tapasztalata átsegítette a kezdeti nehézségeken, így újabb 15 évre jó kezekbe
került az iskola.
Gajda (a névmagyarosítói mozgalom keretében 1934-ben nevét Gáldyra
változtatta) Béla 43 évesen került iskolánk élére, de már ekkor óriási vezetői
tapasztalatokkal rendelkezett. A szerencsi születésű fiatalember 1907-ben szerezte meg magyar–latin szakos diplomáját a budapesti Tudományegyetemen.
1907 szeptemberétől az akkor alapított Kazánsebesi Állami Főgimnázium tanára. Ennek a túlnyomó többségében idegen ajkú – román és német – tanulók
által látogatott gimnáziumnak az igazgatója 1914-ben hadba vonulása kapcsán
az iskola vezetését Gajda Bélának adta át. 7 éves tanári tapasztalattal a háta
mögött helyettes igazgatóként önállóan kellett vezetnie az iskolát.
A fiatal igazgató óriási lendülettel vetette bele magát a munkába, vezetői feladatai mellett Kazánsebes városának tanácsnokaként közigazgatási teendőket
is ellátott, sőt felügyelő ellenőre volt egy 540 ágyas Kisegítő Vöröskereszt kórháznak is. A világháború végén több magas kitüntetésben részesült (többek
között a Ferenc József-rend lovagkeresztjét is megkapta). Négyéves igazgatói
munkájának leglátványosabb eredményeként a kazánsebesi gimnázium új épületet és berendezést kapott.
1918 augusztusában gróf Zichy János kultuszminiszter a Nagyváradi Állami
Leánygimnázium szervezésével, majd vezetésével bízta meg. A történelem e
viharos éveiben két éven át tudta életben tartani az iskolát, majd 1920 nyarán
kiutasították Románia területéről, és erőszakkal áttették a trianoni határon.
1920–27-ig a Békéscsabai Állami Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnázium
igazgatója. Ez az iskola elavult és célszerűtlen elhelyezése miatt már megszüntetésre volt kijelölve – Gajda Béla igazgató hathatós munkája nyomán azonban
a gimnázium új épületet kapott, így életben maradt. Munkájáért már ekkor miniszteri elismerésben részesült.
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1927 szeptemberében ilyen előélettel került az Árpád Gimnázium élére.
Óriási tapasztalattal vette át a felejthetetlen Morvay igazgató úr helyét, és lendületes munkával újabb, még nagyobb sikerekre vezette az iskolát.
Budapesten is sikerült elérnie azt, amit vidéki igazgatóként kétszer: új épületet emeltetni az általa vezetett gimnáziumnak. Csak azért vállalta a városi
bizottsági tagságot, hogy ezen a réven szerzett befolyással és összeköttetésekkel siettesse ügyünk megvalósítását. Negyed százados, sokszor reménytelennek
tűnő harc után Gáldy Béla új épületet emeltetett. A sors furcsa játéka, hogy
építő munkájának gyümölcseit egyszer sem élvezhette hosszabb időn át – néhány évvel az új épület felállítása után mindhárom gimnázium éléről távozott.
Gáldy Béla vezetői feladatainak ellátása mellett mindenkor részt vett a közéletben, társadalmi és kulturális egyesületek munkájában, valamint folyamatos
volt irodalmi munkássága is. Kazánsebesen, majd Békéscsabán is tagja volt a
városi képviselőtestületnek, Budapesten pedig 1935-től a székesfőváros törvényhatósági bizottságának.
1907-től 1914-ig szerkesztője volt a Szörénység című lapnak, főmunkatársa
a Temesvári Hírlapnak, 1920-tól 27-ig a Körösvidéknek. 1932-től 34-ig főszerkesztője az Új Magyar Vetés című ifjúsági lapnak, majd a Könyvszemlének.
Több ifjúsági színdarabját adták elő, cikkei és írásai egy sor lapban és folyóiratban jelentek meg.
A cserkészmozgalom aktív tagja volt, több éven át az Országos Intéző Bizottságban is részt vett. Az 1929-es angliai Jamboree-n egy csapat parancsnokaként működött.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 10 éven át alelnöke volt.
Akik ismerték, mégsem mint iskolaépítő igazgatót vagy a közéletben aktív szerepet vállaló személyiséget emlegették. Gáldy Béla mint ember hagyott mély
nyomokat kortársaiban. Még ma is élő tanítványai emberségét emelték ki elsőként, mint legfontosabb tulajdonságát. Önzetlen volt és segítőkész, csak tanítványainak és tanárainak élt, dolgozott. Pedig a sors nem volt kegyes hozzá:
súlyosan cukorbeteg lányát fájóan fiatalon ragadta el a halál. Ezt a csapást soha
nem tudta kiheverni.
A sors utolsó csapása halálában érte: Budapest ostroma alatt hunyt el, a családja egy fateknőben temette el a Déli pályaudvar mellett. Napokkal később
alkalmi sírja helyén egy óriási bombatölcsér tátongott. Gáldy Béla így ma is
jeltelen sírban nyugszik. Rokonai minden évben mécsest gyújtanak emlékére a
szomszédos téren. Több évtizedes, méltatlan „elhallgatása” után az Árpád
Gimnázium is tisztelettel örökíti meg iskolaépítő igazgatójának nevét.
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28. (Öreg)diákszemmel: dr. Tarlós István
Emlékezés a régi Árpád Reálgimnáziumban töltött éveimre (1930–1938)
Alig néhány héttel az I. világháborút lezáró trianoni „békeszerződés” aláírása után, 1920. július 10-én születtem Pakson, mely akkoriban falusi jellegű
község volt a Duna partján.
Ötéves koromban – ahogyan az illett a Duna mellett – megtanultam úszni,
hatéves koromban pedig megkezdtem elemi iskolás tanulmányaimat a helybéli
katolikus elemi iskolában. Osztálytársaim többsége nagyon vagy kevésbé szegény parasztgyerek volt. A tanítás kezdetben osztatlan jellegű volt, ami azt jelentette: egy tanteremben egy tanító tanította egyidejűleg az I. és a II. osztályt.
A mai napig is nagy tisztelettel és hálával, igaz szeretettel gondolok első tanítómra, Geyer Józsi bácsira. Szinte hihetetlen, milyen kiváló ember és kiváló
pedagógus volt, aki ilyen lehetetlen feltételek mellett is olyan szilárd alapú tudást és olyan alapvető, a későbbiek során a legnehezebb években is iránytűként
szolgáló erkölcsi tartást oltott belénk, ami alkalmassá tett bennünket a továbbtanulásra.
Akkoriban persze Pakson még nem volt gimnázium, ezért édesapám áthelyeztette magát a paksi postáról Budapestre, mert csak így biztosíthatta öcsém
és az én számomra a megfelelő továbbtanulás lehetőségét.
Így kerültünk Csillaghegyre 1929 nyarán, és az elemi iskola IV. osztályát
már a Lehel utcai iskolában végeztem
1930 szeptemberében az Árpád Reálgimnázium I. osztályos tanulója lettem.
Ez az intézet akkoriban nemcsak a III. kerületnek, hanem Szentendrétől a fővárosig terjedő vidéknek is – tehát mintegy százezer főnyi lakosságú területnek –
az egyetlen középiskolája volt.
Az iskola 1905 augusztusában költözött – korábbi, ideiglenesen otthont adó
épületéből – a Zsigmond utca 114. számú bérházba, s 1930 őszén is itt működött, egészen 1943-ig, amikor a jelenlegi helyére került. Az intézeti épület legfőbb szervi hibája az volt, hogy nem iskolának készült, hanem bérháznak. Ebből alakították át úgy, ahogy lehetett. A tantermek, a „tornacsarnok”, a könyvtári és a szertári helyiségek egyaránt keskenyek, alacsonyak, szűkek, túlzsúfoltak és sötétek voltak. Az iskolának nem volt udvara, az ún. „kerti rész” az épület háta mögötti domboldalt jelentette, mely a tanév nagy részében – agyagos,
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csúszós volta miatt – használhatatlan volt. Rendszeresen napokra, sőt gyakran
hetekre le kellett zárni a kijárati vasajtót a balesetveszély miatt.
A gondokat tovább fokozta az a tény, hogy az intézet tanulólétszáma a beköltözés (1905) óta az akkori kb. 350 főről 1930. őszéig 573 főre, illetve a magántanulókkal együtt 644 főre emelkedett.
Ilyen, szinte lehetetlen körülmények között tanítani, nevelni – méghozzá
ilyen magas színvonalon – csak olyan tanárok voltak képesek, akik nem kötelességnek, hanem hivatásnak tekintették munkájukat. 1930-ban Gajda (később
Gáldy) Béla igazgató úr volt az intézet vezetője. A tanári kar összesen 54 oktatóból állott. Igazgatónk és tanáraink – szinte kivétel nélkül – iskolai tevékenységük mellett széles körű és nagyon értékes társadalmi és irodalmi munkásságot is folytattak. Felkészültségükre és értékes iskolán kívüli tevékenységükre
csak néhány vázlatos, és távolról sem teljes körű példát szeretnék megemlíteni
azok közül, akik tanáraink voltak:
Gáldy (Gajda) Béla, igazgató és tanügyi főtanácsos:
Igazgatósági tagja az Országos Tanáregyesületnek, s az egyesület Budapesti
Tanári Körének alelnöke, a Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának tagja, kinevezett tagja a III. kerület Testnevelő Bizottságának és a Fiatalkorúak Felügyelő Bizottságának, ügyvezető alelnöke a III. Kerületi TVEnek.
Dr. Ajtai Ackermann Kálmán, r. k. hitoktatónk:
A Kis Hitterjesztő című ifjúsági lap felelős szerkesztője, a Zászlónk című
ifjúsági lap főszerkesztője, több történelmi tárgyú ifjúsági könyv szerzője, érseki tanácsos. Szaktárgyai: teológia, történelem, latin nyelv és irodalom.
Dr. Edelstein Bertalan, izraelita hitoktatónk:
A budai izraelita hitközség hivatalos lapjának szerkesztője, munkatársa az
ifjúsági bibliafordításnak, az Országos Rabbiképző Intézet tanára.
Dr. Budaméri Béla, matematika-fizika tanárunk és osztályfőnökünk:
A háború után a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban, majd a Központi Pedagógiai Tudományos Intézetben a középiskolai fizikatanárok továbbképzésének országos irányítója és összefogója, később a Semmelweis Orvostudományi Egyetem orvosfizikai tanszékének docensévé nevezték ki.
Barkász Lajos, rajztanárunk:
Az Országos Képzőművészeti Társulat törzstagja, választmányi és zsűritagja, a Rajztanárvizsgló Bizottság tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyesület és
a Szövetség Művészcsoport választmányi, a Magyar Rajztanárok Egyesülete
igazgatósági tagja. Kitüntetést nyert a Képzőművészeti Társulat különböző
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tárlatain és kiállításain, valamint a Műcsarnok több tárlatán. A Szépművészeti
Múzeum egy, Budapest székesfőváros két képét is megvásárolta.
Dr. Bíró Lajos Pál, magyar- és angoltanárunk:
Megírta a Nemzeti Színház történetét, Angol–magyar és Magyar–angol szótárat szerkesztett Willer József tanárunkkal együtt. Az Új magyar vetés című
ifjúsági lap szerkesztője, a háború utáni néhány évben tankerületi főigazgató.
Dr. Nagy Ferenc, latin–görög tanárunk:
Később áthelyezték az ELTE gyakorlógimnáziumába, majd az ELTE klaszszika-filológia tanszékének docensévé nevezték ki. Latin nyelvtankönyvet is írt.
(Fiam is az ő könyvéből tanult az Árpád Gimnáziumban).
Dr. Zayzon Sándor, történelemtanárunk:
A Magyar Cserkészszövetség Országos Bizottságának, az I. kerületi Intéző
Bizottságnak és Tiszti Vizsgáló Bizottságnak tagja, a 158. sz. Árpád Cserkészcsapat parancsnoka, később a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a
cserkészmozgalom ügyének országos irányítója.
Sokoldalú felkészültségének jellemző mutatója diplomáinak, illetve szaktárgyainak a száma is: teológia, történelem, földrajz, filozófia és közgazdaságtan.
Dr. Ágner Lajos, c. középiskolai igazgató:
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a DMKE választmányi tagja, a
Magyar Pedagógiai Társaság, a Magyar Keleti Társaság és a berlini Wa-DokuKui (német–japán) Társaság, a müncheni Orientalische Gesellschaft, a Magyar
Néprajzi Társaság tagja.
A kínai, japán filológia köréből való tárgyakkal foglalkozott, fordított.
Az intézet egyéb dolgozóira nézve nagyon sok szeretettel emlékezem Gombos Sanyi bácsira, az iskola pedellusára. Kisgyermekként sok finom tejet vásároltunk tőle tízóraira, szóbeli érettségim napján pedig vele ünnepeltem elsőként
a jelesre sikerült érettségimet a „Két Huszárban”. (Persze akkor már nem tejet
fogyasztottunk.)
Szinte pótmamánkként szeretett bennünket nyolc éven át Szémiller néni, aki
bizony sok felesleges szemetet is takarított utánunk, mégis megsiratott bennünket, amikor nyolc év után búcsút vettünk Tőle.
Drinóczy Józsi bácsira is szeretettel emlékezem, aki olyan ezermesterféle
volt az iskolában.
Az intézet 1930/31. tanévi tanulólétszáma – amint arról az előzőkben már
beszámoltam – beiratkozáskor 573 nyilvános tanuló és 71 magántanuló, vagyis
összesen 644 fő volt.
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A tanulók zöme magyar volt, de sok környékbeli sváb, és jó néhány pomázi
és Szentendre környéki szerb származású osztály- és iskolatársunk volt.
Akkoriban a statisztikai adatok a tanulók vallás szerinti megoszlását is kimutatták. 1930-ban az Árpád Reálgimnázium tanulóinak 61,1 %-a római katolikus, 17,8 %-a izraelita, 11,2 %-a református volt, 9,9 %-a pedig megoszlott a
görög katolikus, ág. h. evangélikus, görögkeleti és unitárius vallásúak között.
A szülők foglalkozása szerinti statisztikai adatok a következő képet mutatták: a tanulók 70,2 %-a alkalmazott, vagy nyugdíjas szülők gyermeke, 3,8 %-a
önálló gazdáé (vagyis parasztgyermek), 8,7 %-a önálló iparos (értsd kisiparos),
7,7 %-a önálló kereskedő (értsd kiskereskedő vagy szatócs), 7,6 %-a pap, orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író vagy művész gyermeke volt, és csupán
2 %-a volt olyan tanuló, akinek szülője tőkés, járadékos vagy magánzó.
A fentiekből megállapítható: nemzetiségi és vallási szempontból olyan vegyes összetételű volt az iskola, hogy naponta megtapasztalhattuk: tulajdonképpen ezen az alapon nem lehet megkülönböztetni az embereket, a szociális öszszetétel pedig nem a szétválasztás, hanem az összetartozás érzését alakította ki
bennünk egymás iránt.
Éppen ezért nagyon rövid idő alatt megtanultuk: nem az a fontos és lényeges, ki magyar, sváb vagy szerb, az sem, hogy ki milyen vallású. A szülők foglalkozása sem számít (olyan hasonló volt az életvitelünk), egyedül az a fontos
és lényeges: ki egyenes, szorgalmas, segítőkész, igazságos, humánus gondolkodású, ki illeszkedik be igaz, jó barátként az osztály, az iskola közösségébe, és
ki nem.
Így tehát minden előfeltétel adott volt a kölcsönös megértéshez, a jó baráti
szellem kialakulásához, és ahhoz, hogy olyan kiváló szellemű és felkészültségű, hivatástudattól annyira áthatott tanárok, amilyenek a mi tanáraink voltak,
ténylegesen ki tudták alakítani, és mindannyiunkba bele tudták nevelni azt az
„árpádista szellemiséget”, amely életre szóló erkölcsi és szellemi útravalót jelentett valamennyiünknek.
Iskolánkban az 1924. évi XI. tc.-ben foglalt középiskolai reform 1930-ra
már elérte a VII. osztályt, és a következő 1931/32. tanévben már az iskola egészében, teljes mértékben érvénybe lépett az új tanítási terv.
Ennek megfelelően mi már az első naptól kezdve mindvégig az új, a korábbinál sokkal modernebb reálgimnáziumi tanterv alapján tanulhattunk.
Tanáraink kiváló érzékkel találták meg a helyes arányokat, az összhangot az
oktatás és az erkölcsi nevelés, a szellemi és a fizikai igénybevétel (a tanulás és
a sport), az oktatásban a segítés és az önálló gondolkodásra szoktatás között.
Nagyon sokat törődtek velünk.
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Sok lehetőséget biztosított iskolánk arra, hogy ki-ki azon a területen,
amelyhez érdeklődése, tehetsége alapján különösen vonzódott, tovább képezhesse magát. Nagyon sok rendkívüli tárgy (gyorsírás, angol és német társalgás,
fizikai gyakorlatok, különtorna, vívásoktatás stb.) között lehetett választani.
Részt vehetett bárki az iskolai cserkészcsapat, az iskolai zenekar, az énekkar,
az iskolai sportkör, az önképzőkör munkájában.
Ifjúsági színházi előadásokra, operaházi előadásokra, hangversenyekre, kiállításokra, tárlatokra lehetett kedvezményes (általában 50%-os) jegyeket váltani, kötelező ismeretterjesztő filmelőadások is voltak tanrendi órák alatt stb.
Iskolai tanulmányi kirándulások, a főváros egyes intézményeinek, gyártelepeinek látogatása, Csillagvizsgáló, Állatkert, Hajógyár, Jéggyár megtekintése
stb.
Minden évben az egész iskola gyaloglóversenyen vett részt. Cél: a hűvösvölgyi Nagy-rét volt.
Ugyancsak minden évben hagyományos hajókirándulás volt Leányfalura, a
váci Pokol-szigetre külön bérelt hajón.
Az országos tanulmányi versenyen is eredményesen részt vehettek az iskola
legjobb tanulói.
Az Árpád Reálgimnázium komoly hírnevet szerzett, elismert sportgimnáziumnak is számított.
A KISOK (Középiskolai Sportkörök Országos Központja) versenyeken a
legkülönbözőbb sportágakban (úszás, vízipóló, atlétika, futball, torna stb.) általában kiválóan szerepeltek az iskola tanulói. Úszásban és vízipólóban az országos hírnevű MAC (Magyar Atlétikai Club) bázisiskolájának számított az iskolánk. A budapesti KISOK-vízipóló-bajnokságot sorozatban nyerte az Árpád
Reálgimnázium csapata. Több országos KISOK-bajnokságot is nyertek az iskola sportolói atlétikában, és a futball csapat is szép eredményeket ért el a budapesti KISOK-bajnokságban.
Sok nemzetközi hírnevet szerzett élsportoló volt az Árpád reálgimnázium
tanulója. A teljesség igénye nélkül említenék néhány nevet, csak példaszerűen:
A régiek (a nálunk is korábbiak) közül: vitéz Hefty Frigyes, a hírneves tábori
pilóta (I. világháború alatt). Kehrling Béla, sokszoros teniszbajnokunk. Az
1930-as évek tanulói közül: Kánásy Gyula, ki még az iskola diákjaként a Los
Angeles-i olimpiai úszócsapat tagja; Tolnai József és Tarics Sándor a magyar
országos válogatott hírneves vízipólósai, utóbbi a 36-ban olimpiai bajnok magyar vízipóló-válogatott tagja; Dienes Gyula kétszeres főiskolai világbajnok
úszó, többszörös országos magyar bajnok, a világhírű Csík Ferenccel, Dr. Abay
Nemes Oszkárral és Lengyellel együtt nyert több alkalommal váltóúszásban
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országos magyar bajnokságot. Jakó Gáspár osztálytársunk többszörös KISOKországos bajnok volt atlétikában.
Nagy gondot fordított az iskola az erkölcsi nevelésre. Ez elsősorban a mindennapi iskolai életben, tanáraink példamutató magatartásában, velünk szemben megnyilvánuló szeretetteljes, igazságos, szigorú, mégis megértő viselkedésében nyilvánult meg. Tanáraink egymás kölcsönös megbecsülésére, egymás
segítésére, a szorgalmas munkára, az egyenességre, az adott szó szentségére, a
méltányosságra, igazságosságra, őszinteségre, becsületre, tisztességre, emberségre, hazafias érzésre, szociális érzékenységre, az alapvető természeti, emberi,
és erkölcsi normák feltétlen tiszteletben tartására neveltek bennünket nap mint
nap. És mindezt nem szólamokban, hanem jó példát mutatva, nem kampányszerűen, hanem az iskolai élet minden napjába, minden órájába szervesen beépítve; nem agresszívan, direkt módon, hanem közvetetten, tapintatosan tették.
Valójában észre sem vettük, hogy nevelnek bennünket; mondhatni észrevétlenül magunkba szívtuk, befogadtuk, és életre szólóan magunkévá tettük ezeket
az emberi együttéléshez és a teljes értékű emberi élethez elengedhetetlenül
szükséges természeti, emberi és erkölcsi alapelveket, normákat.
Tulajdonképpen így jutottunk el oda, amit felnőtt fejjel tudtunk és tudunk
csak igazán értékelni, és amit egymás között így hívunk: „árpádista szellemiség”.
Alighogy leérettségiztünk, egy évvel később, 1939. szeptember 1-jén kitört
a II. világháború, megkezdődtek az emberpróbáló, nehéz évek, évtizedek: Háború, zsidótörvények, Magyarország is belép a háborúba, katonai szolgálat
vagy munkaszolgálat, szolgálat hadműveleti területen, Don-kanyar, nyilasuralom, holokauszt, hadifogság, málenkij robot, svábok kitelepítése, Rákosi-világ,
1956-os forradalom, majd a Kádár-korszak. Ezek után következett a rendszerváltás.
Aki mindezt átélte, annak felesleges arról beszélni, mennyi szörnyűséget,
mennyi embertelenséget kellett átélni ezekben az időkben.
A túlélők azt is jól tudják, milyen nehéz volt ezekben a nehéz időkben „embernek” maradni. Nagyon sokszor volt kitéve szinte mindenki nagy kísértésnek.
„Csak egy kicsit” kellett volna megfeledkezni a becsületről, emberségről, „csak
egy kicsit” kellett volna „lazábban” értelmezni az emberi és az erkölcsi normákat (néha még a hatályos jogszabályokat is), és akkor látszólag könnyebbé vált
volna az illető élete. Ezekben a valóban nehéz pillanatokban azonban mindig
működésbe lépett az „árpádista szellemiség”.
És most – 81 évesen – végigtekintve az életemen, ismételten csak a legnagyobb tisztelettel és hálával tudok visszagondolni régi tanáraimra, akik megta-
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nítottak minket az ember, az alapvető természeti, emberi és erkölcsi normák
feltétlen tiszteletben tartására. Ezzel olyan szellemi és erkölcsi útravalóval bocsátottak el bennünket „alma materünkből”, ami életünk legnehezebb pillanataiban is iránytűként pontos eligazítást adott a helyes döntéshez.
Talán nem futottunk be olyan karriert, amit nyugodtabb életkörülmények
között esetleg elérhettünk volna, de nem is kellett szégyenkeznünk még egymás
előtt, sőt saját magunk előtt sem.
Mindenesetre – az 1944. és 1945. év kivételével – 63 éve minden évben –
az utóbbi időben már havonta – találkozunk, régi volt osztálytársak, és ápoljuk
régi, igaz barátságunkat. (Sajnos már egyre kevesebben vagyunk.)
Még arra is szeretném felhívni a figyelmet: sok olyan családot ismerek,
amelyek számára az Árpád Gimnázium – nyílván nem véletlenül – szinte második otthont jelent, a családnak annyi tagja volt az iskola tanulója. A mi családunk esetében például 14-en nemcsak rokonok vagyunk, hanem volt
„árpádista” iskolatársak is.
Befejezésül – akár a naivitás esetleges vádját is vállalva – nyomatékosan kifejezem azt a meggyőződésem, csak a teljes erkölcsi megújulás, az ember, továbbá az alapvető természeti, emberi és erkölcsi normák feltétlen tiszteletben
tartásának a lehető legteljesebb megvalósítása, valamint – legalább a leglényegesebb, a nemzet egészét vagy túlnyomó részét érintő kérdésekben – a nemzeti
összefogás megteremtése a záloga hazánk felemelkedésének, valamennyiönk
jobb, szebb, tartalmasabb és teljesebb életének.
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29. Új épület: álomból valóság
Az 1930-as évek elején úgy tűnt, a vasgerendákkal alátámasztott, düledező
épület ügyében tényleges előrelépés talán már sohasem történik. A legsürgősebb tatarozási munkákra minden évben jutott egy kevés pénz. Fontos és még
fontosabb emberek jöttek, hümmögtek, bólogattak, és elismerték: a helyzet
tarthatatlan, az új épület emelése indokolt. Többen a Parlamentben is fölszólaltak az ügyben – már ez sem volt kuriózum. Történni azonban továbbra sem
történt semmi.
Aztán 1934. október 17-én a „soros” III. kerületi küldöttség látogatása alkalmával Hóman Bálint miniszter kijelentette:
„Az állami beruházások során a kultusztárca szükséges építkezései közül
elsőnek az Árpád Reálgimnázium új épülete állíttassék fel!” – egy újabb reménysugár, de hát ezekből az eltelt évtizedek alatt már annyi, de annyi volt...
Végül 1936-ban „robbant a bomba”:
„A nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztérium az iskola új épületének létesítésére a három év alatt folyósítandó építési költségek első évi részleteként beállított az 1936/37-iki állami költségvetésbe 300.000 Pengőt”. Beindult a gépezet. Az építési telek kérdése már 1913-ban megoldódott, hiszen a
főváros 2420 négyszögölnyi telket ajánlott fel. Az Értesítő már a jövőbe néz:
„A székesfőváros az említett telektömbből mintegy 1900 négyszögölnyi területet átenged az épület céljaira, a többit pedig parkká alakítja át az iskola épülete előtt, s ott egy fasorokkal szegélyezett bejáratot létesít a telek mellett, a
Pacsirtamező út felé, az ún. Királyhegyen létesítendő nagyobb parkhoz, ahol
egy nagyobb szabású római amfiteátrum maradványait ássák ki, úgy, hogy új
épületünk minden oldalról szabadon, igen szép és egészséges környezetben fog
állani.”
1937 júniusában szeptember 11-i határidővel országos tervpályázatot írtak
ki az új épületre. Végül 77 tervező 80 pályamunkája érkezett be. Az eredményhirdetésre december 3-án került sor. Az első díjat és az ezzel járó 1000 pengőt
négy pályázat nyerte el:
Halász Jenő és Dobl Géza, Hidasi Lajos és Pap Imre, Schall József, valamint Wanner János munkái.
Második (500 pengő) és harmadik (200 pengő) díjban 9-9 pályázó részesült,
további 7 pályázó dicséretet kapott. Az első díjasok közül a zsűri kivitelre a
Hidasi–Pap-féle pályázatot fogadta el.
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A sajtó természetesen komoly figyelmet szentelt az ügynek. A Magyar
Közgazdaság egy héttel az eredményhirdetés után közölte a díjnyertesek névsorát, majd fél évvel az építkezés megkezdése előtt, 1938. március 24-én „Nyolcszázezer pengőt irányoztak elő az óbudai Árpád Gimnázium építésére. Hidasi
Lajos és Pap Imre építészek nagy feladata” címmel közölt cikket. Az írás komoly elvárásokat fogalmaz meg:
„A Zápor, Viador, Nagyszombat és Szőlő utcák által határolt területen,
23.800 légköbméter terjedelemben, kétemeletes magasságban és egész modern
stílusban épül meg, a modern iskolaépítés minden követelményének megfelelő,
a helyiségeknek levegőt és napfényt nyújtó legújabb iskola. Már a pályázat előírása is az volt, hogy ez az iskola, úgy külső megjelenési formájában, mint belső berendezésében a legtökéletesebb építészeti alkotások egyike legyen. Az
építkezési költségekre – értesülésünk szerint – 800.000 pengőt irányoztak elő.
A kultuszminisztériumnak az a terve, hogy az őszi hónapokra az építkezés befejezést nyerjen.”
Az építkezés 1938. szeptember 19-én kezdődött meg. Az első jelképes kapavágást az iskola igazgatója, Gáldy Béla tette meg szeptember 22-én. Az építkezés Hesz Lajos fővállalkozó irányítása alatt zajlott.
Az Árpád Gimnázium révbe ért.

Az építkezés 1938-ban
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30. Hidasi Lajos építész az új iskoláról
Egy héttel az építkezés megkezdése előtt a Budai Napló megkérte Hidasi
Lajost, tájékoztassa az olvasóközönséget az új gimnázium terveiről. A lapban a
következő cikk jelent meg:
LÉGVÉDELMI ÓVÓHELYEK IS LESZNEK AZ ÓBUDAI
ÚJ ÁRPÁD-GIMNÁZIUMBAN
900.000 PENGŐBE KERÜL AZ ÉPITKEZÉS – A FŐVÁROS
LEGMODERNEBB ÉS LEGSZEBB INTÉZETE LESZ
AZ ÚJ ISKOLAÉPÜLET
A főváros magasépítési bizottsága hétfőn egyhangú határozattal megadta az
engedélyt az óbudai Árpád-gimnázium felépítéséhez, és ezzel végre dűlőre juttatta ezt a régóta vajúdó ügyet. Kulturális és építészeti szempontból egyaránt
nagy jelentőségű ez a döntés: nemcsak azért, mert a régi gimnázium iskolai
célokra alkalmatlan, szűk helyiségével már rég nem felelt meg rendeltetésének,
hanem főként azért, mert a kultusztárca dicséretes megértéssel olyan költségvetési keretet biztosított, amely lehetővé teszi a korszerű követelményeknek mindenben megfelelő középiskola létesítését. A Budai Napló állandóan napirenden
tartotta az új óbudai gimnázium ügyét, éppen ezért elégtétellel és örömmel
vesszük tudomásul a bizottság döntését.
Az épületre a főváros tavaly hirdette meg a pályázatot, amelyen az egyik első díjat Hidasi Lajos, a magyar mérnöki rend egyik legképzettebb tagja nyerte
meg, és ezen az alapon ő kapta meg a megbízást is az építkezésre. A Budai
Napló munkatársa most, hogy az építkezés elindítása küszöbön áll, megkérte
Hidas Lajost, tájékoztassa olvasóközönségünket az új gimnázium terveiről.
– Az új gimnázium a Nagyszombat, Zápor, Szőlő és Viador utcák által határolt hatalmas telken épül – adta meg készséggel a felvilágosítást Hidasi Lajos. – A mintegy 1800-1900 négyszögölnyi telket a főváros ajánlotta fel teljesen ingyen, de azzal a kikötéssel, hogy az kizárólag a gimnázium új épületének
céljaira használható fel. Az épület három részre tagolódik: egy háromemeletű,
egy kétemeletű és egy egyemeletű részre. A háromemeletű főhomlokzat a
Nagyszombat utcára, a kétemeletű a Zápor utcára kerül, míg a Viador utcai
részen az egyemeletű igazgatói lakás és rajzterem épül.
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Az épület külső formájában a korszerűségnek megfelelő, egyszerű stílusra
törekedtem. Összhangzatos tömeghatást juttatni érvényre, minél kevesebb külső
díszítés nélkül. Mindössze annyi engedménnyel, hogy ott, ahol a két főhomlokzat egybekapcsolódik, egy merőleges, hosszú sarksávon művészi domborműveket helyezünk el. Érdekes mozzanatokat ábrázolnak a hun-magyar regeidőből
és Árpád fejedelem etelközi tartózkodásából. Ennek kivitelére egyik kiváló
szobrászművészünk kap majd megbízást.
A stílus egyszerűségét és hatását eredményesen biztosítja a travertin kőburkolat alkalmazása. Ezekkel rakjuk ki, illetve borítjuk be a főhomlokzat feleit. A
halványsárga színű kövek erre a célra igen alkalmasak.
– Az iskola belső elrendezésére vonatkozóan a következőket mondja Hidasi
Lajos:
– Az épületben összesen tizenhat nagy tanterem lesz. Mindegyik tíz méter
hosszú és hat méter harminc centiméter széles. Hatvan-hetven tanuló számára
van bennük kényelmes férőhely. Ezeken kívül természetesen célszerű elhelyezést nyernek a többi termek is: a fizikai és kémiai előadók közös munkateremmel, könyvtárhelyiségek, tanári szoba, szülői értekező, ifjúsági, cserkésztermek, napközi otthon a bejáró tanulók részére, és végül lakások a gépész, altisztek s a portás számára.
Újításszámba megy a két hatalmas tornaterem kiképzése és elrendezése.
Mind a kettő huszonnégyszer tizenkét méter nagyságban épül, és egybenyitható. Az egyik tornateremnek különleges rendeltetése is lesz. Költségkímélés
miatt ugyanis a gimnázium nem kap dísztermet. Ezt fogja pótolni az egyik tornaterem, amely így ünnepélyek, ülések rendezésére is alkalmas lesz. Továbbá
arra való tekintettel, hogy itt a közelben nincs templom, a tornatermet istentiszteletek tartására is alkalmassá tesszük. A tornatermeket külön szárnyon helyezzük el. Itt igyekeztünk mindent kihozni, amit a korszerű követelmények
egészségügyi szempontból csak megkívánnak. Ennek megfelelően oldottuk
meg a szellőztetés és a napfény besugárzásának minél teljesebbé tételét. Ezt a
célt a négy sorban egymás fölött elhelyezett hosszúkás, keskeny formájú ablakok biztosítják, amelyeken a levegő és a napfény akadálytalanabbul áramlik át.
A tornatermek mindegyikének kilenc sorban összesen harminchat utcára néző
ablaka van és ugyanannyi az utcára néző homlokzaton is. Az udvarra egy-egy
3-400 személy elhelyezésére alkalmas terasz kerül, ahonnan a tornaünnepélyek
szemlélhetők lesznek.
Gondoskodás történt légvédelmi óvóhely létesítéséről is. Ez az alagsor alá
kerül, mintegy négyméternyi mélységben. Hatvan négyzetméter a területe, be-
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tonfalakkal és betonmennyezettel. De nemcsak óvóhelyül fog szolgálni, hanem
légvédelmi oktatás céljaira is az ifjúság számára.
Az épületre – fejezte be világosítását Hidasi Lajos – 900.000 pengő van
előirányozva, amiben a belső berendezések és felszerelések költségei nincsenek
benne. Az összes munkák ki vannak már adva, csupán miniszteri jóváhagyásukat várják, amelynek leérkezése napok kérdése. Épp ezért a földmunkálatokat
még ezen a héten megkezdjük. Óbudán igen sok a történelmi emlék. Itt is végeztettünk kutatásokat, de ezek nem vezettek eredményre. Annál becsesebb volt
azonban a talajkutatást végző bizottságnak az a megállapítása, hogy az egész
telektömb talajvízmentes, és így ez a körülmény is siettetni fogja a munkálatok
gyorsabb befejezését. Megvan a remény, hogy a munka sima lefolyású lesz, és
az új gimnáziumot jövő év szeptemberére átadhatjuk rendeltetésének.”
Hidasi Lajos egy évet tévedett – de a több évtizedes reménytelen várakozás
után ez már igazán nem sokat számított.

Az új épület 1940-ben
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31. Költözünk!
Az 1938. szeptember 19-én megkezdődött építkezés Hesz Lajos fővállalkozó irányításával zajlott. Nagy segítséget jelentett Ottó László minisztériumi
tanácsos, a minisztérium szakmegbízottja, aki az építkezés szerteágazó adminisztrációja mellett minden műszaki kérdésben is segítő kezet nyújtott.
Az új épület régi hagyományok szerinti bokrétaünnepélyét 1939. április 1jén tartották, ekkorra került tető alá a főépület. A legtovább, 1940 júniusáig, a
kőfaragó munka húzódott el.
1939. november 9-én az igazgató átköltözött új lakásába. Az iskola átköltöztetésére 1940. április 12-én, 13-án és 15-én került sor. A munkából a diákok
is kivették a részüket. 1940. április 15-én két ünnepélyre is sor került. Először a
régi iskolaépülettől vettek ünnepélyes búcsút: Szecsődy Gyula VII. osztályos
tanuló szavalata után Gáldy igazgató úr tartott beszédet, majd az énekkar szerepelt. Végül az iskola – az épület és az udvar – bejárása következett a hősi
emléktábla előtti elvonulással. A diákság énekszóval vonult át az új épületbe,
ahol rögtön „beköszöntő ünnepélyt” tartottak: az udvaron felállított ifjúsághoz
az igazgató beszélt, majd a Himnusz eléneklése után minden osztály az új helyére vonult. Új életet kezdtünk.
Az új épület
Normális esetben csak azért lenne szükség az új épület leírására, hogy az
idegenek is megismerhessék „otthonunkat”. A mi esetünk azonban a legkevésbé sem normális: lassan fél évszázada nem ismerjük saját épületünket, csak
annak egy részét. És az se a mienk – albérlők vagyunk a saját otthonunkban!
Az új épületet nem sokáig élvezhettük háborítatlanul: jött a háború, majd Budapest ostroma. A súlyos károkat a tulajdonosok lelkesedésével igyekeztünk
helyreállítani, hogy aztán már 1951-ben át kelljen adnunk az épület egy részét.
E folyamat szomorú végeredménye mai helyzetünk, a Szőlő utcai „áldást” is
beleértve.
Kevesen vannak hát a „kiváltságosok”, akik az egész épületet ismerik, akik
tudják, mi hol volt. És annál többen vannak, akik már a „csonka épületbe” jártak – nekik különösen érdekes lehet az eredeti állapotok bemutatása. Az örök
optimisták számára pedig egy gyönyörű jövőkép lehet – ha majd egyszer...
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Íme, az 1938/39-es Értesítő leírása az új épületről:
„A székesfőváros közönsége 1936. június 24-én 314.811/1936. III. számú
közgyűlési határozatával a III. ker. Nagyszombat utca – Zápor utca – Viador
utca és Szőlő utcáktól határolt telektömbből kb. 1804 négyszögöl (6400 m²)
kiterjedésű s mintegy 200.000 P értékű telket adományozott új épületünk céljaira. E telek mellett a Szőlő utca és Pacsirtamező utca között egy nagy kiterjedésű római amfiteátrum romjai vannak feltárás alatt. Az iskola telke egyébként
minden oldaláról szabad és utcával határolt, s így a különböző rendeltetésű
helyiségek: rajzterem, előadótermek, tornatermek, lakások és egyéb helyiségek
megfelelően voltak tájolhatók. A telek nagysága is megfelelő, mert a beépített
részen és az előkerten kívül játszóudvar és atlétikai pálya céljaira mintegy 2500
négyzetméter, csaknem szabályos négyszögű terület marad szabadon, s e mellett az igazgatói lakás is kaphatott 300 négyzetméter területű kertet. A hegyek
tövében és a Dunától nem messze feküdvén az iskolatelek levegője is jó, csupán a Duna-parton lévő textilgyár a nemkívánatos szomszédság.
Az épület
A nagyjából L alaprajzú épület főhomlokzata a Nagyszombat utcára néz és
a kerület egyik legfontosabb útvonaláról, a Bécsi útról is jól érvényesül. A főhomlokzat háromemeletes épület tömbjéhez a keleti oldalon két földszintes
tornaterem-épület csatlakozik, nyugati oldaláról pedig a Zápor utcai fronton a
88 m hosszú, nagyrészt tantermeket magában foglaló, kétemeletes épületrész
van.
A Zápor utcai frontra merőleges a Viador utcában épült, s az igazgatói lakást, szolgalakást és a lakások fölött elhelyezett, északi világítású, nagy rajztermet magában foglaló egyemeletes magas épületszárny.
Az iskolaépület homlokzata minden felesleges dísztől mentes, sima kőburkolatú homlokzat, és egyetlen dísze a Nagyszombat és Zápor utcai legömbölyített sarkon elhelyezett hárommezős, mintegy 10 méter magas dombormű. A
dombormű a magyar mitológiából és őstörténetből vett három jelenetet ábrázol,
s Rumi-Rajky István szobrászművész értékes alkotása. Az utcai homlokzatok
burkolata fagyálló, tetszetős rétegződésű ún. travertin kőlap, udvari homlokzatain pedig világos színű nemes vakolat. Az épület nemes egyszerűsége, tömegeinek harmonikus elosztása, ablaksorainak nyugodt tagolása biztosítja monumentalitását. Alaprajzi beosztásáról a hivatalos bírálat ezeket mondja: »fő elrendezése célszerű, és azok közé tartozik, amelyeket az adott program esetében
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a leglogikusabbnak lehet tartani... Elrendezése eleve biztosítja az alaprajz tisztaságát és áttekinthetőségét«.
A főbejárat a Nagyszombat utca és Zápor utca sarkán, a széles Bécsi útra is
nézve az épület előtt levő park felől nyílik, melyen keresztül egy tágas szélfogóba, és azon túl a tornatermek előtt fekvő nagy előcsarnokba jutunk. Az aulaszerű előcsarnok hatalmas oszlopaival, déli oldalfalában elhelyezett, vízszintes
betonbordákkal elosztott, nagy ablakfelületeivel s nagyon jó térhatásával megragadó benyomást tesz. Az udvar felőli oldalán a ruhatár nyert elhelyezést,
mely az ünnepélyek közönsége számára szolgál. Az előcsarnokból külön lépcsőkar vezet a ruhatár mellett elhelyezett kis karzatra, ahonnan egyrészt az öltözők feletti nyitott teraszra, másrészt a tornatermekhez tartozó mellékhelyiségekbe jutunk. Az előcsarnokból nyílik a nagy tornaterem, egyszersmind díszteremül is szolgál. Területe 242 m², burkolata aszfaltba rakott parketta. A nagy
tornaterem déli oldalfala nagy, vízszintes tagozódású, egymástól vasbeton bordákkal elválasztott, üveg ablakfelület, melyen keresztül sok napfény és levegő
jut a terembe. Mennyezete kazettás mennyezet, melynek vasbeton bordái sötétre pácolt fával vannak burkolva, s a faburkolatú gerendák között levő kazettamezők fehér, sima vakolással vannak kiképezve. A nagy tornateremből annak
keleti oldalán egy 7 m széles és 5 m magas, falba tolható ajtó nyílik a második
tornaterembe, mely hosszával merőlegesen fekszik az első tornacsarnokra, területe 200 m², burkolata parafa linóleum. Ünnepélyek, előadások esetén a 7 m
széles ajtónak megfelelő szélességű színpadi dobogó állítható fel körfüggöny
háttérrel és megfelelő világítási lehetőségekkel. Az első tornaterem hossztengelyének folytatásában a második tornaterem keleti oldalfalán elzárható szárnyas oltár van ifjúsági istentiszteletek számára.
Az előcsarnok és a nagyobbik tornateremnek a játszóudvar felől eső oldala
mellett egy 2,50 m széles és 27,50 m hosszú folyosó vezet, mely a lépcsőházból jövő tanulókat az előcsarnok kikerülésével az öltözőkbe, mosdókba és a
tornatermekbe vezeti. Ebből a folyosóból nyílik két öltöző, egy mosdó és egy
zuhanyzóhelyiség, egy tanári szoba, egy szertár és a WC-csoport. Ugyancsak
ennek a folyosónak az előteréből, mely egyszersmind a főlépcsőház udvari előteréül is szolgál, közvetlenül jut a tanulóifjúság a játszóudvarra.
Az öltözők, mosdók és szertárak felett 214 m² alapterületű tetőterasz nyert
elhelyezést. E teraszra a már említett külön lépcsőn keresztül az előcsarnokból
lehet kijutni. A teraszról belátható az egész udvar, s így az udvaron tartandó
tornaünnepélyek alkalmával nézőtérül is szolgálhat, ezenkívül szabadtéri tanítás, rajzolás, sőt tornaórák céljára is jól felhasználható.
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Hálával említjük meg, hogy e terasz ötlete K. Kováts Gyula dr. min. osztályfőnök úrtól, a VKM középiskolai ügyosztályának vezetőjétől származik:
kivitelét is az ő gondos szorgalmazása tette lehetővé.
A széles szélfogón keresztül a főbejárat a főlépcsőházhoz vezet, mely főlépcsőház az alagsorból indulva a három emeletet köti össze.
1. Az alagsorban a következő helyiségek vannak: a 3 m széles és mintegy
60 m hosszú folyosó, lőtérré is ki van képezve 3 lőállással s a szükséges mellékhelyiségekkel. Ebből a folyosóból nyílik közvetve a gépész lakása (szoba,
konyha, kamra, fürdőszoba, előszoba), az altiszti és gépészlakáshoz tartozó két
pince, a gépész műhelye, a szénraktár, és vele kapcsolatban a kazánház és salakkamra. Ezen utóbbi helyiségek oly módon nyertek elhelyezést, hogy azok az
iskola alagsori folyosója felől csak szükség esetén közelíthetők meg, egyébként
közlekedésük – az iskola forgalmától függetlenítve – a Zápor utcai mellékbejáraton keresztül van biztosítva. Az alagsori folyosóból közvetlenül nyílnak: a
vöröskeresztes és napközi otthon, a négy cserkészhelyiség, egy kisebb hittanterem, a lőszerkamra, és ennek a folyosónak az északi végén kapcsolódik a Viador utcai épületszárny alagsori folyosója is. A Viador utcai szárny alagsorában
nyert elhelyezést a második altiszti lakás (szoba, konyha, kamra, fürdőszoba,
előszoba), az altiszti lakáshoz és a földszinten elhelyezett igazgatói lakáshoz
tartozó pincehelyiségek, a mosókonyha, mángorló, és szárító, ezekhez tartozó
WC-csoport és egy nagyobb raktárhelyiség. A Viador utcai épületszárny alagsori és földszinti helyiségei egyébként a Viador utcai lakásbejáraton keresztül is
megközelíthetők. E bejárat egyrészt az igazgatói lakás, másrészt az alagsori
szolgalakás és egyéb mellékhelyiségek megközelítésére szolgál. Az alagsori
lejárat folytatásaképpen lépcső vezet a lakások céljaira szolgáló légvédelmi
óvóhelyhez, mely az alagsori helyiségek alatt nyert elhelyezést megfelelő előtérrel és WC-kkel, és megfelelő menekülőaknákkal.
2. A földszintre vezető szélfogó előtér bal oldalán van a portás fülkéje, az
előcsarnokra és a főbejáratra irányuló kilátással, és közvetlen kapcsolattal a
földszinten elhelyezett, de az iskolaépülettől teljesen elkülönített portáslakással, melynek beosztása ugyanolyan, mint a már említett gépészlakásé. Az épület
Zápor utcai földszinti szárnyán nyert elhelyezést hét tanterem a hozzájuk tartozó WC-csoporttal, tanári WC-vel és melléklépcsőházzal. A Viador utcai földszinti szárnyon van az igazgató lakása: négy szoba, előszoba, hall, fürdőszoba,
gardrób, konyha, kamra, cselédszoba és WC, egy – az igazgató kertjére néző –
keleti fekvésű terasszal, melyről lépcsős lejárat vezet a kertbe. Az igazgatói
lakásnak az iskolaépülettel való közvetlen kapcsolata a gardróbon keresztül van
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biztosítva. A lakás szobái részben keletre, részben délre nyílnak, mellékhelyiségei pedig az északi oldalon fekszenek.
3. Az I. emeleten, az épület Nagyszombat utcai frontján nyertek elhelyezést
a tantestület helyiségei, elkülönítve az iskola forgalmának zajától, közvetlen
kapcsolattal a főlépcsőházzal. A középfolyosós rendszer utcai oldalán van az
igazgató fogadószobája, az igazgatóhelyettes irodája, a tanári tanácskozó, a
szülői értekező előszobája és a szülői értekező, udvari oldalán pedig a tantestületi WC-csoport mosdóval, történelmi-földrajzi szertár és az iskolaorvos rendelője. A három méter széles, kb. 24 m hosszú folyosó, melyből az említett helyiségek nyílnak, várócsarnokká van berendezve, és nagy üvegfalakkal van a főlépcsőháztól és az iskola forgalmától elválasztva.
A Zápor utcai oldalon nyertek elhelyezést a filológiai szertár, a tanári
könyvtár, a tanári könyvtáros dolgozószobája és öt tanterem, az udvari oldalon
a hozzájuk tartozó WC-csoport és melléklépcsőház. Ezen az emeleten, de a
Viador utcai oldalon van az északi világítású nagy rajzterem és a hozzá csatlakozó, az udvari oldalon fekvő rajztanári dolgozó és rajzszertár. A nagy rajzterem északi oldalfala padlótól a mennyezetig egy nagy üvegfelület, mely a mély
traktusú teremnek tökéletes világítást ad.
4. Az iskolaépület második emeletén, a Nagyszombat utcai szárnyon, az utcai oldalon van a természetrajz-kémiai előadóterem, emelkedő padsorokkal
megoldva, a padsorok mögött tolóajtóval elzárható vetítőhelyiséggel és vele
kapcsolatos sötétkamrával, az előadóteremhez csatlakozik az előkészítő, dolgozó, és már a Zápor utcai oldalra is átnyúló szertár. Az udvari oldalon van a természetrajz-kémiai közös munkaterem.
Ugyancsak a második emelet Zápor utcai oldalán nyert elhelyezést az ifjúsági könyvtár, a könyvtáros dolgozószobája és öt tanterem, s hasonlóképen az
első emeleti beosztáshoz, az udvar felé egy WC-csoport és a melléklépcsőház.
5. A Nagyszombat utcai épülettömb harmadik emeletén van a fizikai előadóterem, ugyancsak vetítő- és sötétkamrával, padok helyett emelkedően elhelyezett, páros munkaasztalokkal felszerelve, továbbá az előkészítő, és vele kapcsolatban a szertárhelyiség. Az udvar felé eső oldalon pedig az ének- és zeneterem nyert elhelyezést.
Az iskolaépület egyes helyiségeinek burkolata: a tantermekben hézagmentes padló, a lakásokban, igazgatói és tanári helyiségekben, fogadókban, könyvtárakban és szertárakban parketta, a folyosókon, előterekben és mellékhelyiségekben márványmozaik lapburkolat, a földszinti nagy előcsarnokban nagyméretű lapburkolat. A belépő oldalfalai a külső homlokzati kőburkolattal azonos
burkolatot nyertek. Mindazokban a helyiségekben, melyekbe hidegpadló került,
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a falak mentén 10 cm magas, fekete színű márványmozaik lábazat készült, nemesebb burkolatot nyertek az előcsarnok oszlopai és a rajzterem oszlopai is. Az
előcsarnokban zöldes színű márványburkolat készült, a rajzteremben pedig
fémszalagok között csiszolt, fekete színű műburkolat. A főlépcsőház, valamint
a főbejárat széles lépcsőfokainak fellépőlapja fehér, homloklapja fekete színű
műkő lapokkal van burkolva. E lépcsőfokok a főlépcsőházban a lépcsőkar két
oldalán lévő, fekete, csiszolt műkővel bevont, vasbeton gerendák között haladnak. A fekete, oldalsó gerendákra fehér fémből készített tetszetős lépcsőrács
van felszerelve, mely a lépcsőkar mindkét oldalán vezetve megóvja a lépcsőház
oldalfalának szennyeződését. A főlépcsőház tökéletes világítását egy 17 méter
magas és mintegy 8 méter széles, vasbeton bordákkal több mezőre osztott, hatalmas ablak biztosítja, a vasbeton bordák között ún. üvegbeton felületekkel.
Az épület minden szárnyának lefedése bádogfedéssel történt, mely bádogfedés
a legfelső emelet feletti, átlag 1,70 m magas padlástér fölött tűzmentesen impregnált tetőszerkezettel készült. Tekintettel arra, hogy az említett padlástér alacsony és zárt, annak levegőrétege a legfelső emeletsor felett jó hőszigetelő.
A tanulók ruhatárai az egyes osztályoknak a folyosó felőli falán, a vasbeton
pillérek közé beépített és rácsos ajtókkal lezárható ruhaszekrényekben vannak,
osztályonként elkülönítve.
Az egész épületnek központi melegvíz-fűtése van, a lakásokban és tornatermi mellékhelyiségekben melegvíz-szolgáltatással, és oly megoldással, hogy az
épület fűtése szakaszonként kikapcsolható legyen.
A tanulókkal közlendő hirdetések céljaira az igazgatói irodában leadó mikrofon-berendezés van, mely lehetővé teszi, hogy az igazgató az egyes osztályokkal külön-külön vagy együttesen kapcsolatba kerüljön.
Összegezve az elmondottakat, az épületben a következő helyiségek vannak:
16 tanterem, 2 tornaterem, 1 hittani és 1 görög ny. tanterem, 2 előadóterem,
2 előkészítő, 3 tanári dolgozó, 1 termr.-kémiai munkaterem, 1 énekterem, 1
Vöröskereszt-napközi otthon, 4 cserkészhelyiség, 1 rajzterem, 6 szertár, 2 tornatermi öltöző, 1 zuhanyozó és mosdó, 1 iskolaorvosi szoba, 1 igazgatói fogadó, 1 igh. iroda, 1 tanári tanácskozóterem, 1 szülői fogadó előszobával, 2
könyvtár, 1 portásfülke, 1 raktár, 6 WC-csoport, kazánház, gépészműhely,
szénraktár, előcsarnok karzattal, terasz. Lakások: igazgatói lakás 4 szoba, hall
stb., 2 altiszti lakás és egy lakás a gépész számára. A tervbe vett díszterem és
iskolai uszoda anyagi okokból egyelőre nem volt megvalósítható.
Közöljük végül néhány helyiség méreteit: a folyosók szélessége 3 m, a 6 kisebb tanterem szélessége 6,30 m, hosszúsága 9 m, a 10 nagyobb terem 6,30 m
széles és 11 m hosszú, a tantermek területe tehát 57, ill. 69 m². A nagyobb tor-
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naterem hossza 20,16 m, szélessége 12 m, területe 242 m², a kisebb tornaterem
szélessége 9,50 m, hosszúsága 20,61 m, területe 196 m². A rajzterem hossza
18,80 m, szélessége 8,36 m, területe 158 m², a fizikai és természetrajzi előadók
területe egyenként 82 m², a tanári tanácskozóé 94 m², a tanári és ifjúsági könyvtár a dolgozókkal együtt egyenként 78 m² területű, a cserkészek részére 4 helyiségben összesen 152 m² terület áll rendelkezésre.
Isten segített, ember fáradott, és immár állnak az új hajlék falai. Legyenek e
falak százados életű, megvíhatatlan bástyái az istenfélelemnek, a munkás és
áldozatos honszeretetnek, a tiszta erkölcsnek, a lélek, szellem és test összhangos kultúrájának! Legyen minden kő, amely beépült – egy főpapunk költői szavai szerint – a megütközésnek köve – befelé – minden alacsony és önző törekvéssel szemben. És legyen – kifelé – a botránkozásnak kősziklája ellenségeink
szemében. Legyen előttük lélekháborító jele a magyarság égre törő élni akarásának! Legyen hajléka ez épület az eltorzított és régi, gyönyörű formájába lelkeket sodró erővel visszavágyó, magyar életnek! Legyen a már derengő magyar éjszakában csillagnéző tornya a boldogabb magyar jövő diadalmas hajnalhasadásának! Legyen melengető bölcsője és kirepítő fészke a honalapító Árpád
vezérhez méltó, új magyar sasfiaknak! Legyen műhelye az örök biztatásnak,
kohója a soha nem csüggedő akarásnak, és homlokzatán íratlanul is lángbetűkkel égjen, s emelje a magasságba a szíveket a fordított dantei ige:
Ki itt belépsz, ne hagyj fel a reménnyel!
Isten áldása legyen az új hajlékon, annak építtetőjén, jelen és jövendő munkásain s tanulóseregének örökkön viruló virágoskertjén!
Addig álljon, míg a honnak áll!” – zárja az Értesítő ünnepi sorait.
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32. A II. világháború évei
A II. világháború időszakában egészen a német megszállásig, azaz az
1943/44. tanév hirtelen lezárásáig az iskolai élet, ha kisebb fennakadásokkal is,
de nagyobb megrázkódtatások nélkül, nyugodt keretek közt zajlott. Az 1930-as
évekre jellemző nagy politikai megmozdulások a háború kirobbanásával a háttérbe szorultak. Az 1940/41-es tanévben tartottak néhány ünnepséget a visszacsatolt területek tiszteletére, de ezeken túl látványos politikai megmozdulásokban a diákok nem vettek részt.
A tanév menetét természetesen többször is a háború alakította: 1939 szeptemberétől november elejéig osztott tanítás volt délelőtt és délután. 1940 nyarán a tanárok szabadságát függesztették fel néhány hétre, 1941. április 4–5-én a
húsvéti szünet előtt rendkívüli szünetet rendeltek el Teleki Pál miniszterelnök
április 3-i öngyilkosságát követően. Az 1941/42. tanévben tízszer kellett új
órarendet összeállítani. Az 1942/43. tanévben december 20-tól január 25-ig
szénszünetet kellett tartani, az 1943/44. tanév pedig csak november 3-án kezdődött el, és március 31-én a minisztérium az azonnali befejezését rendelte el.
Az iskola vezetőségében is komoly változások voltak. Az iskola igazgatója,
Gáldy Béla az 1941/42. tanévben súlyos betegsége miatt nem állhatott személyesen az iskola élén. Teendőit dr. Bíró Lajos Pál igazgatóhelyettes látta el az
egész év során. Gáldy Béla nyugdíjba vonulását követően pedig 1942. július 1jétől Kékesy János állt a gimnázium élén. Az új igazgató a lévai állami gimnázium éléről került iskolánkhoz, 25 éves matematika–fizika szakos tanári, valamint többéves vezetői tapasztalattal.
A tanári karon belül is nagy volt a mozgás. Ez elsősorban a gyakori áthelyezéseknek, elvezényléseknek volt a következménye. Katonai szolgálatra viszonylag kevés tanárt vittek el az 1943/44. tanév végéig (általában 3-4 fő volt
ilyen okkal távol a kb. 35 fős karból). Az állandóan változó tanári kar miatt
voltak osztályok, ahol egyetlen év alatt ugyanazt a tárgyat négyen is tanították...
Mindezek ellenére az oktatás színvonalát sikerült mindvégig magas szinten
megőrizni. Az egységes középiskolai rendszerre való fokozatos áttérés az
1942/43. tanévre befejeződött, ekkorra már mind a 8 évfolyam az új, egységes
gimnáziumi tanterv szerint tanult. A háborús évek alatt is történtek szakmai
újítások: így 1940-ben új tantárgyként megkezdődött az olasztanítás (az angol
helyett 2. idegen nyelvként az erre jelentkezőknek, az V. osztályban).
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Árpád-induló 1940-ből és …

kirándulócsoport az ismét magyarrá lett Kolozsváron
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Továbbá a VII. évfolyamon kísérleti jelleggel bevezették a triturkációs
nyelvtanulási rendszert: a tanulók egy része csak angolt (6 óra), másik része
csak németet, harmadik része az addigi módon mindkettőt tanulta (4 óra angol,
2 óra német). A szakmai munka magas színvonalát bizonyítják remek OKTVeredményeink is: 1940/41-ben Szűcs József, 1942/43-ban Schönpflug Ferenc
fizikából a 2. helyen végzett.
A háborús években az iskola igyekezett a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt
fektetni a diákok erkölcsi, lelki nevelésére. Így nagy sikernek könyvelhették el,
hogy 1941. január 12-én megtarthatták az első szentmisét az iskolában. Addig
az újlaki Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomába járt a katolikus ifjúság.
1940-ben aztán Lopos Gyula gyáros Hidas József építész tervei szerint elkészült, mozgó szárnyas oltárt adományozott az iskolának, így a Szentszék engedélyével a gimnázium aulájában lehetett megtartani a szentmiséket.
Az iskolai élet egyik kiemelkedő eseménye volt 1940 őszén az erdélyi kirándulás: 1940. október 22-én éjfélkor a polgári utazók számára is megnyitották az addig katonai igazgatás alatt álló visszacsatolt országrészeket. 1940. október 24-én reggel 7 órakor az Árpád Gimnázium 70 diákja 7 felnőtt kíséretében az ország első diákcsapataként útra kelt Erdély felé! A Nyugati pályaudvaron búcsúzóul az Erdélyi induló hangjai csendültek fel. Délben már Nagyváradon volt a csapat. Itt a peronon 3 kürtösünk díszjelére újra énekelni kezdtek,
amit az állomás közönsége lelkes ünnepléssel fogadott. Estére érkeztek meg
Kolozsvárra. Másnap délelőtt a Gábor Áron Egyetem megnyitóünnepségén és
Mátyás király szobrának koszorúzásán vettek részt. A nagy eseményen Magyarország teljes „vezérkara” megjelent, élükön Horthy Miklóssal. A kormányzó, a
királyi hercegek, a kormány és a törvényhozás tagjai, az erdélyi főurak és nagyasszonyok színpompás, díszmagyar ruhákban való felvonulása, a lelkes ünneplés feledhetetlen élményt jelentett valamennyi árpádos tanár és diák számára.
Egy különleges erdélyi ebéd elköltése után délután városnézést tartott a csapat.
Október 25-én továbbindultak Désre és Désaknára, ahol 60 méter mélyre leszállva csodálhatták meg a lenyűgöző sóbányákat: 300 méter hosszú és 45 méter magas csarnokokban gigászi sótömbök árválkodtak. A csapat éjszaka, zuhogó esőben érkezett meg Nagyváradra, a „lerongyolódott, de így is keménylelkű, történelmi levegőjű városba”. Másnap, október 26-án délelőtt városnézést tartottak. Feltűnő volt a sok üres szobortalapzat: mint kiderült, a kivonuló
románok vitték magukkal féltett szobraikat. Délután a pályaudvaron a kürtszóra
sorakozó és éneklő csoport felkeltette az utazóközönség figyelmét.
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Az iskola úszócsapata 1941-ben és …

az általuk (is) nyert serlegek
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Köztük volt József Ferenc királyi herceg is, aki odalépett hozzájuk, és elismerő hangon dicsérte meg a tanulók magatartását. Október 26-án este érkezett
haza a lelkes társaság – egy életre szóló élménnyel gazdagodva.
A diákélet, különböző körök és szakosztályok működése 1944-ig nagyobb
zavarok nélkül folyt. Az új iskolaépület biztosította a működési feltételeket a
hagyományos szervezetek számára: így a Mária Kongregáció, a Cserkészcsapat, az Ifjúsági Önképzőkör, az Ifjúsági Vöröskereszt, az Ifjúsági Segélyegylet
és a Sportkör számára. Ezek mellett új körök is alakultak, mint a Fényképező
kör és az Aero kör. Az ifjúsági előadások keretében évente több mint 30 alkalommal jutottak el a tanulók színházba, operába, kiállításokra.
A két legnépszerűbb szervezet természetesen továbbra is a Cserkészcsapat
és a Sportkör volt. A cserkészet a háborús években különösen fellendült. Az
iskolai csapat létszáma az öregcserkészekkel együtt megközelítette a 200 főt.
Nyaranta, ha kellett, légoltalmi szolgálatot teljesítettek, a tanév során pedig a
napi munka mellett az országos központnál is feladatokat láttak el, kirándultak,
rövidhullámú rádiózással, fényképészettel kísérleteztek, politikai megmozdulásokon vettek részt (politikusok fogadására vonultak ki, így Ciano olasz és Ribbentrop német külügyminiszter elé), de a cserkészversenyeken is megállták a
helyüket: így az 1942-es tavaszi országos kerékpárportyázáson az Árpád csapata lett az országos első!
Ennél már csak sportsikereink voltak nagyobbak. Az új épület tovább erősítette az iskola addig is híres sportéletét. 1940/41-ben 17 szakosztály működött
a Sportkörön belül, köztük olyan újak is, mint a birkózó-, vagy a bokszszakosztály.
Tornászaink 1940-től 3 éven át KISOK-bajnokok voltak két korcsoportban
is, 1943-ban a legidősebbek országos 2. helyezésig jutottak.
Úszóink tovább uralták a teljes budapesti mezőnyt: a KISOKbajnokságokon az Árpád rendszeresen több pontot szerzett, mint a 2. és 3. helyezettek összesen. 1943-ban a KISOK-válogatottat fölényesen verte úszócsapatunk 137,5:87,5 arányban. Ebben az évben 3 országos bajnoki címet is besöpörtünk!
Síelőink országosan ismertté váltak, miután a KISOK-bajnoki címek mellett több országos ifjúsági válogatottat is adtak.
A megváltozott körülményeinknek köszönhetően egy sor új sportágban is
bajnoki címeket szerzett az Árpád: új sikersportágunk lett az atlétika, ahol
1943-ban Menczer Gusztáv személyében országos bajnokot ünnepelhettünk a
200 méteres síkfutásban (23,2 sec). További KISOK-bajnokaink: kardcsapat
(1941), tenisz (Hérány Ferenc, 1942), gyeplabda (1943).
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Az iskolai sportélet és a háború összekapcsolódását jelzi az 1942 szeptemberében megkezdett heti 2x2 órás leventeképzés, melyben a III–VIII. osztályos
tanulók vettek részt.
Az 1943/44. tanévben a háború elérte az országot és az iskolát is: a tanév
csak november 3-án kezdődött, a tanulókat bevonták a légoltalmi szolgálatba,
többször volt az év közben riasztás, a tanítást többször félbe kellett szakítani.
Az OKTV-t és a legtöbb sportversenyt nem rendezték meg, a zilált tanév erősen próbára tette a tanárokat és a diákokat egyaránt. Végül 1944. március 31-én
rendelet érkezett a tanév azonnali befejezésére.
Az ország német megszállás alatt állt. Megkezdődött a hazai zsidók deportálása, az ország bombázása. Augusztusban a szovjetek átlépték a magyar határt. Szeptemberben új tanévet kellett kezdeni...
Az 1944/45. tanév október 2-án kezdődött. A nyitó értekezleten Kékesy János igazgató mellett 11 tanár jelent meg. A tanítást október 4-én 601 beírt tanulóval kezdte meg az iskola. A „berepülési veszély” miatt délután 2 és 6 óra
között zajlott a tanítás, redukált óraszámmal, egyes tantárgyak (ének, egészségtan) elhagyásával. Légitámadás esetén a 15 percnyi járásnál nem messzebb lakó
diákokat hazaküldték, a többieket a szomszédos óvóhelyekre kísérték. Kilenc
nap elteltével így is be kellett fejezni a tanítást az első hét évfolyamon. Az iskolában hadikórházat rendeztek be, a végzősök két tanteremben tanulhattak. Október végére ez a lehetőség is megszűnt. November 28-tól az udvaron egy német harckocsizó-alakulat állomásozott, mint lőszerpótló különítmény. Egy robbanás tönkre is tette a tornatermet. Decemberben 900 fős munkásszázadot szállásoltak el az épületben, továbbá élelmiszerraktárt alakítottak ki. December 27én kezdődött meg a környék lövetése. A német csapatok központi bázisa a
Schmidt-kastély volt. Kéthetes harcot követően a németeket bekerítették, akik
így az egyetlen megmaradt úton a Vár felé vonultak. Ezt követően a szovjet
csapatok 1945. január 16-án a Viador utcáig nyomultak. A gimnázium épületében állomásozó német csapat nagyobb része a Schmidt-kastély elestének hírére
elvonult.
A gimnázium épületéért folytatott döntő harc 1945. január 16-án éjszaka
kezdődött. Fűtés, víz, világítás már régen nem volt. Az első támadást a németek visszaverték. 17-én hajnalban újabb roham indult, a szovjeteknek ekkor
már sikerült elfoglalni az iskola alagsorát és az igazgatói lakást. A harc áttevődött az épületen belülre. Az igazgatói iroda és a tanári szoba előtt elkeseredett
kézigránátcsata folyt. A környező házakba menekülő németek négy napon át
tűz alatt tartották az iskolát. A Zápor utca elejére, a patika elé állított páncélos
az első emelet szintjét lőtte, a lövések hatására a tanári könyvtár táján az emelet
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leszakadt. A négynapos tűzharc után a szovjet csapatok támadása visszavonulásra kényszerítette a németeket. A gimnázium épületéért folytatott harc 1945.
január 21-én lezárult.
A tanítás a rommá lőtt iskolában március 19-én folytatódott, heti 24 órás tanítással, ismét redukált óraszámban. Az év eleji 601 tanulóból 350 jelent meg a
tanév folytatásakor.
Az újrakezdéskor a tanárok felé megfogalmazott utasítások szerint „ajánlatos bevezetni az írásbeli feleltetést is, véglegesen azonban ne ítéljük meg ezek
alapján a tanulót”. „A tanárok tartsák szem előtt azt az elvet, hogy tanítsunk, és
ne csak buktassunk.”
Miniszteri rendelet szerint a tanév hátralévő idejének legfontosabb nevelési
feladata minden iskola számára a „világnézeti áthangolás demokratikus szellemben”.
A tanári kar létszáma a tanév végére elérte a 24 főt, köztük 6 tanárnővel. Az
orosz nyelvet mint rendkívüli tárgyat már ebben az évben tanítani kellett, a
feladattal Vargyas Katalin „tanárúrnőt” bízták meg.
A július 14-én lezárult tanév végén mindazok, akik legalább három hónapot
jártak iskolába, megkapták bizonyítványukat, majd ezt követően az érettségi
vizsgák is rendben lezajlottak.
Újra béke volt.

Az épület a háború után
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33. Újjáépítés – az élet újraindul
A II. világháború évei, a német megszállás, az orosz bevonulás, Budapest
ostroma súlyos károkat okozott mindenütt. Ez alól nem lehetett kivétel az Árpád Gimnázium sem. A pusztítás számunkra kétszeresen is fájdalmas volt, hiszen csak 1940-ben foglaltuk el, kezdtük belakni új otthonunkat.
Az elszenvedett károk igen jelentősek voltak. A legsúlyosabb helyzet az iskola Zápor utcai oldalán alakult ki. A tantermek többsége használhatatlanná
vált: az ablakok kitörtek, a bútorzat súlyosan károsodott, a földszinti termek
válaszfalai eltűntek. A könyvtárak elpusztultak, állományukból alig maradt
meg valami. Ugyanez volt jellemző a szertárakra is: felszerelésük nagy része
elpusztult, a megmaradt darabokat elhordták.
Az iskola újjáépítése több évbe telt. Mire mindennel elkészültünk, már adhattuk is át az épület egy részét „magasabb célokra” – de erről majd később.
Az újjáépítésben természetesen mindenki részt vett. 1945-ben az egész ország lelkesen fogott hozzá egy igazán új élet, egy igazán önálló, szabad és demokratikus ország építéséhez. A néhány éven belül bekövetkező fordulatra a
többség nem számított. Őszinte volt a lelkesedés, teljes az összefogás – így volt
ez az Árpádban is. Tanárok, diákok, önkéntesek közösen kezdtek a romeltakarításba. A tantermek festése, mázolása is önerőből történt, ahogy a bútorok,
felszerelések javítása is. Egyszerűbb berendezési tárgyakat házilag fabrikáltak.
A Szabad Nép 1945. december 16-i cikke így írt erről:
„A III. kerületi Árpád Gimnáziumban szülők által közösen vett anyaggal és
építőmunkás papák irányítása alatt a diákok maguk építettek újjá három teljesen szétlőtt romos osztályt.”
Az újjáépítés mindenre kiterjedt: szekrényt, asztalt, széket, táblát barkácsoltak, termeket, folyosókat festettek, kapubejáratot, lépcsőfeljárót javítottak a
lelkes kezek. A legtöbb segítséget az iskolának a Goldberger Gyár és a Pamutipari Rt. nyújtotta.
A munkálatok szinte szimbolikus befejezéseként a 40-es évek legvégére
helyreállt a botanikus kert is. Közel 200 féle növény díszítette az iskolát – és
segítette a szemléltető oktatást. Mint annyi más a későbbiekben, ez is Karádi
Károly tanár úr munkáját dicsérte.
A tanítás az 1945/46-os tanévben az előírásoknak megfelelő időben kezdődött meg, és 12 osztállyal, a körülményekhez képest zökkenőmentesen folyt.
Már szeptember 1-jén megtartották az alakuló értekezletet, másnap megkezdték
a könyvtárak átvizsgálását az esetlegesen megmaradt fasiszta szellemű könyvek
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és sajtótermékek kiválogatása céljából. Sor került a háborús viharok miatt a
tanév végén elmaradt tanulók magánvizsgálatára is. A tanári kar közben szinte
naponta változott: leszerelt tanárok jelentkeztek szolgálatra, mások a hadifogságból tértek haza, megint másokat pedig ideiglenesen vagy véglegesen más
iskolába helyeztek át.
Sok gonddal és problémával megbirkózott az iskola, de egy erősebbnek bizonyult nála – a hideg. Pedig a diákok igyekeztek ebből is tréfát űzni, ha már
tenni ellene úgysem tudtak: volt, hogy egy egész osztály csokornyakkendőben
ült a teremben, a padokon egy-egy szál pici gyertya „kézmelegítőnek”, és hangosan skandálták: „Menjünk haza, menjünk haza, nem bírjuk a hideget!” Máskor a kevéske szén közé jó adag vadgesztenyét kevertek, minek következtében
hatalmas durrogások voltak. A legnagyobb ováció akkor volt, ha a vaskályha
ajtaja is kivágódott tőle... A fázós diákok „viccből” nemegyszer az amfiteátrumba vonultak ki – az órára érkező tanár csak üres termet, és a táblán egy rövid üzenetet talált... A diákok alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez:
a romos tantermekben vakolatcsatákat rendeztek, a fölpúposodott parkettájú,
jéghideg tornateremben mezítláb kosaraztak... Az öreg verklist pedig a nagyok
lefizették, hogy a kitört üvegű ablakok alatt hosszasan időzzön el zenemasinájával. Október 9-én 4 tanterembe szorult vissza az iskola – itt váltakozó osztályokkal zajlott a tanítás egészen november 27-ig, a szénszünet elrendeléséig.
Dr. Kemény Csaba, akkori VI. osztályos tanuló így emlékezett vissza ezekre a napokra 1977-ben, az iskola 75 éves Évkönyvében:
„Az osztályok helyreállítása, a romok eltakarítása mellett a másik legnagyobb problémánk a hideg tél volt. A nagy hideg mellett sem meleg ruhánk,
sem téli felöltőnk nemigen volt, sem tüzelője nem volt az iskolának. Ez természetesen akkor tipikus helyzet volt. Az Óbudai Szemle című újság arról számolt be, hogy a III. kerületi diákok télikabát híján kendőkbe bugyolálva jelennek meg az órákon, és a Gázgyár salakdombjára járnak kokszot guberálni. Nos,
mi meg az Árpád Gimnáziumban azt csináltuk, hogy szervezetten mindennap –
aki csak tehette – otthonról hoztunk egy-két darab fát vagy egy-két marék szenet. Ezzel tüzeltünk – ahogy tudtunk. Sálban, kabátban, bizony egyikünkmásikunk kendőkben, elrongyolt cipőkben (én emlékszem például, hogy nagynénémtől kapott női cipőben), rongyos kesztyűkben üldögéltünk a – mondjuk –
langyos, de inkább csak éppen elviselhetően hideg osztálytermekben az órákon.”
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A folyosó 1945-ben, majd …

az újjáépített épület 1950-ben
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A teljes szénszünet november 27-től március 6-ig tartott. Ekkor újra csak 4
tanteremben folytatódott a tanítás, majd egy hónap elteltével, április 8-án már
be lehetett költözni az ablaktalan termekbe...
Két túlzsúfolt osztályt párhuzamosítani kellett, így az osztályok száma 14-re
emelkedett. Ez nem is csoda, hiszen a tanév végére a beírt nyilvános tanulók
száma elérte a 640-et! A súlyosan lebombázott I. és II. kerületből sokan költöztek át a III. kerületbe, gyermekeiket pedig a széles környék egyetlen működő
középiskolájába íratták.
A hosszú szénszünet ellenére a tanórák időtartama a régi szokásoknak megfelelően 50 perces volt. Természetesen ilyen körülmények között szükségessé
vált a tananyag erős kiválogatása. A „redukált tantervet” a gondok ellenére is
sikerült volna július közepére befejezni, ám a tanév hirtelen – miniszteri rendeletre – június 19-én befejeződött.
A tanítás nyugodt menetét egyébként is nagyban hátráltatta a tanárok és tanulók leromlott egészségi állapota, elégtelen táplálkozása, valamint a taneszközök nagyarányú hiánya.
Ennél nagyobb gondot már csak a nevelői munka megfelelő ellátása jelentette. Erről érdemes Kékesy János igazgató beszámolóját idézni az 1945/46-os
Értesítőből:
„Az elmúlt iskolai év az ifjúság nevelése terén súlyos feladatokat rótt a tanárságra. Az erkölcsileg megingott, s a szülői befolyástól károsan érintett ifjúság eleinte nehezen tűrte az iskolai fegyelmet. Mindenáron a felnőttek szabadabb életét kívánta élni. Sajnos ez az óhaj azonban nem a komoly munka, a
kötelességteljesítés, hanem a szórakozás, a könnyelmű élet terén nyilvánult
meg. Elősegítette ezt egyik-másik tanulónak a felelősség nélküli feketeüzletekbe való bekapcsolódása is, amit valószínűleg az idézett elő, hogy a szülők közül többen kénytelenek voltak fiaikat az élelemnek vidékről való beszerzésébe
bekapcsolni. Szerencsére az ifjúság helyes érzékkel választotta meg a diákbizottság vezetőit, és ezek a tanári testülettel karöltve igyekeztek társaikat jobb
belátásra bírni.
Az ifjúság vallásos nevelése a személyi változások, valamint technikai akadályok miatt eleinte nehezen indult meg. Az év végére azonban minden baj
elsimult, s a tanév befejezte előtt egy hónappal a római katolikus tanulók részére a lelkigyakorlatot és a gyónást is sikerült megtartani. Sőt az utolsó hónapban
a kötelező diákmisére is mehetett az ifjúság.”
Ez a helyzet már nem sokáig maradt így – a változások gyorsan jöttek, és
alaposak voltak. Azért minden nehézség ellenére is 1945-ben az élet újraindult
– az Árpádban is.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Politikai harcok az iskolában

157

34. Politikai harcok az iskolában
1945-ben újrakezdték politikai tevékenységüket a régi, „hagyományos” pártok – kommunisták, szociáldemokraták, kisgazdák –, társadalmi szervezetek,
valamint sorra alakultak az új csoportosulások. Az emberek úgy érezték, szabadok, és szabadon dönthetnek az ország, valamint saját sorsukról.
Ez a sokszínűség volt jellemző az ifjúsági szervezetekre is, és akár akarták
a tanárok, akár nem, a politika újra fontos szereplővé vált az iskola falain belül
is. Az 1945/46-os Értesítő még csak a hagyományos egyesületek újjászervezéséről számol be – a korabeli politikai közhangulatot tökéletesen tükrözve – a
lehető legpozitívabb hangon. Így szól a 158. sz. Árpád cserkészcsapat újjáalakításáról 110 fővel, megemlékezik Karádi parancsnok hazatéréséről a hadifogságból. A csapat részt vett az iskola helyreállításában, több szociális megmozdulásban, tavasszal pedig már kirándulásokat is szerveztek.
Már a 45/46-os tanévben újjászervezték az intézeti Mária Kongregációt is,
mely kb. 80 fővel, havonta tartotta gyűléseit. Az Értesítő más ifjúsági szervezetet ekkor még nem említ – ami nem jelenti azt, hogy nem is volt... A korabeli
helyzetet a „másik oldalról” a gimnázium 75 éves Évkönyvében az iskola hajdani első DISZ-titkára, dr. Kemény Csaba így elevenítette fel:
„A párt politikájának megfelelően 1945-ben a valamit tenni, pontosabban
aktívan politizálni akaró antifasiszta diákok beléptünk a Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetségbe, a MADISZ-ba. Osztályonként diákbizottságokat választottunk, tehát diákönkormányzatot hoztunk létre. És ezt természetesen mi,
kommunista diákok kezdeményeztük. Annál is inkább tettük ezt, mert még a
Horthy-fasizmusból „átörökölt” angolbarát Cserkészszövetség és a katolikus
egyház irányítása alatt álló ún. „Mária Kongregáció” 1945 őszén már ismét
szervezkedésben volt az Árpád Gimnáziumban is.”
1948. március 15-én jött létre hazánkban a MINSZ, azaz a Magyar Ifjúság
Népi Szövetsége. Ez a szervezet öt ifjúsági rétegszervezetet tömörített, köztük
a középiskolás Diákszövetséget. Az országban a legelsők között alakult meg az
Árpád Gimnázium Diákszövetsége. Munkájára az egykori DISZ-titkár a 75
éves Évkönyv lapjain így emlékezik:
„1948–49-ben munkánkban az ideológiai és politikai munka kapott fő szerepet. Harc az illegális cserkészmozgalom ellen és a Mária Kongregáció teljes
szétveréséért; harc a fakultatív vallásoktatás bevezetéséért és a diákok körében
annak elfogadtatásáért; harcos politikai agitáció a Mindszenty-féle összeeskü-
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vésnek a diáktömegek előtti teljes leleplezése érdekében; agitáció a Népfront
mellett az 1949 márciusi választások során stb.”
A valós helyzet természetesen nem volt ennyire „harcos”, és a diákok sem
élték meg ezt a küzdelmet ilyen élesen. A végeredményt azonban ismerjük.
A fordulat éve – ahogy az ország életében, úgy az Árpád Gimnázium életében is – az 1948-as volt.
Addig minden a megszokott rendben zajlott: órarendi keretben folyt a hitoktatás, megtartották a lelkigyakorlatokat, a közös szentgyónásokat, a protestáns diákok részére a csendes napokat, és a rabbi is rendszeresen bejárt az iskolába.
A folyamat az ifjúsági szervezetek szétverésével kezdődött. A Magyar
Cserkészszövetség utolsó nyilvános megmozdulása 1948 nyarán a csillebérci
táboron való részvétele volt. Ekkor az „összetartást és barátságot” szimbolizálva közösen táboroztak a cserkészek és a frissen megalakult Úttörő-mozgalom
tagjai. E történelmi eseményen a 158. sz. Árpád cserkészcsapat egyes tagjai is
részt vehettek. A reggeli zászlófelvonásokon túl más közös programon a két
társaság nemigen vett részt. A magyar cserkészet szép csendesen illegalitásba
vonult…
Az 1948 februári tantestületi értekezlet előadója már az „új kor” szellemében beszélt. Előadását – stílszerűen – rövid politikai szemináriummal kezdte:
„A politikai életben három fontos esemény érdemel különös figyelmet: a fasiszta összeesküvés leleplezése gyökerében és szervezeti kiépítésében súlyos
csapást mért a reakcióra; gazdasági életünk jelentős intézkedése a bankok államosítása; Tito marsall látogatása a kis államok koalíciójának kialakulását teszi
lehetővé.”
Majd rátér a lényegre:
„az iskola és a demokrácia viszonyát főleg 3 tényező befolyásolja: az iskolában végzett munka, az ifjúsági szervezetek, valamint az iskola és az egyház
viszonya. […] Az ifjúsági szervezetek tekintetében két szempont az irányadó:
1. Ne pártpolitikai alapon álljanak 2. A legjobbak álljanak az élen, minőségi
alapon. […] Az egyház takarója alatt jelentkező demokráciaellenes jelenségeket is nyitott szemmel és figyelemmel kell kísérnie az igazgatónak és minden
tanárnak.”
A politikai események felgyorsultak, mint tudjuk, a „szemináriumi témák”
vonatkozásában is. A fasiszta összeesküvés leleplezéseként aposztrofált, a Kisgazdapárt vezetői és más nemkívánatos politikusok elleni hajtóvadászat sikeresen haladt; a bankok államosítása után a beszédet követő hónapban jöttek a 100
fő feletti vállalatok; a nagy barát, Tito és az ő Jugoszláviája pedig a nyárra már
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zord ellenség lett. Az 1948 szeptemberi tanévkezdésig a politikai fordulat kibontakozásának, a totális állam kialakításának további elemeit is megélhettük:
a szociáldemokraták szétverését, a leendő állampárt, az MDP megalakulását, az
iskolák államosítását, Mindszenty elhallgattatását, majd a megmaradt pártok
felszámolását.
1949 őszén megszűnt a kötelező vallásoktatás. A tantermek falairól egyik
napról a másikra eltűntek a keresztek, helyükre az új alkotmány szerinti címerek kerültek. Ezeket nevezték a diákok „zabos címernek”. Ez volt az utolsó év,
hogy a bizonyítványokban szerepelt a „hit- és erkölcstan” osztályzata. A következő tanév kezdetére így emlékszik vissza az egyik érintett diák: „1950-ben, az
őszi beiratkozást megelőzően mindenkinek egy barátságtalan helyiségbe kellett
mennie, egy különös bizottság elé, amely inkább a bíróság fogalmának felelt
meg. Hárman ültek a hittanra gyermekét beírató szülővel szemben. Kettő közülük ismeretlen felnőtt volt, a harmadik egy diák. Rá osztották azt a szerepet,
hogy lebeszélje a szülőket a hittanra beíratásról. Elérték, hogy osztályonként
egy-két tanuló maradjon, aki kitart a hittan mellett. Így aztán az összevont hittanóra az osztatlan tanyasi kisiskolák világára emlékeztetett, csakhogy a fiatalos vidámságot szinte drámai feszültség helyettesítette. Amíg a padsorok közt
lépkedő hitoktató igyekezett a képtelen feladatnak valami módon eleget tenni, a
katedrára az új igazgató telepedett, aki az új világot képviselve megsemmisítő
szigorral figyelte a hittanosokat. A félévi értesítőben már kihúzták a hittan tárgyat.”
Nagyot változott az élet két év alatt – az Árpádban is. Ez a fordulat – érthető módon – a tanári kar munkájára is kihatott, ami nem azt jelentette, hogy
egyik napról a másikra harcos kommunistákká váltak volna. Az egykori diákok
visszaemlékezései egyértelműen jelzik: régi tanáraik ugyanolyanok maradtak,
mint amilyenek voltak: emberségük, felkészültségük és nagy-nagy tapasztalatuk átsegítette őket e politikai viharokon.
Az iskola 1948/49-es tanévről szóló Értesítője már természetesen az új idők
szellemiségében jelenik meg: „Általában törekedtünk kialakítani azt a kedvező
nevelői légkört, melyet szocializmust építő népi demokráciánk a magyar pedagógusoktól elvár.”
Az 1948/49-es tanév során megemlékeztek a Szovjet filmhétről, a szakszervezetek 50 éves fennállásáról, a Komszomol 30 éves fennállásáról, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról, Sztálin 69. születésnapjáról, Lenin halálának
25. évfordulójáról, Budapest, majd az ország felszabadulásáról. Megtekintették
a Szovjet könyvkiállítást, a szakszervezeti kiállítást, a Komszomol-kiállítást, a
Tolsztoj-kiállítást, az orosz festők kiállítását, a „Micsurin a kertek varázslója”
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című filmet. A nagyszabású programok közül kiemelkedett továbbá az albán
diákküldöttség látogatása és a magyar–szovjet barátság hetek.
Mindemellett továbbra is fontos szerepet kapott az iskola életében a Diákszövetség, mely „Tanulj jobban!” mozgalmat indított, tanulóköröket és szakköröket szervezett. Az Értesítő szerint:
„Minden munkánkban, a különböző összejöveteleken arra törekedtünk,
hogy megismertessük a diákifjúságot népi demokráciánk legfontosabb kérdéseivel, a dolgozó nép harcaival. Diákjaink megértették, hogy a politikai kérdésekkel való helyes foglalkozás támogatja a szocialista jövőért harcoló nép
ügyét. A választási agitációs munkából az MDP oldalán kivettük részünket. Ezt
bizonyítja a Diákszövetségünket ért nagy kitüntetés, a Párt elismerő levele.
Ekkor a Márciusi Gárda sikeres agitációján keresztül megértette a diákság,
hogy a béke gondolata és az 5 éves terv az ő ügye. A szocialista Magyarországtól az ifjúság fogja a legtöbbet kapni: neki épülnek a szakiskolák, népi kollégiumok, sporttelepek, nyaralók, az ifjúságot várják az eddig nem is álmodott,
egyéb kedvezmények. A Diákszövetségben tudatosult, hogy a népi demokráciában lehet és érdemes tanulni.”
A politikai harc tehát eldőlt. 1950 elején pedig megkezdődött a közvetlen
politikai és szervezeti előkészítő munka az egységes magyar kommunista ifjúsági szervezet, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége létrehozása érdekében. 1950. június 17-én összeült a DISZ I. kongresszusa, és kiadta a jelszót: „Dolgozz, tanulj, harcolj, nevelj!” Ennek jegyében alakult meg az Árpád Gimnázium DISZszervezete is.
Természetesen mindez nem azt jelentette, hogy a diákság és az iskola élete
ettől kezdve egyet jelentett a szocializmus lázas építésével. Mint minden kornak, ennek is megvolt a maga politikai légköre, a diákélet azonban – ha megváltozott keretek között is – de aktívan folyt tovább, az árpádos hagyományokhoz hű színvonalon és eredményekkel.
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35. III. kerületi Állami Árpád Általános Iskola
1945-ben az oktatási reform keretei közt – mint láthattuk – a négy évfolyamos gimnázium került bevezetésre, így a már felvételt nyert első gimnazistákból egy csapásra ötödikes általános iskolások lettek.
A III. kerületi Állami Árpád Általános Iskola 1948. január 23-ig az Árpád
Gimnázium kebelébe tartozott, majd önálló általános iskola lett! Új osztályokat
nem indított, csak kimenő rendszerben tanított, így az 1949/50-es tanévben
szűnt meg. Az iskola vezetését mindvégig Koris Kálmán, a gimnázium igazgatóhelyettese, mint megbízott igazgató látta el. Az általános iskola az Árpád
Gimnázium épületében működött, tanárai is mind a gimnázium tanárai voltak.
Így diákjai mindvégig gimnazistáknak érezhették magukat, sokan itt is folytatták tanulmányaikat. Közéjük tartozott Steinbach Sándor is, aki így 1945-től
1953-ig volt árpádos diák. Következzenek hát egy árpádos általános iskolás
emlékei az alma materről:
Emlékek az Árpád Gimnáziumról – ötven év távlatából
1945 szeptemberében I. gimnáziumi osztályként indultunk. Már folyt a tanítás, amikor bevezették az általános iskolát, így lettünk V. osztályosak. A fölöttünk járó osztály maradt másodikos, ezért aztán amikor a folyosón vonultunk,
fennhangon mondogatták: „Itt jönnek a nagy ötödikesek!”
Hatvanan tömődtünk egy osztályban, osztályfőnökünk Szerető Géza tanár
úr volt. Az első órán úgy állította össze az osztálynévsort, hogy felszólított egy
gyereket, mondaná meg, melyik az ábécé első betűje? Megmondta: az A.
– Álljon föl az, akinek A-val kezdődik a neve!
A tanár úr fölírta. Egy másik gyerek mondta a következő betűt, azokat szintén beírta. Így ment végig a többi betűn. Ez volt az első gimnáziumi csalódásom: micsoda egy tanár, aki még az ábécét sem tudja.
Az osztály ablakai olajos papírral voltak beüvegezve, a Zápor utcai falon
belövés nyoma látszott.
Az osztályfőnök úr magyart, Budaméry Béla matematikát, Gajtkó István latint, Barkász Lajos rajzot, Cser Gusztáv éneket, Thorday Levente testnevelést
tanított.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

162

1940–1949 Változások évtizede

Ahogy jött a hidegebb idő, egyre jobban fáztunk. Központi fűtés nem volt,
az osztályokban kályhák álltak, amelyek nemigen adtak meleget. Szünetekben,
meg amíg a tanár be nem jött, vertük a padot, és ütemesen üvöltöttük:
„Szenet, üveget, nem bírjuk a hideget!”
Az első félév vége felé jött vissza Karádi tanár úr a hadifogságból, ő vette át
az osztályt, illetve a felét, mi lettünk az V. b. Negyvenöt telén rekordhosszúságú volt a szénszünet: december közepétől március elejéig tartott.
A dán és a svéd Vöröskereszt ebédet osztott annak, aki igényelte. Ez nagyon szép gesztus volt – mai szemmel. Akkor nemigen díjaztuk, főleg az egyhangúsága miatt: általában zöldségleves volt apróra vagdalt zöldségből – ezért
szecskalevesnek hívtuk –, valamint zabpehely egy karika felvágottal. Tudom,
hogy nem volt szép tőlünk, de mi dán(ta)konyhának hívtuk.
Év végén ünnepség volt az adományozók tiszteletére; Cser tanár úr betanította nekünk a dán és a svéd himnuszt, természetesen ékes dán és svéd nyelven.
Valószínűleg a nagylelkű ajándékozók ebből csak azt tudták megállapítani,
hogy mennyire hasonlít a magyar az ő anyanyelvükhöz.
Az igazgató úr, Kékesy János a Viador utcai fronton levő szolgálati lakásban lakott, időnként átvonult közöttünk, magas, kék öltönykabátos alakja tiszteletet parancsolt. Beszélni nemigen beszélt velünk.
Negyvenhat elején újjáéledt a 158. sz. Árpád cserkészcsapat, Karádi Károly
parancsnoksága alatt. Az otthonok a Zápor utcai alagsorban voltak. A legbelső
nagy terem falára Pintér Béla – Pintyő bá, a később nevessé lett építész – mesealakokból nagy falfestményt készített. Ez évekig, a Kandó beköltözéséig díszítette a termet.
Velünk és a később indulókkal kibővülve élénk cserkészélet folyt. Hetenként összejöttünk, őrs- és rajgyűlések voltak; évenként 2-3 többnapos kiránduláson vettünk részt, így ismertük meg a Pilist, Mátrát, Bükköt, Bakonyt, Vértest. 1947 nyarán Balatonszemesen, 1948-ban Apostagon táboroztunk.
Az iskolában sem unatkoztunk. Cser Gusztáv tanár úr énekkart szervezett, a
Szent Lujzá-sokkal (a Szentlélek tériekkel) közös növendékhangversenyeket
tartott az aulában. Ő egyébként nemegyszer kivitt minket az amfiteátrumba
focizni, a bírói síp egy furulya felső része volt. Gróf tanár úr a Kiskorona utcai
kultúrházban operalemezesteket rendezett. Ezeken az idősebb diákok eljátszottak 1-1 jelenetet, majd elsötétedett a terem és elhangzott ugyanez a jelenet az
operából. Egyikre jól emlékszem, a Bohéméletből hallottunk részleteket,
Rodolphe Sinkovits Imre volt.
Télen az udvaron a nagyok salakból arasz magasságú gátat raktak körbe, a
belső mezőt fellocsolták, a víz szépen megfagyott, és egy hatalmas jégpálya
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keletkezett. Volt zene lemezjátszóról, a fiúk nagy hólapáttal folyamatosan tisztították a jeget.
A pedellus a Farkas bácsi volt. Az I. emeleten egy rézharanggal csengetett,
olyan hangerővel, hogy az iskola legtávolabbi zugában is hallatszott, közelében
csak bedugott füllel lehetett kibírni. A fia is oda járt, Lupusznak hívtuk, a Darázs utcában laktak.
Tanáraink a 46/47-es tanévben:
Karádi Károly: természetrajz, földrajz
Bányai József: mennyiségtan
dr. Gajtkó István: latin, magyar, történelem
Cser Gusztáv: ének
Salca János: rajz, kereskedelmi gyakorlatok
Thorday Levente: testnevelés
Az 1947/48-as tanévben:
Karádi Károly: földrajz, ember élete
Bányai József: mennyiségtan
dr. Gajtkó István: magyar, történelem
Bihari Ferenc: latin
Berczeli István: fizika
dr. Beresztóczy György: gyorsírás
Ignácz Mihály: testnevelés
A katolikus hittant Barabás Ferenc tisztelendő úr tanította. Specialitása volt,
hogy ha valaki nem figyelt, azt a bőr tolltartójával úgy dobta meg, hogy üzembiztosan el is találta, majd a gyerekkel ki is hozatta. Az újlaki templomban a 9
órás volt a diákmise, arra az iskolából rendben vonult a diákság. Sokszorosított
szövegről, közösen mondtuk a mise részeit és a könyörgéseket.
Abban a kivételes helyzetben voltunk, hogy az általános iskola és a gimnázium azonos épületben volt, és nyolc éven keresztül egyazon osztályfőnökünk
lehetett. Karádi tanár úr mindegyikünkben mély nyomokat hagyott, nyilván
derűsebbeket is.
Előbb a derű. Amikor valami közmunka volt (ki kellett rakni az aulát, vagy
rendet csinálni a szertárban stb.) nem túlzottan várt önként jelentkezőkre, hanem közölte: „ A névsorban az első öt.”
A következő alkalommal a második öt, vagy ahány gyerek kellett. Nem lehetett sokat morogni, ez igazán igazságos megoldásnak látszott.
Amikor valaki jó jegyet akart, és szigorúan csak azt mondta el, ami a
könyvben állt, akkor barátilag ajánlotta, hogy az ismereteket a lexikonból is be
lehet szerezni.
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Amikor bejött az úttörő világ, bevezették azt a regulát, hogy nem tanár urat,
hanem tanár pajtást kellett (volna) mondani. No ezt nem minden tanár tette
magáévá; szegény Gombos Sándor tanár úr kénytelen volt tűrni, merthogy ő
volt az úttörőparancsnok. A pajtásozás nem is maradt sokáig divatban, mint
ahogy a hétosztályzatos rendszer sem.
Még két Karádi-emlék:
Talán 1949 nyarán volt, hogy a Nemzetközi Vásár lebontása után megszerzett egy csomó kis fenyőcsemetét, amelyek ott díszként szolgáltak. Megint csak
a névsorban a valahányadik társaság fogott egy kiskocsit, és megraktuk több
tucat kisfenyővel. A Városligettől a Nagyszombat utcáig szépen végigkocogtunk a városon, és az osztályfőnök úr irányításával elültettük a Zápor utcai saroktól kezdve végig a keskeny kerti sávon. Reggelente locsolni kellett, ami arra
is jó volt, hogy indokkal késhettünk az első óráról.
Nem biztos, hogy minden osztályfőnök megtette volna, amit a miénk megtett: amikor gondjaink voltak a matematikával, noha nem volt szakja, mégis
benn maradt tanítás után, és értelmi színvonalunknak megfelelő módon elmagyarázta a kétismeretlenes egyenletek megoldásának módozatait.
A meglehetősen romos gimnázium lassan jött rendbe. Mindenkinek kellett
újjáépítési hozzájárulást hozni otthonról, ez fejenként pár forint volt. Nyilván
nem ebből lehetett rendbe hozni az épületet.
A folyosók közepe táján deszkafal volt, rajta ajtóval. Két haszna volt e
megoldásnak: csak a belső részt kellett fűteni (az ablakok a főlépcső felől egyrétegűek voltak), ezenkívül a deszka résein kiválóan lehetett kukkolni, és a
kellő pillanatban szélsebesen befutni az osztályba, és „Jön, jön!” kiáltásokkal
tájékoztatni a népet.
Ignácz tanár úr – aki Iglói néven ismert futóatléta-edző volt – az MHK
mozgalom keretében (a fiatalabbak kedvéért: Munkára, harcra kész) talajtornagyakorlatot tanított be, amelyet több más iskola tanulóival nagy tornaünnepély
keretében adtunk elő a hűvösvölgyi Nagy-réten, a Cigánybáró indulójának vérpezsdítő hangjaira.
A nagy érvágás akkor állott be, amikor a „Gépipari” betelepült.
Az akkor már nyugdíjas Kékesy igazgató úr szolgálati lakását lebontották,
helyén, és az udvar egy jó részét elfoglalva egy igazán csúf, a szocreál legroszszabb fajtájából való stílusban máig is ott éktelenkedő épületet emeltek. Az
azóta is tartó társbérletből mi csak a helycsökkenést és a megjelenő lányokat
észleltük. Az utóbbiak hatása csak fokozódott, amikor már a gimnáziumban is
megjelentek I. c és II. c formájában. Eddig sem voltak üresek a szüneteink, de
ezután aztán végképp. Az akkor már nem igazgató Udvarhelyi tanár úr egy al-
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kalommal érthető formában fejezte ki véleményét egyik társunknak, mondván:
„én nem éhtem fiam, mit eszel azon a kis kuhucon?”"
A lányok ottléte megélénkítette a kulturális életet: egyik osztálytársunk –
Széll-Kádár József – színtársulatot hozott létre. Betanította Makarenkó Az új
ember kovácsa című regényének színpadi változatát, majd Molière Tartuffe-jét.
Mindkettőt óriási sikerrel vitte színre a Kiskorona utcai Művelődési házban. Ez
a társunk azután sokkal később rendező lett – Belgiumban.
1949 őszén indult el az orosz nyelv kötelező oktatása. Tanáraink nem sokkal azelőtt kezdhették el tanulni, mégis igen színvonalasan ment a tanítás. Két
csoportra oszlott az osztály a hatékonyabbá tétel érdekében, volt egy Cicerós és
egy Ubulos csoport. (Aki nem tudná, kit takar e két név, annak 1 forintért
megmondom.)
Csak jelzésként: fonetikát Scserbak orosz diákoknak írt tankönyvéből tanultunk, Gorkij Éjjeli menedékhelyéből pedig hosszú memoritereket kellett tudni.
Irodalmi szakkört vezetett Szabolcsi Miklós, aki novellapályázatot írt ki.
A tanulószoba vezetője Udvarhelyi tanár úr volt. Ebédet is kaptunk, az iskolán kívül, egy elég leromlott helyiségben. Alumíniumtányérban és evőeszközzel, nem valami fényes kosztok voltak. Nem túl kedves módon kissé átalakított
asztali imánk így hangzott:
„Édes Móric, légy vendégünk, edd meg, amit adtál nékünk.”
Természetesen ő is azt ette. („Móric” volt Guszti bácsi gúnyneve – L. Zs.)
Csak érdekesség: egy tavaszi napon eltűnt az alumíniumtányér, helyette
mintás porcelán jelent meg, az evőeszköz is rendes lett. Az ok: közeledett a
választás.
A diáksapka sötétkék „ködvágó” volt, viselését a bejáratnál szigorú tanári
szemek ellenőrizték. Aki a sarkon fordult be, annak csak a kanyar előtt kellett a
zsebéből előhúznia.
1951-52 táján jött egy fiatal magyartanárnő, Révész Mártonnné. Kellően
csinos volt, ennek megfelelően a fiútársadalom szerelmes volt belé, és csak
röviden Dunjuskának hívtuk. Ezt alighanem ő is tudta. Ahová ment volna órára, ott az osztály énekkel várta az akkor divatos „A folyónál áll Dunjuska” kezdetű orosz népdallal. Epekedésünk teljesen hiábavaló volt, a kegyelt személy
nem a diákok közül került ki.
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36. A négy évfolyamos Árpád Gimnázium
Az 1924-ben, az új középiskolai törvény alapján főgimnáziumból reálgimnáziummá, majd az 1934. évi XI. tc. alapján 8 évfolyamos gimnáziummá vált
iskola 1945-től fokozatosan 4 osztályos gimnáziummá alakult.
Az új típusú gimnáziumi rendszer működése a kezdetekben még alig tért el
a korábban megszokottól. Egyelőre megmaradt a hittan és a latin, a felsőbb
évfolyamokon pedig egyébként is a régi mederben jutottak el az érettségiig.
A helyreállítási munkákkal párhuzamosan újraindulhatott az elmélyültebb
szakmai, kulturális és diákélet. A rendkívüli tárgyak tanítása már a 46/47-es
tanévben újraindult, megint volt ábrázoló geometria, kémia, gyorsírás, vívás, és
ezeket az órákat több mint 100 diák látogatta. A következő tanévben pedig már
újra volt karének, rendkívüli rajz, és lehetett görög nyelvet is tanulni.
A 47/48-as tanévben természettani tanulmányi felügyelő tett látogatást az
iskolában. Dr. Öveges József – akinek (tan)könyvein, televíziós fizikakísérletein később generációk nőttek fel – az alábbi megállapításokat tette:
„A gimnázium jól felszerelt szertárral rendelkezik, tágas és világos előadóterem áll rendelkezésére. Decemberi látogatásomkor a szertárat már dicséretes
tanári és tanulói munkával rendbe hozottnak találtam, ugyanúgy az előadótermet is. A gimnázium fizika szertára és előadóterme olyan állapotban van, hogy
benne teljes értékű kísérletező fizikatanítás folytatható. […] Még fennáll az az
akadály, hogy téli időben a fizika-előadó nem fűthető.”
Az ifjúság nevelésében ekkor még a háborús kor szellemének elűzése, a militáns beidegződések helyett nyugodt, polgári stílus kialakítása volt a cél. A
46/47-es tanév elején az igazgató a következő szavakkal fordult a testülethez:
„Óvakodjunk sértő vagy gúnyolódó hang használatától. Az ifjúságot szoktatni kell a minden feszességet elkerülő udvariassághoz és polgári köszönésmódhoz, vigyázz! kiáltás és bokacsapkodás nélkül.”
Az 1945/46-os tanévet romeltakarítás, az épület újjáépítése, szénszünet és
sok más gond nehezítette, de mégis mindezek – no és persze a tanulás – mellett
jutott idő a diákélet újjászervezésére is.
A cserkészcsapat és a Mária Kongregáció újjászervezéséről már szóltunk.
Mellettük újraindult az Önképzőkör is. A tanév rövidsége ellenére is 5 rendes
gyűlést tartott – ezeken szépirodalmi, kritikai, természettudományi és zenei
tárgyú előadások hangzottak el. A nagy érdeklődésre való tekintettel később
külön zenei kör is alakult.
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A budapesti gimnáziumok közös szavalóversenyt hirdettek; ennek előkészítésére az Önképzőkör háziversenyt tartott. Ez alapján 6 tanuló indult a budapesti versenyen (köztük Sinkovits Imre is), ahol Várkonyi Péter (Magyarország
majdani külügyminisztere 1983–1989, majd washingtoni nagykövete 1989–
1990) Petőfi: A rab című versével 4. helyezést ért el.
Ebben az évben különösen fontossá vált a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt jótékonysági tevékenysége: országos gyűjtésekben vehetett részt, az iskola tanulóinak osztott pénzsegélyt, élelmiszer-, iskolaszer- és ruhacsomagokat.
Az Árpád Sportkör, ha csak 3 szakosztállyal is, de működött. Az úszószakosztály a régi hagyományokat folytatva egri vendégszereplése során a vízipólómérkőzést 7:2-re megnyerte (igaz, az úszóversenyt a Dobó István Gimnázium
nyerte 32:28 arányban...). A labdarúgócsapat a BLASZ (Budapesti Labdarúgó
Szövetség) által kiírt bajnokságban szerepelt, továbbá atlétika szakosztály is
működött.
Az 1947/48-as tanévben már újra a régi, színes és színvonalas diákélet zajlott a még romos falak között. 11 szakosztályban virágzott az önképzőköri
munka. Az irodalmi szavalóversenyt tartott, 1848-as pályázatot hirdetett a 100.
évforduló alkalmából, bérleti előadásokra járt. A természettudományi műanyag-előállítási kísérleteket végzett, tudományos intézményeket és gyárakat
látogatott. A képzőművészeti az iskola szépítésén fáradozott, kiállításokra járt.
Az Ifjúsági Vöröskereszt és az Ifjúsági Segítőegyesület közel 150 tanulót segélyezett. Igazi újdonság volt az Angol-amerikai Klub, ahol a nyelvtanulás mellett önálló, szemináriumszerű kutatómunka is folyt. A British Council lemezek,
könyvek, folyóiratok kölcsönzésével segített.
A Sportkör még egyszer, utoljára hozta a 30-as években megszokott vízi dicsőséget: az Árpád Gimnázium úszócsapata megnyerte Magyarország 1947/48.
évi Országos Középiskolai Úszóbajnokságának Vándordíját a pontversenyben
elért 1. helyezésével.
Az évtized végére a diákélet irányítását a Diákszövetség vette át. Szakítva
„a múlt átkos szellemével” megszűnt az Önképzőkör… Dr. Beresztóczy
György tanár úr megszervezte helyette az Irodalmi kört – ugyanazt, más néven... Klubdélutánokat, irodalmi délutánokat tartottak, vendégelőadókat hívtak,
egyetemi előadásokat hallgattak. Olvasták és megvitatták az irodalmi folyóiratok cikkeit, előadó- és szavalóképző tanfolyamot szerveztek.
Az iskolai élet fontos szereplőjévé vált a Kultúrgárda, mely az énekkarból,
a színjátszó csoportból és a népi tánccsoportból állt össze. Az ifjúsági ünnepélyek műsorát ők adták, valamint gyakran szerepeltek üzemekben, népünnepélyeken és más kerületi iskolákban.
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Szerető Géza tanár úr vezetésével Sakk-kör és Bélyegkör működött. A
sakk-kör 31 tagja tanfolyamokat szervezett, feladványokat fejtett, indultak budapesti és országos versenyeken. A bélyegkör 28 tagja a bélyegek cseréje mellett elméleti előadásokat tartott, és megnézte az őszi Bélyegkiállítást.
A Sportkör az 1947/48-as tanévben a hadifogságból hazatért Iglói (Ignácz)
Mihály tanár úr vezetésével kapott új erőre. Természetesen az atlétikai szakosztály érte el a legkiválóbb eredményeket, így a Diákszövetség 1948/49. évi országos bajnokságán Ajkai Ákos VIII. osztályos tanuló a 200 méteres síkfutás
bajnoka lett 22,9 másodperces eredménnyel, távolugrásban pedig 637 cm-el
ezüstérmet szerzett. A 4x100 méteres iskolai váltó országos negyedik lett.
Emellett zsinórlabda-, röplabda-, kosárlabda- és kézilabda-szakosztály is
működött, utóbbi kettő bejutott a Diákszövetség bajnokságának nyolcas döntőjébe is.
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Árpád Dolgozók Gimnáziuma
1947 szeptemberében az Árpád Gimnázium falai között már egyszerre 3 iskola is működött, ugyanis a gimnázium és az általános iskola mellett megnyitotta kapuit az Árpád Dolgozók Gimnáziuma.
A tovább tanulni szándékozó dolgozók számára a 47/48-as tanévben 3 előkészítő osztály és 1 ötödik osztály indult, utóbbi 23 tanulóval. A tanulni vágyó
dolgozók egy teljes tanév alatt két osztályt végezhettek el, egy téli és egy nyári
tanév során. A jelentkezőknek természetesen felvételi vizsgát kellett tenniük.
Az érdeklődés minden félévben egyre nagyobb volt az „új iskola” iránt – az
1948/49-es tanévet már közel 100 dolgozó-diák végezte el.
A dolgozók gimnáziumának legfőbb vonzereje – hasonlóan az Árpád Általános Iskolához – az volt, hogy a gimnázium épületében, a gimnázium tanárainak vezetésével működött. Az iskola szervezési és fejlesztési munkáját az Árpád Gimnázium élére 1947-ben kinevezett Udvarhelyi Ágoston igazgató mellett Salca János vezetőtanár, az általános iskola igazgatóhelyettese, valamint
két kerületi elöljáró, Nezvál Ferenc és Polónyi József látta el. Az árpádos tanároknak több mint a fele tanított a dolgozók gimnáziumában, így aztán olyan
kiváló tanáregyéniségek segítették érettségihez a dolgozókat, mint Gombár
Vince, Karádi Károly, Krajcsovics Márton, dr. Rácz Elemér, Szerető Géza.
Nem akármilyen névsor ez, különösen egy esti gimnáziumban!
A dolgozók gimnáziumának növendékei nemcsak az árpádos tanárokkal, de
a „délelőtti tanulóifjúsággal” is szoros kapcsolatba kerültek. Karádi Károly és
Gróf Imre tanárok vezetésével két ízben nagyszabású kultúrestet rendeztek a
„délelőttös” és a „délutános” tanulók. Kapcsolatuk szinte állandó megnyilvánulási formája a főként vasárnap délelőtt rendszeresített kiállításlátogatás lett.
Ezeken túl a dolgozók gimnáziumának növendékei rendszeresen részt vettek
ünnepélyeken, illetve más megmozdulásokon.
Az esti iskola sikerén felbuzdulva az intézmény elöljárói annak továbbfejlesztése mellett döntöttek. Ez jól illeszkedett a kor oktatáspolitikai koncepciójába is. Így az 50-es évek elején az esti iskola már technikumi jelleggel folytatta
működését. Ki gondolta volna, hogy önálló iskolává – Bláthy Ottó Ipari Technikummá – fejlődve rövidesen saját épületéből fogja kiszorítani, majd lassan
ellehetetleníteni anyaiskoláját, az Árpád Gimnáziumot?
Nehéz évek, évtizedek előtt állt az iskola.
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37. Tanári kar
Az 1940-es évek egy sor jelentős változást hoztak az Árpád Gimnázium tanári karában.
Ebben az évtizedben három igazgató is állt az iskola élén: 1942-ben 15 éves
vezetés után nyugdíjba vonult Gáldy Béla. Az utóda 1942–46 között Kékesy
János volt. Őt 1947–-50 között Udvahelyi Ágoston követte.
Az egykori diákok a legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlékeznek fél
évszázaddal korábbi tanáraikra. Természetesen majd’ mindegyiküknek volt
„tisztességes gúnyneve”. Az egyik kedves történet az 1948-ban tragikusan fiatalon, mindössze 33 évesen az ÁVH börtönében halálra kínzott Könözsy Lajos
hittantanárról szól. Sinkovits Imre, akkori 2. osztályos kisdiák, ilyennek látta a
25 éves ifjú paptanárt (aki akkor még dr. Senkár Lajos néven tanított): „...főleg
indirekt pedagógiával hatott értékvilágunkra és jellemünkre. Például lebeszélt
bennünket arról, hogy atyának, főtisztelendőnek hívjuk. „Srácok, hogy hívtok a
hátam mögött?” „Hát... öööö... Tiszinek.” „Akkor szembe miért nem így?!” Ha
egy tizenegy-tizenkét éves gyereknek ilyet mondanak, az valamit megtanul az
őszinteségről, tisztességről. Az egyik húsvéti vakációban egy teljes napon át
kirándultam vele, utána hazakísértem. Mondtam, köszönöm, Tiszi, ezt a napot.
Hallottam, hogy mondja latinul a gyónási feloldozás szövegét. Hozzátette: „Aztán, Siki – így becéztek akkoriban –, ha van kedved, holnap reggel elmehetsz
áldozni.” „De Tiszi, hát hogy menjek, ha nem is gyóntam?!” „Lüke vagy?
Egész nap beszélgettünk...”
Másokról egy-egy jellegzetes momentumot emelnek ki az egykori diákok:
dr. Pfisterer Miklós („Fityó”) angoltanár dolgozatírásoknál illedelmesen lexikont olvasott... Személyében, Szentkuthy Miklós néven Kossuth- és Baumgarten-díjas írót tisztelhetünk! Nagy Ferenc („Agyaras”) latintanár savanyú cukorkát szopogatva járkált a padok között, és igencsak tartottak tőle a nebulók... dr.
Kunszeri Gyula („Csirke”) magyar–német szakos tanár vallásos verseket írt,
nemzetgyűlési képviselő is lett. Állítólag a latintanítás megszüntetése ellen egy
felszólalásában azzal érvelt, hogy a kommunizmus szó is onnan ered... A tanári
kar legendás alakja volt Bede István testnevelő, más néven „Pipás”, aki a címer
alatt állva várta az iskolába érkező diákokat, és szalutálni kellett, amikor elmentek előtte...
A tanári karban újabb nemzedékváltás ment végbe. A leköszönő generáció
olyan kiválóságokat vonultatott fel, mint Barkász Lajos festőművész, címzetes
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igazgató, Bede István testnevelő, „vizes sikereink” kovácsa, Fáj Árpád matematika-fizika tanár, valamint dr. Vasadi Balogh György.
Vasadi tanár úr 1919-ben, miután a tűzvonalban végigharcolta az I. világháborút, 37 évesen került iskolánkhoz, ahonnan 1942-ben ment nyugdíjba.
Bölcsészdoktor, történelem–földrajz szakos tanár volt. Kortársai így emlékeztek rá: „Mint tanárt kiemelkedő szaktudás és lebilincselő előadókészség jellemezte, szaktárgyát, a történelmet nemcsak alapos tudással, hanem igaz elhivatottsággal tanította. Növendékei mélyreható magyar világnézeti nevelést kaptak
tőle, s érzéket a történelem nagy problémái iránt, valamint fogékonyságot a mai
világhelyzet megértéséhez. Tanítványaiban nem a memóriát, hanem a gondolkodást, az igazságszeretetet és a nemzeti érzést fejlesztette.”
1920–1933 között országgyűlési képviselő, ez idő alatt a Ház jegyzője és a
közoktatási bizottság előadója is volt.
1926-ban, Morvay igazgató úr nyugdíjba vonulásakor fél éven át az Árpád
Gimnázium igazgatója volt. Mivel újra képviselővé választották, visszatért a
Parlamentbe.
1933-ban képviselői megbízatása lejárt. Ekkor – sokak számára váratlanul –
kérvényezte, hogy az Árpád Gimnáziumhoz osszák be újra, tanári szolgálatra.
„Mint Cincinatus az eke szarvához, önként tért vissza az iskola padjai közé
tanári munkára, s a kezdő tanár buzgalmával és lelkesedésével végezte oktató
és nevelő munkáját.” – emlékeznek rá kartársai az Értesítőben.
Tanári és politikusi pályája mellett komoly irodalmi tevékenységet is folytatott: háborús élményeit három kötetben írta meg (Ahol az ágyú szól; Kék vizek
mellett; Fegyverben). Ezek mellett több irodalmi mű és cikk szerzője, továbbá
szerkesztője volt a Vasárnap című hetilapnak is.
A világháborút követően, még az 1945-ös évben, minden egyes közalkalmazottnak úgynevezett „Igazoló Bizottság” elé kellett állnia, hogy kiszűrhessék
a nyilas múltjuknál fogva állami szolgálatra alkalmatlanokat. Az ezt követő
tanári elbocsátások az Árpád Gimnázium tanárait alig érintették, az igazgató
szavaival élve „talán a legkevésbé a többi gimnáziumok közül”.
Az 1945 utáni korszakot már egy új tanárgeneráció munkája határozza meg.
Külön említést érdemel, hogy ekkor jelennek meg az első nők az Árpád Gimnázium tanári karában. A világháborús viharok elmúltával közülük csak egy
maradt meg a testületnél: Facsar Sándorné (Bokor Amália) magyar–francia–
angol szakos tanárnő. Férje is iskolánk tanára volt, míg a Diákszövetség kerületi vezetőjévé nem választották.
Ennek az új tanárgenerációnak egyes tagjai országos hírnévre tettek szert,
mint dr. Fejes Tóth László matematika–fizika szakos tanár, később akadémi-
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kus, az MTA Matematikai Kutató Intézetének igazgatója; Cser Gusztáv énekzene tanár, zeneszerző-karmaester; Iglói Mihály testnevelő, atlétika szakedző,
szövetségi kapitány; Kássa Gábor rajztanár, festőművész.
Mások „csak” az Árpád Gimnázium legendáivá nőtték ki magukat. Ők nem
egyszerűen kollegák voltak, de igazi jó barátok is. Többségük az iskolán kívül
is összejárt, együtt nyaralt. Nem lehet véletlen, hogy az Árpád Gimnázium alapítványi díjainak nagy részét az ő emlékükre és tiszteletükre hozták létre.
E generáció rangidős vezetője Guszti bácsi, azaz Udvarhelyi Ágoston volt.
Néhány évig az iskola igazgatója is volt, de nem itt tudott igazán kibontakozni
(pártonkívüliként az 1950-es években ezt egyébként sem tehette volna meg...).
Guszti bácsi, mint történelem–földrajz szakos tanár, mint kolléga, mint barát,
mint ember alkotott maradandót, maradt meg kortársai és tanítványai szívében.
E generációhoz tartozott Gombár Vince latin–görög szakos tanár, a klasszikus műveltség „utolsó mohikánja”, Karádi Károly biológia–földrajz és
Krajcsovits Márton magyar–német szakos tanárok, mindketten az Árpád Gimnázium egykori növendékei, valamint dr. Rácz Elemér latin–történelem–német
és Szerető Géza magyar–német szakos tanárok, az idősebb korosztály tagjai
közül.

Dr. Vasadi Balogh György
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Dr. Fejes Tóth László

Kássa Gábor
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38. (Öreg)tanárszemmel: Krajcsovits Márton
Az iskola volt diákjára, majd tanárára saját írásával emlékezünk, melyet 7l
évesen, a gimnázium 75 éves Évkönyvébe írt:
Váratlan levél
1921-ben a szentendrei református polgári iskolából különbözeti vizsgával
az Árpád Gimnáziumba kerültem. Nagy esemény volt ez családunk életében is,
hiszen én voltam a kiterjedt rokonságban az első gyerek, akit a szegénység nem
ragadott ki már a negyedik elemi után az iskolából, hogy szaporodjék a pénzkereső dolgos kezek száma. Magam is éreztem, hogy egész életre szóló, nagy
dolgok történtek velem, és még csodálatosabb dolgok várnák rám.
Egyelőre azonban ott volt a futballpálya. A III. ker. TVE csapata akkor az
országos bajnokság 4.-5. helyén állott, minden meccsre el kellett menni. Láttam
a nagy „Slózit”, a félelmetes újpesti Fogl fivéreket, majd később a világhírű
Braun–Molnár–Orth jobbszárnyat. Majdnem minden héten a „kis Csasziba”
jártunk. A 25 méteres fedett uszodában egy ideig maga Komjádi Béla tanította
úszni az Árpád-gimnazistákat. Az igazgatói irodában néha szent áhítattal megtekinthettük a sok érmet, serleget, megannyi megnyert verseny tanúbizonyságát.
A sportolás mellett rengeteget rajzoltam, festettem – be kell vallanom, nem
sokat tanultam. Mégsem történt semmi baj, mert a mély szociális érzéssel megáldott tanári kar különös megértéssel és türelemmel foglalkozott a szegény gyerekekkel is. Az Árpádot ebben az időben valóságos vidéki gimnáziumnak tekintettük. Sokan jártunk be a szentendrei HÉV- és a vörösvári MÁV-vonalon,
de javarészben óbudai fiúkból álló osztálytársainkkal kitűnően megértettük
egymást.
A magam tapasztalatából tudom, és most őszinte hálám kései törlesztéseként írom: a szegény sorsú tanulókat mindig különös gonddal, türelemmel és
szeretettel támogatták, pedig a hátrányos helyzetben lévő munkás- és parasztszármazású tanulók segítése ekkor még nem volt nevelési elv.
Morvay Győző diákszemmel hatalmas, zord férfinak látszott. Ritkán mosolygott. Azt hittük, olimposzi magaslatán nem is tud létezésünkről. Ma már
állíthatom, a tanulóifjúság atyai jó barátja volt.
1925-ben fiatalkori lelki zavarok és apám régi betegségének súlyosbodása
miatt kimaradtam az iskolából, és dolgozni mentem. A következő évben váratlanul levelet kaptam az igazgató úrtól, amelyben a rá jellemző szűkszavúsággal
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valósággal megparancsolta, hogy szegény szüleimre való tekintettel térjek viszsza az iskolába. Talán ennek a levélnek köszönhetem, hogy 1927-ben mégis letettem az érettségit, majd később tanári pályára mentem.
Ágner Lajos, Karádi Győző és Rédei Kornél tanáraim voltak. Ma, 71 éves
fejjel úgy látom, ha van valami tanári pályámon, emberi magatartásomban,
amit nem kell szégyellnem, nem kell megbánnom, sőt, amire otthon egyedül,
csak magammal számot vetve, büszke lehetek, azt tőlük kaptam.
Ők átléphetnék az időt, és akár azonnal elkezdhetnék a tanítást a szocializmust építő, új Magyarországon.
1932-ben magyar–német szakos tanári képesítést szereztem a budapesti
egyetemen. 1945-ben nagy szerencse ért, az Árpád Gimnáziumba helyeztek.
Ismét Szentendréről bejáró Árpád-gimnazista lettem, de most már mint tanár. Rövid ideig együtt tanítottam volt rajztanárommal, Barkász Lajossal. Meglátogatott az iskolában hajdani kedves latintanárom, Ágner Lajos. Régi osztálytársaimmal és új tanítványaimmal egyszer még tiszteleghettem Csillaghegyen
Karádi Győző tanár úrnál is, aki régi, huncutkás mosolyával és nagy szeretettel
fogadott bennünket. Sorban három unokájának is tanára lettem. A legfiatalabb
1955-ben érettségizett Márton fiammal egy osztályban. Valahányszor csak beszélgettem velük a tízpercekben, mindig mondogattam, hogy nagyapjuk tanítványa voltam, ne mondjanak otthon rosszat rólam.
Rédei Kornél már nem élt, aránylag fiatalon vitte el a tüdőbaj. A többiek
régen pihennek. Már csak Szabó Zoltán testnevelő tanár és Szemere Samu filozófus van az élők sorában.
A felszabadulás után új tanári nemzedék lépett a nagy elődök nyomdokaiba.
Hatalmas feladat várt ránk. A romokon és a szellemi szakadékokon szinte kézen fogva kellett átvezetnünk az ifjúságot, és sokszor egymást, az új világba.
Napjaink békés, nagyszerű eredményekben gazdag, alkotó élete azt mutatja,
hogy nem végeztük rosszul ezt a munkát. Udvarhelyi Ágoston igazgató vezetésével már a 40-es évek vége felé mutatkozni kezdtek az eredmények. Ebben
az időben nem egy tanuló végzett a kezünk alatt, akinek a nevét a tudományban, művészetben és a sport területén ma már az egész ország ismeri.
Magam is boldogan tekintek vissza az itt eltöltött évekre. Már régen nyugdíjban vagyok, de régi tanítványaim, különösen azok, akik 1950-ben érettségiztek – most mind családos orvosok, mérnökök, egyetemi tanárok – sűrűn felkeresnek szentendrei otthonomban. Így kapcsolatom az ifjúsággal és az Árpád
Gimnáziummal, diákoskodásom és férfikorom hősi színterével most már
mindvégig megmarad.
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39. (Öreg)diákszemmel: Sinkovits Imre
Sinkovits Imre első az egyenlők között az Árpád Gimnázium öregdiákjainak sorában. Nem országos hírneve miatt – más öregdiákok nevét is ismeri az
egész ország. Nem színészi pályája vagy Kossuth-díja miatt – ezt is többen
„teljesítették”. De nincs még egy ismertté vált öregdiák, aki ilyen lelkesen,
ilyen őszinte elragadtatással beszélne az alma materről, akinek ilyen fontos
lenne lépten-nyomon kiállni érte, küzdeni az igazáért, a közös célokért. Ez a
sugárzó „árpádista szellemiség” tette őt az Árpád Gimnázium 1. számú Öregdiákjává.
Két Árpáddal kapcsolatos emlékezését idézzük most fel, két különböző
korszakból: 1980. augusztus 20-án a Magyar Nemzetben Barta András beszélgetett vele az alma materről, majd 20 évvel később, az 1997-es ballagáson az
50 éve ballagott diákok nevében mondott beszédet.
A jó iskola az állandóság és a változás egysége
Különös, hogy csaknem három évtizedes távollét után, néhány esztendeje a
szerencsés véletlen visszavezérelt erre a tájra, gyermekkorom színterére –
mondja Sinkovits Imre, széttekintve Gugger-hegyi nyári lakásának teraszáról. –
Itt, ezen a domboldalon, amely akkor még sűrű erdő és bozót volt: barangoltunk, rajcsúroztunk, cserkészkedtünk, számháborúztunk. Most itt lakom tavasztól őszig, és valahányszor feljövök ide Óbudán keresztül, feldereng bennem a
boldog gyermek- és kamaszkor emléke, visszaidézem gimnáziumi éveimet.
– Ezek szerint a főváros ódon, patinás kerülete, ifjúkorának környezete fontos szerepet játszott gyerekkorában, nevelkedésében?
– Nyolc évig jártam a III. kerületi Állami Árpád Gimnáziumba, ami túlzás
nélkül meghatározó jelentőségű volt életemben. Valóban ez az alma mater látott el, táplált mindazzal az emberséggel, amely későbbi pályámon segített,
irányított.
– A harmincas években, a negyvenes évek elején ezt az iskolát sokan „kültelkinek” tartották.
– A „Rákócziánum” vagy a Toldy a budai gimnáziumok között valóban
„előkelőbbnek” számított, de mi, a diákjai büszkék voltunk az „Árpádra”. Különösen attól kezdve, hogy átköltöztünk a Nagyszombat utcai, új épületbe. Akkor másodikos voltam. Addig egy Zsigmond téri épületbe jártunk, amelyet
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azonban életveszélyesnek nyilvánítottak. Csak zárójelben jegyzem meg: még
ma is valamilyen „tanintézet” működik abban a házban.
– Mire voltak büszkék az „Árpád” diákjai?
– Akkor ezt nem tudtam volna megfogalmazni. Talán csak azzal, hogy szerettük tanárainkat, az órák hangulatát, diáktársainkat, akikkel millió és egy szál
kötött össze. Ma már egyértelműbben tudok erről beszélni, még akkor is, ha az,
amit mondok, meglehet kissé kopottas közhelynek hangzik. De való: ez a polgári demokratikus szellemű, haladó iskola egy életre szóló humánummal
„ajándékozta meg” azokat, akik erre fogékonyak voltak.
– Kik voltak azok a tanárok, akikről már az imént is szeretettel szólt?
– Többnyire olyanok, akiket valamiféle büntetésből „vágtak ki a kültelki iskolába”. Szentkuthy Miklós, a kiváló író és műfordító, aki angolt tanított. A
tankönyvet kihajította az ablakon, és behozta Shakespeare összes műveit,
azokból tanított. A Hamlet és a Macbeth egyes részleteit ma is fújom angolul,
ezt neki köszönhetem. A szülői fogadóórákat „rendhagyó módon” Virág bácsi
Arany Bárányhoz címzett vendéglőjében tartotta. Kunszery Gyula, akinek Csirke volt a beceneve, és németet tanított, kitűnő pedagógusként a világ legtürelmesebb emberének bizonyult. Erről elmesélnék egy történetet. Érettségiző diákok azzal ugratták az alsósokat, hogy felbiztatták őket: menjenek oda a folyosóügyeletet tartó Kunszeryhez – akit persze még nem ismertek –, és kérdezzék
meg tőle, hogy kell németre lefordítani a „kullogni” igét. Mivel ennek a szónak
nincs pontos német megfelelője, „Csirke” tanár úr elkezdte ezt hosszasan magyarázni, míg a diák rá nem jött arra, hogy beugratták. Évről évre ez a jelenet
megismétlődött, az egykori „áldozatok” immár ugratókká váltak, csak a tanár
úr türelme nem fogyott el soha.
– Kiben testesült meg még az említett demokratikus szellem?
– Dr. Könözsi Lajos hittantanárom akkoriban végzett Rómában, tizenkét
élő és négy holt nyelvet tudott. Serédiéknek túl modern volt. (Serédi Jusztinián
bíboros, esztergomi érsek, 1927–44-ben Magyarország hercegprímása – L.
Zs.) Ez a felvilágosult pap, egyszerű ember már akkoriban megvalósította az
ökumenizmust: együtt tartott hittanórát valamennyi vallás és felekezet számára.
És hogy mintegy másik végletként is említsek valakit: iskolánkban tanított tornát Iglói Náci, aki a felszabadulás után számos kiváló futó – Rózsavölgyi, Tábori, Iharos, Szentgáli – edzője volt. Beresztóczy György magyartanárnak nagy
része volt abban, hogy színész lettem. A háború utáni években úgy adta elő a
XIX. és XX. századi irodalmat, hogy ma is ebből élek. Rajongott a nyugatosokért. Az irodalom szeretetét ő oltotta belém, mert későn érő típus, alkat voltam,
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naiv és őszinte. És ha éreztem valakiben ugyanezt az őszinteséget, életszeretetet, az nagy hatással volt rám.
– Tehát jó volt a diákközérzete. Ez azonban valószínűleg nem csak az iskolai órákról táplálkozott.
– Természetrajz tanárom, Karádi Károly született óbudai, egy hajógyári
munkás fia, az „Árpádba” járt, aztán ott tanított és szervezett cserkészcsapatot.
Sejtelmem sincs, miért szidták ezt a mozgalmat harminc évig: legalábbis minálunk, az „Árpádban” egészséges, tiszta lelkű, bajtársias, gerinces embereket
nevelt, erkölcsi tartást adott. Mintha csak tudták volna a cserkészek: a gyermekkor meghatározza a felnőttkor tartalmát, értékét. Szinte észre se vettük,
ahogy játékosan előkészítettek az életre. Éltük boldog gyermekkorunkat, ugyanakkor foglalkozásainkon, kirándulásainkon, vízi túráinkon mintegy figyelmeztető bójaként ott úszott mellettünk a kérdés: hogyan valósítható meg mindez az
életben?
– Volt rá példa, hogy az élet valósága és a cserkészet összekapcsolódott?
– Azon a napon, amikor a németek lerohanták Magyarországot, 1944. március 19-én, éppen Szőnyi G. Sándor osztálytársamnál (ma a tévé rendezője)
matekórára készültünk. A Hunor utcából a Zápor utcába csak a németek által
lezárt Vörösvári úton keresztül mehettem haza. De visszarohantam barátomhoz, és a szokásos láncon keresztül riadóztattuk az osztályt. Másnap az első óra
német volt (már nem Kunszery tanította); Petőfi, Kossuth, Széchenyi képeivel
és piros-fehér-zölddel tapétáztuk ki az osztályt. A tanár még nem csinált volna
botrányt, de negyed óra múlva megjelent a német szakfelügyelő, és jelentette az
esetet az igazgatónak. Attól tartottunk Szőnyivel, hogy kicsapnak bennünket.
Egy óra múlva megjelent az igazgató, Gáldy Béla, immár egyedül, a padok
mellett feszes vigyázzban álltunk, és vártuk a vihart. De a „diri” egészen halkan
csak ennyit mondott: „Fiaim, az Isten áldjon meg benneteket, köszönöm.”
– Nem valószínű azonban, hogy e jobboldali korszakban csak ez lett volna
jellemző az iskolára.
– Ilyet én nem is mondtam. Ott volt például a leventeoktatás. Rettenet. Talán ezt keverik sokan a cserkészettel. Nekem is meggyűlt a bajom az oktatóval,
egyik tornatanárommal. Állunk az iskola udvarán, tizenhat osztály. Kiszólít az
oktató, kérdi, hogy hívnak. Mondom: Sinkovits Imre. Azt mondja erre: hangosabban, mert nem érti. Mondom újra. Erre ő: „Még hangosabban!” És ezt vagy
hat-hétszer megismételteti. Amikor pedig már sírva ordítom a nevemet, gúnyosan így szól: „Halljátok, hát így hívnak egy jó magyar leventét!” Ez az eset
annyira felzaklatott, hogy éppen ennek a hatására határoztuk el édesapámmal:
nem magyarosítjuk meg a nevünket.
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– Ezek után talán egy kényes kérdés: jó tanuló volt?
– A háborúig biztosan tartottam jórendűségemet, de aztán – az ostrom alatti
kitelepülés miatt is – sokat romlottam. Hadd tegyem hozzá: amikor ott szorongtam az érettségi tételek felett, bizony nem gondoltam, hogy egykor majd az
iskola büszkeségei között tartanak számon. A mai „Árpádban” ott van kint a
fényképem Fejes Tóth László matematikusé, Mádi Szabó Gáboré és Marton
Endréé mellett. De szomorú is voltam pályám csúcsán, amikor szerettem volna
eldicsekedni valamelyik volt kedves tanáromnak, mire vittem, és immár egyik
sem volt az élők között. És fáj az is, hogy a gimnázium épületében számos oktatási intézmény működik, s ma csak egy része a régi alma mater; nincs kihez
és nincs hova visszajárni, pedig jó lenne a régi hagyományokat ápolni, az emlékeket feleleveníteni, hiszen sokan vagyunk, akik még ma is abból élünk, amit
ott kaptunk útravalónak.
– Két felnőtt gyermekével kapcsolatosan milyen tapasztalatai voltak a mai
iskoláról?
– Kapcsolatom laza volt, a véleményem talán ezért nem sokat nyom a latban. Mégis elmondanám: úgy érzem, a mai középiskolákban kevés az állandóság. Oly gyorsan cserélődik a tanulnivaló és a tankönyv, hogy a könyveket talán
már azért nyomják rossz papírra, mert tudják: hamar elavulnak. A jó iskola az
állandóság és a változás olyan dialektikus egységét valósítja meg, amelyben a
hagyomány megfér az új világ szellemi és technikai haladása által megkövetelt
újdonsággal. Én úgy érzem, annak idején a mi iskolánk, a mi tanáraink megadták nekünk ezt, vagy legalább ennek érzetét.
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Egy volt árpádos ballagási beszéde
Igazgató Úr!
Tisztelettel jelentem, az 1939-es I. A-B osztályok létszáma 84 fő, az 1947es egyesített VIII. osztályból érettségit tett 89 jelölt, a mostani ballagáson jelen
van 16 fő.
Hát ennyien éltük túl a második világháborút, a halál- és fogolytáborokat,
az új életkezdést és a kitelepítéseket, a kommunista diktatúrát és az 1956-os
forradalmat, letört szárnyak és reménykedések évtizedeit, a gumibotozást és
hazug hitegetések mákonyát!
Egy kicsit megcáfoltuk Ady Endre sorait: „Mert bár élet zengte be az iskolát, az életünk nem lett derűs iskola!” Ám – tán éppen ezért –, „az Árpád Gimnáziumnak volt mindig hozzánk víg üzenete!”
Íme, most is erre a víg üzenetre jelentünk meg itt, 16-an, hogy fél évszázad
után köszönetet mondjunk az alma maternek, volt igazgatóinknak, tanárainknak, azért a szellemi útravalóért, amit ballagási tarisznyánkba raktak a pogácsa
és a 2 krajcár mellé. Bizony, az elmúlt évtizedek alatt sokszor kellett belenyúlnunk, de hála nekik, mindmáig kiapadhatatlan maradt. Így talán már érthető,
miért állok itt a régi diáksapkámban, mely sok vihart átélt már akkor is, amikor
még nem hatott ilyen mulatságosnak meggyérült-mohos-ősz fejemen. Piros
kötője, fehér kötője s Árpád apánk szakálla bizony megkopott a futballozás,
verekedés közben, de volt idő, hogy életet is mentett. Például Beck Béla barátunkét, aki édesapját akarta kiszabadítani az oroszok fogságából, s őt is katonának nézték. Ám Árpád-diáksapkája igazolta: „csak Skóla, Sztudent!” Így menekült meg a nem éppen életbiztosítást jelentő „málenkij robottól”.
Ez a jelvény és sapka jelentette nekünk szimbolikusan az együvé tartozást,
egy élő közösséget, s bár zománca ütött-kopott, becsületét megóvtuk! Közmegvetés sújtotta azt, aki szégyent hozott rá! Mert ismertük, tiszteltük elődeinket,
akik dicsőséget szereztek az Árpádnak, s mi ezt folytatni akartuk.
Sportban, önképzőkörökben, cserkészetben, tanulmányi versenyekben, színielőadásokban és szüreti bálon, cserkészzenekarban és szavalóversenyen, szárazon és vízen, téli sítáborban és a levegőben sikló vitorlázógépeken, vízilabdában és tornaversenyen, evezésben és atlétikában épp úgy, mint matematikában. Hosszú lenne most felsorolni azon tanáraink nevét, akiknek mindezt köszönhetjük, de őket úgy is őrzi ki-ki önnön szívében.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

(Öreg)diákszemmel: Sinkovits Imre

Sinkovits Imre – 50 éve érettségizett – öregdiák ünnepi beszéde
az 1998-as ballagáson
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De engedtessék meg legalább egy-két halottunk nevét megemlíteni. Legelébb is Baitz-Bajza Károly osztályfőnök urat, drága „Zsiga bácsit”, aki – szó
szerint – élete utolsó percéig, haláláig vezette fiait az érettségire. Karádi Károly
természetrajz-, földrajz-, énektanárt, "Kari bát", a 158-as Árpád cserkészcsapat
parancsnokát, és a zenekar szervezőjét, karmesterét.
Hála Istennek még két élő tanárunkat is köszönthetem: Dr. HofbauerBoronkai Róbert, „Hofi” tanár urat, ki a történelem évszámai között igazított el
bennünket, a honfoglalástól az Aranybullán át – a proletárdiktatúráig. Tanár úr,
jelentem, ha Árpád apánkat nem is, de apját, Álmos vezért játszhattam most
filmen, így nem hiába fáradoztál velem annak idején. És köszöntöm a világhírű
atléta mesteredzőt, aki nemrég tért haza végleg több évtizedes száműzetésből,
Pireuszból, Göröghonból ide, a Szőlő utcába! Iglói Mihály tanár úr, drága Náci
bácsi, ha nem is az Olimposzon, de itt, e római amfiteátrumban kívánjuk Neked, éltessen sokáig a Magyarok Istene!
Külön kell még szólnom igazgatóinkról: Vitéz Gáldy Béláról, Kékesy Jánosról és Udvarhelyi Gyuszi bácsiról, akik válságos történelmi-politikai viharokban óvtak, védelmeztek bennünket, forrófejű „ifjú vitézlőket”, akik „hős
férfiú szerepre készülődtünk” – miközben a hatalom háta mögött összekacsintottak velünk, mert bennünk egy boldogabb magyar jövő ígéretét látták!
Nem zárhatom le még e rövid felsorolást sem egy ember, egy igazi humanista, felvilágosult katolikus pap, hittantanár és felülmúlhatatlan népszerűségű
pedagógus nevének felidézése nélkül. Dr. Senkár-Könözsi Lajos! Mindannyiunk TISZIJE!
Az ÁVH koncepciós pereket előkészítő kínvallatásainak végén, 33 évesen
halt mártírhalált, korábbi tanítványa, az akkor még cselédkönyves orvos, dr.
Pintér Endre karjai között, a Margit Kórházban! Teste megtörethetett, de lelke
él tanítványaiban, mert nem csupán életével, de halálával is példát mutatott.
Igaz, ma tán már nem hősi halottakra, inkább hősi élőkre van szüksége e hazának, és ez néha tán még nehezebb!
De még nem szóltam, vagy legalábbis keveset, magunkról. Nem himnusz,
óda, öndicséret következik, nem-nem! Ugyanolyanok voltunk, mint Ti: csibészek, vagányok, diákcsínyek elkövetői és szorongásosak, amikor beléptünk
Zsigmond téri épületének kapuján. Azt a házat akkor életveszélyesnek nyilvánították – még ma is áll – s így egy esztendő múlva átköltöztünk ide, az új épületbe. Az volt a nagy balhé! Két hétig tartott a hurcolkodás, és természetesen
szünetelt a tanítás! Később is alig vártuk Gombos bácsit, Farkas urat, vagy
Gólicát, a pedellusokat, hogy óra közben hozzák az igazgatói rendeletet: egy
hét, két hét, egy hónap szénszünet. Hurrá! A diákévek legszebb pillanatai! No
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és a légiriadók! Nem bombariadók, mint hallom manapság! Mi még nem állottunk a pirotechnikai képzettség ily magas fokán, meg aztán a házakat, gyárakat,
várnegyedeket romba döntő, felgyújtó, különböző súlyú és láncos bombákkal,
gránátokkal, páncéltörő és messzehordó ágyúlövedékek repeszeivel testközelből ismerkedhettünk meg, szó szerint!
Volt olyan társunk – nem is egy –, aki élete végéig őrizgette testében „szeretett” repeszszilánkjait és sajnos volt olyan – nem is egy –, akinek halálát
okozta. Ezek az óbudai házak és hegyek, dombok és bányák sokat mesélhetnének erről. Pedig egy-egy dogaírás vagy év végi összefoglaló előtt mi is mondtuk Adyval: „Pusztuljatok bilincses iskolák!” De mi akkor mást eszeltünk ki.
Reggel hétkor gyülekező az Árpád fejedelem útja sarkán lévő játszótéren. A két
legjobb tanulót felküldtük az osztályba. Első óra latin, Tarczal tanár úrral.
Azonnal lejött közénk. Fiatal volt még, alig néhány évvel idősebb nálunk. Én
vigyázzt vezényeltem: „osztály jobbra nézz! Tanár úr, tisztelettel jelentem, a
nyolcadik osztály kollektíven lóg és fél a Duna-parton!” Megértette, miről van
szó, s megígérte, beszél a többi tanárral, csak menjünk vissza az épületbe. Mit
ad Isten! A folyosón szembejött az igazgató! „Ti mit mászkáltatok?” Síri csend.
Majd Tarczal tanár úr megszólalt: „a fiúknak régiségtan órát tartottam az amfiteátrumban, úgyis keveset vannak a levegőn.” Hogy ezután mi történt bent az
osztályteremben, azt hiszem, felesleges elmesélnem. A mennyezetig dobáltuk
örömünkben a tanárunkat.
Bizonyos, hogy a történelem, a közös veszélyérzet nagyon erős kapocs volt
köztünk, de mint már beszéltem róla, a közös hagyománytisztelet is! Ezt ápolta a földszinti folyosó elején a falon – ahol sokáig csupasz tégla és malter szégyenkezett évtizedeken át; ma egy hirdető dobozt láttam ott – egy márvány
emléktábla, első világháborús hősi halott tanáraink és diákjaink névsorával.
Hosszú volt az a névsor, s ha a kommunista hatalom engedi, majdnem ennyivel
gyarapodott volna, a második világháború áldozatainak nevével. Ide kívánkozna Berg Pál tanár úr neve, aki ugyanannak az ÁVH-áldozata lett. A mi időnkben itt még reggelenként, a tanítás kezdete előtt fél órán át díszőrség állt!
No de nem folytatom tovább, örüljünk, hogy mi még élünk. Mert ahogy így
végignézek magamon, bizony igencsak beteljesedett rajtunk a székely mondás:
„Az idő embereken lépdel.”
De én iskolám, köszönöm neked, hogy tápláltad tovább bennem az erőt,
szeretni embert, és küzdeni, s hűn állni meg Isten s ember előtt!
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És ugyancsak Ady Endre szavaival köszöntjük mi, ötvenévesek a mindig
újakat:
„Föl-föl fiúk, csak semmi félelem!
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt,
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák!"
S bár napjainkban sűrű sötét fellegek tornyosulnak az oktatás egén – egyaránt jégveréssel fenyegetve tanárt és diákot –, mégis azt mondom, ne adjátok
fel, nézzetek ránk! Mennyi mindent kibírtunk, és mégis hiszünk és reménykedünk, mert amilyen a ma fiatalsága, olyan lesz a jövő Magyarországa! Hát akarjátok Ti is, hogy szebb legyen!
Igazgató úr, kérek engedélyt, hogy emlékszalagunkat Makranczy József
osztálytársunk felköthesse a Gimnázium zászlajára. Ezen a szalagon a régi Árpád-címer látható, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy újra ez legyen a miénk!
Köszönöm! Sinkovits Imre, a nyolcadik osztály tanulója.
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40. Igazgatói portré: Udvarhelyi Ágoston
Udvarhelyi Ágoston történelem–földrajz szakos tanár az 1947/48-as tanévben került az Árpád Gimnáziumhoz. 17 év szolgálati idővel a háta mögött
egyenesen az iskola igazgatójává nevezték ki, a felettes hatóság által felmentett
Kékesy János helyére. Guszti bácsi egészen 1966-os nyugdíjba vonulásáig iskolánknál maradt. Az igazgatói posztról 1950-ben köszönt le – kész csoda,
hogy régi vágású tanárként és megrögzött pártonkívüliként addig maradhatott.
De nem is neki való feladat volt az iskola vezetése, különösen nem ebben a
viharos időszakban. Igazgatóhelyettesként sokkal inkább kibontakoztathatta
humanizmusát, emberszeretetét, diákközpontú gondolkodását, állandó segítőkészségét.
Egy ismeretlenül érkező iskolaigazgatót jellemez a tantestület előtt elmondott bemutatkozó beszéde. Guszti bácsiról is sok mindent elárulnak az 1947.
augusztus 28-i alakuló értekezleten elmondott szavai:
„Szeretettel és bensőséges baráti együttérzéssel köszöntelek Benneteket az
új munkaév kezdetén. Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz körülmények között
veszem át az intézet vezetését. Erős bizalommal vagyok azonban eltelve, mert
hiszem, hogy mindannyiótokban megvan az eredményes oktató-nevelő munka
legfontosabb feltétele: a kötelességérzet és a jó testületi szellem.
A kötelességérzet, és ennek magasabb fokozata, a hivatásszeretet kell, hogy
felkeltse bennünk az új munkára serkentő érzelmi hatást. Ezek nélkül oktatónevelő munka el sem képzelhető. Szeretném, ha ennek az érzelmi hatásnak
vitalitását nem kellene aprólékos utasításokkal, ellenőrző rendszabályokkal és
kicsinyes utasítgatásokkal bénítanom. Szeretném, ha lelkiismeretének szavát
követve mindenki a maga elhatározásából, lelkes buzgalmából végezné feladatát. Az ilyen munka elvégzéséhez nagy harmónia, az igazgató és a testület tagjait összefogó szoros lelki kapcsolat kiépítése szükséges. A nemes testületi
szellem sehol sem annyira fontos és nélkülözhetetlen, mint az oktató-nevelő
munkában. Örömmel értesültem arról, hogy ebben a testületben otthonos ez a
szellem, s ezért most csak arra kérlek Benneteket, fogadjatok szívesen, vegyetek be az együttesbe, a harmóniába. A magam részéről ígérem, hogy mindent
megteszek az együttműködés érdekében, és bízom abban, hogy közös erővel
tudunk felelni a ránk várakozó nagy feladatokra. Mindnyájan nehéz viszonyok
között élünk. Az iskolában azonban tegyük félre a magunk személyes bajait,
panaszait, és minden erőnkkel a reánk bízott ifjúság nevelését és oktatását szol-
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gáljuk. Egyéni nehézségeinkről az ifjúság nem tehet, azért nem is szabad éreznie, hogy nekünk esetleg mi fáj. Legyünk mindig derűsek, vidámak!
Programot nemigen adhatok ennek a felszólalásnak szűk keretei között. A
nevelő-oktató munka területe sokkal szövevényesebb, semhogy annak főbb
mozzanatai ilyen szűk programba illenének. Egy-két konkrét kérdést mégis
érintek. Komolyan hiszek az oktató-nevelő munka társadalomalakító erejében.
A nevelés gondolatának előtérbe helyezése késztet bennünket, hogy tisztázzunk
sok megszokott, vagy eddig fel sem vetődött gondolatot. Mindenki egyetért
abban, hogy fejlődnünk kell. Szükséges, hogy eszmét cseréljünk, megvitassuk a
kitűzött célok rendszerét. Milyen rendszer, milyen módszer, melyik irányzat
mellé álljunk? A fegyelem, a rend helyreállítása, a szelekció, a munkáltatás,
diákönkormányzat stb. Megannyi megvitatásra váró kérdés.
Ezeknek az eszmecseréknek az útját szeretném egyengetni. Ezzel kívánom
előmozdítani, hogy munkánkban ne csak a kötelességérzet, hanem a buzgó és
haladó hivatásszeretet vezéreljen.
Az építve haladó gondolatot, minden ember emberi megbecsültetésének
szükségességét, a szellem társadalomátható erejét nemcsak hirdetni, de elsősorban munkálni akarom. Dolgozni jöttem, és segítő munkára hívlak Benneteket. A közösen végzett áldozatos, ember- és szellemmentő munkában akarlak
megismerni és megbecsülni Benneteket, és boldog lennék, ha mindig és mindenkivel szemben nyílt és építő szándékú munkám nyomán ugyanezt remélhetném Tőletek. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen szellemű, nagy egymásra
találásnak csak kellemes percei lesznek.
Hadd mondjam a költő szavát:
Nem mondok igent, nem mondok nemet,
Öletekbe dobom a szívemet.
Nincs benne semmi, csak szeretet,
Egyszerű, csendes, szürke szeretet.
Kis szürke morzsák, kenyérszín szavak,
Csak menjetek!
Ne kérdezzetek, csak feleljetek!
Ne nézzétek kit, csak öleljetek!
Ki tudja, szív még hány akad,
Aki megrezzen a testvéri szóra.
Fogadjátok úgy, ahogy adom, adjátok úgy, ahogy szeretném.”
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Egykori osztályfőnöke, Guszti bácsi emlékét idézi fel dr. Kasza Pál írása:
Udvarhelyi Ágoston
(1904–1983)
Úgy hírlik, halála után egykori diákjainak egy csoportja, élükön Sinkovitscsal teret akart róla elneveztetni, az Árpád Gimnázium előtti térséget. Az akkori kerületi tanács urai kérdezték: miért?
A válasz ez volt: mert ember volt.
Erre a titulusra mi is sokan igényt tartunk, akár még jövőbeli tervként is
(mi, egykori árpádosok meg nem árpádosok), nem kétséges viszont, hogy a mi
elérendő, megvalósítandó emberségünkhöz ennek az embernek igen sok köze
volt: emberi, nevelői, tanári egyénisége mély nyomot hagyott rajtunk.
Ki is volt Guszti bácsi?
Mi, akik akkoriban, a hatvanas évek közepén naponta láttuk, úgy hittük,
tudjuk.
Guszti bácsi 1904-ben született Budapesten, a Mester utcában.
Tipikus bevándorló család sarja volt, ahogy a statisztikák szerint oly sokan
itt a Kárpát-medencében, eredményeként az Osztrák–Magyar Monarchia olvasztótégelyének: több szláv tartomány képviselőinek frigye által.
A családi emlékezet szerint közvetlen felmenői a kazánkovács szakmát
művelték, valószínűleg nem akárhogyan, mert a család ennek köszönhette a két
világháború közötti felemelkedését.
Középiskoláit a Fáy utcai gimnáziumban járta. A Fáy utca később is jelentős volt életében, mint majd látjuk.
Ekkoriban az iskolában két fitestvérével együtt tanult, egyikük azonban egy
sajnálatos, maga vállalta sportos próbatétel, téli Duna-átúszás után elhunyt.
Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem–
földrajz szakán végezte, majd visszakerült tanárnak a Fáy utcába.
Már akkor szerette a földrajzot terepen gyakorolni, mondván valószínűleg,
hogy a legjobb földrajzlecke az, ha odamegyünk, és megnézzük. Diákjaival már
akkor sokat járt kirándulni, a fáma tátrai sítúrát is mond.
Aztán jött a második világháború.
1945-ben, az ostrom alatt a Mester utcai ház német harci cselekmények hatására porig ég, el kell családostól hagynia. A családot a Fáy utcai gimnázium
igazgatója fogadja be, Guszti bácsi első felesége ott hal meg.
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Az ostrom után a ház maradékaiból az iskola cserkészei igyekeznek menteni, amit lehet, ő nem képes odamenni. A maradványok közül három, különböző
generációs zongoraroncs is előkerül.
Az Árpád Gimnáziumba 1947-ben kerül, a Fáyt felső késztetésre hagyja el.
Nemsokára az Árpád Gimnázium tanári karának elismert, tisztelt, mintegy
arculatadó tagja lett.
Noha a hatvanas évektől a földrajztanárság mellett az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta, mindenekelőtt nevelő volt.
1969-ben jött a nyugdíj: 2014,– Ft/hó.
A Kandó könyvtárosa lett hosszú évekre. Mikor ottani alkalmazását megszüntették, még egy évig bejárt, dolgozni.
1983 februárjában odabent lett rosszul, mentő vitte kórházba. Rá két héttel,
márciusban hunyt el. Mint mondják, utolsó napjait volt tanítványai, tisztelői
széles körű szolidaritása kísérte.
Itt-e az ideje nekrológ készítésének? Nem.
Azt annak idején sokan megtették.
Álljon itt, alább inkább az, hogyan láttuk, hogyan emlékezünk mi, 66-ban
érettségizett árpádosok Udvarhelyi tanár úrra.
Nos, ő a hatvanas évek közepén egyike volt a Gombár–Karádi–Udvarhelyi
(ábécé szerinti sorrendben említett) mesterhármas tagjainak. Angolbajszával,
enyhe raccsolásával, tojásdad arca fölött ritkuló, hátrafésült, őszes hajával, fakóra mosott, szürke köpenyével valamennyiünkben fényképként rögzült. De
nemcsak bennünk, hanem igazi celluloidon is, némi óra alatti rejtett kinematográfiai tevékenységnek is köszönhetően. De mindez csak külsőség.
A Tanár Úr tulajdonképpen véglegesen bevonult a mi kis történelmünkbe.
A vele való viszonyunk már nem változtatható, már rögzült, nem úgy, mint
együtt érettségizett osztályunk tagjaié, akiknek egymás közti viszonya a folyamatos kapcsolattartás, információcsere következtében olyképpen alakul manapság is, mint az egykori 48-as emigránsoké Torinóban: post facta. Mert mi még
élünk.
Nos, Guszti bácsi, a csibészesen barátkozó, látszólag joviális tanárember tulajdonképpen örök diák is volt egyben. Egyéniségét őszintén és impozánsan
beleadta tanári létébe, olyan fokon, hogy a tanárság vagy a diákság habitusa
felől történt-e ez, az szinte mindegy.
Ő volt „a Móric”. A „Móric” becenév magyarázata állítólag kedvenc szóhasználata volt. Nála mindenki Móricka volt ugyanis, akinek a nevét a nebulók
közül még nem volt módja megjegyezni. Mondják, voltak szülők, akik a taná-

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

190

1940–1949 Változások évtizede

riban Móric tanár urat keresték a tanári fogadóórákon. Más tanárok igencsak
rosszabbul jártak e tekintetben...
Neki, és a mesterhármas többi tagjának köszönhetően az Árpád fölött valami idők fölötti, „igazi” gimnáziumi szellemiség lebegett, melyre így utólag a
nem éppen eminensek, bukdácsolók is büszkén és szívesen emlékeznek.
Leginkább Karinthy Frigyesnek az iskoláról írt halhatatlan művei sugároznak ilyen atmoszférát. Aki átélte a 60-as évek közepének Árpádját (hátterében
Óbudával és a környéki falvakkal, ahonnét sokan jártak be tanulni) és Karinthy
vonatkozó műveit, tudja, mire gondolok.
Guszti bácsira, valamint kollégáira kettős látásmód volt a jellemző: nagy
formátumú, gyerekszerető, bölcs tanárok, példás egyéniségek voltak, másrészt
megértéssel tudomásul vették magukat a nebulók szemszögéből is.
Így az általános hangulat a Tanár Úr óráin mindig „duplafedelű” volt: a tanári irónia és önirónia különféle válfajai egyáltalán nem ritkán jelentkeztek a
tanulóifjúság számára és épülésére, valamint utólagos, több évtizedes emlékeként. Csak nagy formátumú egyéniség hagy ilyen nyomot az alakuló, nevelés
alatt álló elmében!
A gimnáziumi szellemiség nemcsak a tanár-diák arcvonalat hidalta át jótékonyan, a tanári kar kiemeltjei vele együtt egymás közt is gimnáziumosdit játszottak. Álljon itt egy galambszelíddé tett példa: Guszti bácsi óra közben bejött, és a közismerten apró termetű kémiatanárt kereste, aki éppen nem volt
feltalálható. Benézett a katedra alá, majd megkérdezte, hogy vajon ott sincs-e a
tanár úr?
Ebből következett, hogy valahogy jól éreztük magunkat egymás közt (kivéve feleléskor és dorgáláskor), így ha az osztályt valamely szakfelügyelő találta
meglátogatni, nem ismertünk sem magunkra, sem egymásra, annyira zsenírozott a látogatás.
Akkor nem látszott, így utólag, évtizedekkel később kezdtük felfedezni,
hogy az igazán nagy és feltárt balhék (lásd úgy is, mint: diákcsínyek, azaz pl.
bútorok udvarra vivése és osztálynak kofferrel való érkezése április elsején,
gyanús osztálykirándulási történések, naiv disszidálási kísérletek, különböző
fegyelmi kihágások mozikban ma már nem ünnepelt évfordulók kapcsán, bökvers a táblán ismeretlen szerzőtől gimnáziumi gondnoki kazánsikkasztás okából stb.) is csak mindössze (mindössze?!) nevelési ténykedést és nevelői hatást
keltve múltak tova. Más szavakkal, az erőteljes, igen hatékony dorgálást követően mindenkinek továbbra is rendelkezésére álltak az emberré válás lehetőségei.
Mert ember volt.
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A Tanár Úr pedagógiai munkásságának eredményessége könnyen lemérhető, csak meg kell nézni a 60-as évek közepén végzettek jó átlagát, azaz, hogy
kiből mi lett, bár ez most nem itt fejtendő ki bővebben, nem ez lévén tárgyunk.
A Tanár Úr által átadott árpádos szellem hozzánk nőtt, bennünk él, ez az Ő
immateriális hagyatéka, anélkül hogy lenne Udvarhelyi tér.
Mai, örvendetesen elég gyakori osztálytalálkozóink már régen nem osztálytalálkozók. Inkább kérgesedő, 50 fölötti emberek beszélgetése napi és általános
ügyeikről. Az „Emlékszel, amikor…” kezdetű mondatok már nemigen hangzanak fel. Már minden ilyent több évtizede megbeszéltünk. Ennek ellenére ezeken a találkozásokon rendszeresen szó esik őróla; szinte magunk közé képzeljük a társat, akinek szívesen beszámolnánk az utolsó találkozás óta eltelt időkről, talán, hogy egy kicsit imponáljunk is, és bizonyítsuk, hogy a rajtunk végzett munka nem volt hiábavaló.
Mi most már egy örökös osztály leszünk, benne Guszti bácsival, a Tanár
Úrral, mint tiszteletbeli taggal.
Talán egyszer elmehetünk tiszteletbeli osztálytársunk terének megkoszorúzására.
(Köszönet illeti Udvarhelyi Piroskát a személyes információkért.)
Budapest, 2001. október
Dr. Kasza Pál
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41. Változások, veszteségek
A kor politikai és oktatáspolitikai koncepciójához ragyogóan illeszkedett a
nagy sikerű Árpád Dolgozók Gimnáziuma önálló iskolává fejlesztése. Első
lépésként az 1951/52-es tanévben felmenő rendszerrel két technikumi osztály
indult Bláthy Ottó Ipari Technikum néven. Az új iskolát „természetesen” az
Árpád Gimnázium épületében helyezték el, végtére is az ott működő esti iskolából nőtt ki.
A gimnázium vezetése felismerte az összeköltöztetés veszélyét, s az igazgató az 1951/52-es tanév végén így beszél a kilátásokról: „Az iskolafejlesztés
kérdését nálunk először a KM-nek kellene megoldani. A KM ugyanis az iskola
visszafejlesztését tűzte ki célul, az épületben elhelyezett technikum javára.”
A gimnázium és a technikum 1951-ben szerződésben rögzítette az épület
közös használatát. Ez gyakorlatilag az épület fokozatos átadását jelentette a
technikum javára. Így tulajdonukba került az alagsor teljes egészében (6 terem);
az első emelet Zápor utcai része a könyvtár kivételével; egy rajzterem, egy tanári dolgozó és 6 tanterem; az igazgatói lakást szolgáló Viador utcai épületrész
teljes egészében. Közös használatban maradtak: fizikai előadó szertárral, kémia, biológia előadó szertárral, ifjúsági és tanári könyvtár, tornaterem. Az induló tanévben a technikum az általa még nem használt termeket ideiglenesen a
gimnázium rendelkezésére bocsátotta, de ezeket folyamatosan és szükségszerűen visszavette, évente 3-3 tantermet.
Az épület elveszítésének folyamata ezzel sajnos nem zárult le. Az 1956/57es tanévre 2 osztályt már a Szentendrei úti általános iskolában kellett elhelyezni
a súlyos helyhiány miatt. Így is a megmaradt 13 osztályra csak 10 osztályterem
jutott, ezért egy-egy osztályt a könyvtárban, a szertárban, sőt a mosókonyhában
kellett elhelyezni.
1957. augusztus 20-án az igazgató bejelentette, hogy „a Fővárosi Tanács az
eddig az iskolánkhoz tartozott Szentendrei úti tagozatunkat önálló állami gimnáziumi nívóra emelte, s így az az iskolától leszakadt”.
Az új iskola első igazgatója az Árpád Gimnáziumból átvezényelt Radó János lett, a gimnázium pedig Kőrösi Csoma Sándor nevét vette fel. Az iskola
szertárainak felszereléséhez nagy segítséget nyújtott az egykori „anyaiskola” –
bár saját felszereltségünk sem volt valami kifogástalan...
A két osztály leválása természetesen mit sem javított az iskola egyre elkeserítőbb helyzetén. Nincs annál szomorúbb, mint amikor „fejlesztési célként” azt
mondják ki: a maradék 13 osztályos jelleget 12 osztályosra kell csökkenteni.
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A „maradék” gimnázium a fennmaradása érdekében mindennel megpróbálkozott: az 1951/52-es tanévben testnevelés tagozatú osztály indult. Így iskolánk
a TF gyakorlóiskolája lett. A személyi feltételek tökéletesen adva voltak: az
Árpád Gimnázium országos hírű testnevelők egész sorát vonultatta fel a múltban, és foglalkoztatta akkor is. Iskolánkban tanított egykoron Kmetykó János,
az egész magyar testnevelésügy átszervezője, szellemi atyja, majd Bede István,
világraszóló vízi sikereink kovácsa. A második világháború utáni korszakot
Iglói (Ignátz) Mihály neve fémjelzi, aki ekkoriban már a magyar atlétikaválogatott mellett is edzői feladatokat látott el (majd maradt idegenben a melbourne-i
olimpia után, 1956-ban). Mellette kezdte meg iskolánkban a testnevelői munkát
Bátori Béla. E nagy tehetségű testnevelő-atlétaedző lett a tagozat vezetőtanára
(majd az 1960-as években a magyar női atlétikaválogatott edzője!)
Szakemberben tehát nem volt hiány, a tárgyi feltételek azonban teljességgel
hiányoztak. A két iskola által közösen használt tornaterem felújításra várt, a
felszerelés szegényes és elöregedett volt. Így a tagozat kihelyezett jelleggel
működött, míg végül 1953-ban meg is szüntették.
Annál sikeresebb volt azonban az 1952-es újítás: leányosztály indult az Árpádban. Ezzel az iskola megtette az első lépést a koedukáció terén. Vegyes
osztály indítására azonban még bő tíz évet kellett várni!

Koedukáció
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42. Működünk...
Az 1950-es évek első felében az iskola próbált szigorú szabályokat meghatározni és betartatni. A tantestületi értekezletek minden évben meghatározták a
rendszabályokat. Ezek egy része erősen „korfüggő” volt: „A tanítást mozgalmi
dal éneklésével kezdjük és végezzük”. „Súlyt helyezünk a szigorú takarékosságra. Szünetekben a villanyt leoltjuk. A vízcsapot el kell zárni. A krétával
dobálózni, vele firkálni tilos. Ennek biztosítására osztályonként takarékossági
felelőst választunk.” „Iskolába nem illő, jampec öltözködést nem tűrünk.” „Az
egyensapka viselését megköveteljük.” „Tanulóinknak bármilyen iskolán kívüli
elfoglaltsága (különóra, sport) csak az igazgató engedélyével lehet.” „A tanuló
köteles az iskola dolgozóit az utcán is üdvözölni.” Más szabályok az iskola
általános működését határozták meg, de ezek többsége sem tetszene a mai fiataloknak: „Tanítás reggel 8-kor kezdődik” – milyen szimpatikus! „Órák között
10 perc szünet, 11-kor, a harmadik óra után 20 perc” – ez már kevésbé testszik... „Az első 5 óra időtartama 50 perc, a hatodik óra időtartama 40 perc” –
na ez már sok! „Minden tanulónak legkésőbb 8 óra előtt 5 perccel az iskolában,
az osztályban a helye. Aki ezután jön, későn jövőnek számít. Két késés egy
igazolatlan óra. Ha egy héten belül fordul elő, külön-külön igazolatlan órát
kap” – lehet, hogy nem is olyan szörnyű a mostani házirend...?
Az oktatásban a legjelentősebb változást az orosz nyelv kötelezővé tétele
jelentette. Gugi Sándor, a gimnázium új igazgatóhelyettese így kommentálta e
nagy eseményt az 1949. október 8-i szülői értekezleten: „Élő idegen nyelv az
orosz. Ezzel a magyar kultusz kormányzat nagyon régi időkbe nyúló bűnöket
tesz jóvá.” Az elkövetkező időkben rendszeresen orosz-szakfelügyelők látogattak az iskolába. Rögtön a legelső vizit alkalmával megfogalmazták a helyzet
lényegét: „A felügyelő örömmel látja, hogy az iskolában az orosz nyelv tanítása
szép eredménnyel folyik. A szaktanárok, akik maguk is tanulnak, komoly munkát végeznek osztályaikban. Mindhárman nyelvszakosok, így nem okoz nehézséget, hogy új nyelvet kell tanítaniuk. Maguk a nyelvtanárok ideológiailag is
képzik magukat, mely fontos előfeltétele az orosz nyelv helyes oktatásának.”
A nagyobb siker érdekében az 1951/52-es tanévben még csoportbontást is
engedélyeztek oroszból. A tanulókkal így sem volt könnyű elfogadtatni a változást, ahogy azt a következő tanévben lezajlott fegyelmi tárgyalás anyaga is mutatják majd.
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A tanulmányi színvonal emelését szolgálták az 1951/52-es tanévben bevezetett „osztályvizsgák” is. Ezeket magyarból, matekból, kémiából és földrajzból tartották, és amolyan „kis érettséginek” feleltek meg.
A diákoknak továbbra is volt lehetőségük „rendkívüli tárgyakat” választani,
olyanokat, mint a vívás, a vegytani gyakorlatok, a karének, a francia és a görög
nyelv. Gugi igazgatóhelyettes frappáns szavait idézve: „A vallásoktatás fakultatív, azaz teljesen szabad”...
Az iskola ekkoriban csak szerény számban működtetett szakköröket, de
azok legalább színvonalas munkát végeztek. Így irodalmi, orosz, biológia, kémia és modellező szakkörre járhattak a gyerekek.
Mint mindig, most is a Sportkör volt a legnépszerűbb. Közel 200 taggal, 7
szakosztállyal működött, sajnos siralmas körülmények között, lepusztult, roszszul fölszerelt tornateremben. A sportköri tevékenység alapját a kötelező
MHK-foglalkozások adták (MHK=Munkára, Harcra Kész). A patronáló
„üzem” ez esetben a Budapesti Honvéd Egyesület volt. Sajnos a kapcsolat nem
volt különösebben gyümölcsöző: az iskola támogatást nemigen kapott, tanulói
viszont Honvéd-színekben versenyeztek... A „szokott” eredményeket azért így
is hoztuk: vízilabdacsapatunk a középiskolás bajnokság 2. helyén végzett 53ban, úszóink ugyanebben az évben a budapesti bajnoki címek mellé két országos úszóbajnoki címet is szereztek.
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43. Éberség az iskolában: szabotázs, elhajlás, eljárás, kizárás...
Az 1950-es évek politikai légköre természetesen nem hagyhatta érintetlenül
az iskolákat sem. A rendszer lényegéből fakadt, hogy az ideológiai nevelést és
harcot, az állandó éberséget az iskolákra is kiterjesztették. Ahogy korábban
láthattuk, a hitoktatást „teljesen szabaddá” tették, a „veszélyes” ifjúsági szervezetek eltűntek, helyüket az egységes DISZ vette át. De mindez csak a szerény
kezdet volt. A korszak hangulatos bevezetőjeként 1949. december 21-én nagyarányú előkészületeket követően megünnepelték Sztálin elvtárs 70. születésnapját. A „felkészülési időszakban” a fő hangsúly a Sztálin életével való megismerkedésen volt.
Az „ismerkedést” követő években a diákságnak lehetősége nyílt a Nagy Vezér nevével fémjelzett rendszer lényegével is szembesülni. Az osztályharc, a
nemzetközi helyzet sajnos az iskolán belül is „fokozódott”, az éberség központi
gondolattá vált. „Éberen figyeljük az illegális hitoktatást, és ha ilyenről tudomást szerzünk, azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket.”
Az éberség azonban nem volt elég. 1950-től kezdve egymást követték minden évben a korszak összes szomorú jellegzetességét magukon hordozó fegyelmi tárgyalások. A legelső „ügy” 1950-ben került tárgyalásra:
"...A második félévben adódtak olyan jelek, amelyek eddig elért minden sikerünket veszélyeztették, és cinikus nyugati szellemiségükkel népi demokráciánk érdekében, 5 éves tervünk érdekében végzett munkánkat gátolták. A III.
ker. Pártbizottsághoz és a VKM-hez fordultunk segítő útmutatásért. Pártunk és
hatóságunk útmutatása alapján felderítettük ennek az elharapódzó lazaságnak
és az iskola fegyelmét és építő munkáját romboló társaságnak működését és
tagjait.”
„X magatartása cinikus, társai között amerikai szellemet terjesztett, jampec
magatartásával bomlasztóan hatott osztályára. A befolyása alatt álló Y-al Győrbe szökött, hogy a határt tiltott módon átlépje, a DISZ munkájában nem vett
részt. Az amerikai követség előadásait látogatták.”
Párttitkár: „...Elejét kell vennünk minden további lazulásnak, és egyben
meg kell állapítanunk, hogy éberségünk hiánya engedte meg a dolgok eddig
való fejlődését.”
Diákhozzászólások: A végzős diák, volt DISZ-titkár:
Éberségre és az ellenség gyűlöletére szólítja fel az iskola növendékeit. Ő
most hagyja el az iskolát, de ígéri, hogy további pályáján is helyt fog állni a
Párt iránymutatásával.
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Határozat: jelen tanévre 3 főt a főváros összes gimnáziumából, 1 főt az Árpádból kizárnak.
2 nappal később az igazgató a Pártbizottság felé a következő megjegyzéssel
küldi tovább a jegyzőkönyvet: „...a tantestület is a hozott határozat súlyosbítását kéri, vagyis a tanulóknak az ország összes középiskoláiból való kizárását”.
A következő tanév elején így tekintettek vissza az esetre: „Az elmúlt évben
tanulóifjúságunk egy része az imperialista ügynökség befolyása alá került, úgyhogy emiatt négy tanulót el is távolítottunk az iskolából.”
Sajnos az 1951/52-es év sem volt mentes fegyelmi ügytől: „...nevezett tanulók az Államvédelmi Hatóság jelentése szerint politikai vétséget követtek el, és
ezért elítélték őket. A jelzett vétséget karácsonyi szünetben követték el. Igazgató nevezett tanulókat az ország összes középiskoláiból való kizárásra javasolja.” – az elkövetett „vétségről” az irattári dokumentumok hallgatnak, lehet,
hogy ez örökre az ÁVH titka maradt...
Az 1952/53-as tanév egy egészen különös fegyelmi értekezletet hozott: iskolai fegyelmezetlenség, lógás, nem tanulás, oroszórák szabotálása, rendszerellenesség és klerikális elhajlás – mindez együtt, egyszerre, egy helyen:
Igazgató: „A mai értekezletet a IV. b osztály egészen súlyos hibái tették
szükségessé. Az osztály munkafegyelme minimális, munkamorálja nulla. Az
osztályban olyan súlyos fegyelmi kilengések fordultak elő, hogy ezt tovább
tűrnünk nem szabad. [...] A fegyelmezetlenségek többsége oroszórákon, és
orosz tanárokkal szemben fordul elő. 40 tanuló közül 29 áll oroszból elégségesre vagy elégtelenre, 16 tiszta elégtelen. Az órák alatt olyan nagy a fegyelmezetlenség, hogy tanítás, tanulás nem is lehetséges. Mik fordultak elő? A tanár osztályzatát hangos, kórusban történő nem helyeslés követi. A padokat sétáltatják
előre-hátra. Mozgalmi dal helyett slágert, vagy a tanárt gúnyoló dalt énekelnek.
A tanárnak csúfnevet adnak. Különféle eszközökkel csattognak. Lábukkal dobognak. Az osztályban kondaszellem van. Súgás, puskázás, házi feladatok el
nem készítése, órára való nem készülés már nem is feltűnő jelenség. A tanulók
véleménye, hogy fenyegetésen túl úgysem mehetünk. Kizárni vagy elbuktatni
nem lehet őket, mert sokan vannak, mert munkásgyerekek, mert rossz lesz a
statisztika stb. Ezt tovább nem tűrhetjük. Az oroszórák, az orosz nyelv tanulásának szabotálásával, szándékos szervezett fegyelmezetlenséggel állunk szemben.
Kik a főkolomposok? 5-6 tanuló, akiket már régen nem lett volna szabad
megtűrni az iskolában.
X már tavaly sem tanult semmit, a konferencián el is buktatták. Rejtélyes,
hogyan ment át mégis. Rendszeresen lógott.
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Y alattomos, sunyi. Pojácáskodik. Tiszta elégtelen. Tanárjával végtelenül
szemtelen. Fater sokat dumál, hogy milyen jó a mai rendszer, de nekem ugyan
beszélhet – mondja társainak.
Z jampec magatartású, erre büszke. A tanárját »nem bírja«.”
Ezek után a tanulók „vallomásai” következnek: tagadják, hogy az orosz
nyelvet azért nem tanulták volna, mert a Szovjetunióval és a szocializmussal
szemben állnának.
„Igazgató megjegyzi, hogy itt nem egyszerű rendetlenkedést lát, hanem tudatos, szándékos szabotálást, az ellenség kezét. Nem elégedhetünk meg ezen
tanulók megbüntetésével, hanem tovább kell gombolyítani a szálat, és megnézni, hová vezetnek. Tanulóink vasárnaponként tömegével látogatják az Újlaki
templomot.
Ez ellen még semmit nem tettünk. Azért, mert hittanórára nem járnak,
egyáltalán nem valószínű, hogy nem járnak illegális hitoktatásra. Nincs kizárva,
hogy a szálak ide vezetnek.”
3 „főkolompos” eltávolítását 13:6 arányban megszavazta a testület. A Városi Tanács enyhítette az ítéleteket: 2 áthelyezés más iskolába, a többieknek igazgatói rovó.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

202

1950–1959 Viharfelhők az iskola felett

44. Az 1956-os forradalom emlékei
Az 1956 szeptemberében megnyitott tanév változásokat ígért: az iskola élére új igazgató került Fülöp Zoltán személyében. Munkáját azonban még megkezdeni sem volt igazán ideje, hiszen a tanítást elsöpörte a forradalom. Az
iskola természetesen bezárt, az oktatás szünetelt. A gimnázium tanárai és diákjai – ismereteink szerint - szervezett keretek között nem fejtettek ki forradalmi
tevékenységet. A legismertebb résztvevő az akkor már főiskolás öregdiák, Sinkovits Imre volt, akinek október 23-i szavalatait számos filmfelvétel is őrzi.
A tantestület életéről az igazgató egy későbbi értekezleten így szólt: „Nem
akadt egy ember, aki tülekedett volna, vagy hangoskodott volna az ellenforradalom mellett. Itt minden tag biztonságban érezhette magát. A testület döntő
része naponta bejárt, megvitatta a nap eseményeit.” Ezt támasztja alá az a tény
is, hogy a forradalom leverését követően a gimnázium tanári kara csak 3 fővel
fogyatkozott meg – mindhárman külföldre távoztak, köztük Iglói Mihály testnevelő, aki a melbourne-i olimpiáról nem tért haza. A többiek mind maradtak –
és maradhattak – az Árpád Gimnázium tanárai.
Az iskolai élet az 1956. december 3-i értekezlettel indult újra. A jegyzőkönyv szavait idézve: „Igazgató meleg szeretettel üdvözli a testületet, s örömmel állapítja meg, hogy a bekövetkezett események alatt mindenki épségben
maradt, csupán anyagi kárt szenvedtek egyesek. A mostani értekezlet célja az
iskolai munka megindulása, és a vele kapcsolatos problémák megbeszélése.”
A tanítás újraindítása nem volt zökkenőmentes. „Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása nehézségekbe ütközik. Fűtőanyagunk egy bizonyos időre van
még, de a központi fűtőberendezés működtetése még nehézségekbe ütközik. A
közlekedési nehézségek miatt a tanulókat bejárásra kötelezni nem tudjuk, de
iparkodunk elérni a bejárást az ilyen nehézségekkel nem küzdők részéről.” Az
iskola végül is 2 fűtött tantermet tudott kialakítani, ahol turnusokban indulhatott meg az oktatás. A végzős évfolyamnak mindennap voltak órái, a többiek
„időszakosan” jártak iskolába.
A szakmai munka újraindítása mellett politikai feladat is hárult az értekezlet résztvevőire: „Feladatunk az iskola munkástanácsának megválasztása.
Szükséges egy ilyen segítő szerv, amely az igazgatót a szakszervezettel együtt
támogatja munkájában, és a felmerült problémáknak, javaslatoknak a felsőbb
szervek felé hangot ad.” A tantestület ezek után titkos szavazással Udvarhelyi
Ágostont, Dömötör Gábort és Radics Jenőnét az iskolai munkástanács tagjaivá
választotta.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Az 1956-os forradalom emlékei

203

Az igazgató a diákokkal kapcsolatban a következő megállapítást teszi: „Az
október 23-i és azt követő események a tanulókat a rendes kerékvágásból kizökkentették, és egy kissé elragadtatták. Bizonyos felsőbbrendűségi érzés is
mutatkozik náluk, baráti hangot kell megütni velük szemben, hogy ne bántsuk
önérzetüket.”
A következő jegyzőkönyv 1957. március 7-én, a félévi értekezleten született. Ekkor már komolyabb tapasztalatok birtokában elemezhették a kialakult
helyzetet: „Nagy csapást mért a létszámra az ellenforradalom alatt elcsábított
tanulók nyugati országokba való özönlése.” Az iskola 590 év elején beírt tanulójából 80 maradt ki – ebből 36 „disszidált”.
A nagyobb problémát a tanulmányi eredmények meredek zuhanása jelentette. „Az októberi és az azt követő események nagyon megzavarták a tanulók
gondolkodását. Csak kevés tanuló maradt meg szilárdan iskolai célkitűzése
mellett. A nyugati rádiók, az utca csábítása rettenetes nyomot hagyott bennük.
Különösen nagy kadencia tapasztalható a munkafegyelemben. E miatt a
rendűségi táblázat bizony eléggé szánalmas képet mutat.” A félév végén osztályozott 509 tanulóból 105-en buktak meg, azaz minden ötödik diák „elégtelen
rendű” volt! Ezzel szemben mindössze 7-en lettek kitűnőek...
A szakkörök munkáját a DISZ megszűnése automatikusan visszavetette. De
a politechnikai, a fizikai és a fotószakkör még így is kiváló munkát fejtett ki.
Újjáéledt a matematika szakkör is, talpra állt az énekkar és a zenekar, megalakult a néptánccsoport. Az iskola azonban nehezen talált régi önmagára:
„A legnagyobb visszavetést a tanulók munkájában kétségtelenül az ellenforradalom tette. Már november és december hónapban az igazgató és a testület
azon tanakodott, hogy miképpen fogják megnyerni újból a külföldi rádiók és az
utca által felizgatott, és munkájuktól eltérített tanulókat az iskolai munka elvégzésére. Nehéz kérdés volt, mert a külföld nemcsak fegyvert adott a tanulók
kezébe, hanem az egész világ és önmaguk előtt is félistenekké avatta őket, s
attól lehetett tartani, hogy az iskola hívására nem is fognak reagálni. Ez több
tanulónál így is volt. A tanulásból való kiesést a testület könnyen tudta volna
pótolni, de a kiesésnek ezt a morális süllyedését, amikor a tanuló könnyedén
teszi túl magát minden iskola iránti kötelességén, csak hasznos nevelőmunkával lehet a régi, csorbítatlan állapotába visszaállítani.” E hosszas nevelőmunka
mikéntjére is kitért a konferencia:
„Az októberi és az azt követő ellenforradalmi események folytán a tanulók
és a testület között elég nagy szakadék keletkezett. Ezt a szakadékot úgy kell
áthidalni, hogy a tanár kezdje meg az első lépést a gyermek felé. December és
január folyamán a dolgokat a maguk természetességében néztük, s akkor az
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volt a nézetünk, hogy a gyermekek visszahódítására elegendő, ha a politikát
száműzzük az iskolából. Ez az elv megfelelt az akkori viszonyoknak, de ma
már nem lehet tovább is fenntartani, hiszen azóta államrendünk megszilárdult,
és az ország politikai irányának nyílt megszabásával most új problémák jelentkeznek. Szembe kell szállni azokkal az eszmékkel, melyeket a tanulók akár
otthonról, akár az utcáról, vagy a külföldi rádiók hangszóróiból hoznak magukkal, és e szembeszállás egységes kell legyen, meggyőző, a szívhez és az észhez
egyaránt szóló tárgyi igazság, mely visszaadja a gyermekeknek a kormányba és
a szocialista építésbe vetett régi bizalmunkat.”
A „szocialista építésbe vetett régi bizalom” visszaállítása bizony nem ment
zökkenőmentesen. A diákokban valóban mély nyomokat hagyott a forradalom:
novemberben a tanulók 32 %-a jelentkezett hittanra – ez több mint 150 diákot
jelentett! A tanítás újraindításánál az osztályok nagy része az orosz nyelv helyett az angolt és a németet választotta – az egész iskolában mindössze 2 csoporttal kezdték meg az orosztanítást...
A tanári kar „ellenforradalmi időkben” végzett munkáját többnyire pozitívan ítélték meg. Az igazgató többször megemlíti, „hogy a testület milyen nagy
buzgóságot fejtett ki az iskolai munka végzése érdekében még akkor is, amikor
pedig életveszélyes volt az utcán járni. Így érték el, hogy a félév befejezéséig
osztályonként 109 tanítási napot számlálhattak.”
Azért a dicséret mellett megjelenik a kritika is: „Nem utolsósorban maga a
tanári kar sem volt mentes azoktól a hatásoktól, melyeket az ellenforradalom az
emberekre tett, hiszen mi is benne éltünk, átszenvedtük a nehéz időket, és így
magunknak is helyre kell billennünk, megszilárdulnunk hitben, a szocializmust
építő, új utakat kereső kormányunk és pártunk mellett.”
Továbbá az igazgató „hibának rója fel, hogy az MSZMP megalakulása után
a kartársak sokáig vonakodtak ettől a párttól, ami arra vall, hogy az ellenforradalom mégis csak hagyott valamit a kartársakban is”.
A döntő többség természetesen hallgatott. Néhányan a tiltakozás, a demonstráció finom eszközeivel éltek – ilyen volt a szakállviselet, vagy az orosz
nyelv elleni egységes, csoportos fellépés. Előfordult néha fenyegetőzés diák és
tanár ellen egyaránt.
A legnagyobb port felverő megmozdulást különös módon első osztályos lányok szervezték. A fegyelmi tárgyalásra 1957. március 13-án került sor. A
jegyzőkönyv szerint: „A III. kerületi Árpád Gimnázium négy tanulója,
névszerint P.I., V. Zs., T. M. I. b osztályos tanulók és F. I. II. a osztályos tanuló, folyó évi február 23-ára tüntetést szerveztek röpcédula szövegezésével, lemásolásával és terjesztésével, valamint gyertyák meggyújtásával az 1956. ok-
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tóber 23-án meghalt ellenforradalmárok tiszteletére. A röpcédulák szövege:
„Figyelem! 1956. október 23-án hősi halottak tiszteletére reggel 9 órakor énekeljétek el a Himnuszt és gyújtsátok meg a gyertyákat! Add tovább!” A röpcédulákat P. I. tanuló szüleinek lakásán írógépen írták meg, hogy a kézírást ne
lehessen felismerni, és kesztyűben fogták meg a papirost, hogy ujjlenyomat ne
maradjon a röpcédulákon. A röpcédulákat február 22-én este V. Zs. vette magához, és másnap, 23-án bevitte az iskolába. A gyertyák meggyújtását, illetve
beszerzését T. M. tanuló vetette fel. Február 23-án reggel saját osztályukban, az
I. b osztályban, meggyújtották a gyertyát, és a röpcédulákat a gyertyákkal együtt
különböző osztályokban szétosztották, amely osztály zárva volt, az ajtó elé, a
küszöbre helyezték el a röpcédulát és a gyertyákat. A terjesztésben jelentős
segítséget adott a három tanulóleánynak F. J. II. a osztályos tanuló, aki négy
osztályba vitte be a röpcédulákat és a gyertyákat. A tüntetés értelmi szerzője P.
I., nagyobb mértékben segítőtársa V. Zs. volt.”
A fegyelmi tárgyalás érdekessége, hogy a Fővárosi Tanács kiküldötte volt
az egyetlen, aki példamutatóan szigorú büntetést kért. A teljes tanári kar, beleértve az igazgatót is, túl szigorúnak ítélte meg a javasolt büntetési fokozatokat,
és így azok enyhítéséért szállt síkra. A lányok egyébként jó tanulók voltak,
egyikük utánpótlásválogatott-kerettag úszó. A hozzászólók valamennyien a
külvilág, a szülők, az utca, sőt a budapesti oktatásügyi apparátus felelősségét
emelték ki. Végül is sikerült mérsékelni a tanulók büntetését: az akció két „értelmi szerzőjét” más iskolába helyezték át, és a tanévet is folytathatták, míg a
másik két diák maradhatott az Árpádban. A Fővárosi Tanács a meghozott „ítéleteket” jóváhagyta.
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45. A KISZ első évei
Az 1956-os forradalom elsöpörte az egypártrendszer „egységes ifjúsági
mozgalmát”, a DISZ-t is. A politikai sokszínűség mellett természetes volt az
ifjúsági szervezetek alakulása-újjáalakulása is. A tanítás újrakezdésével ezek a
szervezetek nem szűntek meg – az iskolákban komoly csata dúlt az erősen eltérő szemléletű, világnézetű csoportok között. A „küzdelem”, ahogy minden más
téren, itt is egyenlőtlen volt: az országos szervezetek (MAFISZ, Diákszövetség)
eleve kommunista befolyás alatt álltak, így az iskolákban megválasztott „nem
megfelelő” hozzáállású vezetőket hamar leváltották, helyükre megbízható káderek kerültek. A „reakciós” szervezetek felszámolása – mint amilyen a Cserkészmozgalom volt – gyorsan megkezdődött. Az MSZMP már 1956 decemberében felismerte, hogy az ifjúság körében végzendő munka irányítására helyi
szinten vezetőket kell kijelölni. Ők lettek a „párt ifjúsági titkárai”, a későbbi
kerületi KISZ-titkárok.
A III. kerületben ezt a megbízást az Árpád Gimnázium volt tanulója, egykori DISZ-titkára, dr. Dominik Gyula kapta. 1977-ben így emlékezett a hőskorra:
„Erőt meríteni, harcostársakat keresni hová mehettem volna, mint a kedves
falak közé, melyek minden zuga, fénye-árnya, diákzsivaja barátságosan köszöntött.
Nem is csalatkoztam. Az Árpádban összegyűjtött aktívának nagy szerepe
volt abban, hogy Óbudán végig csaknem kizárólag kommunista meggyőződésű
diákok alkották a Diákszövetséget, s hogy az ellenforradalmi nézetektől megszédült jobboldali hangadók kiszorultak abból a Diákszövetségből, amelyet
szerettek volna befolyásuk alá vonni.
Erőszakolt analógiával és persze fergeteges nagyképűséggel emlegettük a
történelemórán tanultakat: így szorították ki a leninisták is a mensevikeket a
szovjetekből annak idején.
Izgalmas akciókat szerveztünk. Feliratokat mázoltunk a házak falára, röplapokat szórtunk és ragasztottunk. Legnagyobb passziónk az ellenforradalmi feliratok átalakítása volt.
Ha valahová felmázolták: Sztrájk!, azonnal utánaírtuk: =Nyomor! Amikor
februárban megjelent a jelszó: Márciusban újra kezdjük! – ezt csak MUK-nak
rövidítették – nem sajnáltuk utánamázolni: Minden Uszítónak Kötelet! A februári budapesti diákaktíva-értekezletre énekszóval, nemzetiszínű és vörös zászlók alatt vonultunk végig a városon. Ritka látvány volt ez akkoriban, s nem is
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egészen veszélytelen, hiszen decemberben még provokátorok rálőttek egy hasonló tüntetésre! De fel sem mértük a veszélyt. Dacosak voltunk és lelkesek.
Közben a párt égisze alatt megkezdődtek a Magyar Kommunista Ifjúsági
Szövetség létrehozásának előkészületei. A Párt kerületi ifjúsági titkáraiból kerületi KISZ-titkárok lettek. Az árpádos Diákszövetségi alapszervezet már március 15-e előtt olyan propagandaanyagokat készített, amelyet a »KISZ III. kerülete aláírással láttunk el.
Március 22-én memorandummal fordultunk a Diákszövetséghez, hogy tegyék lehetővé a KISZ szervezését a kerület középiskoláiban.
Március 23-án pedig röplapokon adtuk hírül a KISZ megalakulását. Az akciót egy és ugyanazon órában hajtottuk végre valamennyi középiskolában.
Reggel 1/2 8 és 8 között minden óbudai középiskolás egy röplapot talált padjában:
»Diákok! Barátaink!
Zászlót bontott a KISZ.
Nyílt és tiszta szívvel lépünk elétek, mert céljaink, jelszavaink is nyíltak és
tiszták.
Szabadság, hazaszeretet, szocializmus.
Az igaz hazafiak mi vagyunk, akik itt állunk a világszabadság Petőfitől
megálmodott, vörös zászlója alatt. Mi igaz hazafiaknak vallhatjuk magunkat,
mert hazánkat nem cseréltük el idegen földdel, s a legvéresebb antikommunista
terror közepette sem felejtettük el a Szózat nagyszerű szavait: ’Itt élned, halnod
kell.’
Büszkék vagyunk arra, hogy a kommunista mozgalom katonái lehetünk, azé
a mozgalomé, melyet a világ sötét, reakciós erői immár 1 évszázada hiába próbálnak vérbe fojtani.
Sok-sok ezer kommunista mártírunk kínja és vére követeli tőlünk, ifjú
kommunistáktól, hogy keményen harcoljunk a párt vezetése alatt a proletárdiktatúráért, amelyért ők életüket adták. Harcunk szent és igazságos, és nincs erő,
mely eltéríthetne bennünket ettől a célkitűzéstől.
Mindenkit hívunk Szövetségünkbe, akinek szent a szocializmus ügye, s aki
ezért dolgozni és küzdeni is akar.
De CSAK AZOKAT VÁRJUK!
Budapest, 1957. március 23.
A Kommunista Ifjúsági Szövetség
III. ker.-i Szervezete«”
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Az iskolai KISZ-szervezet első névadója Várkonyi György volt. 1933-ban
született, az Árpád Gimnáziumban végzett. Kitűnő tanuló volt, az érettségi után
a katonai pályát választotta. A főiskolát kiváló eredménnyel végezte el. 1956.
október 23-án szabadságáról rendelték vissza a laktanyába. Sorsa itt és ekkor
pecsételődött meg: a Budapesti Pártbizottság székházának védelmére vezényelték ki, a Köztársaság térre. 23 évet élt.
A KISZ első éve nehéz volt: a forradalom élménye, emléke frissen élt a diákokban. A taglétszám alacsony volt, a viszony a „tagok és nem tagok” között
pedig kimondottan éles. Az 1957/58-as tanév elején választott vezetőség már a
kongresszus jelszavát követte: „Együtt az ifjúság széles tömegeivel a szocialista Magyarországért.” Igaz, a széles tömegek még hiányoztak, de ez csak idő
kérdése volt...
A KISZ megalakulásától fogva aktív szerepet kapott az iskolai életben: ünnepélyek megrendezése, diákőrség szervezése, házi tanulmányi versenyek hirdetése, szabadidős programok lebonyolítása.
Iskolai ének- és zenekar, valamint táncegyüttes alakult. Sikerrel szerepeltek
a KISZ kulturális seregszemléjén, valamint a kerületi Kodály-ünnepségeken.
Megkezdte munkáját a színjátszó csoport is, napjainkig tartó, szép hagyományt teremtve ezzel. Az első évben óriási sikerrel mutatták be Paul Armand
és Paul Wanderbehre Fiúk, lányok, kutyák című vígjátékát. A premier 1958.
március 1-jén a Goldberger kultúrházban volt, az előadást éjfélig táncmulatság
követte. A társulat a székesfehérvári leánygimnázium meghívására március 29én vidéki turnéra indult! A meghívást viszonozva a fehérvári lányok április 19én Óbudán adták elő Csiky Gergely Nagymama című vígjátékát. Az előadást az
immár elmaradhatatlan táncmulatság követte.
A színjátszó kör vezéregyénisége, az előadás-rendezés-szervezés motorja
Sinkovits László tanuló volt. Az ország Sinkó László színművészként ismerte
és szerette meg. Kossuth-díjas öregdiákunk így foglalta össze emlékeit:
„Szakmám elő-szeretete=színjátszókör, »Fiúk-lányok-kutyák« ... Játsztam,
rendeztem. Kiváló közösséget formált. Azóta is tartjuk a kapcsolatot.”
Az iskola bekapcsolódott az „Ismerd meg hazádat” mozgalomba – kirándulások, múzeum- és üzemlátogatások által. A tanév során 6 többnapos kirándulást, túrát is szerveztek. Ezek közül kiemelkedett az októberi, 3 napos, pilisi
kerékpártúra és az érettségi szünetben tartott, 4 napos, bakonyi sátortáborozás.
Utóbbit az iskola első KISZ-tanácsadó tanára, Szabó Ferenc vezette. Matematikát és fizikát tanított az Árpádban, később a Magyar Úttörő Szövetség elnöke,
majd nagykövet lett.
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Sinkó László rendez

Sportköri igazolvány
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Az 1958/59-es tanév mozgalmi életéről az iskolai dokumentumokban a következőket olvashatjuk: „Ifjúsági szervezetünk soraiban a múlt évi konszolidáció után az idén egészségesebb iskolai szervezeti élet indult meg. A KISZ és a
»kiszenkívüli« fiatalok viszonya sokkal jobb volt, mint a múlt iskolai évben.
A két tábor között ellentét egyáltalán nem érződött.”
A taglétszám ebben az évben 63 fő volt (a tanulók 13,6 %-a). Azonban a
Kilián-próbázás sikere azt mutatta, hogy rövidesen komoly bővülés várható. A
KISZ-tanácsadó tanár Peller József lett. Ő is matematikát és fizikát tanított,
majd 1960-ban az ELTE TTK vette át. Vezetésével már az első évben a „kerület legjobb KISZ-szervezete” címet sikerült elhódítani.
A KISZ megerősödését nagyban elősegítette az iskolai élet normalizálódása: a forradalom viharai a lelkekben is elcsitultak, a napi munka visszazökkent
a normális kerékvágásba. A tanulmányi eredmények folyamatosan javultak: a
„forradalmi tanév” 2,94-es átlaga előbb 3,14-re, majd 1958/59-re 3,22-re emelkedett. A sokszínű, minőségi munkát kívánta ösztönözni a tanév elején alapított
Árpád-kupa és Petőfi-serleg. Előbbi a III.–IV., utóbbi az I.–II. évfolyamok általános, osztályok közötti versenye, mely az iskolai élet valamennyi szektorára
kiterjedt. Az értékelésnél pontozták a magatartást, a tanulmányi eredményt, a
mozgalmi, az önképzőköri, a sport- és a kulturális élet aktivitását, a házi és
országos tanulmányi versenyeken elért eredményeket.
Az Önképzőkör 8 szakkör munkáját fogta össze. Az irodalmi szakkör maga
is szakosztályokra bomlott – szavaló, színjátszó, népi táncos, ének-zenei munka alapján. A tánccsoport Kecskeméti Sándorné vezetésével az iskolai ünnepélyek, kerületi rendezvények állandó résztvevőjévé vált. Hasonlóan az énekkarhoz és a több mint 20 főből álló zenekarhoz. Ezek Theiszler Frigyes tanár úr
irányításával érték el sikereiket. Az irodalmi részleget Radics Jenőné tartotta
kézben: Demus László a „Budapest legjobb szavalója” verseny döntőjébe jutott, Kis Pintér Imre tanuló pedig saját drámáját vitte színre Ars poetica címmel, igazán nagy sikert aratva.
A másik sikerszakkör a fotókör volt: dr. Vanyek Béla tanár úr vezetésével a
tagok önálló filmet készítettel A molekulák világában címmel. Az oktatófilmet
szakemberek előtt mutatták be, majd felajánlották oktatási célokra. Ezen túl a
bécsi VIT-re albumot készítettek az iskola életéről.
A vasmunkás szakkör fizikai szemléltetőeszközöket készített a szertár számára, az orosz szakkör előadásokat tartott Puskinról, Tolsztojról, Turgenyevről,
Gorkijról, a történelmi szakkör megkezdte az iskola történetének feldolgozását
évkönyvek alapján, riportokat készítve. Kár, hogy ebből a munkából semmi
nem maradt fenn a kutatóutódok számára... A matematika szakkör munkájának
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sikerét az országos versenyek döntőibe jutott tanulók bizonyítják évről évre. A
biológia szakkör színvonalát Karádi tanár úr szavatolta, a kémia szakkör komoly kísérleteket végzett.
A sportkör is magára talált: 11 szakosztályt működtetve megszerezte a kerület legjobban működő sportkörének járó vándorserleget. Újra aranyérmet
nyertünk az Országos Középiskolai Versenyen, atlétáink Budapesten 27-ből az
ötödikek lettek.
A rendkívüli tárgyak is rendkívüli sikereket hoztak: gyorsírásban Bíró Béla
országos 3. helyezést ért el. Emellett magas szinten zajlott a görög tanítása a
fáradhatatlan Gombár Vince tanár úr irányítása alatt. Továbbá lehetőség volt
művészettörténet, szabadkézi rajz és német tanulására is – a rendkívüli tárgyak
keretében.
A mindig szigorú szakfelügyelők megállapítása szerint az iskolában igen
színvonalas oktató- és nevelőmunka folyik. Ennek további előmozdítását szolgálta az iskola patronáló üzemével, a Goldberger gyárral kötött megállapodás
is: „az iskolai és üzemi vezetőség megegyezést írt alá a jövő iskolai évre a tanulók politechnikai képzése érdekében.”
Ki gondolta volna, hogy ez a megállapodás a megszűnés veszélyét is magában hordozó változásokat eredményezhet?!
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46. Tanári kar
Az 1950-es évek az egész országot súlyosan megviselték: a Rákosi-korszak
mindenre kiterjedő őrülete, reformok és visszavont reformok. Majd egy vérbe
fojtott forradalom és egy új kor első, kőkemény évei. Az oktatás sem vonhatta
ki magát a kor hatásai alól. Hogy az Árpád Gimnázium mégis talpon maradt,
sőt minden „korszakos” nehézség ellenére az oktatás magas színvonalát is
megőrizte, azt elsősorban erős tartású, nagy tudású tanári karának köszönhette.
Egy évtized alatt – akárcsak a 40-es években – újra 3 igazgató állt az iskola
élén. Nem lehet véletlen, hogy míg 1902–26-ig dr. Morvay Győző, majd 1927–
42-ig Gáldy Béla személyében hosszú időn át kiemelkedő egyéniségek irányították az iskolát, addig a 40-es és 50-es években 3-4 évente váltották egymást a
vezetők. 1942–46-ig Kékesy János, 1947–1950-ig Udvarhelyi Ágoston, 1950–
52-ig dr. Vörös István, 1952–56-ig Éber Imre, végül 1956–1971-ig Fülöp Zoltán.
A felsoroltak közül külön említést érdemel Udvahelyi Ágoston, „Guszti bácsi”, aki rövid igazgatóságát követően 1966-os nyugdíjazásáig az iskola kedvelt
és szeretett tanára, igazgatóhelyettese maradt. Továbbá Éber Imre, aki az
árpádos Öregdiákok közül elsőként – és mindmáig egyedüliként – nemcsak az
alma mater tanára, de igazgatója is lett. Szavait idézve: „Pedagógus pályán
aligha lehet szebbet elképzelni, mint odamenni vissza pedagógusnak, igazgatónak, ahol 8 éven át tanulóskodtam. Én így éreztem és büszke voltam rá.”
Az „igazgatói kérdés” hosszabb időre, megnyugtatóan Fülöp Zoltán 1956ban történt kinevezésével rendeződött.
A tanári karban szerencsére nagyobb volt a stabilitás. Idősebb és fiatalabb
generációk összefogva próbálták megőrizni az iskola színvonalát még a legnehezebb időkben is.
Az „idősebb” korosztály néhány tagja végig állta a sarat az 50-es években.
Az Árpádban eltöltött évek szerinti korelnök ekkor már Karádi Károly tanár úr
volt, aki árpádos öregdiákként első munkahelyére érkezett az alma materbe
1937-ben. Dr. Rácz Elemér 1943-tól tanított nálunk történelmet, latint és németet. Tanári pályáját 1927-ben kezdte, majd több mint 20 éves munka után –
mivel a szükség úgy kívánta – orosz tanárrá is kiképezte magát... Gombár Vince tanár úr 1945-től volt a klasszikus ókori műveltség latin–görög szakos bástyája – még az 50-es évek viharaiban is! Udvarhelyi Guszti bácsi 1946-tól állt
az Árpád Gimnázium szolgálatában – pályáját ő is 1927-ben kezdte.
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Iglói tanár úr és világhírű futóatlétái
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Történelmet és földrajzot tanított, volt igazgató, majd nyugdíjazásáig igazgatóhelyettes. Az 50-es éveket áttanító generáció legidősebb és egyben legifjabb tagja dr. Tóth Pál László volt. 1948-ban került az Árpádba, így e generáció
tagjai közül ő a „legifjabb árpádos”, ám tanári pályáját ő kezdte a legrégebben:
1925-ben! Iskolánkba mint tanári szolgálatra beosztott igazgató érkezett, s maradt meg tudós-tanárnak egészen 1964-es nyugdíjba vonulásáig. Magyart és
latint tanított, nevét nyelvészeti kutatásai tették országosan ismertté.
Természetesen az előbb felsorolt tanárok mellett több pedagógust is meg
kell említenünk, akik – gyakran még idősebb korosztályt képviselve – az 50-es
évek alatt mentek nyugdíjba, vagy kerültek el az iskolától. Közülük is legelsőként Szerető Géza tanár urat, aki pályáját 1914-ben kezdte, iskolánkhoz 1934ben került magyar–német szakosként. Kássa Gábor rajztanár-festőművész
1940-től tanított nálunk – s közben alkotott: fő témája a régi Óbuda volt. (Méltó utóda a 20-as 30-as években nálunk tanító Barkász Lajos festőművésztanárnak, valamint előde a 60-as 70-es években oktató Sárközy Elemér festőművésznek egyaránt.) A mindig erős testnevelői gárda Iglói (Ignácz) Mihály
tanár úrral lett szegényebb, aki 1943-tól 1956-ig állt az iskola szolgálatában.
Az 1950-es években egy sor nagy tehetségű, az Árpád Gimnáziumban hírnevet szerző tanár érkezett iskolánkba. Elsőként a kor neves tanárnőit illik
megemlítenünk: Cseke Istvánné 1952-től a magyar-, a német- és az orosztanítás
elismert alakja, Radics Jenőné 1954-től tanított nálunk magyart és németet,
valamint vezette az irodalmi szakkör munkáját. Kecskeméti Sándorné pedig
nemcsak mint magyar–történelem szakos tanár, de mint a tánccsoport vezetője
is megbecsült tagja volt a tanári karnak (mígnem 1961-ben a Radnóti Gyakorló
Gimnázium vezetőtanárává nevezték ki). Ebben az időszakban egyébként még
nem volt jellemző a tanári pálya elnőiesedése – az 50-es évek végéig az Árpád
Gimnázium tanári karának csak minden ötödik, hatodik tagja hölgy (a centenáriumi évben minden negyedik tagja férfi...).
Az 1950-es években az Árpád Gimnáziumhoz került tanár urak közül fontos megemlítenünk Bátori Béla testnevelőt, edzőt, a rövid életű testnevelés tagozat vezetőjét, a magyar atlétikai válogatott edzőjét; dr Vanyek Béla angol–
német–kémia szakos tanárt, szakfelügyelőt, a kémiai, filmes és fotó szakkör
szellemi vezetőjét, tudományos kutatót, szakkönyvírót; Berkes Emil történelem–filozófia szakos tanárt, szakfelügyelőt, tudományos szakírót; Perczel Sándor kémia–biológia szakos vezető tanárt, tankönyvírót; Theiszler Frigyes angol–ének szakos tanárt, szakírót, TIT-tanárt, az ének- és zenekar vezetőjét, valamint a fiatal generáció legfiatalabb tagját, az Árpádban 1949-ben végzett,
majd 1958-tól itt oroszt (később művészettörténetet is) tanító Szluha Vilmost.
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A tanári kar legnagyobb ereje sokszínűségében rejlett: fél évszázadon átívelő tudás és tapasztalat forrt itt egybe. Az Osztrák–Magyar Monarchiában felnőtt
és kitanult uraktól, amilyen Szerető Géza tanár úr is volt, a II. világháború utáni
korosztályig minden kor, stílus, gondolat és eszme, módszer és elképzelés jelen
volt, erősítette, alakította egymást. A cél mindenki számára egy volt: tanítani,
nevelni és képezni minden körülmények között, egy szebb, sikeresebb, boldogabb jövő reményében.
Az Árpád Gimnázium jövője azonban nem sok jóval kecsegtetett...
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47. Tanári portré: Gombár Vince
Az Árpád Gimnázium legendás tanáregyéniségére, egykori osztályfőnökére
emlékszik írásával dr. Boga Bálint:

Gombár Vince
Az Árpád Gimnázium század közepi időszakának kiemelkedő tanáregyénisége volt Gombár Vince, latin–görög szakos tanár. Neve sokunk számára fogalommá vált. Akik ismerték, ma is tisztelettel emlékeznek rá, a szigorú, de derűs, sajátságos aurájú tanárra.
1906. október 16-án született Zalaszentlászlón, római katolikus családban.
Középiskoláit a Keszthelyi Premontrei Katolikus Reálgimnáziumban végezte,
1918–1926 között. Valószínűnek tartom, hogy itt költötte egyik tanára azt a két
sor hexametert, amit Ő sokszor idézett. A versecske a kukták fejrevalójára hasonlító diáksapkára utalt:
„Gombare, látod amott tetejét a fehér kobakoknak,
Elkészíti e had, ha kívánod, a tejberizsát is.”
Erős testalkatú diák volt, a gimnáziumban birkózott, súlyt emelt. Édesapja
kántortanító volt, igen korán, 29 éves korában meghalt. Nevelőapja édesapja
utódja lett, és vallási kötődése okán azt akarta, hogy a fiatal Vince pap legyen.
Így 1926–31 között teológiát tanult, azonban felszentelése előtt elhagyta ezt a
pályát. 1931–35 között a Pázmány Péter Tudományegyetem latin–görög szakán
végezte tanulmányait. Ekkor ismerte meg első feleségét, aki latin–német szakos
tanár volt. Gombár Vince egyetemi éve alatt énekelni tanult, „kvalitásos” tenor
hangja volt. A cisztercita templomban társait gyakran túlénekelte. Olasz áriákat
is szeretett előadni, vendégeinek gyakran énekelte ezeket. Énekszeretetével
később mi is találkoztunk, pl. a közös dalolásoknál az első óra előtt, vagy folyosói útjain.
Az 1935/36-os tanévben a budapesti Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló középiskolájában kezdte tanári pályafutását, majd a
balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumba került, ahol 1938-ig tanított.
1938. augusztus 1-jén az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumba került. Az
első évben óraadó helyettes tanár, de a következő tanévben már „rendes tanár”
volt, majd osztályfőnök is. A hátrányos helyzetű tanulókat segítő ún. Segítő
Egyesület könyvtárosa, és a Napközi Otthonban felügyeletet ad.
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Az 1956-os ballagás – Gombár tanár úr osztálya
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Az ilyen és ehhez hasonló feladatok végzése ekkoriban nem volt általános,
így a gimnáziumi évkönyvben külön szerepelt azon néhány tanár neve, akik e
munkákban részt vettek. Emellett a Nemzetközi Középlatin Dictionárium magyar bizottságának munkatársa. Fordításai jelentek meg a Iuventus című latin
nyelvű ifjúsági folyóiratban („ephemeris in usum iuventutis studiosae”), amely
a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület lapja volt. Gombár tanár úr munkái
közül említeném egy úgynevezett javítási verseny (certamen carrigendi) feladványát, egy tudatosan hibásan fordított szöveg javítására meghirdetett pályázatot (1940. március). Aláírása: V. Gombár Novopestiensis (újpesti volt). Megemlítem még az 1941. júniusi számban megjelent Caesarról szóló, tréfás szöveg fordítását, ennél a szerző neve után szerepelt a neve: „Convertit Vincentius
Gombár, Budapest”. Ebből a gimnáziumból 1945-ben távozott. Az ekkor gépírással készült évkönyvben a következőket olvashatjuk: "iskolánkból áthelyezést nyert Gombár Vince r. tanár. Távozása veszteség számunkra. Eredményes
munkájáról sok sikeres érettségi tanúskodik.”
Rövid ideig tartó, a Petőfi Gimnáziumban töltött idő után került 1946. április 26-án az óbudai Árpád Gimnáziumba, ahol mindjárt osztályfőnöki megbízatást is kapott. A nyolcosztályos gimnázium megszűntével az általános iskola
felső tagozatai is a gimnáziumba tagolódtak, így általános iskolás osztályoknak
is osztályfőnöke volt, pl. az 1948/49-es tanévben a VI. a osztálynak. A Dolgozók Iskolájában is tanított.
Több osztályt oktatott és nevelt mint osztályfőnök, és vezetett az érettségiig, de sok osztályban a latin nyelv oktatása által adta át tudását és szemléletét.
Az 50-es években a humán tagozaton a latin nyelv még kötelező volt (a II., III.
és IV. gimnáziumi osztályban). A görög nyelvet a II. világháború után már csak
különórán oktathatta. Magyar nyelv és irodalmat is tanított a kieső latinórák
pótlására. A latin nyelv oktatásával a nyelvek belső szerkezetének általános
összefüggéseibe is bevezetett, amit más nyelvek tanulásánál tudtunk kamatoztatni. Ennek megkövetelésében igen szigorú volt. Emellett a római történelem
és életszemlélet ismertetésével adott gondolati útravalót későbbi életünkre.
A latin irodalom, elsősorban Horatius mélyebb ismertetése, kilépett a száraz
tananyagátadás szintjéből, plasztikussá tette, közel hozta hozzánk a leírásokat,
közvetlenné, jelenben átélhetőkké váltak a leírt természeti és emberi jelenségek. Iskolai munkáján felül az Ókortudományi Társaság tagjaként is tevékenykedett, s olyan személyekkel munkálkodott együtt, mint Trencsényi-Waldapfel
Imre és Ritoók Zsigmond.
1952–56 között volt osztályfőnököm. Osztályom becsülte, szerette, odafigyeltünk szavára. Osztályunk 1955-ben műsoros estet rendezett, amelyen a

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Tanári portré: Gombár Vince

219

Cyrano című darab nevezetes versét adtuk elő, átköltött záró sorral:
„...azok a negyedik ás legények
És Gombár Vince a kapitány.”
Jó humorú ember volt, jó színészi adottságai voltak: pl. fiatal korában jól
utánozta tanárait. Mindemellett azonban tanári munkáján kívül visszahúzódó
természetű volt, a tanári tevékenység volt egyetlen lételeme. Amikor volt diákjai sikereket értek el, neves emberek lettek, megerősítve látta hitét, hogy érdemes tanárnak lenni. Apolitikus személyiség volt. Amikor 1952-ben egy úgynevezett békekongresszusra delegálták, kifejezett dühvel ment el.
A tanári testületi üléseken ritkán szólt hozzá, csupán osztályának elemzése
– szóban-írásban – volt részletes; az eredmények változásának okait is kereste,
elemzéseiben tanulóit név szerint is megnevezte. Az 1951/52. tanévben a munkás-paraszt származású tanulók irányában megkívánt fokozott foglalkozás kérdésének felelőse a gimnáziumban. 1959-ben ismét előtérbe került a politikai
vezetés részéről ez utóbbi kérdéskör, amit ismét rábíztak. Nevelési értekezleten
részletesen fejti ki a felzárkóztatás módjait, a valódi pedagógus szemével áttekintve azokat. Sikerült a kérdés politikai élét másodlagossá tennie. A tanárok,
az ifjúsági szervezet szerepét elemzi, a tanári viselkedésre ad ajánlást, a tanulószoba, a szakkörök, a szórakozás, a kirándulások és sport szerepét pontosan
körülírja.
Munkáját feljebbvalói is elismerték. Egy 1959-ben készült szakfelügyelői
véleményből idézem: „munkájában módszeres, de nem merev. Világos, tiszta
fogalmakat kíván, a tanulókat gondolkoztatja.” „A számonkérés ideje alatt a
hangulat komoly, de mégis élénk. A tanár egyénisége gyakran derűs, vidámságot kelt a tanulók között. Közvetlen, megnyerő kérdezési módja jó hatással van
a tanulókra”.
A gimnázium igazgatójának 1960-ban készült értékelésében olvashatjuk:
„Arra törekszik, hogy növendékei felelősségét, önálló gondolkodását fejlessze.
Magyarázatai világosak, logikusak. Az elmélet és gyakorlat megvalósítására
törekszik. [...] Igen jó szakember, akinek óravezetése sokoldalú.”
1964-ben házasodott másodszor, a gimnázium orosztanárnőjét vette nőül.
1967-re tervezték nyugdíjazását; fájt neki, hogy el kell hagyni a pályát. 1967
januárjában lábon hordott szívinfarktus után ismételten infarktust szenvedett el,
és szívhasadás (ruptura) következtében elhalálozott.
Ahhoz az egyre szűkülő, azóta szinte eltűnt táborhoz tartozott, amelynek
tagjai a klasszika-filológia közvetítésével széles szellemi horizontot igyekeztek
tanítványaiknak bemutatni, átadni. Ma érződik ez a hiány.
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48. (Öreg)diákszemmel: dr. Boga Bálint
Penates
Az ókori rómaiak otthonában volt egy házioltár, ahol házi isteneikhez
imádkoztak, nekik adtak tiszteletet, tőlük kértek segítséget. E házi isteneket
nevezték Penatesnek. Saját Penateseim, akik számára tudatomban, lelkemben
tartok fenn egy oltárt, azok a személyek, akiktől szellemi, emberi értékeket
kaptam, és építettem be magamba, és akikre hálával, nagy tisztelettel gondolok
vissza. Ilyen házi isteneim még ma is gimnáziumi tanáraim.
1952 és 56 között voltam az Árpád Gimnázium diákja. Generációm éppen
lemaradt a 8 osztályos gimnáziumi oktatásról, így már mi is csak 14-18 éves
korunk között voltunk gimnazisták, egy olyan korszakban, amikor rákosista
kommunizmus regnált, de a Nagy Imre-i, átmeneti enyhülés és az 56-os forradalom tudati előkészülése is lezajlott. A korszak diákjai csak áttételesen érezték
ezt a világot; a szocializmus tanított alapelvei, az egyenlőség, a társadalmi igazságtalanság elleni harc ideológiája szimpatikus volt, de akinek kitelepített rokona volt, természetesen mást érzett; ugyanígy, akit más megaláztatás ért.
A DISZ-élet az iskolában nem volt „kemény”, táncos ifinapokra és klubnapokra emlékszem csupán, azzal együtt, hogy volt megkülönböztetési megnyilvánulás is. A származás által bevezetett elkülönítés a mindennapokban nem
jelentett diszkriminációt, csak az osztálykönyvbe volt bejegyezve: M: munkás,
P: paraszt, É: értelmiségi, E: egyéb (kiskereskedő, kisiparos, stb.), Y: volt uralkodó osztály tagja volt az adott tanuló édesapja. Persze ez a háború előtti társadalmi hovatartozást jelentette. Előnyös csak az M és P megjelölés volt. Magam
vonatkozásában egy negatív diszkriminációra emlékszem: mint értelmiségi
család sarja egy adott létszámot lehetővé tevő romániai utazásról származásom
miatt maradtam le. Felsőbb osztályokban hallottam egy-egy rákosista elvű
DISZ-vezető egyesekkel szembeni viselkedéséről.
Szeretném tanáraimról, házi isteneimről megmaradt emlékeimet csokorba
kötni, és átnyújtani a gimnázium múltja iránt érdeklődők, illetve a centenáriumi
emlékkönyv számára. Természetesen személyes vonatkozásokat sem hagyok el,
azok is adnak ismeretet az akkori légkörről.
Éppen 1952–56 között volt Éber Imre a gimnázium igazgatója, komoly
(komor?), szótlan embernek ismertük, kevés mimikájú arcára emlékszem csupán.
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A tanórák nagyrészt mentesek voltak a kor politikájától, a tudásszerzés, tanítás-tanulás atmoszféráját éreztük csak. Ez elsősorban annak volt köszönhető,
hogy tanáraink a háború előtti időszakban szerezték diplomájukat, esetleg már
akkor „in floribus” voltak, átmentették számunkra egy jó értelemben vett polgári világ humánus elveit, gondolkodását, s talán érzelmi légkörét is.
Gombár Vince volt az osztályfőnökünk, őt már gimnáziumi tanéveim megkezdése előtt megismertem. 1951-ben vagy 1952 elején egy tanártársával járt
otthonunkban. Békekölcsönjegyzést végett. A latin nyelv tanára volt. Még létezett a humán és reál osztályok klasszikus elkülönítése, mi a humán tagozatra
jártunk. Osztályfőnökünk a beszélt élő nyelv szintjén ismerte a latint. Mesélte,
hogy egyszer Olaszországban olasz papokat szólított meg latinul, és azok –
olasz és pap létük ellenére – nehezen tudták vele a konverzációt folytatni. Belénk verte a latin nyelvtan szabályait, sokan még ma is tudjuk a kivételeket is.
Olykor „maradandóan” hajtotta végre a rögzítést, pl. tanulószobán egyik osztálytársam kissé hosszabb oldalszakállát két ujja közé fogván mondta: „az a
tövű igék praesens imperfectum konjuctivijének képzésénél eee-re gyengült
imperfectumtövet kell használni”, és az e hangnál meghúzta a szőrszálakat.
Persze játékosan tette, és az „áldozat” sem haragudott érte. A latin nyelv szerkezete, pl. a különböző főnévi esethasználatok (pl. ablativus és genitivus
qualitatis) különbsége még nyelvfilozófiai gondolkodásunkat is megalapozhatta, ezenkívül természetesen az élő európai nyelvek elsajátításánál is nagy segítséget jelentett később.
A latin irodalmat is közel hozta hozzánk, elsősorban Horatiust. Részletesen
elemezte verseinek kiemelkedő érdemeit.
Így a ritmikát:
Quo, quo scelesti ruitis aut cur dexteris
aptantur enses conditi stb.
Így az életfilozófiát:
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi quem tibi Finem di dederint...
Így a költői leírásokat:
Solvitur acris hiema vice veris et Favoni... illetve:
Vídes ut alta stet nive candidum
Soracte...
sőt a frivolabb részleteket is: Vixi puellis nuper idoneus...
A latin versek ismeretével párhuzamosan a klasszikus, görög eredetű versformákat, így a hexameter és disztichon mellett az alkaioszi és aszklepiádészi
versszakot is megismertette velünk. Az ógörög nyelvnek is tanára volt, különórákat adott belőle, ezen viszonylag kevesen vettek részt. Nagyon szerette volna,
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hogy többen tanuljuk ezt a nyelvet is. Azt, aki csak latint tanult,
semibarbarusnak (félbarbárnak) nevezte, persze, aki a latint sem sajátította el,
teljes barbár volt.
Mikor „folyosós” tanár volt, gyakran halkan énekelve vonult végig a folyosón (állítólag régebben énekes is volt), egy-egy résznél felerősítette a hangját,
jobb kezét előrenyújtotta, benne aktatáskáját tartva, és a figyelmetlen tanulókat
meg is lökte azzal.
Amikor a harmadik gimnáziumot végeztük, osztályok közötti verseny került
meghirdetésre, amelynek értékelésénél a tanulmányi eredmény, órákon tanúsított magatartás, különmunkák stb. jött számításba. Osztályom néhány hangadó
osztálytárs hatására elhatározta, hogy megnyeri ezt a versenyt, miután az első
periódusban csak a hatodik helyet értük el. A nagy elhatározás és összetartás
meghozta az eredményét, amelyben osztályfőnökünknek nagy szerepe volt: az
év végére kivívtuk az első helyet. Ekkor játszották a Néphadsereg Színházában
(ma Vígszínház) Rostand: Cyrano de Bergerac című drámáját, és emlékezetessé
vált számunkra a benne elhangzó vers, amelynek refrénje úgy szólt: „ezek a
gascogne-i legények, és Castell Jaloux a kapitány”. Ennek mintája alapján szavaltuk saját verziónkat: „ezek a három ás legények, és Gombár Vince a kapitány”. Egy műsoros délutánon előadtuk az egész átalakított verset.
Magyartanárunk Tóth Pál László volt. Bár a nyelvtan tudósa volt, az irodalom területén is, és – ami talán a legfontosabb – az általános emberi magatartás
vonatkozásában sokat okított bennünket. Legelső magyaróránkon Lessing
Laokoonján ismertette, a művészetek különböző nyelvezetének kérdését.
A magyar irodalomtörténetből kiemelődik emlékezetemben néhány tétel,
néhány kiváló személyiség, amit, illetve akit akkor tőle tanultunk meg. Minden
íróról néhány soros vázlatot írtunk („egy-pont-vessző..., kettő-pont-vessző...” –
diktálta), amiből ki lehetett bontani a lényeget. Apáthi Ferenc Feddő énekénél
az akrostichon (a strófakezdő betűkből kiolvasható a „Franciscus Apati” név)
és a „terminus post quem, terminus ante quem” fogalmát tanultuk meg (a Dózsa-lázadás történéseiről ír, de Mohácsról nem, tehát 1514–1526 között íródott
a vers). Zrínyi Miklós volt a kedvenc írója, az első európai látókörű író hazánkban, mert – mint mondta – „gyerek, az európai látókör a lényeg”. Már felnőttkorunkban értettük meg az európaiság jelentőségét és fontosságát.
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Sokat emlegette Zrínyi – címerén is olvasható – jelmondatát: „Sors bona,
nihil aliud”. A Szigeti veszedelem részletes ismertetése kapcsán ismertük meg
az eposz konvencionális részeit (propozíció, invokáció, deus ex machina stb.),
és a víg eposzokban ismét rátaláltunk ezekre (Dorottya, A helység kalapácsa).
Emlékezetemben felötlik, hogy kiemelten foglalkoztunk még néhány nagy magyar költővel, illetve íróval, azok műveivel, amelyeket el is kellett olvasni, így
Balassi Bálint (Júlia-, Caelia-, Fulvia-dalok), Bessenyei György (Tarimenes
utazása), Kármán József (Fanni hagyományai), Kazinczy Ferenc (Fogságom
naplója), Eötvös József (Magyarország 1514-ben) stb.
A fent említett vázlatforma pl. Mikes Kelemennél így festett: 1., 205 levél
2., P. E. grófnő 3., Fiktív és misszilis levél 4., Madame de Sevigné.
Később – évtizedekkel később – amikor megjelentek Madame de Sevigné
levelei, örömmel és emlékezve vásároltam meg a kötetet. Amikor Madách tanulásához értünk, megszakítottuk a szokásos tanmenetet (az 50-es évek első
felében vagyunk!), és minden órán felolvastunk egy színt Az ember tragédiájából. (Ez idő tájt jelent meg Lukács György negatív kicsengésű kritikája.) Sok
részletet meg kellett tanulnunk, és még ma is tudjuk ezeket. Hogy a mindennapi élet filozófiájához tartoztak ezek, az élet bizonyította, amikor olyan helyzet
adódott, amelyben felötlött egy-egy részlet:
Mi, a tudásvágyat szakhoz nem kötők, átpillantását vágyjuk az egésznek...
Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiált, merthogy virrad...
Minő csodás kevercse rossz s nemesnek a nő...
Az akkor elhanyagolt, politikai szempontból negatívan értékelt nyugatos
írókat is közel hozta hozzánk, főleg Babits Mihályt.
Mindemellett azonban a nyelvtan volt az ő igazi területe. Tőle tanultuk meg
Ferdinand Saussure, Gombocz Zoltán nevét és némely tételét. A korszak hatása
is megjelent tananyagában: Sztálin – mint a leghivatalosabb fórum – úgy nyilatkozott, tanultuk, hogy a nyelv se nem alap, se nem felépítmény, minden társadalmi rendszert kiszolgál. A lényeg azonban a viszonytan tanulása volt: ábrákon kellett lemutogatni a mondatrészek egymáshoz kapcsolódó viszonyát: egy
kör középpontjában az állítmány állt, és a kör kerületén helyezkedtek el a határozók, amelyek közé tartozott az alany is, egy külső körre kerültek a jelzők, és
ha ez igenév volt, akkor egy új kör középpontjaként viselkedhetett. Sikerült
később megszereznem azt a kis könyvecskét, amit elméletéről adott ki az Egyetemi Kiadó. Kissé átalakított formában ugyan, de ez a nyelvtani fejezet már
része a középiskolai tanulmányoknak. A nyelvtanóráinkon etimológiával is
foglalkoztunk, így pl. az aggastyán és andalog szavakban megbújó személynevekről (Ágoston, Antal).
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Nevelési elveiből két momentumot említek. Az egyik: egy félévben két alkalommal személyes ok miatt ki lehetett hagyni a lecke megírását és megtanulását, az óra elején felállva kellett jelenteni ezt a tényt. A másik: nemegyszer
emlegette, hogy „azt is megmondhatod valakinek, akár nekem, hogy hülye, ha a
megfelelő formában teszed.” „Tanár úr kérem szépen...” kezdetű mondattal
lehetett kezdeni a tanár tévedésének jelzését. Előfordult, hogy egy mondatot
saját nyelvtani ábráján tévesen mutatott be, a javításért jelentkező tanuló ötöst
kapott, dicsérettel egyetemben.
Ebben az időben tanított gimnáziumunkban Szabolcsi Miklós is (politikai
okok miatt nem taníthatott az egyetemen), s már akkor József Attila legjobb
ismerőjeként tartották számon. Nálunk csak „lyukas órán” helyettesített, de
ekkor sem hagyta parlagon elménket, pl. egy alkalommal felírta a táblára azokat a rímeket, amelyeket költői versenynél a nyugatos költők egymásnak adtak
feladatul. Egy ilyen rímre emlékszem: Konstantinápoly – Konstantin, ápolj!
Első vagy második gimnazisták voltunk, amikor Eörsi István, az író befejezte az egyetemet, és iskolánkba helyezték tanárnak. Ő lett az irodalmi szakkör
vezetője, magam csak itt találkoztam vele. Versírási versenyen helyezést értem
el, mai napig őrzöm kritikai megjegyzéseinek leírását. Évekkel később találkoztam vele, és meglepett, hogy emlékezett még néhány versemre is. Itt említem meg, hogy a kerületi oktatói közösség ebben az időben egy sokszorosított
folyóiratot (Új utakon) adott ki, és a gimnáziumi irodalmi, valamint sportversenyek eredményeit, és tanulók által írt cikkeket, novellákat, verseket is közölt.
A biológiatanárunk Karádi Károly volt, kedves arcú, de finom modora mögött szigor rejtőzött. Viszont megtanultuk a biológiát. Az orvosegyetemen is
ismerték nevét, s az Árpád Gimnáziumból kikerülő diákok biológiai tudására
felfigyeltek. Két jellemző, ismétlődő mondatára emlékszem. Amikor a tanév
első féléve befejeződött, és a második félévre érvényes feleletek következtek,
mindig a következő szavakkal vezette be: „meghalt a király, éljen a király”. Ha
valaki betegség miatt hiányzott, és utána erre hivatkozva akart kitérni a felelés
elől, akkor azt mondta: „ha valaki beteg, az otthon fekszik, aki fekszik az unatkozik, aki unatkozik, az mit csinál? Biológiát tanul.” Tehát pardon nem volt. A
negyedik gimnázium második félévében az orvosegyetemre jelentkezőkhöz
szigorúbb volt: behozatta a tanterembe az ember csontvázát, a csontok nevét
latinul is meg kellett tanulni. A biológiai szakkörben is mélyíthettük élettani
tudásunkat, pl. jómagam a biokatalizátorokról (hormonok, enzimek, vitaminok)
tartottam előadást.
Matematikatanárunk Hardy Zsigmond volt, aki eredetileg francianyelvtanár volt, a matematikára a nyugati nyelvek tanításának beszüntetése után tért
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át. Ez érződött is, mert nem mozgott abszolút biztosan a matematika területén,
de amit kellett, megtanította. Nagyon jóindulatú, kedves ember volt; nem volt
szigorú, ezzel gyakran vissza is éltünk. Oktatásának eredményességét jelzi
azonban, hogy néhányan jó helyezést értünk el a gimnáziumi, sőt az országos
matematikai versenyen, részt vettünk a középiskolai Matematikai Lapok pontszerző folyamatos, feladatmegoldó pályázatán, Arany Dániel országos versenyen, és az utóbbin oklevéllel jelzett eredményt is elértünk. A helyi matematikai szakkört a 4. c osztályfőnöke vezette, ebben is tevékenykedtünk: pl. jómagam előadást tartottam a Fermat-tételekről.
Fizikatanárunk Mészáros Béláné, majd Szalmai János volt. Szalmai tanár úr
számomra különösen meghatározó pedagógus volt, előzőleg a Fényes Adolf
utcai általános iskolában tanított matematikát, itt pedig tanárom, osztályfőnököm volt. Sokat segített képességeim megismerésében, szigorúságával párosult
buzdító dicsérete meghatározó volt egész életemre. Száraz embernek tűnt sokak
számára, pedig belül nagyon is emberi volt. A fizika tételeit nagyon egyszerűen, érthetően, lényegre törően adta elő és diktálta le az érettségire felkészülésnél. A latin nyelvet is jól ismerte, még általános 5. osztályos koromban hozzá
jártam különórára latint tanulni – akkor (1948-ban) szüntették meg a régi latintanítási rendszert. A latin közmondásokból kiindulva sajátítottunk el egyszerre
sok gondolati igazságot és nyelvtani fordulatot.
Orosztanárunk Kertész Dezső, később Dobra Gyuláné volt. Kertész Dezső
eredetileg latint tanított. Tudomásom szerint a háború alatt a Szovjetunióban
volt hadifogoly, itt sajátította el az orosz nyelvet. Néhányunkkal meg tudta szerettetni ezt a nyelvet, amely akkor nem örvendett közkedveltségnek. A klasszikus megközelítés példáival segítette az orosz nyelv elsajátítását. Pl. a nyelvtani
szabályoknál a latin alapján neveztünk el egyes eseteket, így: csitvjortovo
aprelja (április 4-én): gerutivus pemporis. Máskor Puskin Anyeginjében található szójátékra hívta fel a figyelmünket: Ó, Rusz (Oroszország), o, rus (falu).
Tolsztoj, Gogol, Lermontov műveivel is részletesebben foglalkoztunk, az orosz
szakkörben is ezt mélyítettük tovább. Puskin Anyeginje nagyon kedves olvasmányommá vált, azokban az években jelent meg az Áprily-féle fordítás. Kedvenc költőm Lermontov lett, több költeményét le is fordítottam magyarra. Kertész tanár úr gimnáziumi éveink alatt egy ünnepi ülésen összeesett és meghalt.
Történelemtanáraink Czeczei Zoltán és Masznyik Zoltán voltak. Czeczei
Zoltán fiatal, már a háború után végzett tanárként került a gimnázium tanári
karába, és marxista történelmi szemléletet oktatott. Mindenképpen bizonyos
logikát érzékeltetett a történelem láthatóan esetleges eseményeiben, és hangsúlyozta a gazdaságtörténet fontosságát a politikatörténet mögött. Az utóbbi je-
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lentőségére csak később, felnőttként eszméltünk rá. Masznyik tanár úr viszont
az idő fogalmával ismertetett meg, az évszázadok és események egymásutániságára koncentrált, ezért tanította meg a fontosabb évszámokat. A felelés elején
néhány évszám volt a „belépő”. Ennek köszönhető, hogy sokan máig tudjuk pl.
Róbert Károly vagy IV. Károly uralkodásának idejét. Mély, recsegő hangja,
kopasz feje jellegzetes volt, s ezért Zeusznak hívtuk. Magam kis versikét is
fabrikáltam róla.
Az eddig említett tanárok a negyedik gimnáziumi év, az érettségin szereplő
tantárgyak oktatói voltak. Humán tagozaton hét tárgyból érettségiztünk: magyar, történelem, orosz, latin, matematika, fizika, biológia. Két nagy tárgy: a
földrajz és a kémia a harmadik gimnáziumi évben befejeződött, de úgynevezett
„kis-érettségit” tettünk belőlük. Az érettségi bizonyítványban is szerepeltek.
A földrajzot Udvarhelyi Ágoston oktatta, akinek alakját szigorú, de a diákok egyéniségét elfogadó személyisége közkedveltté tette. A földrajz lényegét
igyekezett velünk megismertetni. Magyarországon járva-kelve ma is felötlik,
hogy egy-egy helységről mit is tanultunk. Így pl. Mórágy: mórágyi rög, földőskori maradvány, Iszkaszentgyörgy: bauxitbányászat, stb.
Vanyek Béla a kémia szigorú tanára volt, mindenki tartott tőle, bár termete
– ellentétben Udvarhelyi tanár úrral – alacsony, vékony, törékeny volt. Dolgozatírásnál szúrós szemével a sorok között pásztázva járta a tanulókkal telt padsorokat, és jaj volt annak, akit puskázáson rajtacsípett. A kristálytiszta magyarázatok, az objektívdolgozat értékelés, és emellett a puskázás lehetetlensége a
valódi ismeret elsajátításra serkentő erőkként hatottak. Az angol nyelv tanára is
volt, aminek csak később vettük hasznát.
Emlékeimet Ignácz Mihállyal (sportnevén Iglói), tornatanárunkkal zárom.
Bár sokáig fel voltam mentve a tornai gyakorlatok alól, ellentétben sok más
testnevelő tanárral, igen jó kapcsolatban voltunk. Sporttörténeti ismereteket
igényelt. Ő is rekorder középtávfutó lévén az akkori nagy középtávfutógeneráció edzője volt (Iharos, Rózsavölgyi, Béres), akiket gimnáziumunkba is
meghívott.
Tehát ők, tanáraim házi isteneim lettek, egész életemet kísérő, mai napig
elevenen ható, gondolkodásomban és érdeklődési köreimben tetten érhető szellemi patrónusok.
Kívánom, hogy a ma oktató tanárokra is így emlékezzenek a mai nemzedékek 40-50 év múlva.
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49. Kőháti Zsolt: Negyven év – negyven sorban
Keserédes bordal
Tanáraimnak, kortársaimnak, köztük a megrendelő
Szász Kálmánnak, aki óbudai,
de nem tanulta meg: ki volt Gugi.
Egykorvolt árpádos negyedik á-sok,
közös emlékeink mélyére ások.
Az érettségink óta negyven év
hozott fejünkre frászokat, fenét,
és néhanapján némi boldogságot.
Hamvukba holt ötvenhatos remények
osztották meg a gimnazista népet,
de lassacskán kisimult a világ.
Ilyen az ember: mindig nekilát,
és összeférceli, mit összetépett.
Aztán, tíz éve, mikor már a csűrbe
kezdtünk betakarítani, legyűrve
sok bajt, kudarcot, s hittük: végre már
a hegytetőről nyílik szemhatár,
fordulat jött, hogy nyugalmunk elűzze.
Csőstül zúdult a végtelen szabadság,
és mivel ingyen ezt sehol sem adják,
padlót fogott hamar némelyikünk,
ha nem követett is el semmi bűnt.
Divatjelszó lett: arcodat szabasd át!
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Ily körülmények közt hiába várnád,
hogy megsegít az „ősi schola”, Árpád,
magadnak kell fölszítnod tüzedet.
Vagy mégis van valami üzenet,
mely nemzedékről nemzedékre száll át?
Így szól talán: mozgósítsd jobbik éned,
és lanyhuló erőd, ím, máris éled,
mögötted élők s holtak hada áll!
Példájukon kicsorbul a halál,
és fehér zászlót lenget az enyészet.
Nem fejeződhetik e kurta ének
be áldozatlan e hely szellemének:
ide szöktünk órák közt – óh, be rég –
kocsmapultodhoz. Üdvöz légy, Kerék!
Volt ifjú töltelékeid ma: vének...
Éltessen Isten, minden régi társak,
s tanárok, kik döfték belénk a nyársat,
és pirongattak tudomány tüzén.
Most elhallgatok végre, el biz én,
rímemre végcsengést a telt pohár ad.
Kőháti Zsolt
Budapest, 2000. március 29-én
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50. Árpád Gimnázium és Géplakatos Ipari Szakközépiskola
„A Művelődésügyi Minisztérium az 1959/60. iskolai év elején iskolánk
egyik osztályát szakiskolai osztállyá szervezte lakatosipari jelleggel. Így az
iskola három tagozattal - humán, reál és lakatosipari szakiskolai - működött.”
Ezzel az iskola jellege addigi története során a legradikálisabb változáson
ment át. Ez még nem feltétlenül lenne baj, csakhogy mindez kapkodva, teljesen
előkészítetlenül történt. Az előző tanévben még szóba sem került semmilyen
átalakítás, irányváltás.
A fővárosban mindössze két iskolát ért az a megtiszteltetés, hogy e nagyszabású kísérlet részese lehetett: az Árpád mellett a másik a Fáy András Gimnázium volt. Ők a Puskás Tivadar Távközlési Technikum tanműhelyével karöltve kezdték meg a munkát.
Az új iskolatípus szakközépiskolai jellegű volt, ami elméletileg jól illeszkedett a hagyományos gimnáziumhoz: ez is 4 éves volt, az első három évfolyamon 38, a negyediken 34 szorgalmi héttel, heti 37-39 tanítási órával. A fő különbséget a heti tízórás gyakorlati munka, és a tanév végén megtartott öthetes
nyári gyakorlat adta. A gyakorlati foglalkozások – önálló tanműhely hiányában
– a Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikum tanműhelyében zajlottak, a technikum oktatóinak vezetésével. A négyéves képzés végén a tanulók az érettségi
mellett szakmunkásvizsgát is tettek, így géplakatos szakmunkás képesítést is
szereztek.
A két iskolatípus közötti különbséget enyhítette a tanév elején bevezetett
„kötelező gyakorlati nevelés”. A szakiskolai osztály úgynevezett 4+2-es rendszere mellett a gimnáziumi osztályok az 5+1-es rendszert alakították ki. Így
ezek az osztályok is tanultak szakmai elméletet, ipari rajzot, valamint rendszeresen gyakorlati foglalkozásokon vettek részt. Mindezt természetesen sokkal
szűkebb órakeretben, mint a szakiskolai tanulók. A gimnáziumi osztályok tanulói esetében a cél az volt, hogy ha az érettségi után mégis szakmát választanak,
az átképzési időt le lehessen rövidíteni. Az 5+1-es gimnáziumi osztályok választott szakon, különböző üzemekhez beosztva kezdték meg szakmai tanulmányaikat. Az I. a osztályosok a Nyersolajszivattyú gyárban és a
Sportszerárugyárban ismerkedhettek az esztergályos, lakatos, asztalos, kárpitos
szakmák rejtelmeivel. Az I. b osztályos lányok a Bányaipari Kutató Intézethez
és a Csiszolókoronggyárhoz kerültek. Az I. c osztályosok pedig az Óbudai Hajógyárba mentek, ahol lakatos- és asztalosszakmák közül választhattak.
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Gyakorlati foglalkozás

A tanműhely az 50-es években
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A váratlan változások komoly nehézségek elé állították az iskolát. Az augusztus 25-i alakuló értekezlet, majd a javítóvizsgák után szeptember 1-jén –
ahogy azt kell – megtartották a tanévnyitó ünnepélyt. Majd: „Az oktatómunkát
szeptember 2-án kezdtük meg. Szeptember 9-én megszerveztük a lakatosipari
osztályt.” Ilyen „előkészületek” után nem csoda, hogy az elkövetkező évek
mind az „iskolareform” jelszavától hangosan, a „politechnika” bűvkörében
teltek el. Az átalakítás, a reform kerületi, fővárosi, végül országos üggyé nőtte
ki magát. A kerületi Pártbizottság még szeptemberben „kerületi politechnikai
bizottságot” alakított, novemberben a VB-ülés a politechnikai oktatás helyzetét
tárgyalta. Az első tanév során egymásnak adták a kilincset a művelődési és az
ipari minisztérium küldöttei, a különféle szakfelügyelők, a Magyar Nemzet, a
Népsport, a Pedagógusok Lapjának újságírói. A Magyar Rádió A mi iskolánk
címmel adott helyi közvetítést, a Francia Rádió 20 perces műsort sugárzott az
Árpádban folyó munkáról. Bolgár és csehszlovák pedagógusküldöttség vizsgálta a politechnikai oktatást, a Taylor pedagógus házaspár pedig egyenesen Angliából érkezett, hogy megismerkedjen a szakoktatás e rendkívül módszerével...
Látogatásukat követően az iskola igazgatója megállapította: „a beszélgetések
azzal a jóleső érzéssel töltöttek el, hogy az iskolarendszerünk nem áll alatta a
nyugati államokénak.” És akkor még nem is említettük Tocsin elvtársat, a
minszki 50-es számú középiskola igazgatóját, aki látogatása során hasznos elméleti és gyakorlati tanácsokkal látta el magyar vendéglátóit… Andrej
Jefimovics még ajándékokat is hozott a KISZ-szervezetnek és az iskolának,
„amelyeket mi is szerényen viszonoztunk”.
Hírünket az egész világon szétröppentették, Londontól Párizson át Moszkváig, a valós helyzeten azonban ez mit sem változtatott. Az előkészületek teljes
hiánya komoly problémákat okozott, különösen a gyakorlati foglalkozások terén. Az iskolának legelőször is önálló tanműhelyre lett volna szüksége. Az induló évben a Minisztérium 9000 forintot juttatott az iskolának eszközök, kéziszerszámok vásárlására. Ebből az összegből indult meg a tanműhely építése is.
1960 januárjában az iskola igazgatóját fogadta a kerületi tanácselnök, Gyurkó
Ferenc. A kihallgatás eredményeként áprilisban kiutalták a Bécsi út 96/A alatti
épület alagsorát, amely 3 helyiségből áll. A helyreállítási, átalakítási munkák a
Szülői Munkaközösség hathatós anyagi támogatásával indultak meg. A villanyszerelési munkákat társadalmi munkában vállalta el Márton Miklós, a Bláthy
technikum estis növendéke. Így 50 ezer forintot sikerült megtakarítani. Az
1960/61-es tanév elején való induláshoz az áramot a szomszéd kisiparos üzeme
biztosította. A kéziszerszámokat ipari technikumok és üzemek adták kölcsön.
1960. október 15-én megindult az önálló tanműhelyben az oktatás. Erre annál
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is inkább szükség volt, mivel az 1960. szeptember 10-én az Árpád Gimnáziumban megtartott „kibővített értekezleten” minisztériumi osztályvezető, osztályvezető-helyettes, fővárosi és kerületi osztályvezetők, felelősök és előadók,
egyszóval minden „illetékes elvtárs” első kézből értesülhetett a hírről, miszerint
a Pénzügyminisztérium visszavonta a tanműhely építésére korábban megígért
250.000 forintot. Ehelyett a Fővárosi Tanács utalt ki 60.000 forintot, valamint a
felszerelésre további 50.000-et. Ebből az összegből már tellett a műhely bútorzatának és világításának korszerűsítésére – vadonatúj munkapadokkal és neoncsövekkel szerelték fel a helyiségeket.
A szakiskolai tanulók üzemi gyakorlatához a legnagyobb segítséget az
Óbudai Hajógyár nyújtotta. Béza Elemér igazgató vállalta a III–IV. osztályosok
üzemi gyakorlatának lebonyolítását, ráadásul saját oktatógárdával! Az 1960/61es Évkönyv szavait idézve: „Így válik az iskola és üzem nevelő szövetségessé,
mely szövetség kapcsán dolgozó népünk féltve őrzött kincse: a gyermek megbízható nevelői kezeken áthaladva szocialista jövendőnk biztos építője lesz.”
Az 1960/61-es tanév végére úgy tűnhetett, az új képzési forma megszilárdította helyét az oktatási rendszeren belül, működésének feltételei biztosítva vannak. Így a kezdeti bizonytalankodás után most már magabiztosan nyilatkozhatott az iskola igazgatója a szakiskola jövőjéről, valamint helyéről a III. kerületben:
„Az iskola a szocialista államnak egyik legfontosabb intézménye, amelyből
táplálkozik a szocialista jövendő a tudományok és a kultúra terén. Iskolánk az
1959/60. iskolai évtől kezdve a III. kerület egyik különleges iskolájává vált:
szakiskola lett. Ma hármas tagozatú: általános gimnázium humán és reál tagozattal, valamint géplakatos-ipari szakközépiskolai tagozattal rendelkezik. Így a
kerület viszonya az iskolához döntő módon megváltozott, mert az addig csak
kimondottan általános műveltséget adó gimnáziumból egyszerre a kerület bizonyos ipari szakmunkás-szükségletét is kisebb mértékben kielégítő intézménnyé
vált, amely most már eltéphetetlen szálakkal odakötődött az ipari intézményekhez. A jövőt biztos szemmel látó és annak követelményeit az oktatás területén
is pontosan felmérni tudó pártunk jelölte ki ezt az utat iskolánk számára. Ma
már két osztályunk végez lakatosipari munkákat, tanulja a géplakatosszakmát,
amellyel egyúttal megszerzi a reálgimnáziumi érettségi bizonyítványt is, s ez a
kettős képesítés különleges helyzetet biztosít tanulóinknak a többi osztályokéval szemben. Ők lesznek az első sokoldalúan képzett szocialista érettségizettek, akiket arra nevelünk, hogy a szocializmus építésének befejezésében segítséget nyújtsanak dolgozó népünknek. Az az érdeklődés, amely ezek felé a fiúk
felé fordul, jól mutatja, hogy középiskoláztatásunk ügye nem közömbös többé
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dolgozó népünk előtt. Ezt mutatja az a tény is, hogy ennek az iskolatípusnak
beiskolázása alkalmával szelektálhatunk, mert a jelentkezés a létszámkeretet
mindig meghaladja.
Új iskolatípusunk sikere nemcsak az iskola, hanem az egész került sikere, a
jövendő jó és művelt szakmunkásának, mérnökének kinevelését hordozza magában. Ezért minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a jövőnek ezt a perspektíváját a legjobb tudásunkkal munkáljuk.”
A siker érdekében fontos volt a hagyományos gimnáziumi tanári kar „megerősítése”. Ezért az 1959/60-as tanévben „a lakatosipari szakközépiskolai osztály helyes nevelése érdekében a kerületi tanács oktatási osztálya Szluha Vilmos orosz szakos középiskolai tanárt, okleveles műszerész-, vízvezeték- és
csőszerelősegédet erre az iskolai évre beosztotta. Személyében az iskola jó
szakembert, hűséges, odaadó pedagógust és fiatal párttagot kapott.”
Szluha Vilmos személyében újabb öregdiák kezdett az anyaiskolában tanítani. Az első években egyedül vitte a hátán az egész iskola politechnikaoktatását. Emellett a turisztikai szakosztály alapítójaként több ezer kilométert
barangolt be diákjaival az évek során. Tanított orosz nyelvet, de e sorok írója
már művészettörténet-tanárként ismerte meg. Diavetítéses órái a mai napig
emlékezetesek. Több mint negyed százados munka után vált meg iskolánktól.
A szakmai oktatás terén a legtöbb munkát az Óbudai Hajógyár tanműhelyének vezetője, Szovák László, a Felvonójavító oktatója, Póthar Rezső, Szirtesi
Ferenc, a Nyersolajszivattyúgyár és Horváth Ferenc, a Sportszerszámgyár
főtechnikusai, valamint Duschek Károly nyugalmazott szakmunkás végezte.
A legnagyobb segítséget azonban a műszaki igazgatóhelyettesi állás létrehozása jelentette: ezáltal a szakiskola műszaki vezetése szakember kezébe került. Molnár Zoltán 1963 szeptemberében kezdte meg a munkát. A tehetséges,
fiatal mérnök státuszát alig két év elteltével megszüntették...
A hosszú távú koncepció, az alapvető feltételek hiánya fokozatosan aláásta
a szakközépiskolai képzést – és félő volt, hogy az maga alá termeti az egész
középiskolát! A helyzet 1966 májusára kritikussá vált. A külső körülmények
változásai is ellenünk szóltak: a technikumot főiskolává kívánták fejleszteni –
az egész épület átadásával... Az őszinte, tényfeltáró helyzetelemzésre 1966 májusában egy általános szakfelügyeleti látogatás alkalmával került sor:
„Az iskolaépület elhanyagolt állapotban van, belső tatarozásra, kisebb felújításra szorulna. Az iskolának két használója is van, a gimnázium és a Bláthy
Ottó Erősáramú Technikum, mely utóbbi az egész épületet megkapja a jövőben
felsőfokú oktatás céljára. Ezen munkálatokat már a tornaterem előadóvá való
átalakításával meg is kezdték. Ez egyben kissé meg is pecsételi a szakközépis-
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kolai oktatás sorsát. A gimnáziumi tantermeknél igen sok a kívánnivaló. A
technikum és gimnázium által közösen is használt termek padjai több helyen
összetörve, igen rossz állapotban vannak, hiányos, poros, törött üvegű dekorációk a tantermek falain.
A szakközépiskolai gyakorlati oktatás megoldása sem a legszerencsésebb,
de a jövő még sivárabbnak tűnik: jelenleg részben a politechnika-műhely áll
rendelkezésre, részben még egyelőre a technikumban, ill. a Hajógyárban folyik
a szakmai oktatás. Utóbbi helyen gyári óraadókkal, míg a technikumban
félállású, technikustanárokkal.
Utóbbiak a következő évben már nem kapják meg a félállást, ha felsőfokú
technikum lesz az iskolából, akkor pedig az óradíj 12 Ft-ra csökken, amiért az
oktatást nem fogják a jövőben ellátni. De baj van a műhellyel is, mert a technikum felsőfokú intézménnyé való átalakulásával a jelenlegi műhely megszűnik.
A Hajógyár több osztályt befogadni nem képes, így úgy tűnik, hogy a szakoktatás zsákutcába kerül anélkül, hogy jó előre végiggondolták volna, mi lesz az
iskola sorsa. Az ígért új iskolaépület nem épül. Az iskolának volt műszaki
igazgatóhelyettese, de a státus megvonásakor a fiatal mérnök elhagyta az iskolát, így a szakelméleti oktatást két nyugdíjas tanár látja el, a jelenlegi osztályszámnál megfelelő módon. De fejlesztési lehetőség és perspektíva nincsen. A
10 gimnáziumi és 4 szakközépiskolai osztály elhelyezése, illetve újabb osztályok elindítása tehát nyitott probléma. A megindítás feltételei véleményem szerint nem voltak a legkedvezőbbek, annak ellenére, hogy akkor még nem voltak
a géplakatos szakon beiskolázási problémák. De egy idegen iskolatípusra és
egy szétszórt munkahelyű gyárra mint bázisra hívni életre szakközépiskolát,
nem a legszerencsésebb. Az az elképzelés jobbnak látszott volna, hogy a közös
épületben lévő erősáramú vagy elektromos műszerész szakot kapja a gimnázium is szakközépiskolai szakként, így az együttműködésre több lehetőség lett
volna. A Mechanikai Mérőműszerek Gyára állítólag ajánlatot tett tanműhely
felállítására és felszerelésére, de a szakváltoztatásból nem lett semmi. Jelenleg
már beiskolázási problémák is vannak, ami abból adódik, hogy a jelenlegi
helyzetet felismerik, és az nincs kedvező hatással. A jelentkezők egy része már
azokból a tanulókból tevődik össze, akiket más iskolába nem vettek fel.”
Hogy mi lesz ebből...?!
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51. Tantárgyi körkép
Az Árpád Gimnázium és Géplakatos Ipari Szakközépiskola három típusú
osztályt működtetett: humán, reál és lakatosipari szakiskolai. Az 1959/60-as
tanévben felmenő jelleggel kezdődött meg az új típusú oktatás, ami a hagyományos gimnáziumi osztályoknál az úgynevezett 5+1 szerkezetre való áttérést
jelentette. Ez a kötelező gyakorlati nevelés koncepciójához illeszkedett. Eszerint a klasszikus gimnáziumi oktatást ki kellett egészíteni egy alapfokú szakmai
oktatással – elméletben és gyakorlatban egyaránt. „Legfőbb feladatunk a munkára való nevelés, a munka, a fizikai munka megbecsülése, megszerettetése, a
munkásosztály, az üzemi dolgozók és a tanulóifjúság közelebb hozása.”
A gimnáziumi osztályok órarendje 3 új tantárggyal egészült ki: szakmai elmélet, ipari rajz, gyakorlat. Ezeket négy éven át tanulták.
Az A osztály humán tagozatos fiúosztály volt. A tantárgyfelosztásuk a négy
év során így alakult:
I. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar
nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Latin nyelv
Matematika
Testnevelés
Szakmai
elmélet
Gyakorlati
munka
Ipari rajz
Ének
Biológia
Kémia
Földrajz

II. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar
nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Latin nyelv
Matematika
Testnevelés
Szakmai
elmélet
Gyakorlati
munka
Ipari rajz
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz

III. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar
nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Latin nyelv
Matematika
Testnevelés
Szakmai
elmélet
Gyakorlati
munka
Ipari rajz
Fizika
Biológia
Kémia
Pszichológia

IV. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar
nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Latin nyelv
Matematika
Testnevelés
Szakmai
elmélet
Gyakorlati
munka
Ipari rajz
Fizika
Filozófia
Művészettört.
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Ők négy éven át „második idegen nyelvként” az orosz mellett latint tanultak, valamint a humán tárgyak óraszáma esetenként magasabb volt. Mint láthatjuk, összesen 14 tantárgy szerepelt a kínálatban, rögtön az első gimnáziumi
évben! A megtanításhoz az óraszám volt kevés – a megtanuláshoz a tantárgy
volt sok... A második év sem volt könnyebb, sőt! Az egyetlen változás: ének
helyett fizika – köszönték szépen... A harmadik évben a földrajz esett ki, helyére a pszichológia lépett. Az érettségi évében az órarendből kikerült a pszichológia, a biológia és a kémia, helyükre – humán tagozatnak megfelelően – a filozófia és a művészettörténet lépett.
A reáltagozatú fiúosztály általában a B volt, esetenként a B és a D (és a változatosság kedvéért néhány éven át a B a humán leány osztály volt, ilyenkor a
fiú reál a C és a D volt...). A lényeg az, hogy mindvégig volt egy vagy két reáltagozatos osztály a következő tantárgyfelosztással:
I. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar
nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Angol v.
német nyelv
Matematika
Testnevelés
Szakmai
elmélet
Gyakorlati
munka
Ipari rajz
Ének
Biológia
Földrajz

II. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar
nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Angol v.
német nyelv
Matematika
Testnevelés
Szakmai
elmélet
Gyakorlati
munka
Ipari rajz
Fizika
Biológia
Földrajz

III. ÉVF.
IV. ÉVF.
Magyar
Magyar
irodalom
irodalom
Magyar
Magyar
nyelv
nyelv
Történelem Történelem
Orosz nyelv Orosz nyelv
Angol v.
Angol v.
német nyelv német nyelv
Matematika Matematika
Testnevelés Testnevelés
Szakmai
Szakmai
elmélet
elmélet
Gyakorlati
Gyakorlati
munka
munka
Ipari rajz
Ipari rajz
Fizika
Fizika
Biológia
Filozófia
Ábrázoló
Ábrázoló
geometria
geometria
Kémia
Kémia
Kémia
Pszichológia
Az ő tantárgyfelosztásuk elsősorban abban különbözött a humán osztályokétól, hogy ők nem tanultak latint – helyette második idegen nyelvként angolt,
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vagy németet (négy éven át). Továbbá az utolsó két évben tanultak ábrázoló
geometriát, viszont – a humán osztályoktól eltérően – negyedikben művészettörténet tantárgyuk nem volt. Minden más megegyezik – értelemszerűen inkább
az óraszámok és ezen keresztül az elsajátított anyag mélysége tett különbséget
a két tagozat között.
A „lakatosipari szakiskolai tagozat” (kezdetben D, később C osztály) tantárgyfelosztása természetesen már komolyabb eltéréseket mutat:
I. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Matematika
Kémia
Testnevelés
Szakelmélet
Gyakorlat
Anyagismeret
Szakrajz

II. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Matematika
Fizika
Testnevelés
Szakelmélet
Gyakorlat
Anyagismeret
Szakrajz
Munkaegészség

III. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Matematika
Fizika
Testnevelés
Szakelmélet
Gyakorlat
Anyagismeret
Szakrajz
Földrajz

IV. ÉVF.
Magyar
irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Orosz nyelv
Matematika
Fizika
Üzemgazdaságtan
Szakelmélet
Gyakorlat

A szakközépiskolai képzés keretén belül a heti 10 órás gyakorlat központi
szerepet játszott, így a diákok kevesebb közismereti tárgyat tanultak, és azokat
is alacsonyabb óraszámban. Így a négy év során egyáltalán nem tanultak se
második idegen nyelvet (csak oroszt, de azt négy éven át), se biológiát. Kémia
és földrajz 1-1 évig volt, az ének, a pszichológia és a filozófia természetesen
szintén kimaradt a tantárgyak közül. Mindezek helyett leendő szakmájuk elméleti tárgyait tanulták (anyagismeret, szakrajz, munkaegészségtan, üzemgazdaságtan), valamint emelt számú gyakorlati órán vettek részt.
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A kötelező tárgyak mellett természetesen továbbra is választhattak a diákok
rendkívüli tárgyakat, igaz, ezek száma évről évre csökkent. Az idegen nyelvek
szilárdan tartották magukat, és a történelmi körülményekkel dacolva, rendületlenül folyt a görög nyelv tanítása Gombár Vince tanár úr vezetésével. Egy-egy
érdekes újítási kísérletet is láthattunk, ilyen volt a szabás-varrás bevezetése…
Az iskola tanulmányi átlaga, ha lassan is, de évről évre javult: 60-ban 3,08,
61-ben 3,18, 62-ben 3,2, majd 64-ben 3,3.
Az eredmények javulását az iskolai versenyek is segítették: az első két évfolyam a Petőfi-vándordíjért, a harmadik–negyedik évfolyam az Árpád-serlegért
küzdött. Magatartás, tanulmányi átlag, mozgalmi élet, önképzőköri, sport- és
kulturális aktivitás, házi és országos tanulmányi versenyek eredményei – mind
a végső pontszámot és helyezést befolyásoló tényezők voltak. A legkiválóbb
egyéni teljesítményt pedig a Kalokagathya-díjjal jutalmazta az iskola: az élet
minden területén, összességében legtöbbet nyújtó tanuló lett a győztes.
A gyengébb tanulók felzárkóztatását a tanulószobai rendszeren belül próbálták megoldani: hosszú évek óta 90 fős keret állt az iskola rendelkezésére. A
diákokat három 30 fős csoportba osztották, délutánonként szakos tanárok felügyelete alatt tanultak: a foglalkozás 3 órás volt: 2 óra egyéni tanulás, 1 óra kikérdezés.
Az iskola életét jelentősen befolyásoló szakmai reform ez idő alatt egyszer
indult, de akkor duplán: 1963 szeptemberében orosz tagozatos, koedukált osztály kezdte meg tanulmányait! 11 évvel az első leányosztály elindítása után, a
koedukációért vívott hosszas harc sikerrel járt. Az orosz tagozat – első nekifutásra – nem lett hosszú életű, de a koedukáció tartós maradt. Néhány év alatt
vegyes osztályok lepték el az iskolát.
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52. Szakkörök
Az Árpád élni akart! Hagyományainak ereje, nagy szellemi tőkéje a legnehezebb időszakokon is átsegítette. Az 1960-as években a diákok tudományoskulturális élete újra régi fényében kezdett ragyogni. Mit sem törődve az épület
elvesztésével, az előnytelen szerkezeti átalakítással, akár a megszüntetés hírével – helyi tudományos és kulturális eredmények, OKTV 1. helyek, sportsikerek, művészeti díjak öregbítették az iskola hírnevét.
Ez a fejlődés a szakkörök számában is megnyilvánult: a korábbi években
tartósan 8 szakkör működött, számuk 1962-re 12-re emelkedett. A „hagyományos” szakkörök közül kiemelkedő szakmai munkát végzett a matematika
szakkör: 3 korcsoportban a tréfás logikai feladatoktól a vektoralgebráig mindennel foglalkoztak, Pekler József tanár úr vezetésével. 1960 októberében Pataki Ferenc fejszámoló művészt látták vendégül. A biológia szakkört hosszúhosszú évek óta Karádi tanár úr neve fémjelezte. Színvonalas előadások, meghívott vendégek, diákkutatómunkák beteljesedéseként 1964-ben Bálint István
jóvoltából OKTV 1. helyezés öregbítette tovább a szakkör hírét. Az irodalmárok irodalomtörténeti és szavaló-színjátszó szakosztályokra bontották a munkát. Nagy élményt jelentett számukra Sánta Ferenc 1962-es látogatása. A fiatal
történészpalánták az iskolatörténet feldolgozásán fáradoztak, a kémiai szakkör
a textilnyomással kísérletezett. Perczel Sándor tanár úr vezetésével minden
évben díszzsebkendővel lepték meg a ballagókat. Az ekkor már méltán híres
fotókör tagjai dr. Vanyek Béla tanár úr irányításával önerőből újjávarázsolták a
sötétkamrát: új laboratóriumi mosóberendezést, új kapcsolótáblákat, új elektromos berendezéseket szereltek föl.
Az új szakkörök közül kettőt kell külön kiemelnünk: a képzőművészeti
szakkörön a rajzolás, festés mellett az elméleti, művészettörténeti ismeretek
bővítésére is jutott idő, rendszeresen jártak tárlatokra, kiállításokra. A művészkovács szakkör pedig egészen egyedi szakterülettel foglalkozott: a vas felületi
megmunkálásának fortélyait tanította az érdeklődőknek.
Ének- és zenekarunk tovább öregbítette az iskola hírnevét. Férfikarunk, vegyes karunk, női kamarakórusunk, zenekarunk már eddig is sok sikert ért el.
Most új területre sikerült „betörnünk”, az iskolai tánczenekar a Budai Jazz
Fesztiválon első díjat nyert!
Komoly rangot vívott ki magának a természetbarát szakosztály. Szluha
Vilmos tanár úr és Karádi tanár úr volt az újonnan alakult csoport két oszlopos
tagja. Szluha tanár úr a turisztikai eseményeket, Karádi tanár úr a tanulmányi
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jellegű kirándulásokat szervezte. A természetjárók az első évben megkezdték
az ország feltérképezését – turisztikai szempontból. Hétvégéken 1-1,5 napos
gyalogtúrákat szerveztek, a szünetekben hosszabbakat: nyaranta kéthetes országjárásra indultak, a téli és tavaszi szünetekben 4-5 napos táborozásokat tartottak. Sokan túravezetői tanfolyamokat végeztek, többen sikerrel teljesítették
az Országos Kéktúrát. A tanulmányi kirándulásokat „felelős tanárként” Karádi
tanár úr nagy precizitással szervezte, módszeresen bebarangolva az egész országot – földrajzi, biológiai, történelmi és gazdasági szempontból érdekes területeket egyaránt. Az már a „kor hibája”, hogy számos ipartelepre még írásos
engedély birtokában sem engedték be a csoportokat...
Az iskolai sportkör újra a régi volt. Ez elsősorban Bátori Béla tanár úr kiváló munkájának volt köszönhető. Iglói Mihály nyomdokaiba lépve országos hírnévre tett szert: a 60-as évek elejétől a magyar olimpiai keret női atlétáinak
edzője lett. Személyét az teszi igazán különlegessé, hogy mindemellett jutott
ideje és volt energiája egy egyszerű középiskola sokszínű sportéletét is megszervezni, kézben tartani: szinte minden tanuló tagja volt a 11 szakosztály valamelyikének.
A legnagyobb sikereket – érthető módon – atlétikában értük el. Bátori tanár
úr munkája 1964-re érett be igazán: megszereztük a budapesti atlétikai bajnokság összetett első helyét, 5 arany, 4 ezüst és egy rakás bronzérmet nyerve. A
Budapesti Felszabadulási Váltófutást immáron másodszor nyertük meg, ebben
az évben új pályacsúccsal! A végső győzelemhez most is több mint 100 csapatot kellett legyőznünk. Az eltelt évek alatt európai hírű atlétát is adott az iskola
– azaz Bátori tanár úr – az országnak Kosztolánczy György személyében.
Hasonlóan sikeres volt az asztalitenisz szakosztály is: versenyzőink szinte
minden évben nyertek legalább egy budapesti bajnoki címet és többször az országos bajnokság dobogójára is felállhattak. További bajnoki címeket szereztek
úszóink, sakkozóink, leány tornászcsapatunk a budapesti bajnokság döntőjébe
jutott! A labdajátékok terén a legnagyobb sikereket röplabdázóink érték el budapesti bronzérmükkel és a felnőtt bajnokságban kivívott 5 helyezésükkel. A
focisták 1964-ben két korcsoportban is budapesti bajnokok lettek, ami nem kis
bravúr! Ezek után nem csoda, hogy a kerületi sportversenyeken taroltak a versenyzőink, évente 8-10 serleget, kupát, porcelán-tálat begyűjtve.
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53. A KISZ-élet
A KISZ, mint egyetlen ifjúsági szervezet, az 1960-as évek elejére új kihívásokkal találta szembe magát. Először is a KISZ fokozatosan tömegszervezetté
alakult. A forradalom utáni politikai viharok lassan elcsitultak, mindenki igyekezett hosszú távra tervezni – a KISZ, mint „keret”, megkerülhetetlenné vált. A
tömeges tagság (1959-re a tanulók harmada, később fele és így tovább...) a
szervezés-vezetés átalakítását igényelte. Megalakultak az osztály alapszervezetek, továbbá 5 iskolai alapszervezet működött. Az élükön álló titkárok munkájának összefogására 1960-ban megválasztották az első csúcstitkárt (iskolai
KISZ-titkárt) Fodor Judit II. b osztályos tanuló személyében. Az alapszervezetek mellé most először tanácsadó tanárokat kértek fel. Természetesen egy iskolai KISZ-tanácsadó tanár felülről összefogta az egész munkát. Egy évig Kecskeméti Sándorné, majd két évig dr. Dominik Gyula látta el ezt a feladatot.
Mindketten „magasabb pozícióba” távoztak, helyükre Szluha Vilmos tanár úr
került, aki öt éven át, 1963–68-ig vezette az iskolai KISZ-t.
1960-ban az új vezetőség hármas célt tűzött ki munkatervében: az ifjúság
politikai képzése, a munkafegyelem erősítése és a társadalom segítése. A politikai képzés alapját ankétok, világnézeti témájú előadások és viták jelentették.
Havonta egyszer klubesteket szerveztek a Martos Flóra leánygimnázium KISZszervezetével közösen. A programban előadások, rövid műsorszámok, játékok,
közös éneklés szerepeltek. A két iskola közötti kapcsolat nagyon sikeresen fejlődött, rövidesen kialakult a „testvérosztály mozgalom” is. Azon túl, hogy a két
iskola alapszervezetének tagjai részt vettek egymás taggyűlésein, politikai és
kulturális rendezvényein, ez a kezdeményezés is meggyőzhette a kétkedőket: itt
az idő a koedukált osztályok bevezetésére. A diákok mindent elkövettek az ügy
érdekében, nagy sikerű közös ankétokat szerveztek „Modern fiú, modern lány”,
„Divat–ízlés–etikett” címekkel. Ezeken játékos bírósági tárgyalás formájában
egy-egy fiú és lány, ügyész és védő beszélt az ifjúságot érdeklő problémákról,
majd nyílt vitát tartottak. „Lehetetlen volt nem látni, mennyivel színesebb, gazdagabb és persze problematikusabb a koedukált KISZ-alapszervezet, mint a
homogén!” – mondja az 1961/62-es Évkönyv. A „hagyományosan” fiúgimnázium már 1952-ben koedukálttá vált, az első lányosztály megjelenésével. A
KISZ-alapszervezetben folyó közös munka további lépést jelentett előre, hogy
végül 1963-ban megtörjön a jég, és meginduljon az első koedukált osztály is!
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Mikulás-est az egyik közeli óvodában

Felkészülés a KISZ-próbára
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A második számú célt, a munkafegyelem erősítését a Diákőrszolgálat megszervezése által kívánták elérni – nem sok sikerrel. A harmadik célkitűzés, a
társadalom segítése annál sikeresebb volt. Az iskola tanulói komoly részt vállaltak középületek, intézmények és termelőszövetkezetek építő, vagy a termelést biztosító munkáiban. Így a Bécsi úti iskola, a kerületi munkásőr-otthon
építésében, több TSZ betakarítási munkáiban vettek részt. A lányok a hajógyári
óvodásoknak Mikulás-estet szerveztek. Évente közel tízezer óra társadalmi
munkát végeztek!
További fontos feladatot jelentett a vezetőképzés megoldása. A KISZ, mint
tömegszervezet, évről évre újabb és újabb jól képzett vezetőket igényelt az elballagott diákok helyére. A III. kerületi KISZ-bizottság a későbbiekben legendássá vált sóstói táborban folytatta a vezetőképzést. Ezek a nyári táborok a kerület iskoláinak szorosabb együttműködését is sikeresen előmozdították.
A sikerek mellett azonban a problémák is gyarapodtak. A legnagyobb gondot maga a tömegesség jelentette: a tanulók automatikusan KISZ-tagokká váltak, így a tagság nem sokat jelentett, a KISZ „felhígult”. Már nem lehetett különbséget tenni KISZ-munka és iskolai vagy osztály szintű munka között. Az
iskolai élet zajlott a maga rendje szerint, működtek a szakkörök, a diákok sportoltak, de mindez a KISZ valós irányítása, vezetése nélkül. A diákok számára
ez egyáltalán nem jelentett gondot – de ideológiailag természetesen nem volt
elfogadható.
A KISZ is, ahogy az egész iskola, a helyét kereste. A szakközépiskolai oktatás haldoklott, az épületet napról napra kevésbé birtokoltuk – tornaterem és
előadók tűntek el egyik percről a másikra...
A tanárok sorra hagyták el a süllyedő hajót. A jövő nem sok jóval kecsegtetett...
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54. 1968 – egy új korszak kezdete
Az 1966/67-es tanév vízválasztó volt az iskola történetében. A munkafeltételek súlyosan leromlottak, értékeinket sorra veszítettük el. A nagy tornatermet
1965-ben elvették – előadóteremmé alakították át. A kémia- és fizikaelőadótermek felszerelését egyszerűen lebontották és elvitték. 1967-ben a felsőfokú technikum felvette Kandó Kálmán nevét, és műszaki főiskolává alakult.
Hogy az átalakulás számunkra is emlékezetes maradjon, az épület tulajdonjogát
is megkapta az új intézmény. Alig 25 év kellett, hogy egy vadonatúj, gyönyörű
és modern iskola boldog tulajdonosaiból az épület egy részére szorított, felszereléseitől megfosztott, megtűrt albérlőkké váljunk. Nem csoda, hogy ilyen körülmények között rendszeresen felröppent az iskola megszüntetésének a híre is.
A legjobb tanárok sorra hagyták el az iskolát: a legtöbbjüket a romjaiban heverő gimnáziumból kiemelve magasabb beosztásba helyezték. Így lett Kecskeméti
Sándorné a Radnóti Gyakorló Gimnázium vezetőtanára, Peller József az ELTE
matematika tanszékének munkatársa, Bánkúti Imre a Nemzeti Múzeum munkatársa, dr. Dömötör Gábor a Bláthy Technikum adjunktusa – és a sor még hoszszan folytatható lenne, sajnos...
A megszüntetés, a bezáratás súlyos árnya lebegett az iskola felett. Biztosat
senki nem tudott – sejteni mindenki sejtett valamit. Ilyen körülmények között
egyre nehezebb volt komolyan dolgozni, főleg jövőt építeni, tervezni, előregondolkodni.
Az 1967. január 3-i konferencián a „téma” hivatalossá vált, a tanárok nyíltan a megszüntetés lehetőségéről beszéltek. A gimnázium új igazgatóhelyettese, az Udvarhelyi Guszti bácsi helyét átvevő Tiszavölgyi István így foglalta
össze a kialakult helyzetet: „Az iskola átalakításáról nem tájékoztattak hivatalosan. Ez sértő, és akadályozza a munkát, hiszen el kell készíteni a jövő évi
óratervet, tantárgyfelosztást. Nincsenek biztosítva az anyagi és személyi feltételek. Jogunk és kötelességünk felvilágosítást kérni. A bizonytalanság nem törheti meg a munka lendületét.” Dr. Kéry Józsefné, az első koedukált osztály osztályfőnöke, magyar szakos tanárnő, ennél harcosabb véleményt fogalmazott
meg: „Egy iskola testületének küzdenie kell azért, amit helyesnek tart. Itt több
szakfelügyelő, vezetőtanár dolgozik. Miért a kerület legjobb iskoláját kell megszüntetni? Erről nem csak információ kell, ez ellen küzdenünk kellene.”
A küzdelem 1967 szeptemberére eldőlt: a szakközépiskola különvált a gimnáziumtól, novemberben pedig a Szépvölgyi út 69–75. szám alatti új épületben
önálló iskolaként működött tovább.
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A gimnázium fontos csatát nyert, de a háborúnak még korántsem volt vége.
Újból Árpád Gimnázium lettünk – így egyszerűen, de szépen. De hogy meddig,
azt senki sem tudta. A jövő továbbra is bizonytalan volt, de legalább lehetőségünk nyílt a bizonyításra! Az 1968. január 5-i konferencián az eltelt félév tapasztalatait az igazgató így foglalta össze:
„Az 1967/68-as iskolai év megnyitásakor már nyilvánvaló volt mindannyiunk előtt, hogy a szakközépiskolától különvált, kis létszámú iskolánk könnyen
kezelhető, nagy teljesítményekre lehetőséget nyújtó intézmény lesz vagy lehet
aszerint, ahogyan a testület ennek kimunkálását a kezébe veszi.
Az iskolai esztendő elején nehézséget jelentett még az, hogy a szakközépiskola november 7-ig az épületen belül maradt. Nehézségek a termek használatával kapcsolatban mutatkoztak, amikor is nem használhattuk minden kémia órán
a szakelőadó termet, vagy a testnevelés órák egy részét iskolai keretidőn kívül
kellett megtartanunk.”
Mindezeket Tiszavölgyi igazgatóhelyettes a következőkkel egészítette ki:
„Az elmúlt félév nem volt könnyű, már csak a szakközépiskolával való kényszerű együttélés miatt sem. De nem nyert végleges és megnyugtató megoldást
az iskola jövője sem. Az oktatómunka eredményességéhez hozzájárult, hogy
élen jártunk az 5+1-es oktatás leépítése terén. A felszabaduló órákat részben
magyar nyelv és irodalom oktatására fordítottuk. A fennmaradt egy órát a matematikaoktatásra kellene fordítani. A nyelvi oktatás technikai feltételei adva
vannak (episzkóp, diavetítő, 3 új magnó). Nyelvi labort is szeretnénk felállítani."
A gimnázium további sorsával kapcsolatban érdemes még két rövid hozzászólást idézni. Karádi tanár úr szerint: „Az iskola jövőjét össze kellene kapcsolni Óbuda perspektivikus fejlesztésével.” Tiszavölgyi István szerint pedig:
„Az iskola jövőjével kapcsolatban az lenne a döntő, hogy hivatalosan elhangozzék, szükség van az Árpád Gimnáziumra.”
Az első bizonytalan, átmeneti év után 1968-ban az Árpád Gimnázium új
életet kezdett. Először is a nevelőtestület újrafogalmazta feladatait. Ennek lényege a tárgyi feltételek lehetőségek szerinti maximális javítása, valamint az
oktató-nevelő munka korszerűsítése – azaz a tanítási órák színvonalának és
hatékonyságának növelése. A változások gyorsak voltak, látványosak, és főként
eredményesek. A régi tantermek átépítésével, átalakításával egy év alatt öt új
tanterem jött létre. 1969-ben elkészült az első nyelvi laboratórium. Tervezője,
majd vezetője Cseke Istvánné volt. Két új szakkör is indult: a fiúk részére 2
motorkerékpár vásárlásával motorszerelői, a lányok részére gépírói. A megváltozott körülményekhez igazodó új házirend is elkészült.
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A gépírás oktatása

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

250

1960–1969 Lenni, vagy nem lenni

A gimnázium fejlesztési terve szerencsésen egybecsengett a főváros Óbudára vonatkozó általános fejlesztési elképzeléseivel. A városrendezési tervet Mező Lajos építészmérnök pályaterve alapján készítették el. Az észak-budai lakásépítési program keretén belül csak Óbudán a 70-es évek közepéig 13 ezer
lakás épült. A lakótelepek építésével párhuzamosan zajlott a közmű-, az út- és
a parképítés is. A dinamikusan fejlődő kerületnek újra a „régi” Árpádra volt
szüksége – a színvonalas, fejlődő, mindig megújuló Árpád Gimnáziumra.
Az átalakítás, fejlesztés azonban nem volt problémamentes folyamat. Gyakran alapvető munkafeltételek hiányoztak, így az 1968/69-es tanévben komoly
fűtési problémák adódtak... A legnagyobb gondot azonban az egyre súlyosabbá
váló tanárhiány jelentette. A jelenség országos kiterjedésű volt, az Évkönyv így
ír erről: „Nagy gondot jelentett, hogy az egyre jobban megvetett nevelői munkaterület elnéptelenedése folytán az igazi pedagógustípus fiatal generációja
nem tartja magához méltónak a szegény pedagógusi állást. Így a pályán a teljes
elnéptelenedés vagy az elnőiesedés tapasztalható. Férfi munkaerőt már nem
vagy alig lehet kapni. A múlt évet úgy húztuk át, hogy a testület fele óradíjasokból állt.”
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55. Tanári kar
Az 1960-as években az Árpád Gimnázium tanári kara alaposan átalakult. A
változás azonban meglehetősen egyoldalú volt: egy sor tehetséges, nagy tapasztalatú tanárt helyeztek át más iskolába vagy magasabb beosztásba, míg a helyüket többnyire 1-2 évig maradó óraadók vették át.
Ez az évtized végig egyetlen igazgató, Fülöp Zoltán vezetése alatt telt el.
Ilyen utoljára az 1930-as években, Gáldy Béla idejében fordult elő... A vezetés
szintjén mégis volt egy változás, amit külön ki kell emelni: az igazgatóhelyettesi poszton Udvarhelyi Ágostont Tiszavölgyi István váltotta fel. Guszti bácsi 20
évet töltött az Árpádban, ebből hármat igazgatóként, tizenhetet igazgatóhelyettesként. Olyan ember volt, akiről mindenkinek csak kellemes emlékei maradtak; szeretet, tisztelet, megbecsülés vette körül. Távozása – eltávolítása – annál
méltatlanabb volt. A Kerületi Tanács oktatási osztályvezetője az 1966/67-es
tanév nyitóértekezletén személyesen jelentette be a változást: „A jelenlévők
valamennyien tudják, hogy az iskolában problémák voltak. Nem volt elég jó
összhang igazgató és igazgatóhelyettes között. Udvarhelyi kartárs jól dolgozott,
de most nyugdíjazását kérte, s a kerületi tanács ehhez hozzájárult.” Búcsúztatásról, köszöntésről, köszönetről nem szólnak a feljegyzések…
Amilyen szomorú volt Guszti bácsi távozása, olyan szerencsés volt az utód
megválasztása. Tiszavölgyi István személyében fiatal, ambiciózus, karakteres,
vezetésre született tanár került az iskolához. Bemutatkozó beszédében elmondta: tudja, hogy nem lesz könnyű feladat betölteni az Udvarhelyi kartárs által
hátrahagyott űrt. Kérte, figyelmeztessék, ha olyan elképzelései lennének, amelyek a helyi szokásokkal vagy a kartársak véleményével nem egyeznek. Az új
igazgatóhelyettes lendülete serkentően hatott Fülöp Zoltán igazgatóra is – közösen dolgozták ki a „68-as” reformterveket, közösen kezdték meg az átalakításokat. Így aztán 1971-ben zökkenőmentes volt a váltás, az átmenet a
„Tiszavölgyi-érába”.
A 60-as évek egyik sajátossága a szakiskolai jelleg volt – értelemszerűen
szakiskolai tanárokkal. Ők azonban nem kötődtek szorosan a nevelőtestülethez:
közülük ketten-hárman óraadó tanárként bejártak az iskolába (szakmai elméletet, szakrajzot tanítani), a többségük viszont műhelyoktatóként csak az iskolán
kívül találkozott a diákokkal. Az összekötő kapocs a szakoktatók és a gimnázium között Szluha tanár úr volt, valamint rövid ideig Molnár Zoltán műszaki
igazgatóhelyettes.
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A „nagy öregeknek” ez volt az utolsó együtt töltött évtizede az Árpádban.
Karádi tanár úr, az öregdiák, 1938-tól tanított itt, ez volt az első munkahelye.
Ez is maradt az egyetlen. Dr. Rácz Elemér 1944-ben kezdett nálunk tanítani –
már akkor 16 éves tanári tapasztalattal! Gombár Vince 1946-ban került az Árpádhoz, 8 éves gyakorlattal. Ők hárman – az időközben nyugdíjba küldött Udvarhelyi Ágoston igazgatóhelyettessel együtt – képviselték a jó értelemben vett
múltat az iskolában. A klasszikus műveltséget, a történelmi hagyományokat –
de mindezt frissen és fiatalosan, egészen a nyugdíjig. Ők szilárd sarokkövei
voltak a tantestületnek, rájuk még mindig lehetett építeni. A nagy bajt a már
beérett, tapasztalt, pályájuk, teljesítőképességük csúcsán lévő tanárok tömeges
távozása jelentette. Az évtized során egy fél tantestületnyi tanár hagyta el az
iskolát, mind olyanok, akik több mint tíz évet tanítottak az Árpádban. Több
mint egy tucat meghatározó, nagy tudású pedagógus és szakember! Nyugdíjba
vonult Udvarhelyi Ágoston történelem–földrajz szakos tanár, volt igazgató,
igazgatóhelyettes; dr. Tóth Pál László magyar–latin szakos tanár, tudós nyelvész; Orbók Aladár – mindenki Ali bácsija – német–francia szakos tanár. Egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek munkatársa lett Peller József és dr. Dömötör
Gábor matematika–fizika szakos tanár; Bátori Béla testnevelő; dr. Vanyek Béla
szakfelügyelő, angol–német–kémia szakos tanár, az országos hírű fotószakkör
vezetője; dr. Perczel Sándor kémia–biológia szakos vezetőtanár, tankönyvíró;
Bánkúti Imre magyar–történelem szakos tanár, kutató, szakíró. Más tanintézetekhez kerültek – nemegyszer vezető beosztásba – dr. Bolla József magyar–
latin szakos tanár, önképzőköri elnök; Dobra Gyuláné szakkörvezető orosz
tanár; Kecskeméti Sándorné magyar–történelem szakos tanár, a történelem
szakkör és a tánccsoport vezetője; Károly Zoltán történelem–földrajz, Kalocsai
Rózsa magyar–történelem és Bognár Endre matematika–fizika szakos tanárok.
Fájdalmasan hosszú a lista. És sajnos sokkal rövidebb az itt maradó „húzó emberek” névsora. A „nagy öregek” mellett „stabil oszlopa” maradt az iskolának
Fülöp Zoltán igazgató; Berkes Emil történelem–filozófia szakos tanár, szakfelügyelő, tudományos kutató, szakíró; Cseke Istvánné magyar–orosz–német szakos tanár, az első nyelvi laboratórium tervezője, a tagozat vezetője; dr. Radics
Jenőné magyar–német szakos tanár, az irodalmi színpad vezetője; Theisler Frigyes angol–ének szakos tanár, az ének- és zenekar vezetője, szakíró, TIT-tanár;
valamint Szluha Vilmos, a fiatal orosz tanár, a szakiskolai oktatás motorja, a
természetbarát kör vezetője.
Az új tanárok közül elsőként Tiszavölgyi Istvánt, az új igazgatóhelyettest,
magyar–történelem szakos tanárt kell kiemelni, aki hamar az iskolai reformok
élére állt. Szintén „új” tanárként kell megemlítenünk Vészi János történelem
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szakos kollégát, a neves történészt, aki pályáját 1944-ben kezdte, de hozzánk
csak 1962-ben került. Rövid idő alatt a tantestület meghatározó tagjává vált.
Ez az évtized egy komoly újítással is szolgált: 1963-ban első ízben lett
önálló könyvtárosa az Árpádnak. Ráadásul nem is akárki: Litván György, napjaink ismert történésze. Az 1956-os forradalom után tanárként (történelem–
filozófia szakos volt) nem helyezkedhetett el, így lett iskolánk első főállású
könyvtárosa (1971-ig).

Fülöp Zoltán
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56. Tanári portré: Karádi Károly
Egykori osztályfőnöke portréját Ágoston István rajzolta meg:
Karádi Károly (1910–1973)
Tanár Úr! Tisztelettel jelentem, a IV. a-ból mindannyian élünk, akik 1966ban érettségiztünk az Árpád Gimnáziumban.
Ha jól meggondolom, nem is így kezdődött. Hanem! Ezerkilencszázhatvankettő szeptemberében becsöngettek, és a hetes, jelen esetben én, mivel én voltam az első a névsorban, jelentettem az alacsony, inkább köpcös, mégis a kék
köpenyben, fehér ingben, nyakkendőben, szürkés árnyalatú, felhajtós, vagy más
megfogalmazás szerint mandzsettás nadrágban, barna, gojzervarrott félcipőben
besiető, enyhén kopaszodó, hátrafésült, őszülő hajú osztályfőnök úrnak, hogy
TANÁR ÚRNAK tisztelettel jelentem. Mire kimondtam az első mondatot, apró, barna szeme összeszűkült, és gunyorosra álló szájából csendesen fellebbezett. „Hogyan? Hát mit képzelsz?” Aztán az osztály felé fordult. „Csak nem
úgy képzeli ez a fiatalember, hogy a kiscelli dombokon együtt őriztük a libát,
vagy hajtottuk a csordát! Hát milyen részed vagyok én neked?! Ez vokativusz!
Érted! Értitek!” És mint ahogy vannak viharok, amelyek olyan hamar elmúlnak, mint ahogy jöttek, aztán csendesen lehuppantunk a padokba, akár a hópelyhek. Ő is leült. Nyugodt hangon kifaggatta az osztályt „darabonként” paramétereiről. Aki figyel, az az első negyvenöt perc után megtudta, kifélék az
osztálytársai.
Folytatom a jelentést. Ahogy a tablónkra a „neveletlen tacskók” ráírták,
hogy minden évben találkoznak november első péntekjén a San Marco és a
Viador utca sarkán lévő Kerék vendéglő pincéjében, hellyel-közzel megtartották. Az első év azoknak, akik főiskolára, egyetemre indultak, de valamilyen
indokkal nem vették fel őket, nagyon keserves volt. Amikor sikerült a felvétel,
és véget értek a főiskolás, egyetemi évek, akkor jött a nagy ÉLET. Ezt jó néhányan megszenvedtük. Azok, akik nem kerültek felsőbb iskolákba, próbáltak
elszéledni az árpádos gondolattól. Ideig-óráig sikerült is nekik, de egy kivételével (nem hajlandó velünk találkozni) a nyáj egyben van, és a fokozott
védelemtelenség nagyon nagy tragédiákat nem okozott sem külön-külön, sem
egyenként, sőt általánosan sem senkiben. Kihámoztuk magunknak az életet,
ahogy tüskés gyümölcsök belseje is édes csemegét rejt és ígér.
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Valamennyien rákaptunk erre a módszerre. Hiszen nem volt másként ez az
élet a második emeleti tantermünkben, ahol ahogy gyarapodott gimnáziumi
életünk, serdülő taknyosokból fiatal férfiemberré készültünk, alakultunk –
TANÁR ÚR és néhány társa jóvoltából.
De jó lenne a Kerékben szemben ülve elmesélni mindezt és még annyi
mindent. Persze, lehet, hogy nem lenne rá ideje. Várják a koratanár korától lakására járó tanítványai, akik orvosok, gyógyszerészek, biológusok akarnak lenni. A TANÁR ÚR ezt pedig komolyan veszi. A kötelesség mindenek előtt!
Ami a fejedben és a kezedben van, fiam, csak azt nem vehetik el tőled. Mást
mindent! Egyik napról a másikra földönfutóvá tehetnek, megalázhatnak, senki
leszel szüleid, gyermekeid, családod előtt, de… Igen, ilyen korban is éltünk. Ő
többet, mi kevesebbet! Volt valami egységes jel a hallgatásról egymás között,
amit mindenki értett, ezért nem kérdezett rá senki. Csak tettük a dolgunkat – ki
jól, ki kevésbé –, mint ahogy a Nap járja az égen a maga útját. Soha sem bratyizott velünk. Nem állt meg a folyosón csak azért, hogy jópofáskodjon. Nem
mesélte el, hogy beszélt anyukánkkal, apukánkkal. Erre neki finomabb módszerei voltak. Illetve emberei. A keményebb, szigorúbb változatát a nevelésnek
elvégezte Guszti bácsi, az igazgatóhelyettes, és Gombár Vince, a latintanár.
Guszti bácsi nyíltan fejest adott a WC-ben való dohányzásért, kiabált, sőt le is
marházott mindenkit, akit rajtakapott, akár naponta többször is. Gombár tanár
úr két pad közötti tornagyakorlatokon tette próbára a diák vagányságát, rátartiságát, szemtelenségét. A pillanatnyi megaláztatást mindig szóvá tettük az osztályfőnöki órán. Ilyenkor jobb kezével lekapta világosbarna keretű szemüvegét,
bal tenyerével lapogatta a szétnyitott osztálykönyvet, és miközben ütemesen
mozgott a zöld pecsétgyűrűs bal tenyere, huncutul, hunyorítva mondta: „Nahát,
nahát, mire képesek tanár úraimék?” Ezzel be volt fejezve minden. Belekezdett
egy új témába, mert velünk mindig volt mit megbeszélnie, mert
akárhányadikosok is voltunk, mi mindig kilógtunk a sorból! Azt hiszem, ez
neki tetszett! Igazából büszke volt ránk! Legalábbis úgy gondolom most, mikor
annyi év után a felnőtt emlékezet szeretettel gondol vissza a soha el nem múló,
mindig büszkén emlegetett gimnáziumi évekre. Az árpádos életre! Ez büszkeségünk megmagyarázhatatlan alapja. Azazhogy egyvalamivel megmagyarázható. A „neveletlen tacskókat” szerették a tanáraik, és szerettek tanítani. Különösen KARÁDI TANÁR ÚR! A társai legtöbbje is! Így volt akkoriban „összerakva” az Árpád Gimnázium. Nagy szerencsénk volt. Sokszor mondogatta:
szeretni kell a gyerekeket, és meg kell tanítani, ha már a tudomány előcsarnokába – a gimnáziumba – léptek.
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Mert a gimnázium nem kötelező, nem dedó, itt nincs ingyom-bingyom, meg
majd megoldjuk a gondokat anyukával-apukával. Ez felnőtté nevelő hely, nem
a jellemtelen kölcsönösség színtere, és különösen nem a helye, mert az az istálló. Volt honnan tanulni a gondolattársítást! Ő volt a TANÁR ÚR! Most jut
eszembe. Gúnyneve sem volt. Karádi soha nem akart senki játszótársa lenni. Ő
a társasjátékot szerette. Gyűlölte a kivételt. Azt viszont szerette, ha mindenki
egyformán értette a szavát. Legyen szó a „dögtanról” vagy a mindennapi dolgokról.
A legszebb mindig a szeptemberi évkezdés volt! Az osztályfőnöki óra!
Közben eszembe jut, hogy nem is emlékszem rá, mikor volt szülői értekezlet,
vagy volt-e szülői munkaközösség. Biztos volt, csak ez annyira nem érződött az
osztály lüktetésén, hogy a jótékony feledés homályába veszett. Arra viszont
emlékszem, hogy a füzetek dolgában – akkor még nem voltak egységcsomagok
– elmondta, hogy nagyalakú, sima füzet az ő kívánsága. KARÁDINAK a
könyvet sem kellett megvenni! Aki az óráján figyelt – és lehetetlen volt nem
figyelni –, az húsz perc alatt birtokában volt a tankönyv helyett a növénytan,
állattan, embertan megfelelő szintű tudományának. Mindegyikünk, vagy legalábbis sokunk azt hitte, hamarosan megjelenik a TANÁR ÚR biológiakönyve,
de még nem jelent meg, ezért jobb, ha jegyzetelünk. De ebből egy szó sem
igaz! Az volt az ideológiája, hogy aki gimnáziumba jár, az előbb-utóbb főiskolára, egyetemre kerül, ott pedig meg kell tanulni jegyzetelni. Miért ne ismerkedjen meg ezzel a tudománnyal a „boldogtalan” már a gimnáziumban.
KARÁDI TANÁR ÚR órája úgy folytatódott a hetes jelentése után, hogy
felcsapta az osztálykönyvet. De nem ezt mesélem el most! Nem volt a felelés
előtt didergő, vészterhes hangulat. Egyrészt, mert ki lehetett számolni, ki mikor
következik. Aztán nem az a fajta tanár volt, aki csak azért is, beszekundáztatja
a delikvenst. A feleletre készülők már indultak, de akkor lekerült a szemüveg
az orráról, és kérdezte: „Fiaim, kinek milyen jelentenivalója van?” Akinek volt,
vitte az ellenőrző könyvét, az orvosi igazolást, hogy ettől-eddig influenzás volt,
lázasan feküdt otthon. Három nap, egy hét. Több nap fiatalemberrel nem történhetett meg. Szó nélkül fogadta el a hamisított – mert volt ilyen is! – és a
valódi igazolásokat. Szóval a könyv nyitva volt előtte, és mondta: „Na,
Cincikém, pattanj ki egy pöttyre!” Mindig hárman feleltünk. Most is olvasta a
neveket. Hegedűs, Homonnay, Homoródy. Ez másodikban történt. Hozzáértő
társaim szerint, ez volt a „dögtan éve”. Hegedűs méltatlankodva szorongatta
ellenőrző könyvét, hebegve-habogva mondta: „De hiszen, de hát, osztályfőnök
úr, az előbb mondtam, kértem, hogy sajnos, hogy beteg voltam…” Mire a másik két felelő a Zápor utcai ablakkal párhuzamosan a katedra pódiumára lépett,
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a TANÁR ÚR lebillentette orrnyergéről a szemüvegét, átnézve fölötte mondta:
„Durusz!” Kemény Pista gimnazista neve volt ez, a középső padsor negyedik
ülésében az ablak felé ült. „Mit kell annak a gimnáziumi tanulónak tennie, aki
három napig hiányzik az iskolából?” „Az készül az évvégi összefoglalóra.”
„Aki egy hétig?” - firtatta tovább KARÁDI. „Az készül az érettségire” – vágta
rá Kemény Pista. „És aki két hétig képes otthon maradni?” – nyomta a mutatóujját halántékához, hamiskásan. „Az már szakkönyveket olvas és az egyetemi
felvételire készül” – mondta nevetését visszafojtva Kemény Pista. „No, rendben” – konstatálta KARÁDI TANÁR ÚR. Ettől Hegedűs aggodalma nem múlt
el. Elővette a naptárát, és megkérdezte: „Mondd csak, fiam, tavaly ilyenkor
nem hiányoztál?” „Nem, nem” – dadogta a megszeppent Hegedűs. „Jó, akkor a
társaid elmondják a mai leckét, te pedig gondolkozz a nyitvatermők csodáján.”
A dologból persze nem lett semmi. Csak mindegyikünk számára világos
lett: be lehet csapni anyut, aput, az osztályfőnök urat, sőt magunkat is. Persze
ennek az égadta világon semmi értelme nincs, ezért jobb tanulni.
Szóval a szeptembernél hagytam abba. Ekkor döntöttük el, hogy október 6án a világosi fegyverletétel emlékére hová megyünk kirándulni. Ez mindig
egynapos volt. Hol hajóval – akkor az egész iskola felkerekedett –, hol busszal
utaztunk a szabadságharc Pestközeli helyszíneihez. A hajó izgalmasabb volt,
mert a felsősök útközben dohányozhattak, és oda sikerült belopózni a kisebbeknek is, akikről így-úgy, de kiderült, hogy rabjai a bűzrúdnak. Például én úgy
árultam el magam, hogy a Mendel-féle borsó közül kellett néhányat felrajzolnom a táblára, és a kezemben lévő krétát úgy ütögettem meg, mintha hamuznék. „Csak nem dohányzol?” – ripakodott rám. Elvörösödtem. Már nem is volt
téma a felelet, mert mondta tovább. „Ezek szerint a fiatalember iszik is, kártyázik is és vasárnaponként a Flórián téren gyanús hölgyekkel találkozik.” Szégyenemben majd elájultam. A kártya és az ital nem volt igaz, a gyanús hölgy
se, csak egy lány, és az tényleg vasárnap volt, és tényleg a Flórián téren. No de
vissza a kirándulásokhoz! A másik kirándulásunk minden évben, az érettségi
szünetben háromnaposra kerekedett. Négy év alatt bejártuk Magyarországot! A
szállást én szereztem. Nem tudom, hogyan választott ki erre a szerepre. A
Nagykörút és a Király utca sarkán volt a turistaszállásokat kezelő iroda, vagy
nem tudom, mi volt a neve, ahová elmentem, és elmondtam az igényünket. Ez
körülbelül tíz perc volt. Az Árpádtól villamossal oda-vissza, mondjuk egy óra.
Nekem ez egy fél napomba került. Mire visszaérkeztem, már a menzán találkoztunk, elmondtam, mit intéztem, bólintott, és minden rendben volt. Soha
semmi baj nem volt a szállásainkkal. Például mikor megérkeztünk egy városba,
a busz megállt, de az ajtó nem nyílt ki. Ő ült az ajtó mellett, az oldalülésen. Így
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látta az utat is és „neveletlen tacskóit” is. „Na, Cinci, pattanj” – ez azt jelentette, hogy egy-egy társunk felkészült a helyszínből. Elmesélte a látnivalókat, a
történelmet, történetet, érdekességeket, és ha nem mentünk múzeumba, akkor
szétszéledtünk a városban. Ezeken a kirándulásokon páholtuk el lepedővel letakarva a strébernek kikiáltott osztálytársunkat – minden évben mást. Persze
nem durván, csak úgy fiúsan. És itt adtuk elő idétlenebbnél idétlenebb dolgainkat. A debreceni a legemlékezetesebb. Osztálytársaink leleményesebb tagjai a
pisztolygolyó rézhüvelyébe gyufamérget tömködtek, beleszúrtak valami szeget
is, s mikor eldobták, durrant. Nem kis riadalmat okoztak. Ráadásul a debreceni
városháza előtti árkádok alatt. A hatás frenetikus volt. A rend éber őrei két percen belül mindannyiunkat a buszba tereltek, és a Guti erdő felé vezető úton,
díszkísérettel hagytuk el a Cívisvárost. Rövid fejmosás és közös bűnbánat volt
néhány órán át a sorsunk. Aztán erről az esetről már a következő szeptemberben csak annyi maradt, hogy nem robbantgattunk, hanem illedelmesen, művelt
fiatalemberekként érdeklődve járjuk hazánk szebbnél szebb tájait. Hát így kirándulgattunk! Milyen érdekes! Sose tudtuk, hogy gyönyörűen hegedült!
Azt is csak későn, Tarlós Pistától tudtuk meg, hogy – amíg volt! – ő volt az
árpádosok cserkészcsapatának a főnöke.
Néhányan az osztályból elkísértük Káptalanfüredre. Élete vágya volt, hogy
a Balaton mellett legyen egy viskója, ahol pihenhet.
Szívesen segítettünk neki építkezni. Szombaton vagy vasárnap reggel indultunk a Déliből. A vonaton el-elszunyókált, mi pedig halkabbra fogtuk magunkat. Ilyenkor beszéltük meg világmegváltó terveinket. Az egyikünk miniszterelnök lett, a másikunk hadügyminiszter, és mikor taglalni kezdtük a hatalomátvétel érdekesebb mozzanatait, felébredt. „Nono!” – mondta, felemelve jobb
kezét. „Csendesebben, lassabban!” Talán mondott mást is, már nem emlékszem. Mint olyan sok mindenre! Egy biztos! Bízott diákjaiban! Ez nem naivság
volt. A hadifogolytáborból is egy volt tanítványa vezette vissza az életbe. Az
ÉLETBE! Abba, ami következett! Abba, ami nem biztos, hogy tetszett neki. De
élet volt az is. Lehet, hogy ennek köszönhettük szemérmes gondoskodását.
Mennyi talány, mennyi bizonytalanság, sok-sok titok szegélyezi életét? Ha
hozzátesszük az irigység okoskodását, akkor a teher a lelkén és szellemén
megduplázódik. De ugyanakkor erőt és tartást adott neki mindenféle lehetetlen
helyzet elviseléséhez. Tűrt! Tűrt? Ki tudja? Sose beszélt róla. Sose látszott rajta. Rezzenéstelen, rideg, hideg logikával verte vissza a tehetetlenséget, a képtelenséget; ilyenkor minősített is. Legyintve kibökte: „Hülyeség az egész!”
Találkoztam idősebb árpádosokkal, akiknek szintén az osztályfőnökük volt.
Ők másként, máshogy, másfajta történeteket meséltek róla. Egyben mindegyi-
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künk meséje megegyezik: szerette és védte diákjait. Lehet, hogy az emelte legendává, olyanná, amilyennek az emlékplakett mutatja, amelyet 1992-től adnak
át a legjobb óbudai tanárembernek.
És a legendához még egy érv. Ez a véletlen szépsége. Mi akkor kezdtük a
gimnáziumi éveinket, amikor 60 éves volt az Árpád. Most, amikor megjelenik
a könyv, 100 éves. 40 éve kezdtük, és 36 éve vettük át az útra bocsátó bizonyítványunkat. Lett mindegyikünkből, ami lehetett, nem biztos, hogy a gimnazista álmok váltak valóra. De maradt a magatartásunkban, a lelkünkben, szívünkben, gondolkodásmódunkban az a büszkeség, hogy az Árpádban
KARÁDIHOZ jártunk.
TANÁR ÚRNAK tisztelettel jelentjük! (Igen, a miénknek, mert együtt őriztünk tárgyat, szellemet, emberséget. Részünkké lett!) Az 1966-ban érettségizett
IV. a korához, értelméhez képest jól elvan az életben is, a bajokat leszámítva.
Hál' Istennek mindannyian élünk, minden év november első péntekjén a San
Marco és a Viador utca sarkán lévő…

Karádi Károly sírja
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57. (Öreg)diákszemmel: Tarlós István
1962-ben kezdtem el gimnáziumi tanulmányaimat. Eleinte még úgy volt,
hogy az akkor divatos Rákócziba kerülök, de apám az utolsó pillanatban közbeavatkozott, így léptem be szeptember 1-jén az Árpád Gimnázium humán
tagozatos, I. a osztálytermének ajtaján. Ezt a lépést soha az életben nem fogom
megbánni. Az első tanár, aki még a folyosón szembejött velem, Theiszler Frigyes volt, mosolygós öregúr, ének–művészettörténet szakos. Alig sejtettük az
első hetekben, milyen indulatok szunnyadnak benne, ha kihozzák a sodrából.
Volt egy ötvenes évekből való fekete Wartburgja, egyszer a harmadikosok valahogy levonszolták az amfiteátrumba, nagy ramazúri lett belőle.
Abban az időben Fülöp Zoli bácsi volt az igazgató, öreg székely, jóindulatú
ember. Történelmet tanított, és remekül zongorázott. Halk, kissé rekedtes hangján ritkán korholt minket, akkor sem fenyegetőn. Úgy éreztük, a tanárok is
kedvelik őt.
Az igazgatóhelyettes, Udvarhelyi Ágoston, a diákok egyik kedvence volt.
Raccsoló tónusban, látszólag mérgesen osztogatta a kokikat és híres „fejeseit”,
de nála aranyszívűbb pedagógussal alig találkoztam. Földrajz szakos tanárként
korábban ő volt az igazgató, úgy tudjuk, politikai okokból helyezték alacsonyabb beosztásba, de köztudomásúan jó viszonyban volt Fülöp Zoli bácsival,
aminek mi örültünk. Guszti bácsinak hívta mindenki, és igen nagy tekintéllyel
bírt, emberségéért, kiváló pedagógiai érzéke és igazságszeretete miatt rendkívülien szerettük, és nagyon komolyan vettük őt. 1983-ban halt meg, sokan ácsorogtunk szomorúan a lőrinci temetőben sírja mellett.
Gombár Vince volt a latintanárunk: 1906-ban született, úgy tudtuk, eredetileg papnak készült. Másfél méter széles, kopasz, tagbaszakadt férfi, pörölyszerű öklökkel. Ritka nagy műveltségű, latin–görög szakos, szinte példátlan történelmi ismeretekkel és ragyogó retorikai készséggel is megáldva. Féltünk tőle.
Nagy tudású, óriási fizikai erejű ember volt, aki maga mókázott ugyan, de vele
nem lehetett tréfálni. Szigorúan bánt velünk. Nagyon kicsinek éreztük magunkat mellette. De nagyon sokat tanultunk tőle. Ő szerettette meg velem életre
szólóan az ókori római történelmet. Latinórái félelmetesek voltak, de egyben
élményszámba mentek. Sajnos már 1967 elején meghalt, Farkasréten nyugszik.
Tanított bennünket az 56-os értelmiségiek közül Litván György, valamint
az Igazság c. lap egyik szerkesztője, Vészi János, aki ma a mártír miniszterelnök, Nagy Imre lányának, Nagy Erzsébetnek a férje.
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És most – mindenekelőtt és -felett – az osztályfőnökünkről szólok. Karádi
Karcsi bácsi. Az Árpád Gimnázium talán legnagyobb legendája.
A TANÁR. AZ EMBER. AZ ÁRPÁDISTA. A CSERKÉSZ. AZ ÓBUDAI.
Szinte valamennyi régi árpádista, köztük Sinkovits Imre példaképe. Egyetemista éveit leszámítva, minden az Árpád Gimnáziumhoz kötötte. Itt volt diák,
majd itt tanított, a szó szoros értelmében haláláig. 1910-ben született, Óbudán
is nevelkedett és élt, a Föld utcában volt a lakása. Ma is áll a ház a Föld utca –
San Marco utca sarkán. Már apámnak – aki 1938-ban, még a Zsigmond téren
érettségizett – is ő volt a cserkészparancsnoka. Sinkovits Imre „Kari bának”
hívta őt (azt hiszem, abban az időben mások is). 1973-ban veszítettük el. Ma az
óbudai önkormányzat legmagasabb kitüntetése az ő nevét viseli. Mellesleg
biológiát tanított – igen magas színvonalon, de ennél nagyságrendekkel többet
adott nekünk. Négy évre előre megtervezett módon például, bejárta velünk az
általa szervezett kirándulásokon az országot. Minden ősszel kétnapos, tavaszonként pedig háromnapos, külön-autóbuszos túrákra vitt minket, és Miskolctól Pécsig, Soprontól Szegedig és Debrecenig megmutatta nekünk, amit látni
kell és érdemes. Ezek nagyon sűrű programú, tartalmas, szisztematikusan felépített túrák voltak. Nem abból álltak, hogy elmentünk valahova messzire, aztán ott csak buliztunk naphosszat, hanem megismerkedhettünk a környezet
szinte valamennyi jellegzetességével, amihez az előadókat és idegenvezetőket ő
jó előre oda szervezte és biztosította.
Abban az időben – 1962 és 66 között – természetes volt, hogy esténként
előkerültek a gitárok is, és a Borbély–Sziklay kettőstől felhangzott elsőként
mindig a „Twist and shout”, majd más Beatles-, Rolling Stones-, Kinks-, Dave
Cark Five-, Manfred Mann- és egyéb művek is, leggyakrabban tán a Stonestól
az „It’ s all over now”. Karcsi bácsi nem lelkesedett a dalokért, de jó szívvel
eltűrte, mi pedig rajongtunk ezért a zenéért, a feszülő életérzésekért, a hangulatáért és Karcsi bácsiért egyaránt. Emlékszem, egyszer Szegeden, tán 1964-ben,
egész komoly tömeg összegyűlt a rögtönzött „koncertre”. Ez a fajta muzsika
akkoriban világjelenség volt, s a könnyűzenén túl forradalmi áttörést jelentett
viselkedésformában, mentalitásban, életszemléletben, öltözködésben, a fiatalok
szokásaiban egyaránt. A zidő tájt jelent meg a nőknél a miniszoknya. Mi nem is
koedukált, hanem csak fiúosztályba jártunk, s elég szigorúan fogtak bennünket.
Az új jelenségektől körülvéve léptünk be az igazi kamaszkorba, és a vérkorbácsoló zenétől is katalizálva, határtalan érdeklődést és vonzalmat váltott ki
belőlünk a lányok legkisebb közelkerülése is. Ráadásul a Rolling Stones- és
Them-zenét kiválóan játszó Liversing együttes tagjai közül többen is felettünk
járó árpádisták voltak (a dobos és a basszusgitáros), akik a dalok szövegét is
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lefordították. Mindezek a körülmények korosztályunk mentalitását e kérdésben
valószínűleg életre szólóan meghatározták. Minden gimnáziumban úgy lehetett
ez akkor, bár az Árpádban a Liversing-jelenség e szempontból valamennyi
pszichés többletet jelenthetett. Egy Lugosi nevű fiú szerezte az első Beatles és
Rolling Stones-képeket (10 forintért árulta darabját), és Demus Péternek volt
először négysávos magnója.
Számottevő eleme volt az árpádista szellemiségnek a sport. Komikus események is lejátszódtak – magam például egy szpartakiádról való távolmaradás
miatt akkor kaptam közepest testnevelésből, mikor közben a Budapesti Honvédban tornáztam –, de nem ez volt a lényeg. Nemzetközi hírű sportolók kerültek ki mindig az Árpádból (az öttusázó Török fivérek, a vízilabdázó Konrád
fivérek, vagy éppen Gyarmati Dezső). A mi időnkben az Árpádban tanított
testnevelést a válogatott futóatléták edzője, Bátori Béla, a női röplabdaválogatott mestere, Héra Gábor, és a neves labdarúgóedző, Bolemányi Károly
is. A sport ugyanúgy hozzátartozott az életünkhöz, mint az ebédelés vagy az
alvás. Megtanultuk, hogy mi a sport, mi a sporttörténelem és mi a sportszerűség. Sportszerűség a pályán és az életben. Ma a sportszerűséget valószínűleg
indokolt volna önálló tárgyként oktatni.
Nálunk, a családomban a fiúknak szinte kötelező az Árpádba járni. Oda járt
többek mellett az édesapám (1930–38), én magam (1962–66) és Péter fiam
(1993–97) is. Valamennyien szeretettel, hálával és őszinte hűséggel emlékezünk az ott töltött évekre, az ott szerzett érettségire, társakra, barátokra, tanárokra. Személy szerint úgy tartom, szerzett tulajdonságaim tekintetében az Árpád Gimnáziumban, az ottani nevelés, az ottani szellemiség alapján alakult ki a
személyiségem. Ezt a szellemiséget soha nem cserélném el másra.
Az én időm régi tanárai közül sajnos már kevesen élnek. Köztük az egyik a
magyartanárnőnk, Radics Jenőné (Éva néni). A sors úgy hozta, hogy – bár köztünk, árpádisták közt sok volt, aki nálam okosabb, méltóbb lett volna – én politikus, s épp Óbuda polgármestere lehettem. Ha ennek a feladatnak a terhe alatt
nem buktam el, azt köszönhetem az árpádista szellemnek, elszántságnak, hitnek. Radics Jenőnétől, akivel ma is levelezhetek, most is csak jó tanítást és
megerősítést kapok. Tanítást hazaszeretetből, hűségből, alázatból, megerősítést
akaratban és biztatást helytállásból.
Remek osztályunk is volt. Évente többször találkozunk. Emlékezünk, erősítjük egymásban a hitet, az elszántságot, a magyar, az óbudai értékek szeretetét, továbbvitelét. Az Árpád Gimnázium virtusát, amit kívánok a minket követő
nemzedékek mindegyikének javára és épülésére.
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58. Új utakon
A korszakváltás az Árpád gimnáziumban már 1967–68-ban megkezdődött.
1967 szeptemberében a szakközépiskola különvált a gimnáziumtól, novemberben az épületből is kiköltözött. 1968. őszén pedig átfogó reformprogramot hirdetett meg az iskola. Ez önmagában is nagy dolog volt, hiszen itt egy sokak
által már eltemetett, a megszüntetés határára jutott iskoláról volt szó. De igazán
csak akkor érthetjük meg ennek a kezdeményezésnek a jelentőségét, ha tudjuk,
hogy évekkel megelőzte az országos oktatáspolitikai reformot. Ezt ugyanis
l972-ben hirdették meg, benne tananyagcsökkentéssel, a testnevelés erősítésével, új Rendtartással és nem utolsósorban érettségi reformmal. Ennek az országos kezdeményezésnek ment elébe az Árpád, mutatott követendő példát számos nagy hírű gimnáziumnak. A reformok kidolgozásában Fülöp igazgató és
Tiszavölgyi igazgatóhelyettes munkáját kell külön kiemelnünk.
Az Árpád Gimnázium tantestülete távlati tervet dolgozott ki az alábbi alapgondolatok megfogalmazásával:
1. Cél a nevelésközpontú szemlélet kialakítása és erősítése a testületen belül. Törekedni kell a differenciált nevelői munkára, különös tekintettel az egyéni foglalkozásra.
2. Növelni kell a tanítás hatékonyságát, a tanulók gondolkodás- és képességfejlesztését.
3. Javítani kell az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeit.
4. Az iskolai tagozatos nyelvoktatásban mennyiségi és szerkezeti változtatásokat kell végrehajtani.
5. Át kell térni a kabinet rendszerű oktatásra a III. és IV. osztályokban.
6. Felül kell vizsgálni az iskolai gyakorlati oktatás helyzetét.
A program megvalósítása összehangolt, átfogó, sokoldalú munkát igényelt a
kerületi vezetőktől kezdve az iskola vezetőin át a tanárokig bezárólag mindenkitől. Az első lépéseket már a 60-as évek végén megtették, de a munka oroszlánrésze a 70-es évekre maradt. 1971-ben Fülöp Zoltán nyugdíjba vonult, helyét addigi helyettese, a reformok egyik kidolgozója, Tiszavölgyi István vette
át. Személyében páratlanul tehetséges, az újításokra mindig fogékony, keménykezű, de őszintén tisztelt vezető került az iskola élére. 15 éves igazgatósága
újabb aranyfejezete gimnáziumunk történetének.
A reformok megvalósításához az épület kisebb átépítésére, átalakítására
volt szükség. A gimnázium tartósan az épület kisebb részét birtokolta, pozitív
változtatásokra e téren nem lehetett számítani. Így abból kellett főzni, ami van.
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A fizika és …

kémia szaktanterme
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A szakmai reformgondolatok megvalósításához azonban több tanteremre
volt szükség. Ezért kisebb-nagyobb kőművesmunkákkal, termek, szobák átalakításával néhány év alatt az oktatásra használt helyiségek számát 22-re emelték.
Ez a 12 osztályos iskola számára már megfelelő kereteket biztosított a tervezett
korszerű, kabinet rendszerű, csoportos foglalkozások megtartására. A 70-es
évek közepén már valamennyi idegen nyelvi és a legtöbb matematikaóra bontott csoportokban zajlott.
Szintén jelentős átalakításokon ment keresztül a tornaterem: felújítása mellett kis edzőteremmel, két öltözővel és két mosdóval egészült ki 1976-ra.
Erre az évre már 4 nyelvi laboratóriummal rendelkezett az iskola – a tagozatos nyelvoktatás biztos tárgyi feltételeként.
A természettudományos tantárgyak magas szintű oktatásához 1972-ben
kémia-, 1974-ben fizika-előadótermet alakítottak ki és szereltek fel. 1977-re
elkészült az új biológia-előadó, valamint egy újabb fizika terem.
A humán tárgyak oktatását segítették az 1976-ra kialakított magyar- és történelem-szaktantermek.
A tanórákon kívüli munkát és művelődést szolgálta az 1976-ban átadott
KISZ-klubterem, valamint az egy évvel később elészült, korszerű iskolai
könyvtár.
Az átalakítások, felújítások, fejlesztések önerőből még csak el sem indulhattak volna. A legfőbb támogató természetesen a III. kerületi Tanács volt. Külön kiemelendő azonban néhány kerületi üzem önzetlen segítsége: az Óbuda
Termelőszövetkezet és a BRG anyagi támogatása, dolgozóinak társadalmi
munkája nélkül több elképzelés is csak álom maradt volna.
Az épület korszerűsítése, a tárgyi feltételek javítása lehetővé tette a szakmai
munka következetes megújítását. A munka az alapoknál kezdődött – az óravezetés korszerűsítése, az egységes követelményrendszerek kidolgozása, a differenciált foglalkozás, a programozott oktatás, a különféle tanulókísérletek –
mind egy modern, céltudatos oktató-nevelő munkán alapuló, sikeres gimnázium felépítésének alapkérdései.
A korszerűen tervezett-vezetett munka már néhány év elteltével nevet, rangot adott az Árpádnak – története során nem először. A 70-es évek elejétől az
Országos Pedagógiai Intézet (OPI) közreműködésével több külföldi tanügyi
csoport látogatta meg az iskolát a nyelvoktatás kérdéseivel kapcsolatban. Norvég, angol és keletnémet küldöttségeket fogadott az iskola.
1975-től Stefkó Gizella vezetésével angolból, Kelemen Endréné irányításával történelemből kezdődtek pedagógiai kísérletek az OPI, illetve a Magyar
Tudományos Akadémia felügyelete mellett.
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1976-tól bemutatóórák és hospitálási gyakorlatok folytak az ELTE tanárjelöltjei számára angol, német, orosz, matematika, fizika és biológia tantárgyakból.
Az idegen nyelvekből vezetőtanáraink irányításával gyakorló tanítás zajlott,
rendszeres módszertani bemutatóórák voltak.
Az oktatást minden tantárgy esetében a tudatos tervezés, az adott kor technikai lehetőségeinek maximális kihasználása jellemezte.
A humán tárgyakból, magyarból és történelemből Vágó Mária szakfelügyelő, Kelemen Endréné tankönyvszerkesztő és Maár Tihamérné tanárnő vezetésével zajlott a tárgyi-szakmai megújulás. Maár tanárnő korszerű, audiovizuális
felszerelésekkel is ellátott történelemkabinetet tervezett, Kelemen tanárnő pedig egyetemi és akadémiai kutatások, kísérletek résztvevőjeként új oktatási
programot dolgozott ki.
A természettudományos tárgyak – fizika, kémia, biológia – tanításának korszerűsítése még szorosabban összekapcsolódott a szaktantermek kiépítésével.
Már a tárgyi feltételek megteremtésének tervezésekor megvizsgálták, hogy a
tanulmányok során mely anyagrészeknél alapvető fontosságú a kísérletekkel
történő feldolgozás, továbbá mely mérőgyakorlatok illeszthetők be a középiskolai tananyagba. Mindezek figyelembevételével alakították ki Kozma Péter
szakfelügyelő tanár tervei alapján a fizikaszaktermet: 6 munkaasztallal, 12x3
fős munkacsoportok számára. A szükséges eszközök nagy részét megvették,
kisebb részét azonban házilag készítették. A végeredmény lenyűgöző volt:
elektromos és mechanikus mérésekhez, kísérletekhez gazdagon felszerelt, korszerű kabinet várta a tanulókat.
A tanítási órákon túl ez a fizika szakköri élet felpezsdülését is meghozta.
Erre annál is inkább szükség volt, mivel a tananyagcsökkentés a fizikát is érintette – egy sor kérdés megtárgyalása a szakköri órákra maradt. A szakkör tagjai
a legváltozatosabb mérések, kísérletek elvégzése mellett kiselőadásokat tartottak, feladatmegoldó versenyeken vettek részt, bekapcsolódtak az Eötvös Loránd (Fizika) Társulat Ifjúsági Köre által szervezett Ifjú Fizikusok Táborának
munkájába. A nagyobb kézügyességgel rendelkező tagokból 1973-ban fizikai
eszközkészítő és -javító csoport alakult.
Az új biológia-szaktantermet az 1976/77. tanévben alakították ki Száraz Péter tanár úr vezetésével. Elsőként maga a felújított terem készült el, majd berendezték az új bútorokkal: előadóasztallal, munkaasztalokkal, korszerű polcrendszerrel. Ezt követte a terem és a szertár felszerelése modern szemléltető- és
kísérleti eszközökkel, valamint audiovizuális berendezésekkel. A biológiaterem
felszereléséhez természetesen hozzátartoztak a halak, teknősök, kecskebékák,
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aranyhörcsögök, egerek, tücskök és csótányok. Utóbbiak esetében tenyésztett
példányokról, és nem a napjainkban sajnos hétköznapivá vált, szabadon kószáló egyedekről van szó... A biológusok figyelme a szaktanterem falain túlra is
kiterjedt: a második emeleten nagy, fűthető, üvegfalú röpdét alakítottak ki egy
tucat korallcsőrű zebrapinty számára.
A kémiaoktatás megreformálásában országos hírű szaktekintélyekkel rendelkeztünk már az 50-es, 60-as években: dr. Perczel Sándor és dr. Vanyek Béla
tanár urak a 70-es évek tantárgyreformjaiban is aktívan részt vettek. A megfelelő tárgyi feltételek kialakítására 1973-ban került sor. Ekkor a kémia-előadót
teljesen átépítették. Az ősrégi, elavult berendezést új, korszerű, tanulói kísérletezésre alkalmas, gázkivezetéssel, folyó vizes mosogatóval ellátott munkapadok váltották fel. A rá következő két évben került sor a nagyarányú szertárfejlesztésre.
A fejlesztés a készségtárgyakat sem kerülte el. A tornaterem átépítéséről
már korábban szóltunk – ez volt a hagyományosan erős árpádos sportélet újjáélesztésének alapja. Fiatal, ambiciózus testnevelők vezetésével a sikerek is hamar jöttek (ekkor kezdte pályáját az alma materben az egykori Hagyits Kati –
ekkor már Felhősi Istvánné –, valamint Hajdu Gyula tanár úr).
A gyakorlati foglalkozások is megújultak. Ennek alapjaként az iskola élen
járt a korábbi 5+1-es rendszer lebontásában. A szakmai gyakorlatokat a gimnáziumi oktatáshoz jobban illeszkedő gyakorlati foglalkozások váltották fel. A
tanulók harmadik osztályban választhattak nyelvtanulás és gyakorlati oktatás
között. Az utóbbit választók az Autóközlekedési Tanintézettel kötött szerződés
alapján autószerelést tanulhattak, továbbá jogosítványt szerezhettek. A lányok
gép- és gyorsírást választhattak. Az órarend szerinti gyakorlati foglalkozások
pedig jó lehetőséget nyújtottak karbantartási munkák elvégzésére.
A szakmai fejlesztések bemutatásában a sor végére hagytuk – az eddigi
eredmények megkoronázásaként – a tagozatok kialakítását, azok sikereit. Mint
láthattuk, valamennyi tantárgy oktatása, technikai háttere megújult, korszerűsödött. Ez kiemelten vonatkozik a két tagozat munkájára: 1970-től nyelvtagozatos
csoportok, 1975-től matematika tagozatos osztályok indultak az Árpád Gimnáziumban. Hamar bebizonyosodott: minden szakmai és technikai fejlesztés mellett a legnagyobb sikert a tagozatok megszervezése hozta.
Idegen nyelvből ez „szakosított tantervű osztályok” beindítását jelentette.
1970 szeptemberében 3 új osztályban 3 csoport kezdte meg a munkát, ekkor
orosz és angol nyelven, ez a sor egészült ki a későbbiekben a némettel. 1972-re
mindhárom idegen nyelv tanítását külön nyelvi labor segítette.
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A német nyelv és …

a történelem szaktanterme
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Ezek felszereltsége akkoriban irigylésre méltó volt: rádió, tv, lemezjátszó,
magnetofon, vetítőgép, epidiaszkóp, írásvetítő, tanári vezérlőasztal fejhallgatókkal, mikrofonokkal.
A nyelvtagozat hamar hírnevet szerzett magának, nem utolsósorban nagy
felkészültségű, lelkes tanárainak köszönhetően. Az angol szakon dr. Világi
Gyuláné és Stefkó Gizella, a német szakon Langó Jánosné, míg az orosz tagozaton Cseke Istvánné és Váradi Marianna neve külön említést érdemel. Az Árpád Gimnázium idegen nyelvi módszertani bemutatók, egyetemi gyakorlótanítások, különféle tudományos kísérletek színhelyévé vált. Végül a jól végzett
munka legegyértelműbb sikereként a tagozatos diákok 1976-ban az érettségijükkel egy időben nyelvvizsgát is tettek! Nagy dolog, mondhatják a maiak. És
valóban, ez nem nagy dolog volt a 70-es években – egyenesen óriási!
A nyelvtagozat sikere nem utolsósorban a tanórákon kívüli lelkes és magas
szintű munka eredménye volt. Mindhárom nyelven komoly szakköri élet zajlott. Az oroszosok heti 3 órában nyelvvizsgára készültek, minden évben versenyt rendeztek az „Iskola legjobb oroszosa” címért. A szakkör munkája, ha
lehetett, aktuális témákat, évfordulókat dolgozott fel, így az 1974/75-ös tanévben a felszabadulás 30. évfordulóját, 1976/77-ben pedig a gimnázium fennállásának 75. évfordulóját. Az orosz tagozatosok természetesen bekapcsolódtak az
1975/76-os tanévben útjára indított „Ki tud többet a Szovjetunióról?” országos
vetélkedőbe is. Az iskola felvette a kapcsolatot a Szovjet Kultúra és Tudomány
Házával, így a szakkörösök csoportosan látogathatták a kiállításokat, filmvetítéseket, előadásokat.
Az angol tagozatosok tanórán kívüli munkájának a középpontjában az
1975/76-os tanévben elindított TIT-nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam állt. A
kezdeményezés egyértelmű sikert aratott, már az első tanévben több tanuló
középfokú nyelvvizsgát tett.
A német tagozaton első lépésként a szakköri órák német nyelvűségét valósították meg az NDK Kultúrcentrum német nyelvű filmjeinek és előadásainak
felhasználásával.
A tagozatosok minden lehetőséget kihasználtak, hogy más középiskolák diákjaival is összemérhessék tudásukat. Országos pályázatokon, versenyeken
indultak – és értek el rendre kiemelkedő eredményeket. Így 1975 januárjában a
Könyvtudományi és Módszertani Központ felhívására országos pályázaton
vettünk részt – lakóhelyünk, Óbuda település- és fejlődéstörténetének feldolgozásával. A szakkör csapata 2. lett, Halbauer Judit nyelvjáráskutató munkájával
pedig egyéni 2. díjat nyert. Az I. László Gimnázium által a budapesti gimnáziumok számára rendezett német nyelvű műfordítási és versmondási versenyen 4
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arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet nyertünk. 1976 nyarán pedig Jancsó Judit végzős diákunk egy versenymunkáját – mely sportlétesítményeink fejlődését mutatta be a felszabadulás után – közölte a Neue Zeitung. Az 1974/75-ös tanévet
követő nyári szünidő alatt 50 tanuló tett 2 hetes tanulmányutat az NDK-ban,
ahol 4500 km-t tettek meg autóbusszal – az út a négy évfolyam tankönyvi
anyagára épült. A nagy utazásról készített beszámolót az Óbuda újság mellett a
Neue Zeitung is közölte.
A matematika tagozat kiépítése hosszabb időt vett igénybe. Már csak azért
is, mert az 1972-es oktatási reform a matematikaoktatás korszerűsítésének
egyik útját a tananyag csökkentésében látta. Így kívánták csökkenteni a tanulók
túlterheltségét. Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy a tananyagcsökkentést csak „ideiglenes jellegűnek” tekintették, a végleges megoldást az új
tankönyvektől, valamint a 80-as években beinduló újabb reformtól várták.
(Ami – többek között – a „speciális matematika tagozat” 1982-es beindításával
meg is valósult!)
Az Árpád azonban saját reformprogramja szerint haladt előre, és ebben a
matematikaoktatásnak kiemelt szerepe volt. A korszerűsítés nálunk inkább a
differenciált foglalkozások erősítését, a heti 2 órás gyakorlatok, felvételi előkészítők bevezetését, valamint egy sor módszertani újítást jelentett. A szisztematikus fejlesztés eredményeként 1975 szeptemberében az Árpád Gimnáziumban
beindult az első matematika tagozatos osztály. A tanulók heti 10 órában foglalkoztak a tantárggyal. A tagozatos oktatást Mikusi Imre és dr. Száva Gézáné
szervezte és vezette. Ezzel párhuzamosan a III. kerületi általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói számára szakkör is indult az iskolában, amely a matematika tagozatos utánpótlás legfontosabb bázisává vált az évek során. A matematika tagozat sikere már az első években nyilvánvaló volt, így rövidesen
újabb nagy előrelépés következhetett, a speciális matematika tagozat beindításával.
A matematikaoktatás fejlesztése azonban nem csak a tagozatos osztályok
működtetésére korlátozódott. Az Árpád egyik legnagyobb erényévé vált a komoly matematikaoktatás egész iskolára való kiterjesztése. Az iskola vezetői
felismerték, hogy minden tanulónak komoly matematikai alapokra van szüksége, bármilyen irányba is tanuljon tovább. Az első számítógépek megjelenése,
az informatika lassú, de biztos térhódítása is ezt a nézetet igazolta.
A legtöbb tanulót a nyolcfordulós, két zárthelyi dolgozattal dúsított háziverseny mozgatta meg. Az aktuális feladatsorok a „MA(TE+TIKA)” táblán kerültek kitűzésre – évfolyamonként bontva, a tagozatosoknak külön. A megszerez-
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hető pontszámok összege minden kategóriánál azonos volt, így egész iskolára
kiterjedő, nagy, közös verseny alakulhatott ki.
Természetesen matematika szakkörök is működtek, korcsoportok és tantervi jelleg szerint bontva. A szakköri munka középpontjában – különösen a tagozatosok esetében – a KÖMAL feladatmegoldó versenyébe való eredményes
bekapcsolódás segítése állt. Évről évre mind népesebb lett a Középiskolai Matematikai Lapok feladatmegoldóinak tábora. A szisztematikus, kitartó munka
az Országos Tanulmányi Versenyen és az Arany Dániel Matematikai Versenyen való eredményes szereplésünket is megalapozta. Igaz, a 70-es években
kiugró eredményeket ezeken a versenyeken még nem tudtunk elérni.
Fontosnak és szükségesnek érezte a munkaközösség a tantárgy iránti minél
szélesebb körű érdeklődés felkeltését, a tudomány népszerűsítését, az egyéb
szakterületekkel való kapcsolódási pontok bemutatását. Így rendszeresek voltak
a matematikai tárgyú TIT-előadások, az iskolanapokon gyakorlati problémák
matematikai megoldását mutatták be, a nagyszabású természettudományos vetélkedő bővelkedett matematikai kérdésekben is. Az iskola beszerzett egy demonstrációs sakktáblát is, amit az épület legforgalmasabb folyosójának falára
rögzítettek. A táblán osztályok közötti mérkőzések zajlottak – a tanuló ifjúság
élénk és zajos szurkolása mellett. Ezen túl matematikai problémákat is felvető
sakkfeladványok, állások és rejtvények bemutatására is használták a hamar
népszerűvé vált új szerzeményt. Ekkor tán még Mikusi tanár úr sem gondolta,
hogy a jópofa, amatőr sakkélet rövidesen igen komolyra fordul, és az Árpád
országos hírű sakkcsapatával Diákolimpiákat nyer, versenyzői pedig később
országos bajnokok, felnőtt olimpikonok – hírességek lesznek!
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59. A megújuló KISZ – a korszerű diákmozgalom alapjai
Az iskola 1968-as újjászületése nem hagyta, nem is hagyhatta érintetlenül
az iskolai KISZ-szervezetet sem. A gimnázium megújulása magával hozta az
ifjúsági szervezet megújításának igényét is. A változások nyitányaként az Árpád Gimnázium KISZ-szervezete 1969-ben felvette Pálffy György nevét. Az
első névadóhoz, Várkonyi Györgyhöz hasonlóan Pálffy György is az Árpád
Gimnázium növendéke volt – 1927-ben érettségizett (eredeti családneve:
Österreicher). A katonatiszti pályát választotta, a budapesti Ludovikán végzett.
1940-ben tiszti rangjáról lemondott, majd 1942-ben belépett a Kommunista
Pártba. 1944-ben az illegális KMP katonai bizottságának vezetője, két évvel
később az immár legális párt Katonai Bizottságának titkára lett. 1948-tól altábornagy, a hadsereg főfelügyelője, valamint az akkor már egyeduralkodó Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének is a tagja. A személyi kultusz
őrülete őt is utolérte: koholt vádak alapján 1949-ben halálra ítélték és kivégezték. 1955-ben rehabilitálták. A Kádár-korszak 1960-as évek végén kibontakozó
puha diktatúrájának önarcképéhez ekkor már sokkal jobban illett a Rákosi-éra
meghurcolt áldozata, mint Várkonyi György, az egyre kényelmetlenebb témájú
„ellenforradalom” mártírja...
A névváltoztatást 1973-ban tartalmi és szervezeti változások követték.
Hosszas viták, vezetőképző táborok éjszakába nyúló beszélgetései, közös gondolkozásai végre konkrét formát kezdtek ölteni. Az újításokban most is – ahogy
az iskola általános reformjakor – az országos kezdeményezések előtt jártunk.
Ez esetben az „1974-es áprilisi határozatokat” megelőzve tértünk át a vertikális, azaz a vegyes életkorú, osztályoktól független szervezeti formára. Hat alapszervezet jött létre, érdeklődési körök szerint: újság, filozófia, irodalmi színpad, rádió, klub, kultúr-alapszervezet.
Az osztályszintű munka ettől elkülönülve, az 1974-ben kidolgozott működési rend szerint tevékenykedő Osztály Diák Bizottságok (ODB) irányítása alatt
állt. Az iskolai Rendtartást idézve: „A vegyes életkorú KISZ-alapszervezetek
mellett az osztályszintű operatív önkormányzati feladatokat az ODB látja el.”
Az ODB feladata igen sokrétű volt: az osztályközösségek alakításától elkezdve,
az önálló munka szervezésén, a tanulmányi munka, sport, kirándulások, az osztály szabadidős programjainak kialakításán át egészen az osztálynak az igazgatóság, valamint a tanári konferenciák előtti képviseletéig, sőt a magatartás és
szorgalom jegyek javaslásáig sok mindenre kiterjedt. Az ODB 5 tagból – titkár,
gazdasági, tanulmányi, kulturális és sportfelelősből – állt, akiket az osztály vá-
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lasztott minden évben. Az ODB-k létrehozásával sikerült egyértelműen elválasztani egymástól az iskolai szintű alapszervezeti, valamint az osztályszintű
helyi munkát, kezdeményezéseket.
A 12 osztály ODB-jének munkáját, valamint a különböző alapszervezetek
munkáját az iskolai KISZ-bizottság fogta össze. A 7 tagú csúcsszervezetet a
titkár, az agitpropos, a szervező, az ODB-felelős, a politikai képzés felelőse, a
gazdasági felelős és a sportfelelős alkotta.
A legmagasabb iskolai fórum a kétévente összehívott Diákparlament lett,
ahol iskolai szintű kérdések, valamint egyes osztályok gondjai egyaránt napirendre kerültek.
Az iskolai KISZ-bizottság ajánlása alapján kidolgozták a tagfelvétel pontos
követelményeit is. A jelentkezőknek három feltételt kellett teljesíteniük:
1. A Kilián-kör elvégzése – azaz nyolc előadáson és vitáikon való aktív
részvétel.
2. Edzett Ifjúságért mozgalomban való részvétel.
3. Valamilyen tanításon kívüli, rendszeres iskolai programban való részvétel (kórustól az Ifjú Gárdán át a kosárlabdázásig bármi lehetett).
A vezetőség a tagsággal szembeni követelményeket is meghatározta:
1. Legjobb tudása és képessége szerint helytálljon a munkában, a tanulásban
és a haza védelmében.
2. Ismerje meg a párt eszméit és politikáját.
3. Kiálljon érte minden körülmények között.
4. Részt vegyen annak megvalósításában.
Az iskolai KISZ-szervezet egyre szélesebb körben tartotta kézben a diákéletet. Szervezőmunkájának egyik központi eleme a rendszeres építőtáborok megszervezése és lebonyolítása volt. Különösen nagy jelentőségűek voltak az őszi
építőtáborok, ahol a mezőgazdasági munka segítése mellett az új első osztályok
közösségeinek kialakítása, iskolai életbe való illesztése zajlott. Az építőtábori
életről egy későbbi fejezetben részletesen is beszámolunk.
Az Árpád Gimnázium KISZ-szervezete az iskola falain kívül is szép sikereket ért el. Az 1975/76-os tanévben az Óbudai Ifjúsági Napok keretében vállalta az irodalmi színpadok találkozójának szervezését – amiből budapesti szintű akció lett. Ugyanebben az évben a budai területi Ifjú Gárda Versenyen a
KISZ-szervezet gárdistái az élen végeztek, ahogy a kerületi akadályversenyen,
valamint a „Ki tud többet a Szovjetunióról?” verseny kerületi fordulóinak nagy
többségén is.
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Mindezek mellett szinte természetes, hogy az iskolai diákélet egészét is sikeresen fogta át és irányította a KISZ. Klub, Önképzőkör, Irodalmi Színpad,
Kórus és Sportkör – mind egy-egy sikertörténet.
Mai szemmel nézve nem lehet nem észrevennünk: ha a politikai máztól
megszabadítjuk (mint ahogy a mozgalmi, pártos elemek döntő többsége csak
kötelező külsőség, frázis és szófordulat maradt), a mai demokratikus diákmozgalmat találjuk a helyén. Hiszen mindkettő felpezsdíti, felkarolja az iskolai
kulturális és diákéletet, mindkettő teret enged az osztályszintű kezdeményezéseknek, mindkettő bepillantást és beleszólást enged iskolai szintű kérdésekbe.
Nem véletlen, hogy a rendszerváltás éveiben a diákmozgalom alkalmazkodott a
leggyorsabban a változásokhoz. Átalakulása, külső-belső megújulása zökkenőmentesen, az elsők között ment végbe.

Pálffy György
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60. Diákélet
Az 1968-ban induló reformok, valamint a KISZ megújulásának hatására az
iskolai diákélet kezdte visszanyerni régi fényét és életerejét. A KISZ szervezetileg összefogta a különböző szakterületek munkáját. Ezek belső élete azután
már „mozgalom mentes” volt, mindenhol magas szintű, igényes szakmai munka folyt. Öt különböző területen lehetett dolgozni, ezek alkottak egy-egy nagyobb egységet: a Klub, az Önképzőkör, az Irodalmi Színpad, a Kórus és a
Sportkör.
Klub
Az iskolai Klub a 60-as évek végén, a 70-es évek elején még csak rendszertelenül, határozott program és koncepció nélkül, alkalomszerűen működött. A
legnagyobb gondot a megfelelő klubhelyiség hiánya jelentette. Két átmeneti
félmegoldást követően a fordulat az 1975/76-os tanévben következett be.
Szluha Vilmos klubvezető tanár irányításával, a KISZ-szervezet társadalmi
munkájával és az iskolavezetés anyagi segítségével méltó körülmények között
működő klubhelyiség jött létre. A tartalmi, működési megújulás sem maradt el,
a munka szakcsoportokban indult meg.
Az Ifjú Zenebarátok Köre (az Ifjú Zenebarátok Szervezetének iskolai csoportjaként) rendszeres zenei programokat szervezett, több mint 100 diáknak lett
opera-, vagy hangversenybérlete. Sorozatot indított a „hónap zeneszerzője”
címmel, neves komponisták életének, műveinek megismertetésére. Rendszeresen működött a „Zenede” – a tanítás előtti félórás program vetélkedőkkel, rejtvényműsorokkal, megemlékezésekkel.
A Színházbarátok Köre évente kb. 1500 színházjegyet értékesített. Az előadás-látogatások szervezésén túl az azt megelőző ismertetéseket, majd az azt
követő megbeszéléseket, vitákat is lebonyolította.
Több természettudományos előadássorozat szervezése is a Klub nevéhez
fűződött. Ezek a TIT segítő támogatásával jöttek létre biológiából, kémiából.
Nagy sikere volt a többrészes „Tájak, városok, emberek” című előadássorozatoknak is.
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A KISZ-klub

Szádvári Gabriella az iskolai szavalóversenyen
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A Klub fejlődésével a diákok kezdeményezőkészsége is nőtt.
Saját előadás-sorozatokat szerveztek, így például szakkörökkel együttműködve a középkori német és orosz művészetekről tartottak előadásokat, valamint a 20. századi építészetről és művészetekről.
A Klub színvonalas munkájának egyik legékesebb bizonyítéka a neves vendégek listája, akik élménybeszámolókkal, önálló műsorokkal szerepeltek:
– az első évben (1975/76): Bánffy György és Sinkovits Imre színművészek,
Fischer Iván karmester, Horváth Eszter és Begányi Ferenc operaénekesek
– 1978. október 20-án Papp László 3-szoros olimpiai bajnok ökölvívó
– 1979. február 15-én Koncz Zsuzsa a szalagavató keretében
– 1979. március 23-án Fodor András költő és Béres Ilona színművésznő
– 1979. november 12-én Seregély Katalin és Kovács Pál operaénekesek
– 1979. december 20-án Albert Flórián aranylabdás labdarúgó
Önképzőkör
Az iskolai Önképzőkör a diákélet egy speciális szeletét fedte le – a magasabb kultúra, a szépirodalom, a komolyzene, a népzene, a művészetek, a néptánc iránt érdeklődőknek kínált változatos programokat. Dr. Radics Jenőné
páratlan energiával és odaadással szervezte és vezette a csoportot – és nem
utolsósorban sikeresen is! A hivatalos taglétszám sosem volt magas (20 körüli),
de az egyes rendezvények gyakran 100-120 tanulót is vonzottak.
Az Önképzőkör munkájának külön szépsége az öregdiákok állandó és aktív
szereplése volt. Már az alakuláshoz a legnagyobb segítséget egy volt árpádos
diák, Sajóhelyi Gábor (akkor az ELTE népművelés–magyar szakos hallgatója)
nyújtotta. Az 1973/74-es tanévben indított néptánc csoportot is volt tanítvány
vezette – ifj. Csoóri Sándor. Az 1974/75-ös tanévben kétszer is vendégünk volt
Bulla Károly író – aki tíz évvel korábban még Bulla Karcsi, az irodalmi szakkör oszlopos tagja volt. A vendégek között a régi diákok mellett régi tanáraink
is feltűntek, olyanok, mint Sárközy Elemér festőművész vagy Eörsi István író.
A lebonyolított programok páratlanul színesek és színvonalasak voltak, de
nem csak a meghívott, neves vendégeknek köszönhetően. A diákok egy sor
magas színvonalú előadást, vitát szerveztek: terítékre került a Mátyás korabeli
reneszánsztól elkezdve Kafka művészetén át Sánta Ferenc novelláival bezárólag számtalan téma. Elemezték az iskola tanulóinak rajzait, verseit, novelláit.
A legnagyobb sikere talán az író-olvasó találkozóknak volt. A már említett
Bulla Károly mellett baráti, jó viszony alakult ki a „Karcsi” révén tíz évvel
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korábban megismert Fodor András költővel. Járt nálunk Weöres Sándor és költőnő felesége, Károlyi Amy, Eörsi István, Csoóri Sándor, Sántha Ferenc – hogy
csak a legnevesebbeket említsük.
Az írók mellett felejthetetlen előadásokat tartottak színművészek is. A legnagyobb sikert – és utólag a legmegrázóbb élményt – a tragikus halála előtt egy
évvel, 1975-ben a végzősök búcsúztatására szervezett ünnepélyen, a Kaláka
együttes műsorában fellépő Latinovits Zoltán aratta.
Az Önképzőkör rendszeresen színház-, mozi-, kiállítás- és hangversenylátogatásokat szervezett. Ez a tevékenysége is jól illeszkedett a Klub munkájához: míg ott a „nagy színházak nagy darabjai” toborozták a nézőket, itt a különlegességeken volt a hangsúly. Így láthatták az Óbudai Gázgyár színjátszó csoportjának előadásában Eörsi István: Sírkő és kakaó című darabját. Különleges
élményt jelentett mindenkinek a pécsi Nemzeti vendégjátékában iskolánk volt
tanítványa, dr. Sárospataky István: Zóra című darabját látni, melyben a főszerepet az ugyancsak árpádos öregdiák, ifj. Kőműves Sándor játszotta.
Az Önképzőkör aktívan kivette részét az iskolai programok, versenyek
szervezéséből, rendezéséből is. Minden évben színvonalas szavalóversenyt
tartottak – gyakran egy-egy költő évfordulóján csak az ő verseiből. A győztesek
között „ismerős” nevet is találunk: 1972-ben Szádvári Gabriella, a 80-as évek
népszerű televíziós bemondónője lett az első.
Az Önképzőkör sikeres munkájának záloga dr. Radics Jenőné tanárnő lelkesedése volt. Az iskola 75 éves Évkönyvében leírt sorai hűen tükrözik tanári
ars poeticáját:
„Együtt tanulni, együtt művelődni – sőt együtt nevelődni az ifjúsággal: nekem már pályakezdő, ifjú tanár koromban is örömet szerzett. Ma sem tudok
szebbet, izgalmasabbat elképzelni, mint látni azt, hogy igyekszik egy-egy ifjú
ember vagy kisebb-nagyobb embercsoport napról napra valami szépet, nemeset
kihozni önmagából, önmaga tökéletesítésével hozzájárulni a világ újraalkotásához, a boldogabb, értelmesebb emberi lét megteremtéséhez.”
Irodalmi színpad
Az Árpád Gimnázium Irodalmi Színpada – az 1950-es évek Sinkovits Imre,
Sinkó László, ifj. Kőműves Sándor fémjelezte színjátszó csoport legszebb hagyományait követve – mint a KISZ-szervezet egyik érdeklődési köre, alapszerve kezdte meg a működését az 1971/72-es tanévben.
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Az iskola történetében példátlan, egyedülálló módon az alapítástól az ezredfordulóig 30 éven át ugyanaz a tanár állt az Irodalmi Színpad élén: Bertha Irma
tanárnő. Ő nemcsak vérbeli magyartanár, de a versmondás, a színjátszás megszállottja is. 30 éven át tanévről tanérve, előadásról előadásra képes újabb és
újabb ötletekkel előrukkolni. Számára nem léteznek sablonok, többéves ünnepélyek „leporolt” forgatókönyvei. E sorok írója már diákként is ismerte őt,
majd a 90-es években kollégák lettünk. Több iskolai ünnepélyt írtunk közösen
– a történelem és az irodalom szép kölcsönhatásaként. Minden évben ő volt,
aki az új színpadi ötleteket szállította, aki újabb és újabb színpadképeket, alaphelyzeteket álmodott meg. Sújthatta bármekkora baj, tragédia, súlyos betegség
– ő mindig talpra állt, talán az irodalomból is erőt merítve, és folytatta tiszteletreméltó munkáját. Lélekben örökifjú maradt, így ma is érvényesek 25 éve,
1977-ben írt sorai:
„Mi volt a célunk? Összegyűjteni azokat a gyerekeket, akik szeretik az irodalmat, a verseket, szeretnek verseket mondani, s igyekeznek mással is megszerettetni az irodalmat. [...] Összefogni a verset, irodalmat szeretőket, elsajátíttatni a kulturált versmondást, a szereplés, az előadói ambíció kielégítése. Végül, de nem utolsósorban az irodalom szolgálata.
Úgy érzem, a versmondás annak is öröm, aki mondja a szép verset, annak
is, aki hallgatja. Annak is öröm a játék, aki csinálja, annak is, aki „csak” a nézőtérről vesz részt benne. Jó együtt készülni egy-egy előadásra, jó vitatkozni
egy-egy vers előadásáról akár egész délután. Jó az, hogy ebben a munkában
mindenki aktívan részt vesz, hogy a gyerekek egymással vitatkoznak, egymás
munkáját segítik, a hibákat javítják. Jó jelmezeket varrni, díszleteket készíteni.
És az izgalmak! Izgalom a műsor kialakulása idején, izgalom a „fellépés” előtt.
Izgulás egymásért és a sikerért. Ha nem is sikerül mindig maradéktalanul megvalósítani elképzeléseinket, ha bele is sül valaki a versbe, ha bakizik, még így
is megéri. Amikor felhangzik a taps, a gyerekek elfelejtik a sok munkát, vitát,
izgalmat, s csak örülnek.
Öröm tudni, hogy most itt ünnep van. Hogy adtunk valamit a többieknek,
megosztottunk velük egy titkot, segítettünk nekik közelebb kerülni az irodalom
világához. Kell-e ennél szebb cél? Azt hiszem, nem. Ahogy Ascher Oszkár
mondotta: Nem előadóművészeket képezünk, a cél az, hogy minden egészséges
ízlésű, szépre fogékony ember megízlelje a versmondás örömét!”
A 70-es évek e több évtizedes sikertörténetnek az első, markánsan elkülönülő fejezetét alkotják. Ez az évtized a lelkes, nagyon sokszínű alkotás időszaka. Az évnyitó, évzáró műsorok és a hivatalos állami ünnepek (április 4., november 7.) folyamatos munkát adtak.
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A „Dorottya” előadása

Péter prókátor
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Az „igazi” munka csak ez után kezdődött! A diákok lelkesedése óriási volt,
ötleteket adtak, műsorokat szerkesztettek, jelmezeket varrtak, díszleteket készítettek. Az első években „nagy színházi produkcióval” még nem jelentkeztek, de
programban így sem volt hiány. Csak az 1973/74-es tanévben – a kötelező hivatalos műsorok mellett – összeállt egy remek Karinthy-műsor Az élet olyan,
mint a Lánchíd címmel, előadták a Micimackót, és a meghívásnak eleget tevő
Weöres Sándor tiszteletére egy verses összeállítást is készítettek, Az éjszaka
csodái címmel. Az 1974/75-ös tanévben a szereplők által összeállított Radnótiest, valamint egy könnyed műsor, a Farmernadrág és társai kerültek bemutatásra.
Az 1975/76-os év hozta el az első nagyszabású színházi bemutatót. Csokonai Vitéz Mihály Dorottyáját az Önképzőkör életre keltésében főszerepet vállalt
egykori árpádos diák, Sajóhelyi Gábor dramatizálta. A rendező Föld Júlia III. b
osztályos tanuló volt, a főbb szerepeket Solti Márta, Bognár Mónika, Nyáry
Gábor, Mészáros Károly, Koczóh Péter és Major Katalin játszották. A darabot
az Óbudai Ifjúsági Napok alkalmából rendezett verseny keretében mutatták be.
Az előadás nem nyert díjat, de nem is ez volt a lényeg – a szereplők élvezték a
színpadi játékot, az árpádos nézők közül pedig sokan kedvet kaptak a munkához. A következő tanév elején már szabályos színészválogatást tartottak, ahol a
„régi” tagok zsűriztek. A lehető legbölcsebb döntést hozva minden jelentkezőt
felvettek, képességeiktől függetlenül.
Az ezt követő években folyamatosan nagy létszámú, de változatlan lelkesedésű csapat dolgozott az Irodalmi Színpadon. 1977-ben nagyszabású Ady-évet
tartottak a költő születésének 100. évfordulóján, előadtak vásári komédiát (Kocsonya Mihály házassága), bemutatták a Péter prókátor című darabot – és a sort
még hosszasan lehetne folytatni. A szereplők – ez az iskolai élet rendje – évrőlévre változtak, de az Irodalmi Színpad, Bertha tanárnő vezetésével, állandó
maradt.
Kórus
Az Árpád Gimnáziumban komoly hagyományai voltak az ének- és zeneoktatásnak, énekkarok, kórusok, zenekarok működtetésének. A régi szép hagyományokat 1976-ban pályakezdő fiatalként egy 1970-ben érettségizett árpádos
öregdiák, Radics Éva vitte tovább. Fiatalos lelkesedése magával ragadta a tanulókat, és pillanatok alatt pezsgő zenei élet alakult ki az Árpádban.
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A kamarakórus próbája

Az énekverseny egyik résztvevője
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Először csak kamarakórus volt, aztán lett mellette női kar, majd a fiúk „felbukkanásával” kis vegyes kar is. És végül megszületett „a kórus” is – több mint
100 taggal – de mindig szigorúan önkéntes alapon. Jelentkezőkben szerencsére
nem volt hiány, az iskola közel harmada karénekes lett. Az évek múlásával
több öregdiák is visszajött, mivel a kórusban örökös tagsággal rendelkeztek.
A közös munka örömén, az egyre nagyobb tömegek megmozgatásán túl a
kórus hírnevet is szerzett az iskolának. A 70-es évek fontosabb sikerei közül
csak néhányat említünk meg: az Óbudai Ifjúsági Napok zenei kategóriájának
különdíját, a Zeneművészeti Főiskola 100 éves évfordulója alkalmából rendezett karvezetőversenyen Radics Éva harmadik díját. A gimnázium kórusát kétszer is hallhatták a Magyar Rádióban. Az óbudai fellépéseket felsorolni is nehéz lenne – voltak a „Goliban” (a fiatalok kedvéért: Óbuda leghíresebb gyára
volt a Goldberger. A családi vállalkozásként indult kékfestő üzemet – már akkor Óbudán – 1784-ben alapították. A 20. század elejére Európa-hírű gyár lett,
a szocialista évtizedek alatt az Árpád egyik fontos patronáló üzeme volt. Az
1990-ben indult rendszerváltás során egy sor hajdanán államosított nagyvállalathoz hasonlóan összeomlott), a Gázgyárban nyugdíjasok klubdélutánján, felléptek a Pártbizottságban, és még sorolhatnánk. Meghívásokban sem volt hiány: szerepeltek Szentendrén a Katonai Főiskolán, Salgótarjánban a Bolyai
János Gimnázium vendégeként közös karácsonyi koncertet adtak, többször
közösen léptek fel az Óbudai Kamarazenekarral.
A külső fellépések mellett természetesen az iskolai rendezvényeknek is állandó szereplője volt a kórus, továbbá évről évre megrendezték az ének- és
népdalversenyt. A győztesek fővárosi szinten is sikeresen képviselték az iskolát.
Radics tanárnő fiatalos lendülete, lelkesedése nélkül elképzelhetetlen lett
volna ez a magas szintű zenei élet. 1977-ben így fogalmazta meg a zene szerepét az oktatásban:
„Fölösleges magyarázni, hogy a zenével nem csak zenét tanulunk. Hogy az
ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből gyógyít. Koncentrál, testilelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre,
fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nem csak egy részét. Megszeretteti az iskolát. Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden
emberben meglévő zeneérzéket, ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.”
Radics Éva tanárnő 1979-ben a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola tanára lett. 1983-tól már a Grazi Zeneakadémián és annak felsőlövői
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kihelyezett tagozatán is oktatott. Árpádos szakmai és pedagógiai munkája hoszszú évekre meghatározta az iskola zenei életének fejlődését.
Sport
Az Árpád Gimnázium már alapításától kezdve komoly sporthagyományokkal rendelkezik. Még a legsanyarúbb tárgyi feltételek mellett is szép eredményeket értek el tanulóink. A nagyszerű eredmények és az élénk tömegsport mögött mindig kiváló testnevelők álltak. Kevés iskola büszkélkedhet ennyi remek
és neves szakemberrel, mint ahány az Árpádban tevékenykedett. A sokszorosan
kitüntetett, a magyar testnevelés megújítójaként számon tartott Kmetykó Jánostól elkezdve, a világraszóló vízi sikereinek kovácsán, Bede Istvánon át, a két
válogatott atlétaedzővel, Iglói Mihállyal és dr. Bátori Bélával bezárólag hosszú
a hírességek névsora. Legnagyobb erényük azonban – világraszóló sikereik
mellett – mégis a középiskolai sportban és testnevelésben elért eredményeik.
Számukra az „iskolai tornatanítás” legalább olyan fontos volt, mint az olimpiára készülő sportolók felkészítése. Pedig többségük méltatlan körülmények között volt kénytelen dolgozni.
E kis visszatekintésnek egyszerű az oka: 1969-ben két fiatal, de mára legendává vált, a legnagyszerűbb hagyományokat továbbvivő – sőt újat is alkotó
– tanár kezdte meg testnevelő munkáját az Árpádban. A Felhősi Istvánné–
Hajdu Gyula páros majdnem 20 éven át volt „a sport” és „a testnevelés” az
Árpád Gimnázium számára. Kati néni (sok éven át a diákoknak „a Felhő”) már
árpádos diák korában megalapozta hírnevét: az iskola legjobb sportolója volt,
itt vált belőle első osztályú kosárlabdázó. Tanárként szinte első és egyetlen
munkahelye az Árpád. Hajdu tanár úr (a mai napig volt diákjainak és kollégáinak is csak „Guli”) a nagy „népvándorlás” idején követte Tiszavölgyi igazgatót
Békásmegyerre, az induló Veres Péter Gimnáziumba. Nem hallottam még senkit, aki ne a legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlékezett volna rá – és utánozhatatlan, hosszan elnyújtott "Embeeer!" kiáltására (amivel e sorok íróját is
rendszeresen kipenderítette a tornateremből, sajnos mindig okkal…).
E két kiváló testnevelő igen mostoha körülmények között fogott munkához:
az iskola szép nagy, világos, parkettás, jól felszerelt tornaterme 1966-ban már
csak szép emlék maradt. A Kandó Főiskola „lépcsős nagy előadója” lett belőle.
A bajt csak tetézte, hogy az udvar is a Kandóé lett, amit egyre ritkábban használhattunk. Így vége lett a szabadtéri atlétikának, labdasportoknak is.
A 70-es évek így az alkalmazkodás, az átalakulás jegyében teltek el. A tárgyi feltételek radikális romlása mellett a testnevelés iskolában betöltött szerepe,
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helyzete is nagyot változott: a kabinetrendszer kialakításával az 1973/74-es
tanévtől megszűnt a testnevelési órák párhuzamos megosztása – bifurkálása –
valamelyik más tantárggyal. Így a diákok aránytalanul nagy tömegét kellett
méltatlan körülmények között foglalkoztatni. Az 1974/75-ös tanévtől kezdve az
óraszám heti kettőről háromra emelkedett, ami a lehetetlen állapotokat csak
még jobban kidomborította: több mint 30 fiú egy 7,5 m²-es szükséghelyiségben
öltözködött, továbbá a fiúk és a lányok számára egyetlen mosdó volt – összesen! Az órák egy-egy csoportnak mindig változatos helyen voltak: az utcán, a
folyosón, a lépcsőházban... Ez az idilli állapot az 1975/76-os tanév végére
szűnt meg. Az iskola összefogva a Szülői Munkaközösséggel a Kerületi Tanács
támogatásával rekonstrukciós tervet készített. Az építkezés 1975. április 15-én
indult, majd többszöri határidő-módosítás után a következő tanév végén fejeződött be. Ekkor alakult ki a ma is használatos „konditerem” és a két, ha nem is
tágas, de legalább viszonylag kulturált körülményeket teremtő öltöző-mosdó.
Szakmai téren a legjelentősebb változás az értékelés terén zajlott le: a
76/77-es tanév volt az első, amikor már egyetlen évfolyamon sem osztályoztak.
Áttértünk „az osztályozás nélküli értékelésű testnevelés felmérő rendszerére”.
(A reform 10 évet sem ért meg, bár az osztályozás szükségességéről a készségtárgyak esetében a mai napig is folyik a szakmai vita).
Az óraszám emelése – az objektív nehézségek növekedésén túl – természetesen nagy örömet jelentett tanárnak, diáknak egyaránt. Ha már az épület új
lehetőségek kiaknázását nem tette lehetővé, az iskola kihasználta szerencsés
fekvését, pontosabban a Császár uszoda közelségét. A heti 3 óra lehetőséget
teremtett az uszodai foglalkozások bevezetésére – ezzel is egy régi szép
árpádos hagyományt felelevenítve (bár diákként, havas-fagyos reggeleken a
nyitott medence felé kocogva nem mindig érezte így az ember...).
Minden nehézség ellenére virágzó sportélet alakult ki már a 70-es években
is. A hangsúly elsősorban a tömegsporton volt, de a versenyeredmények sem
maradtak el, valamint élsportolókban sem volt hiány. A tömegsport mindenekelőtt az ádáz csatákat hozó házi bajnokságokat jelentette. Házibajnokságot
nyerni legalább akkora dicsőség volt, mint tanulmányi versenyen első helyet
szerezni. A legnagyobb tömegeket az úszó- és az atlétikabajnokság mozgatta
meg. Az igazi presztízscsatákat a csapatsportok meccsei adták. Egy-egy focivagy kosárdöntő életre szóló élményt jelentett a résztvevőknek és a szépszámú
közönségnek egyaránt.
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A kosárlabda-házibajnokság egy pillanata

Sportbemutató 1975-ben
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A korábbi évtizedekben megszokott versenyeredményeket ekkoriban főleg
az atléták és a kosarasok hozták. A fiúk az 1971. évi mezei futóverseny összetett pontversenyében, míg a lányok a Békeversenyen szerezték meg a 3. helyet.
Sajnos az atlétika-szakosztály a mostoha körülmények miatt 1976-ban feloszlott. A fiú serdülő kosárcsapat 1972/73-ban budapesti 3. lett, a lány ifjúsági
csapat pedig kétszer is az első osztályba jutott!
Az iskolában az évek során egy sor élsportoló nőtt fel. Közülük többen már
gimnazistaként is komoly sikereket értek el. Így Vasvári Nicolette 1976-ban
országos felnőtt bajnok lett asztaliteniszben, vegyes párosban, Pálinkás Erzsébet pedig bekerült az ifjúsági röplabda-válogatottba. A kosárlabdázás színvonalára jellemző volt, hogy több diákból is felnőtt NB II-es játékos lett – Márton
Gábor, Fodor Katalin és Havas Judit.
A korszak élsportolóvá lett diákjai közül a legmagasabbra a kardvívó Szabó
Bence jutott. Ő az Árpád Gimnázium 8. olimpiai bajnoka, nevéhez fűződnek
iskolánk ez idáig utolsó, 12. és 13. olimpiai bajnoki címei.
Az iskolai tömegsport egy különleges szeletét adta a ballagásokon bemutatott világítóbuzogány-gyakorlat egész éves próbája. Ezeken az „edzéseken”
közel 50 lány vett részt rendszeresen – és ez a létszám évről évre csak nőtt!
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61. Hagyományok születnek
A hagyományok ápolása minden közösség életében központi szerepet kell,
hogy játsszon. Sokkal többet jelent ez a múlt felidézésénél, a régi dicsőségeken
vagy szomorú emlékeken való közös merengésnél. A közös múlt közösséget
teremt, biztos támaszt ad az előrelépéshez, erőt a megújuláshoz, a folytatáshoz,
az újrakezdéshez. Múlt nélkül csak üresség van, és abból jövő sem születhet.
Jövője csak annak lehet, aki a múltját is ismeri, és megismerve képes azonosulni vele, megtalálni a maga helyét, hogy legyen honnan továbblépnie. Igaz ez
egyénre, családra, közösségre és egész népre egyaránt. És igaz ez az iskolára is.
Az Árpád Gimnázium ereje hagyományaiban, azok ápolásában is rejlik. És
ami különösen fontos: ezek a hagyományok nem külső események, tőlünk független pillanatok emlékei. Ezeket mind mi hoztuk létre, saját szándékunkból,
saját akaratunkból saját magunknak és utódainknak. Mi, az Árpád Gimnázium
nagy családjának tagjai: egykori és mai diákok, tanárok, mindezek családtagjai
– mindenki, aki sajátjának érzi ezt az iskolát.
Az 1970-es években egy sor szép hagyomány született az iskolában. Az
időpont nem véletlen: 1945 előtt a közös múlt ápolása fontos szerepet játszott
az iskola életében – az öregdiákok által alapított Bajtársak Szövetségétől kezdve a különféle alapítványi díjakon át az évfordulókról való megemlékezésig. A
45 utáni kor szelleme, különösen az 50-es években, nem vett tudomást a múltról, sőt inkább üldözte azt. Így fordulhatott elő, hogy az iskola alapításának 50.
évfordulójáról a korabeli jegyzőkönyvek, dokumentumok még csak említést
sem tesznek! 1956 után sem tartották a legcélszerűbbnek a múlt felé fordulást...
Az 1960-as években a merev elutasítás már kezdett lazulni, a diktatúra is „puhult”. Ráadásul ekkorra érett be, kezdett számot vetni az életével az a generáció, amely még a hagyományaira sokat adó Magyar Királyi Állami Árpád Reálgimnáziumba járt, 1945 előtt. Az engedékeny légkörben az „öregek” akarata
rátalált a korabeli fiatalok és tanáraik őszinte és saját hagyományok iránti vágyára.
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Ballagási hagyományok
A ballagó negyedikesek soraiban először 1970-ben tűntek fel szemlátomást
idősebb urak: az iskola legelső érettségiző osztályának néhány tagja 78 évesen
visszatért az alma materbe. Ők maguk jelentkeztek, hogy részt szeretnének
venni a ballagáson. Egy új hagyomány legelső lépését tették így meg az Árpád
Gimnázium legelső „alapító” diákjai! Velük harminckettejükkel kezdődött az
iskola története 1902 őszén, ők ballagtak és érettségiztek elsőként 1910-ben,
majd hatvan évvel később ők tértek haza elsőként. Kitalálni sem lehetett volna
szebbet!
1971-ben dr. Széchy Károly műegyetemi tanár a napilapok egyikében 50
éves találkozóra hívta az egykori Budapesti III. kerületi Magyar Királyi Állami
Főgimnázium 1921-ben végzett növendékeit a Kárpátia étterembe. 1970-ben az
öregek tették meg az első lépést, most az utódokon volt a sor: Adler Ágnes
tanárnő osztályának négy tagja egy szülővel megerősítve (aki véletlenül Széchy
professzor tanítványa volt a Műegyetemen...) elment a Kárpátiába, és köszöntötte a találkozó résztvevőit – minden árpádos nevében. A meghatott öregdiákok megígérték, hogy viszonzásul részt vesznek a fiatalok jövő évi ballagásán.
Így 1972 óta minden májusban eljönnek az 50, és a hozzájuk pár évvel később
csatlakozott 25 éve érettségizettek, hogy közösen ünnepeljenek a többi árpádos
diákkal. A mai diákok szalagot készítenek a 25 és 50 éve ballagottak névsorával, hogy az épület közös bejárása után ők is az iskolazászlóra köthessék a
megemlékezés szalagját.
Ballagási hagyományunk mai formája 1975-ben alakult ki. Az iskola tanárai
(elsősorban Óvári Miklósné, Felhősi Istvánné, Hajdu Gyula és Derzsy Géza) és
diákjai (a III. évfolyam vezérletével) közösen alakították ki a nagyszabású ballagási ünnepély forgatókönyvét (amely hivatalosan hazánk felszabadulásának
30. évfordulója előtt tisztelgett, amit április 4-én ünnepeltek. Május 9., a „győzelem napja” egyébként tényleg közel esett a ballagáshoz…).
A ballagás átkerült az esti órákra, így az iskola bejárása után már kellő sötétség volt a gyönyörű, fáklyás vonuláshoz. Ahogy azóta is minden évben, az
alsóbb évfolyamos fiúk fáklyákkal a kezükben álltak díszsorfalat az iskolától az
Amfiteátrumig, majd a római kori maradványokon körben. Az ünnepség fényét
tovább emelte az iskola legelső, 1902-ben induló osztályának 3 diákja, akiket
első tanáraink egyike, a 93 éves dr. Szemere Samu akadémikus vezetett végig
az iskolán. A nagy öregek diákként is megállták a helyüket – egyikük, Pozsgay
Károly elszavalta Arany János Epilógusát.
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az 50 évvel korábban végzettek 1975-ben
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A lányok egy 40 fős csoportja ezen a ballagáson mutatott be először világítóbuzogány-gyakorlatot – immár több mint negyedszázados hagyományt teremtve! A páratlan sikerű gyakorlatot akkor, ahogy több mint 25 éven át azután
is, Kati néni tanította be. Az emlékezetes este gyönyörű tűzijátékkal zárult –
amit az új ballagási hagyomány 25. évfordulóján, 1999 májusában láthatott újra
a közönség.
Az iskola szép hagyományai közé tartozik a különféle alapítványi díjak kiosztása is. Erre is a ballagáson kerül sor, élő kapcsolatot teremtve az iskola
egykorvolt neves tanárai, a róluk alapítványi díjakat elnevező hálás öregdiákok
és a díjakat elnyerő végzős fiatalok között.
A legrégebbi és egyben legrangosabb díj az 1958-ban életre hívott
Kalokagathya-díj, melyet a tanulmányi munkában, az iskolai sportéletben és a
közösségi munkában egyaránt legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó végzős
diák nyer el. Az iskola volt diákjai a 70-es évek során több más alapítványi
meghagyást is tettek, így ekkor jött létre a Karádi Károly természettudományi
díj, a Gombár Vince-díj a klasszikus kultúra ápolásáért, az Iglói Mihály sportalapítványi díj, valamint a dr. Lengyel Imre alapítványi díj a magyar irodalom
ápolására.
Táncos-kupa
A 70-es években kialakult hagyományok nem mind a ballagáshoz kapcsolódnak. Jelentős és a diákokat máig megmozgató kezdeményezés volt a Táncos-kupa életre hívása, melyet az első osztályosoknak hirdettek meg. A verseny
komplex tanulmányi jellegű, és a nyertes osztály a következő évben valamilyen
speciális feladatot is meghirdet a „kicsiknek” (75/76-ban a finnugor rokonság
különböző területeinek kutatása, a következő évben iskolatörténet kutatása volt
ilyen).
A kupa névadója, dr. Táncos István 1930-ban kitüntetéssel érettségizett az
Árpádban. A II. világháborúban 1942. október 22-től mint partizán harcolt,
majd 1943. május 19-én a többiek visszavonulását fedezve hősi halált halt. A
róla elnevezett kupa a későbbiekben összekapcsolódott a Gombár Vince Alapítvány elsősöknek szóló versenykiírásával, és elnyerte mai, színházi előadással
és év végi versennyel gazdagított formáját.
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62. 75 éves jubileumi ünnepségek
A hagyományápolás fontos állomása volt az iskola fennállásának 75. évfordulójára emlékező rendezvénysorozat is.
A jubileumi tanévet 1977. szeptember 5-én 9 órai kezdettel nagyszabású
ünnepély keretében nyitották meg a San Marco utcai Várkonyi György Ifjúsági
Házban. A műsort Szluha Vilmos tanár úr szerkesztette. A Himnusz után
Tiszavölgyi István igazgató mondott ünnepi beszédet, ezt követően szemelvények hangzottak el az iskola történetéből, az Irodalmi Színpad előadásában
(Bertha Irma és Stefkó Gizella tanárnők vezetésével). Az ünnepség fénypontját
az iskola volt növendékeinek fellépése jelentette.
Ünnepi köszöntőt mondott dr. Peschka Vilmos akadémikus, majd fölléptek
az egykori tanítványok:
– Sinkovits Imre Kossuth-díjas Kiváló Művész, a Nemzeti Színház tagja
– Horváth Eszter Liszt-díjas, a Magyar Állami Operaház magánénekese
– Bánffy György Érdemes Művész (az egyetlen nem öregdiákként fellépő
művész – a Szülői Munkaközösség tagja)
– Sinkó László Jászai-díjas, a Nemzeti Színház tagja
– Fülöp Attila a Magyar Állami Operaház magánénekese
– Kecskés András lant- és gitárművész
– Horváth Ágota, a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese
– ifj. Kőmíves Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház tagja
A műsorközlő Szádvári Gabriella, a Magyar Televízió bemondója volt,
zongorán kísért Koncz Tamás, a Magyar Állami Operaház karmestere.
A jubileum jegyében rendezték meg az Iskolanapokat is. A programsorozat
már 1977. március 28-án elkezdődött a kétnapos Honvédelmi rajversennyel, a
szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola KISZ-szervezetének rendezésében.
Az Iskolanapok ünnepélyes megnyitójára március 30-án 9 órakor került sor.
Beszédet mondott az iskola igazgatója, Tiszavölgyi István, majd az Irodalmi
Színpad elevenített fel jeleneteket a 75 éves gimnázium történetéből. Ezután
beindult az élet, három napon át követték egymást a jobbnál jobb programok.
Íme a műsor:
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1977. március 30.
10 órakor
Politikai vetélkedő Vágó Mária tanár vezetésével
Természettudományi vetélkedő Mikusi Imre tanár vezetésével
12 órakor
Pupils You Meet (mozaikok az iskola életéből) – angol nyelvű műsor a IV. a,
IV. c és a II. b osztály tanulóinak részvételével, Liska Endre tanár vezetésével
16 órakor
Péter prókátor című bohózat az Irodalmi Színpad előadásában
Szereplők: Koczoh Péter, Laszk Ildikó, Mészáros Károly II. c, Havassy Péter
III. a és Ujlaky Mariann I. c osztályos tanulók (vezető tanárok: Bertha Irma és
Stefkó Gizella)
1977. március 3l.
9 órakor
Plakát- és faliújság-kiállítás megnyitása, és a verseny eredményhirdetése dr.
Világi Gyuláné tanár vezetésével
10 órakor
Árpád az irodalomban (dramatizálás) – az Önképzőkör és a II. b osztály tanulóinak részvételével, dr. Radics Jenőné vezetésével
11 órától
Születésnap (orosz nyelvű jelenet) a III. b osztály tanulóinak szereplésével,
Lavicza Imréné tanár vezetésével
12 órától
Iskolánk legjobb szavalóinak és énekeseinek bemutatója dr. Radics Jenőné tanár vezetésével.
Szereplők: Tatár Piroska I. a, Oravecz Edit II. b, Kisgyörgy Enikő, Koczoh
Péter, Mészáros Károly és Zsembery Hajnalka II. c osztályos tanulók
15 órától
Harangok, kupolák, ikonok (orosz nyelvű, vetített képes előadás) Szluha Vilmos tanár vezetésével
Szereplők: Juhász Zsolt, Kollár Zoltán, Koródi Szilvia, Molnár Marianna és
Sárdi Eszter III. b osztályos tanulók
16 órától
Német középkori művészet, zene, építészet (német nyelvű, vetített képes, szakköri bemutató) Langó Jánosné tanár vezetésével
Szereplők: Öcsödy Judit, Simonits Gyöngyi, Visnyei Ilona III. c osztályos tanulók.
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1977. április 1.
9 órakor
Iskolai házi atlétikai verseny
14 órakor
Szülő-tanár-diák sportverseny Felhősi Istvánné, Hajdu Gyula tanárok és az iskolai Szülői Munkaközösség szervezésében. Benne: röplabdamérkőzés, asztalitenisz vegyespáros mérkőzések, valamint váltóverseny vegyes csapatokkal,
tréfás feladatokkal
14.30 órakor
Sakkszimultán Mikusi Imre tanár szervezésében
1977. április 2.
9 órakor
Hazánk felszabadulásának 32. évfordulója tiszteletére rendezett iskolai ünnepély Frank Éva tanár vezetésével. Közreműködnek a III. c osztály tanulói, rendezők: Öcsödy Judit, Drözsböt Mária és Lator László III. c osztályos tanulók.
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63. (Öreg)diákszemmel: Az Irodalmi Színpad tagjai
Götz Anna: Ááárpááád Gimnááázium!
„Ááárpááád Gimnááázium!!!” mondogatta mindig párás szemmel, kissé elnyújtva a szavakat drága jó Sinkovits Imre bácsi, valahányszor meglátott a
színfalak mögött. Igen! Az Árpád Gimnázium! Azt hiszem, nagyon sok generációnak – mint ahogy apám után nekem is – része volt abban a csodában, amit
életünk talán legérzékenyebb, „nyiladozó” korszakában megélhettünk ebben az
alma materben. Mai napig meghatározóak számomra azok a barátságok, élmények, tanáregyéniségek: az irodalmi színpad Bertha és Stefkó tanárnő vezetésével, ahol a szárnyaimat bontogattam, Szluha fanyar humorú, cinkos összekacsintása velünk, Mikusi osztályfőnökünk szelíd, csendes megbocsátása és toleranciája mindenért, Pankotai lendületes fiatalsága, ahogy mindenben egy húron
pendült velünk, Világiné kérlelhetetlen szigorúsága, amellyel mindvégig éreztette velünk, hogy mindez értünk szól, nem ellenünk, Frank Éva csöndes, szeretetteljes biztatása és terelgetése későbbi pályám felé.
És azok a csodálatos ballagások! Nincs párja annak az emelkedett, ünnepi
hangulatnak a fáklyásmenettel és a világítóbuzogány-attrakcióval az amfiteátrumban.
Csak egy bánatom van: azóta távol kerültem a szűkebb kis hazámtól, Óbudától, és így sajnos kisiskolás korba lépő gyermekeim jövőjét illetően sötétben
tapogatózunk, új közegben kell keresgélnünk, tervezgetnünk. Bizony magasan
van a léc...! Hát igen! Az Ááárpááád Gimnááázium!
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Kisgyörgy Enikő: Emlékeim…
Ronda dolog a hétfő reggel. Sokszor már a vasárnap estét is beárnyékolja.
Volt idő, hogy mégis vártam ezt a napot, mert tudtam: hétfő délután – irodalmi
színpad. Jó volt minden héten összejönni azokkal a gyerekekkel, akik – hozzám
hasonlóan – szerettek verset olvasni és mondani, zenét hallgatni, érzésekről,
érzelmekről beszélgetni.
Az irodalmi színpad vezetője, Bertha Irma tanárnő (aki osztályfőnököm is
volt), mindig új ötletekkel állt elő. Szerettük a helyzetgyakorlatokat, nagyon
érdekes volt csukott szemmel meghallgatni egy zeneművet, majd ki-ki elmondta, mire gondolt, mit érzett a muzsika hallatán.
Aztán komolyabb dolgok következtek: verseket kezdtünk mondani – szelíden, de igazságosan bírálva egymást. Ezekből aztán később egész műsorok (pl.
Ady-est) álltak össze.
Majd még nagyobb fába vágtuk a fejszét: színdarabokat próbáltunk, s végül
is több előadás született, pl. Csokonai: Dorottya, Lázár Ervin: A négyszögletű
kerek erdő.
Aki valaha is járt „árpádos” ballagáson, hiszem, sosem felejti el. Nem minden gimnáziumnak adatik meg, hogy ilyen történelmi helyszín szomszédságában élhet. Az „amfi” remek színhelye volt a lyukasóráknak, iskola utáni
fagyizásoknak, délutáni randiknak, mért ne lehetne benne színielőadást is tartani? Ez az isteni szikra pattant ki a mi tanárnőnk agyából is, s mi buzgón nekiláttunk próbálni Sartre: A trójai nők c. tragédiáját.
Közeledett a nagy nap. Jelmezt vettünk ki a kölcsönzőből, az előadás napján már a hangosítás is kitelepült, amikor hirtelen – ki tudja, honnan – irgalmatlan vihar kerekedett.
Az előadás beszorult Szluha tanár úr forgófotelos-szekrényfalas klubszobájába, ahol a világot jelentő deszkák parkettamintás linóleummal voltak bevonva. Nem szorultak be azonban a könnyek a mi jó Irmánk szemébe. Ömlöttek
azok, mint odakint a hirtelen támadt zápor, melyet talán maga Zeusz küldött
ránk, amiért a „Trójai nőket” az Ő tudta és beleegyezése nélkül akarta színre
vinni az Árpád Gimnázium Irodalmi Színpada.
Az előadás ilyen körülmények között is nagyon jól sikerült, és egyike lett a
sok-sok szép emléknek.
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Mészáros Károly: Véletlenül...
Az általános nyolcadik osztálya befejezve – hova, merre tovább?! Persze –
gondoltam – ez inkább az áldott szülők gondja, nem az enyém. Mégis, „mit
akar a gyerek”?! Hát én állatorvos szerettem volna lenni, akkor még, mert volt
egy barátom, akinek volt egy barátja, akivel együtt imádtuk a lovakat. A fényes
szőrüket, a nagy, barna szemüket, a csípős szagukat. Meg a nyerget. Azt hittem,
ez elég.
Nosza Táncsics Gimi – ott volt szemben velünk, egy sóhajtásnyira –, biológia szak...! Kétszázan jelentkeztünk tizenöt helyre, mint utóbb kiderült. (Szükséges mondanom az eredményt?) Nem voltam én rossz tanuló, de magyar nyelv
és irodalomból már akkor is több esélyem volt...
Mégis, mi legyen? Kis családi izgalom, fogyni látszik az idő, mindjárt kezdődik a tanév, én meg csak nyaralok – gondoljuk meg a Petőfit! Van testnevelés szak (edzze a kis ember azt a soványka testét, ne csak a bontakozó szellemét), meg vártak a helyi zenekarba is, elkelt volna valaki, aki nyolc évig csellózni tanult. Hát rajta!
Késő! Nincs több hely. Nagyon sajnálják (hát még mi), ha korábban...
Püff neki!
Most már nagyobbfajta pánik, kezdtem felfogni én is, ha nincs suli, mehetek melósnak – se ló, se cselló, vége a világnak!
Lótás-futás, kilincselés – majd a deus ex machina: infó egy jó baráttól, van
ugye az Árpád Óbudán – kicsit messze van ugyan az Alkotás utcától, de van
német tagozat (tanultam már valamennyit németül, hogy miért pont azt, senki
se kérdezze).
Talán még hely is van, beszorítjuk valahogy, el ne kallódjon az a tanulni
vágyó.
Végre sikerült! Mindenki örült: szülő azért, mert nem marad buta a kölyök;
kölyök pedig azért, mert nem kell menni melózni, meg jó távol az iskola, főleg
távol az aggódó, feddő, figyelő anyai, atyai tekintetektől! (Hogy az Árpád örülte, ki tudja – tán csak nem vallott szégyent velem?)
Azóta is áldom, akit-amit áldanom kell érte – sorsot, égi-földi jóakarót –
nagyon szerettem az Árpádba, „Óbudára járni”! (Bár nem voltam „Tóni”, a
„Fáni” is beragyogott az életembe azután...)
Akkor még (hetvenes évek vége) multik és centerek nélküli, kicsit málladozó, de szívnek, szemnek kedves hangulatú környék, jó kis osztály (komoly,
szellemes fiúk, okosan szép, bódító illatú, már akkor „piperés lányok”, „Kata”
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virágosboltja (de sok ünnepély, évforduló, titkos udvarlás vitte el nála az összespórolt zsebpénzt!), szemben a fagyis (na ez is sokba vót), az amfiteátrumi fáklyás ballagások (emelkedett, teátrális hangulat, fekete tornadresszes lányok,
mint a kamaszálmok netovábbjai), iskolaköpeny szaggatással egybekötött,
hamvába holt „diáklázadás”, tornacipőszagú, adrenalinszint-növelő kosárlabdameccsek, bokaszalag-szakadással, mert az vele jár, (azóta is fájlalom)...
Tanítás után rögtön mozi, lehetőleg naponta kettő, valóban formáló, kedves
tanáraim – Bertha Irma, Szluha Vilmos, Liska Endre, Maár Tihamérné és mások (csak remélni merem, hogy tudják: sokat gondolok rájuk hálával, szeretettel).
Tétova társkeresés, plátói és így-úgy beteljesedett szerelmek (későn érő típus voltam, a világ is jó 20 évvel ezelőtti), máig élő barátságok (ha ritkán találkozunk is), a 17-es villamos a rácsos ajtajával, aminek még az éppen nem
használt vezetőülésébe befészkelhette magát a vezetést mímelő gyerekember,
amivel oly sokszor épp az utolsó pillanatban érkeztem (ha el nem késtem).
Láthattam Latinovits Zoltánt, a mágust, élőben! A nagyteremben verset
mondani, majd játszani ugyanott (mint irodalmi színpados) ragasztott szakállal
Väinämöinent, szoknyás trójai katonát, és annyi mást – talán ez hatott, vagy
érlelődött bennem már enélkül is – újabb sorsformáló döntés Juhász Gyurival:
„márpedig mi a »színi«-re jelentkezünk, vagy sehova!” (Mindez óraszünetben,
a fiú-WC-ben – megadtuk a módját...)
Építőtáborok (közülük is a jelesebbik, a „Bagi Ilona”, ahol almát szedtünk,
mit mondjak, marha lelkesen, és ahol a becenevem született, „HAHA”, így
ennyi: „HAHA”.
Hát nem idétlenül hülye egy név? De láthatóan ez csak engem zavart eleinte
– Damenija Csabának „köszönet” érte! Aztán persze hozzám nőtt, még az
igazgató úr is ekképpen szólított; így érjen felnőtté a komoly férfiember? Aztán
az NDK: derékszaggató eperszedés hajnali öttől, én már hétkor hason csúsztam-másztam kínomban, amit közben gondoltam, s mondogattam, nem épp
rózsaszín emlékkönyvbe kívánkozott, de összeettem-szedtem egy teljes fotófelszerelésre valót. (Ugye akkor még komoly munkáért komoly pénz járt.) Meg
persze volt stikában korsó sör is egy márkáért, meg Berlinben dögunalmas
orosz (szovjet?) dráma, németre szinkronizálva az Alexander-platzi hatalmas
és hűvös, töküres moziban, meg emeletes vonatok, és Brandenburg, és eltévedés többedmagammal, meg izgalmas taxiút az éjszakába, sebaj, nyelvgyakorlásnak ez is jó volt!...
Meg ünnepélyek a San Marco utcai Művelődési Házban, „Wacht auf,
Verdammte dieser Erde”, és „Lenin szobám falán”. És persze éjjel-nappal ren-
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geteg jó könyv, amit mind el „kellett” olvasni, mert jók, s mert egyik a másikra
épül, és az rossz, ha nem tudom, mit vagy miért olvasok. (Kiharcoltam Bertha
Irma tanár-mentor-osztályfőnökömtől egy listát az „alapkönyvekről”; remélem,
még megvan valahol, ha nem, ma már talán én is össze tudnék állítani egyet, ha
engem zargatna érte valaki!)
Aztán, de jó is volt művészettörténet-órán a sötét teremben a koszlottfoszlott, nyeklő-nyakló, piros(!), forgó „klubfotelokban” hanyag, kamasz eleganciával hátradőlni, csodás diákat nézni, gyönyörű zenéket és Szluha tanár
urat hallgatni, szomorúan ocsúdva az óra (a varázslat) végét jelző csengő hangjára!
És még foci, de sok, és iskolatej-akció, jó jegyek, meg rossz jegyek, pattanások és serkenő szakáll. (Az is persze csak a Bánffy Andrisnak – hogy irigyeltem érte, az olyan férfias!); Pipa Warnemündéből, amit többször is elhagytam,
aztán csodák csodájára mindig megkerült, magam kreálta fényképek innenonnan (egyet-kettőt kivéve, Istenem, de rosszak!), arcok, történetek, éjszakai
séták, viccek, poénok, félelmek és magányok, tablók, osztálytalálkozók: „emlékszel, amikor...”, esett úgy, hogy halvány gőzöm sem volt, miről beszélnek,
de vigyorogva bólogattam, mert az ilyenkor így dukál – szóval minden, ami
kell! Mint a világon bárhol, bármikor, akinek az alma máter kínlódó szépsége
megadatott.
És persze kérdések, kétségek sokasága Babitscsal szólván:
„Miért az emlékek, miért a múltak,
miért a lámpák és miért a holdak,
miért a végét nem lelő idő?…”
Van, amire választ kaptam azóta (jót is, rosszat is), van, amire talán soha
nem is fogok – most már tudom.
Azért még kérdezek, keresek, hiszek, kételkedem. Rászoktam. Mámoros
kényszer ez – a jobbik fajtából való. Azt hiszem, az Árpádban megtanítottak
tanulni. Átok vagy áldás? Köszönöm!
Hát ennyi. Így, összevissza? Összevissza volt. De volt! Mindez együtt, és
még annyi más. „Árpád-kori leleteim”, miket nem vitrinben, de a zsigereimben
őrzök. Nekem kincseim. Rátestálom majd, ha lesz kire.
Véletlenül (ez lehetett volna nem jó) kerültem az Árpádba (ez jó, sőt nagyon jó!). Még jobb utcán, vagy társaságban a századik ismeretlen emberrel
beszélgetve tíz perc után cinkos örömmel felkiáltani: „Te is árpádos voltál?!”
S már nem ismeretlen. Ugye ismerős?

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

1970–1979 Új utakon

304

64. Tanári kar
Az Árpád Gimnázium tanári kara a 70-es évekre, illetve a 70-es évek során
teljesen átalakult. A tantestület összetétele 1945-től folyamatosan változott:
míg a világháború előtt csak férfiak tanítottak, a 70-es évek végére a nők aránya már meghaladta a 70%-ot. A jubileumi 75. évben a 28 tanárból 20 volt
hölgy és csak 8 férfi.
Az 1970-es évek közepére szinte a teljes tanári kar kicserélődött. Az iskolának új igazgatója volt Tiszavölgyi István személyében. A legrégebbi tagok az
50-es években jöttek: a korelnök Cseke Istvánné volt, aki 1951-ben érkezett,
54-től tanított nálunk dr. Radics Jenőné, és 59-től Szluha Vilmos, az öregdiák.
Régi árpádos tanárnak számított még Otta Endréné, aki l964-ben került az iskolához, és Tiszavölgyi István igazgató, aki 1966-ban érkezett. A többiek mind az
1968-as reformok után kezdték tanári munkájukat az Árpádban, és ekkor talán
senki sem gondolta, hogy szinte valamennyien 10-20-30 évig, vagy akár még
tovább maradnak ennél az iskolánál. Fiatal és nagyon összetartó csapat alakult
ki, egy új „nagy generáció” formálódott. A hűség legjellemezőbb példája, hogy
a 70-es évek tanári karából hatan a 2000. évet is az Árpád Gimnáziumban ünnepelték: Bertha Irma, Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna, Felhősi Istvánné, Mikusi Imre és Imréné, valamint dr. Száva Gézáné. Feltétlenül hozzájuk kell sorolni még Stefkó Gizellát, aki 1999-ben ment nyugdíjba, valamint Tóth Ibolyát
és Csortos Csabát, akiket csak betegségük akadályozott meg, hogy az ezredfordulót árpádos tanárként ünnepeljék.
Az évtized tanári névsorát böngészve érdekes párosokat fedezhetünk fel:
ekkor kezdte több évtizedes közös munkáját a Mikusi házaspár, néhány évig
együtt tanított itt az öregdiák dr. Száva Géza és felesége – aki később igazgatóhelyettes, majd 10 éven át az iskola igazgatója is volt, és nem mellékesen
mindkét fiuk a családi hagyománynak megfelelően az Árpádban végzett. A
legnagyobb ritkaság azonban dr. Radics Jenőné és Radics Éva esete. Anya és
lánya egy időben ugyanabban az iskolában tanított, Éva ráadásul öregdiákként!
A 70-es évek közepére olyan tanári kar alakult ki, melyben egészen egyedülálló módon valamennyi tantárgyat évtizedekre meghatározó személyiségek,
igazi nagy egyéniségek tanították. A most következő körkép valamennyi tagja
legalább 10 évet, de néhányan több mint 30-at töltöttek az Árpád Gimnázium
szolgálatában.
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Demcsákné dr. Ódor Zsuzanna

Szluha Vilmos

Hajdu Gyula

Tóth Ibolya
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A magyar munkaközösség dr. Radics Jenőné 20 éves tapasztalatára építve
nevelte ki az új generáció jeles tagjait – Bertha Irma, Frank Éva, dr. Krausz
Tamásné és Stefkó Gizella egytől egyig a szakma országosan elismert nagyságaivá nőtték ki magukat.
A történelem munkaközösség is négy legendás tagból állt: Kelemen Endréné, Maár Tihamérné, Vágó Mária és a szaktanárként is remek Tiszavölgyi István igazgató alkotta e csapatot. Kelemen Endréné tankönyvszerkesztő, az MTA
történelem-metodikai kísérleteket folytató munkacsoportjának a tagja. Maár
Tihamérné, későbbi munkaközösség-vezető már 1956-ban az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta. Ő az iskola egyik, ha nem a legszigorúbb tanára
volt (hiteles források szerint volt eset, hogy egy diák elájult a feleltetése közben...). Vágó Mária szakfelügyelőként is dolgozott.
A nyelvtanítás a lehető legjobb kezekben volt. Mindhárom nyelvből a tagozatos képzés alapítói dolgoztak: Világi Gyuláné angolból, Langó Jánosné németből és Cseke Istvánné oroszból. Mellettük fiatal, tehetséges és szép pályát
befutó tanárok kezdték meg a munkát: angolból Stefkó Gizellát kell kiemelni,
aki 75-től OPI-kísérleteket vezetett, és 1979-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetést
kapott. Németből Liska Endrét, aki az elkövetkező évek során vezetőtanári
címet és „Kiváló Munkáért” kitüntetést kapott, megszervezte a nyári NDK-beli
építőtáborokat, a darmstadti utak szülőatyja, és a felsorolás még messze nem
teljes. Az oroszosok közül elsőként a páratlan szigoráról híres Váradi Mariannát kell megemlíteni (vajon miért nevezték el a diákok „Véreskezű Máriának”...?), továbbá az öregdiák Szluha Vilmost.
A matematika hosszú évtizedekre a legjobb kezekbe került: három fiatal tanár is 30 éves árpádos munkáját kezdte – Mikusi Imre és felesége, valamint dr.
Száva Gézáné. Mindhárman a „Kiváló Munkáért” kitüntetés birtokosai, de ami
ennél is fontosabb: ők jártak az élen az iskolai matematika oktatás színvonalának folyamatos emelésében, ami végül a speciális matematika tagozat elindításában csúcsosodott.
A fizikus részlegen is három kiváló szakember dolgozott: Kozma Péter
szakfelügyelő, a szaktanterem tervezője; Tóth Ibolya, a kiváló matematika- és
fizikatanár, Miniszteri Dicséret birtokosa, fővárosi tehetséggondozó szakkör
vezetője. A csapat legifjabb tagja az l979-ben érkezett Demcsákné dr. Ódor
Zsuzsanna volt, aki az évezred végéig kitartott az Árpád mellett. Mint fizika
tanár, mint az Iskolaszék tagja és „csak úgy mellékesen”, mint a gimnázium
számítógépparkjának lelke és őre.
A földrajztanítást, ahogy negyed százada mindig, Otta Endréné vezette,
nagy tapasztalattal és elismeréssel.
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A biológia–kémia vonalon elsőként Száraz Péter tanár urat kell megemlítenünk. l975-ben pályakezdőként érkezett, és itt vált országosan ismert és elismert szaktekintéllyé és szerzett doktori címet. Vezetett kerületi szakkört és
továbbképzést, képviselte az iskolát Hágában környezetvédelmi konferencián,
publikált, szerepelt rádióban, tévében egyaránt. Itt kell szólnunk Csortos Csaba
tanár úrról, akit a legtöbben nem mint szaktanárt ismernek, pedig ezen a téren
is a legkiválóbbak között volt (legendás talpas egyesei fogalommá váltak...).
Az igazi hírnevet a diákmozgalom és a röplabdacsapat hozta neki.
A testnevelés ügye biztos kezekben volt a Felhősiné–Hajdu párosnál.
Magától adódik a kérdés: miért és hogyan „jött össze” egy ilyen összetartó,
egységes tanári gárda? Egy biztos: nem a véletlen műve volt! Egyrészt kellett
ehhez a kor: a 70-es évekre a Kádár-rendszer konszolidálta magát, és ami számunkra fontos – egy új generáció kezdte a tanári pályát. Ők már az új rendszerben nőttek föl és választották a tanári pályát – aminél meg is maradhattak! A
pályaelhagyás ekkor még nem volt tömeges. De ez csak a kedvező alap – a lényeg, az akkori tanárok többsége szerint: Tiszavölgyi igazgató személye. Az ő
érdeme volt ennek a tanári gárdának az összekovácsolása. Nagyon szigorú,
keménykezű igazgató volt, vasfegyelmet és állandó magas szintű munkát követelt. A tanárok egy része kifejezetten félt tőle, de ugyanakkor tisztelték szakmai
tudásáért és vezetői erényeiért is. Hamar kiderült, ki tud megfelelni az elvárásainak, és azokból egy fegyelmezett, nagy eredményeket felmutatni képes kollektívát alkotott. Mindennek az alapja a személyes példa volt: nála korábban érkezni az iskolába és onnan később elmenni nem nagyon lehetett. Mindig minden tantárgyban naprakész volt, saját szaktárgyait pedig remekül tanította. A
váratlan óralátogatások után így mindenki elfogadta a véleményét, észrevételeit. Nem utolsósorban állandóan tele volt ötletekkel – ezzel is kreatív, termékeny
légkört kialakítva. Lehet, hogy túl idillinek tűnik a kép, de egy biztos: az Árpád
Gimnázium újra régi fényében ragyogott (és ez a ragyogás távozásáig tartott...),
továbbá a kollégák is szívesen emlékeznek vissza azokra az évekre (talán az
sem véletlen, hogy egy tucat tanár követte őt Békásmegyerre is...).
A 70-es években formálódott tanári kar, azon túl, hogy egyben maradt, a tanulói létszám fokozatos emelkedésével újabb és újabb tagokkal bővült. A 28
fős testület létszáma a 80-as években 40 fölé emelkedett – újabb remek tanáregyéniségek megjelenésével.
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65. (Öreg)diák-tanár portré: Marosvölgyi Jánosné
Az Árpád Gimnázium jubileumi 100. tanévében a legrégebbi árpádos múltra visszatekintő tanár Marosvölgyi Jánosné. Közel fél évszázada lépte át az
Árpád küszöbét, mint Hagyits Katalin első osztályos tanuló. A fiatal öregdiák
tanárt Felhősi Istvánné néven ismerte meg a korabeli tanulóifjúság. A lányoknak hol „Felhő”, hol „Maros”, hol egyszerűen „Kati néni”.
Az öregdiák-tanár portréját 2001-ben végzett növendéke, Fejes Andrea rajzolta meg:
Marosvölgyi Jánosné 36 éve tanít az Árpád Gimnáziumban. Jelenleg a gimnázium gyermekvédelmi felelőse.
Egész pici gyerekkorától testnevelő tanárnak készült. Ebben családi indíttatás is szerepet játszott: keresztanyja is testnevelő tanár volt. Általános iskolás
korában, amikor pályaválasztásra került a sor, tudta, hogy gimnáziumban kell
tovább folytatni a tanulmányait. Sajnos szüleit tragikus körülmények között,
korán elvesztette. Több helyen járt általános iskolába, egy időre árvaházba is
került, de sikerült bejutnia az Árpád Gimnáziumba. A felvételre élete egyik
legörömtelibb eseményeként emlékezik vissza. Ebben az időben szinte csak
fiúk jártak az Árpádba, mindössze két leányosztály működött, nagyon nagy szó
volt, hogy valakinek sikerült bekerülnie.
A gimnáziumi évek nagyon szép emléket jelentenek számára. Már ebben az
időben sportolt, a gimnáziumban és sportegyesületben egyaránt. Kedvenc
sportága a kosárlabda volt. Mindig azt tartotta szem előtt, hogy egyszer tanárként dolgozhasson, ez volt a meghatározó élete valamennyi területén, még az
edzéseken, versenyeken is. Sok szeretettel emlékezik vissza általános iskolai
testnevelő tanárnőjére, aki ugyan szigorú volt, és sokat követelt.
Az Árpád Gimnáziumban Bátori Béla tanította az osztályt, aki vezetőtanár
volt. A tanárnak készülő diák számára nagy élményt jelentett látni, hogyan foglalkozik a Testnevelési Főiskoláról a gimnáziumba érkezett utolsó éves hallgatókkal. A gimnázium másik testnevelő tanára, Bolemányi Károly szinte pótapaként foglalkozott vele, ő vitte el az akkori Ganz Mávag sportegyesületébe.
Nagyon sok iskolai sportversenyen részt vett, nagyon sok sportágban. Mezei
futás, úszás, labdajátékok. Az igazi kedvenc az atlétika volt. Később ezt felváltotta a kosárlabda. Ebben a két sportágban első osztályú szintig sikerült eljutnia, és később, amikor választania kellett, a kosárlabda mellett tette le a voksát.
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Érettségi után teljesen elveszett a kapcsolata az iskolával. Miután végzett a
TF-n, három évig az ELTE berkeiben dolgozott, sportirodán, illetve egy kerületi sportiskolában. Egyszer egy váratlan telefonhívásból értesült arról, hogy az
Árpád Gimnáziumot elhagyták a testnevelő tanárok, és felkérték, vállaljon állást régi iskolájában. Szárnyakat kapva rohant, éppen az évnyitó ünnepély zajlott. A régi gimnáziumi igazgatója nagy örömmel és meglepetéssel fogadta,
mint elmondta, már hosszú ideje keresték.
Furcsa, érdekes érzésként emlékezik vissza arra, hogy bekerült egy olyan
tanári karba, ahol hirtelen kollégája lett azoknak, akik néhány évvel azelőtt
tanították. Mindenkihez odament, az újaknak bemutatkozott, a régiektől pedig
megkérdezte, hogy tegeződhetnek-e. Eleinte még sokan összekeverték a diákjaival. Ma már nem egy olyan kollégája van, akit ő maga tanított, és olyan is,
akinek testvéreit is tanította.
Pályája legelején született kislánya, akivel csak fél évet maradt otthon. Ő
maga is aktívan kosárlabdázott, 32 éves korában hagyta abba a versenyzést.
Szép sikereket értek el, bajnokságot nyertek, bekerültek vidéki versenyekre is.
Egyetemi csoporttársaival sem szakadt meg a kapcsolata, ötévenként rendszeresen összejönnek. A legutóbbi, 35 éves találkozón kicsit szomorúan állapította
meg, hogy évfolyamtársai „lekörözték”, mindnyájan nagymamák. Már nagyon
szeretné átélni ezt a „minőségileg más” érzést. Erre hamarosan lesz is lehetősége, hiszen nemrégiben volt lánya esküvője. Legtöbb csoporttársa ma már nyugdíjas éveit tölti, kevesen maradtak meg aktívan a pályán.
Testnevelőként mindig arra törekedett, hogy sokoldalú sportolási lehetőséget kapjanak a diákok, kezdettől vitte őket úszni. A cél az volt, hogy megszeressék az egészséges életmódot, s ahova csak lehetett, minden kerületi, budapesti versenyre elvitte a diákokat.
A tanárnő sokszínű árpádos munkásságának legismertebb eleme az immár
több mint 25 éve szervezett ballagási buzogánygyakorlat. (A tanárnő erről szóló írását „Egy negyedszázados jubileum elé” címmel olvashatják – L. Zs.)
Az Árpád Gimnázium régóta baráti kapcsolatban áll egy németországi,
darmstadti középiskolával. Minden év márciusában 20 diákot vendégül látnak
Németországban, és ugyanannak az évnek szeptemberében a német diákok jönnek Budapestre. Az utazás legfőbb célja a nyelvgyakorlás, de az évek során
számtalan barátság szövődött, és mind a gyerekeknek, mind a kísérő tanároknak rengeteg szép élményben volt részük. A tanárnő véletlenül cseppent a
darmstadti utakba. A diákcsere beindulásának második évében egyik kollégája
partnert keresett. Kiderült, hogy ő jól beszél németül, ettől kezdve 10 éven át
kísérte a gimnázium csoportját.
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A csereprogram szervezése során a szülők meggyőződhettek alapos, lelkiismeretes, minden részletre körültekintően odafigyelő munkájáról. Mindig arra
törekedett, hogy a német gyerekek minél többet megismerhessenek Magyarországból, kirándulásokat szervezett Tihanyba, Visegrádra, Szentendrére, Bugacra. Német kollégáival kialakult barátsága később a családokra is kiterjedt, férjével nyaranta szívesen látja vendégül a német kollégáját feleségével együtt.
Jelenleg elsősorban ifjúságvédelmis feladatokat lát el. Sajnos erre a legtöbb
iskolában nagyon nagy szükség van. Ez egy nagyon nehéz, szerteágazó, bonyolult munka, és az eredménye sokszor csak hosszú idő elteltével mutatkozik.
Régebben ezt a testnevelés-tanítás mellett végezte; mindig szakított időt arra,
hogy hosszasan elbeszélgessen azokkal a diákokkal, akiknél úgy érezte, szükségük van segítségre családi, tanulási gondjaik megoldásában.
Nagyon örül, ha a régi tanítványok visszajönnek az Árpádba, évek óta szervezi az öregdiákok találkozóját. Az ő érdeme, hogy minden ballagó diák a tarisznyájában talál egy klubkártyát, így nem felejtheti el, hogy minden március
első keddjén kerül sor az Árpád Gimnáziumban erre a programra. Az ötlet az
épület visszaszerzéséért folytatott évtizedes küzdelemben gyökerezik. A tanárnő aláírásgyűjtési akciót indított, ennek keretrendezvénye volt az öregdiáktalálkozó. Ez az est olyan jól sikerült, hogy azóta minden évben megismétlik.
Ha újra kezdhetné, mindenképpen a pedagógusi pályát választaná. Rengeteget kapott a gyerekektől, és úgy érzi, ő is sokat tudott adni. Úgy érzi, sikerült
eleget tennie a saját maga által felállított követelményeknek. Meggyőződése,
hogy egy jó pedagógus szigorú, igazságos, soha nem éreztetheti egy-egy gyerek
iránti rokonszenvét vagy ellenszenvét. Meg kell találni a megfelelő megoldást
akkor is, ha egy osztály nagy létszámmal indul, vagy esetleg a gyerekek között
van egy-egy „kirívó” eset is. Mindenképpen lebeszélne mindenkit erről a pályáról, akiben akár csak egy rövid időre is kételyek merülnek fel rátermettségével
kapcsolatban.
Az órákon kívül is törődik tanítványaival. Számomra mindig is hihetetlen
volt sokszínűsége, kitartása. A sok-sok év alatt volt néhány tanítványa, akikkel
komoly harcot kellett vívnia. Ám ő olyan lelkes volt, hogy soha nem adta fel.
A testnevelésórákon a legfontosabb szempont mindig az volt, hogy minél
többféle sportot kipróbáljunk. Az időjárási viszonyoknak megfelelően rendszeresen mentünk úszni és korcsolyázni. Az egészséges életmódra való nevelés
volt a tanárnő fő célja, igyekezett a kevésbé lelkesekkel is megszerettetni a
sportot. Mindenkit a saját szintjének megfelelően fejlesztett. Folyamatosan
figyelte a kerületi, budapesti versenyek időpontjait. A versenyeken való együttlét ugyanakkor arra is alkalmas volt, hogy megismerje tanítványai otthoni kö-
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rülményeit, esetleges problémáit. Bárkinek bármire szüksége volt, rá mindig
számíthatott. Hiszen nem csak kizárólag a testnevelésórák dolgaival foglalkozott. A hátrányos helyzetű gyerekekre mindig különös figyelmet fordított.
Fáradhatatlan volt az esetleges pályázatok, ösztöndíjak felkutatásában.
Mindent elkövetett, ha azt látta, hogy egy hátrányos helyzetű gyerek a szerényebb családi háttere miatt hátrányt szenvedne a továbbtanulásban. Kollégái is
mindig számíthattak rá, ha valamilyen ügyben gyors és határozott intézkedésre
volt szükség.
Mindig példaként fog állni előttem elkötelezettsége, kitartása, önfeláldozása. Befejezésként álljon itt hitvallásának összefoglalása kedvenc költőjétől,
Benjámin Lászlótól:
„Hát megtanultam, hogy az ember lehet:
Örömért kesergő,
halhat az életért a bátor,
de már embertelen az emberségért,
becstelen a becsületért,
igaztalan az igazságért
nem lehet senki emberfia.”
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66. Igazgatói szemmel: Tiszavölgyi István
Húsz év az Árpád Gimnáziumban
1966. szeptember 1-jével igazgatóhelyettesként kezdtem dolgozni az Árpádban, majd 1971-től 1986-ig a gimnázium igazgatója voltam.
Bonyolult és nehéz időszak volt ez minden szempontból, az oktatásban is.
A hivatalos oktatáspolitika a gimnáziumok általános visszaszorítására törekedett. A lehetséges támogatásokat a szakiskolák, a technikumok és a gyorsan
szaporodó főiskolák, felsőfokú technikumok kapták. Erre a folyamatra éppen
az Árpád Gimnázium volt a klasszikus példa. 1966-ra lényegében befejeződött
az Árpád Gimnázium megcsonkítása, csaknem lehetetlenné tétele. Utolsó eseményként éppen 1966. szeptemberében kezdték meg Óbuda legszebb, legnagyobb tornatermének szétverését, majd semmire sem használható előadóvá
történő átalakítását. Előzően a gimnáziumi osztályok egy része helyett „lakatos” szakközépiskolai osztályokat indítottak. Az épület nagyobb részében a
Bláthy Ottó Szakközépiskola működött, melyet Felsőfokú Technikummá fejlesztettek, majd Kandó Kálmán Főiskola néven működtettek tovább. A gimnázium gyönyörű rajzterme, könyvtára, szertárai – köztük az egyedülállóan felszerelt, nagy értékekkel rendelkező filológiai – széthullottak az állandó változásban, költözésben. Szinte semmi sem maradt belőlük. A gimnázium összesen
8 osztállyal működött. Az egész épület kezelője – máig is rejtélyes módon – a
főiskola lett.
A gimnázium háttérbe szorítása az iskola hivatalos megítélésében is megjelent. A kerületi értekezleteken, hivatalos értékelésekben az Árpád örökös elmarasztalásban, hátrányos megkülönböztetésben részesült. Fülöp Zoltán igazgató
úr a legteljesebb keserűségben és tehetetlenül vergődött ezekben a folyamatokban.
Hasonlóan nehéz helyzetben volt a tantestület is.
A tantestület nagy egyéniségei közül már sokan nyugdíjba mentek vagy
nyugdíjazták őket. Hogy csak egy tanárt említsek, Udvarhelyi Ágoston igazgatóhelyettes úr gyakorlatilag kényszernyugdíjjal ment el, de a főiskola azonnal
alkalmazta, mert ilyen típusú tanárokra egy főiskolának is szüksége volt. Távozását megérezte az iskola egész nevelő- és oktatómunkája.
A nagy tanáregyéniségek közül azonban néhányan még dolgoztak, sajnos,
rövid ideig. 1966-ban még tanított a mindenki által szeretett, tisztelt Karádi
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Károly tanár úr; Tarlós István polgármester úr, mint volt tanítványa éppen az ő
nevével fémjelezte az általa alapított kerületi pedagógiai díjat.
Itt dolgozott még a szigorú dr. Vanyek Béla kémia–biológia–angol–német
szakos tanár, a görög–latin szakos Gombár Vince, akit „az oktatáspolitika a
klasszikától a technikáig sodort” (mondta ő!), hiszen a kötelező órái csak az
„üzemitechnika” órákra történő „kísérettel” voltak elegendőek. Néhány évig
még bús szemlélője volt az Árpád nehéz sorsának Rácz Elemér történelem–
latin–német–orosz szakos tanár úr. A magyar szakosok közül Kéryné dr. Soós
Júlia, az első szociológusok egyike, dr. Radics Jenőné és Kis Jenő, akik mindig, ebben az időben is hirdették, tanították, képviselték magyarságtudatukat,
igazságszeretetüket, hitüket. Kiemelkedő egyénisége volt az iskolának
Theiszler Frigyes angol–művészettörténet–ének-zene szakos tanár úr, Sárközy
Elemér festőművész, rajztanár, Szluha Vilmos, aki a művészettörténet tanításában hozott a maga idejében igazán korszerű módszert és szemléletet. Valóságos
csodának számított, hogy az orosz nyelvet is eredményesen és élményszerűen
tanulhatták a diákok Cseke Istvánnénál (aki később a gimnázium igazgatóhelyettese lett) és Váradi Mariannánál, mert mindketten mindig mindenkivel korrektek és igazságszeretők voltak, s így egész személyiségükkel hatottak, s lettek
sokak számára példaképek, mint a testnevelő Bolemányi Károly és Héra Gábor
tanár urak is, akik a megmaradt parányi tornateremben próbálták idézni az Árpád hajdani sportéletét.
Ekkoriban kezdett az Árpádban dolgozni néhány „idehelyezett” tanár, akik
kezdetben méltatlan feladatot kaptak: Litván György, a nagyszerű történész
könyvtárosként, Vészi János, az ugyancsak kiváló történész technika órákat
tarthatott kezdetben. Mégis egész emberségük, tudásuk, gyerekszeretetük még
ilyen minőségükben is meghatározó volt az iskola számára, mert mindig tudtak
valami fontosat, emberit mondani, tenni.
Mint minden testületnek, az Árpádnak is voltak gyengébb pontjai. Dr. Dömötör Gábor, Bognár Endre tanár urak távozása nagy űrt hagyott maga után a
matematika és a fizika oktatásában. Ennek ellenére egységes volt a tantestület
még mindig abban, hogy fő feladatuknak a tanulók segítését tartották, hogy a
magyar és az európai kultúra értékei együtt jelentek meg, és forrtak össze munkájukban az erkölcsi értékek átadásával. Tovább élt a „Sohse buktattam...”
gondolat, melyet Szentkuthy Pfiszterer tanár úr oly szépen fogalmazott meg...
Egységes volt a tantestület abban is, hogy nehezen élték meg a tanítás feltételeinek nehezebbé válását. A tárgyi feltételek romlása mellett az óratervek
alakulása okozta a legtöbb gondot. Bevezetésre került az 5+2, majd 5+1 (a +2,
ill. +1 az üzemi órákat jelentette). Az orosz mellett ugyan már volt második
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idegen nyelv is (angol vagy német), de mindössze heti 2 órában, csoportbontás
nélkül, az egész osztálynak (kb. 40-42 tanulónak) együtt.
Mégis, bár felvételi vizsgák nem voltak, felejthetetlen, nagyszerű osztályok,
kiváló egyéniségű tanulók voltak az iskolában.
Az iskolára nehezedő nyomasztó légkör és belső helyzete egyrészt engem is
megrémített, másrészt arra ösztönzött, hogy a tantestülettel együtt rövid időn
belül világos, az iskola felemelését szolgáló programot dolgozzunk ki. Tudtuk,
hogy óvatosnak, de hatékonynak kell lenni, mert egyszerre kívántuk őrizni az
iskola régi értékeit, és ugyanakkor korszerűbb útra is térni.
A legfontosabb feladat az eltávozott és eltávozó tanárok pótlása volt. Karádi Károly és Kéryné dr. Soós Júlia, Gombár Vince, Bolemányi Károly,
Theiszler Frigyes, Rácz Elemér korai és váratlan halála, több kiváló tanár felsőoktatásba kerülése (dr. Dömötör Gábor, Perczel Sándor, dr. Vanyek Béla,
Peller József, Bognár Endre, Héra Gábor) hirtelen számos új tanár felvételét
tett szükségessé.
Az új tanárok felvétele, megválasztása döntő fontosságú feladat volt. Szerencsére többen, a jó emberismerettel rendelkező tanárok közül – pl. dr. Radics
Jenőné, Cseke Istvánné, dr. Ódor Zsuzsanna – sokat segítettek. Valószínű
azonban, hogy sok esetben a szerencse is közrejátszott a legkiválóbb tanárok
kiválasztásában.
Így került ez idő tájt az iskolába és lett „árpádos” tanár magyar szakon
Bertha Irma, Buncsák Piroska, Frank Éva, történelem szakon Zelenka Tibor, a
matematikus dr. Száva Gézáné (később 10 éven át a gimnázium igazgatója), dr.
Száva Géza, az iskola volt diákja, (majd az ELTE-re került, s korán elhunyt).
Mikusi Imréné (később több évtizeden át igazgatóhelyettes), Mikusi Imre, Rácz
Mihályné, akiknek a matematika speciális tagozat megteremtésében döntő szerepük lett, és Gyimesi Róbert, aki jelenleg a gimnázium igazgatója.
A gimnázium volt tanulói közül itt kezdte pályafutását Felhősi Istvánné
testnevelő tanárnő, aki szívvel-lélekkel élt-halt az Árpád felemelkedéséért, és
Radics Éva ének-zene szakos tanárnő, aki teljesen új lendülettel, de „régi” szellemiséggel és érzéssel igyekezett zenei életet teremteni régi iskolájában.
Szerencsés választás volt Hajdu Gyula testnevelő tanár alkalmazása, akinek
nagybátyja, Hajdu Mihály zeneszerző az iskola tanára is volt. Hajdu Gyula tanár úr testnevelési programjában jelent meg először a népi játékok oktatása.
Jelentős változás volt az idegennyelv-szakos tanárok számának fokozatos
bővítése, és beépítése a tantestületbe. A fővárosban néhány gimnáziumot teljesen átalakítottak szakközépiskolává, ezért több idegennyelv-szakos tanár keresett állást. Így került iskolánkba dr. Világi Gyuláné, Stefkó Gizella (később
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igazgatóhelyettes is), Fonyódi Jenőné, Jakab József angol szakos tanárok, Liska
Endre, Langó Jánosné német szakosok és az orosz szakos Werenka Ödön (aki
jelenleg a PSZI igazgatója), akik mind csakhamar az ELTE külső vezetőtanári
megbízatását is megkapták, és számtalan tanulót juttattak el az egyetemekre.
Ezek a tanárok akkoriban Budapest legjobb tanárai és nevelői voltak, ma sajnos
többségükben nyugdíjban és méltatlan anyagi viszonyok között vannak...
Legnehezebb talán a biológia és kémia szakos tanárok pótlása volt. Végül
ez is sikerrel oldódott meg dr. Száraz Péter, dr. Lajos Ildikó, Cséke Csaba személyében.
Külön kell kiemelnem és megemlékeznem a gimnázium régi és új technikai
dolgozóiról. A régiek közül Czikora Istvánról és Kaszab Józsefnéről, akiknek
figyelme szinte mindenre kiterjedt, a kiváló gazdasági vezetőről, Tóbel
Lajosnéről; az újak közül mindenekelőtt Jász Alajosnéről, aki mint tapasztalt,
kiváló tanár nyugdíjasként az iskolatitkári feladatokat látta el és az őt követő
Wild Máriáról, az iskola kedves tanítványáról, aki előzőhöz hasonlóan precíz,
gondos, önálló munkát végzett.
A régi és új tanárokkal együtt már valóban megvalósítható lett egy új pedagógiai program, amely sok tekintetben a mai napig is az iskola munkájának
alapját képezi.
Elsősorban az oktatás kérdése látszott járhatónak a felemelkedés területén.
A legdöntőbb mozzanat a tagozatok létrehozása volt. Először az angol és német
tagozatos osztályok indítását sikerült elintézni. A tagozatokkal nemcsak az idegen nyelvi óraszámok emelkedtek, de megvalósult a csoportbontás is. A tagozatok indítását alapvetően a szaktanárok kiváló munkája tette lehetővé. Számtalan szakfelügyeleti jelentés, bemutatóóra volt az iskolában. Az ELTE tanárjelöltjeinek megjelenése az iskolában új színt, érdekességet, lendületet hozott.
Hasonló utat jártunk be a matematika speciális tagozat megteremtésében. A
kiindulópont itt is a kiemelkedő szaktanári munka volt. A kiváló szaktárgyi
eredmények, a sikeres egyetemi felvételik, tanulmányi versenyek, itt is a számtalan fővárosi bemutatóóra, szakfelügyelő-látogatás alapozta meg az iskola
hírnevét. Szerencsés mozzanat volt, hogy az addig létesült speciális matematika
tagozatos osztályok mindegyike a pesti oldalon volt, s így elkerülhetetlen lett,
hogy a budai oldalon is legalább egy iskola kapjon erre engedélyt.
A matematika tagozat mellett a fizika oktatásának megerősítése is szükséges volt. A Kozma Péter, Tóth Ibolya és Székely György „hármas” újra a régi
időket idézte. Újra előtérbe kerültek a sok tanári áldozattal járó „tanulókísérletek”, a tartalmas és izgalmas szakkörök, az ezekhez szükséges eszközök, feladatlapok közös elkészítése. Ezen a területen a fentnevezett három tanár bizo-
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nyosan egyedülálló munkát végzett az Árpádban. Erejükből az előadók átalakítására is tellett, melyet jórészt saját kezűleg és Derzsy Géza gyakorlati órákat
vezető tanár úr segítéségével végeztek.
A tagozatok szükségessé tették a tárgyi feltételek fejlesztését is.
Bevezettük a kabinetrendszert, minden hátrányát vállalva, szabad tantermeket teremtettünk ezzel, és így az idegen nyelvek mellett bontani tudtuk a matematika- és fizikaórákat is. Ezzel utat nyitottunk a III. és IV. osztályokban a fakultáció bevezetésének is.
Megszüntettük a hagyományos formájú tanulószobai foglalkozást is. Az így
felszabaduló óraszámokat csoportbontásra, szakkörökre, a tanulókkal történő
egyéni foglalkozásra használtuk fel.
A 70-es évek elején két nyelvi laboratóriumot is az oktatás szolgálatába állítottunk. Felújítottuk a tanári szoba, a könyvtár bútorzatát, és a tantermek átépítésével négy új termet alakítottunk ki. Ebben az időben számtalan segítséget
kapott az iskola a szülőktől, üzemektől. Így a fejlesztések anyagilag nem a kerületi oktatásügyet terhelték.
A gimnázium erőfeszítései, a minden területen folyó egyenletes, következetes, kiszámítható, színvonalas tanári és tanulói munka eredményei csakhamar
megmutatkoztak. Mindenekelőtt az egyetemi továbbtanulás területén a budapesti gimnáziumok első 10 helyezettje közé kerültünk. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken a számtalan döntős és helyezett tanulók mellett
angolból, oroszból és matematikából már első, második, harmadik helyezettek
is voltak!
A külföldi tanulmányi pályázatok is sikeresek voltak. Így nyert több tanulónk az USA-ba tanulmányi ösztöndíjat, diákküldöttségünk utazhatott az
UNESCO megbízásából Finnországba Zsigovits Gabriella tanár vezetésével, és
nyertek nagyon sokan ösztöndíjat az NDK-ba, Lengyelországba és a Szovjetunióba.
Az oktatási program és annak eredményei szervesen összefonódtak nevelési
felfogásunkkal és törekvéseinkkel. Sem írásban, sem szóban nem hangoztattuk,
de a gyakorlatban világosan felrajzolódott az a gondolat, hogy az Árpád Gimnázium régi értékeit kívánjuk visszahozni, újra megvalósítani.
Ennek számtalan eleme közül itt csak néhányat emelek ki.
Már 1970-től felvettük a kapcsolatot a régi diákokkal. Az egyre rendszeresebb meghívások és találkozások kapcsán tapasztalhattuk, hogy milyen fontos
folyamatot indítottunk el.
1970-től a mindenkori március 15-i ünnepélyre hívtunk meg művészeket,
előadókat részben a régi diákok közül; mindenekelőtt Sinkovits Imrét, Sinkó
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Lászlót, Mádi Szabó Gábort, ifj. Kőmíves Sándort, Fülöp Attilát – részben pedig más, de hasonló szellemiséget képviselő személyeket – többek között Latinovits Zoltánt, Weöres Sándort, Somogyváry Rudolfot, Bánffy Györgyöt, Fekete Sándort.
Az ünnepélyek és az általuk sugallt üzenet kellemetlen volt az oktatást irányítók számára, hiszen a 70-es évek elején már erőteljes ellenzéki ifjúsági tüntetések és összeütközések voltak minden március 15-én. Bizony, sok diákunk
került akkor rendőri őrizetbe, iskolai védelmük bonyolult feladat volt...
Az iskola kapcsolata a régi diákokkal eközben egyre szélesebb lett. A gimnázium fennállásának 75. évfordulójára újszerű ballagást tartottunk. A ballagást
este, az iskola diákéletével szorosan összefonódott amfiteátrumban tartottuk
fáklyás, világítóbuzogányos tornabemutatóval. A rendkívüli vállalkozás fő
szervezője Felhősi Istvánné és Hajdu Gyula testnevelő tanárok voltak. A villamosok és autóbuszok is megálltak rövid időre megcsodálni a színpompás ballagást. Az esemény különös súlyát azonban mégis az adta, hogy meghívtuk a
25 és 50 évvel azelőtt érettségizett öregdiákokat és tanáraikat. Megható és szép,
bensőséges ünnepély volt. Ezen a ballagáson emlékeztünk meg Udvarhelyi
Gusztáv igazgatóhelyettes úr haláláról egy csodálatosan szép cserkészkürt felcsendülő hangjával.
Ezzel az eseménnyel végképpen összeforrt a régi és az új Árpád Gimnázium törekvése. A minden évben hasonlóan rendezett ballagások után sorra születtek a régi osztályok alapítványai, melyeket a kedves tanáraik emlékére és az
iskola támogatására hoztak létre. A sort dr. Lengyel Imre nyitotta meg, majd
többek között Karádi Károly, Krajcsovics Márton, Gombár Vince, Iglói Mihály
emlékére született alapítvány. A régi diákok több évfolyamának képviselői pedig Kós Károly-díjat alapítottak az iskola számára, melynek célja a népi kultúra, a „népi hagyományok, a tanulók magyarság tudatának” ápolása. A díj és a
célkitűzések létrehozásában döntő szerepet játszottak Kerek Imre és Siklós
Csaba régi diákjaink. Az emlékplakettet Hermann János készítette és ajánlotta
fel.
Lényegében ugyanezek a régi diákok, valamint Hajnal Balázs, Götz Béla,
Tellér Gyula az iskola tanáraival és igazgatójával létrehozták az Árpád Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körét. Az alakuló ülésen a Kör elnökének Sinkovits Imrét választottuk. A hivatalos cél a gimnázium épületének visszaszerzése
volt. Valójában azonban a havi rendszerességgel tartott összejöveteleken az
oktatás és nevelés régi értékeinek körüljárása zajlott. Az akkori „főhatóságok”
figyelmeztettek is: „baj lesz ebből!”

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Igazgatói szemmel: Tiszavölgyi István

319

Az iskola épületét nem sikerült visszaszerezni. Ennek érdekében csak jóval
később, a rendszerváltás után tehetett jelentős lépéseket az ilyen irányú politikai akaratot is képviselő, és a régi iskoláját, tanárait is példásan tisztelő, az oktatást valóban támogató Tarlós István polgármester úr.
A fő cél elérésének sikertelensége ellenére a Baráti Kör mindig és egyre hatékonyabban, védően, támogatóan vette körül az iskolát, s szellemiségének
továbbfejlesztésében döntő szerepe volt.
Az iskola nevelési programjában különös értékként kezeltük az iskolaközösség, az összetartozás kérdését. A közösség kialakításának döntő kérdése az,
hogy milyen értékek köré szervezzük, és milyen eszközökkel alakítjuk.
Mi a tanítási órán kívüli munkában két eszközt láttunk és alkalmaztunk,
melyek a célokról is árulkodtak.
Az egyik a népi kultúra felé fordulás volt. Hajdu Gyula tanár úr rendszeresen oktatta a népi játékokat is. Emellett elindítottuk a néptánc oktatását. Két
minden szempontból kiváló, elkötelezett tanárt alkalmaztunk – persze technikai
státusban – Széll Mártát és Kovács Gerzsont. A néptáncoktatás összefonódott a
népi kultúra területeinek, jelentőségének tanításával is. Már egy év után a tanévzáró ünnepélyen az amfiteátrumban olyan nagy létszámú tánccsoport aratott
sikert, amelyben fiatal tanáraink is részt vettek, így például Zelenka Tibor történelem szakos tanár.
A másik eszköz a tábori és az iskolai klubélet felújítása volt. A 70-es évek
közepétől minden nyáron lényegében csaknem az egész iskola (300-350 tanuló)
Kecskemétre utazott két hétre gyümölcsszedő és „kukorica címerezési” munkára. A táborok szervezésében, azok jó hangulatú vezetésében a közös programok, játékok szervezésében és megvalósításában elévülhetetlen érdeme volt
Csortos Csaba tanár úrnak és persze a diákoknak, hiszen a táborokban, a táborvezető Csortos Csaba mellett diáktanács működött.
Mind a táborokban, mind az iskolai életben külön figyelmet fordítottunk az
egységes követelményekre a magatartásban, a tanulók szorgalmában, a tanulmányi előmenetelükben.
A sok vita után megszületett, pontosan körülhatárolt követelmények nemcsak az egységes iskolai munkarendet biztosították, hanem a mögöttük meghúzódó erkölcsi értékek megvalósulását szolgálták legfőképpen. Ezekkel a törekvésekkel az Árpádban sikerült elkerülni mindazokat a problémákat, melyeket
az oktatásban és nevelésben is már akkortájban sugalltak és előidéztek, nevezetesen – ahogy akkor is jellemeztem – „mindenki azt csinál, amit akar, de az
sem kötelező!” Ekkoriban törölték el a kötelező történelem érettségi vizsgát,
engedték meg a tanulóknak az iskolai dohányzást stb.
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Ezzel szemben iskolánk valóban igazi erkölcsi, emberi és nemzeti értékekre
igyekezett munkáját alapozni, ahol a rend és kötelesség, tisztesség jól összefért
a derűs hangulatú diákélettel. Törekvéseink mögött valójában az igazság, a
jóság és a szeretet értékei húzódtak meg; tudtuk és tudhatták diákjaink is, hogy
ezek az értékek már egész életre szólóan messzire és más irányba mutatnak,
mint a hivatalos rendelkezések.
A fenti nevelési törekvések két oldalról is komoly visszhangot váltottak ki.
Egyrészt a kerület lakosai körében általános lett az a nézet, hogy az Árpád
Gimnázium új korszaka kezdődött el. A régi diákok örömmel üdvözölték munkánkat. Igazgatóként és tanárként is a legnagyobb megtiszteltetésnek érzem a
mai napig, hogy a Kós Károly-díjat elsőként nekem ítélték a régi diákok, és
hogy Sinkovits Imre az akkor megjelenő Arany János-balladák lemezét így adta
át, saját kezű írásával:
„Új Igazgatómnak”, Istvánnak: ki méltó utóda elődeinek, hálával és köszönettel azért az erőfeszítésért, hogy őrzője, élesztője az Ősi Alma mater szellemének! Örömöm, ujjongásom, hálám kifejezéséül fogadd baráti szeretettel
Sinkovits Imre 1983. január 21.”
Másrészt válasz lett törekvéseinkre az is, hogy a kerületi vezetés új igazgatóhelyettest küldött az iskolába. Az ő tájékoztatója alapján indult vizsgálat az
oktatás területén, miért tanítjuk a Bibliát, milyen szemléltető anyagokat használunk a humán tárgyak tanításában, milyen szellemiségűek az ünnepélyek, kilátásba helyezték a történelem érettségi vizsgák ellenőrzését is.
Hosszú és kemény összeütközések sorozata kezdődött, de nem változtattunk elképzeléseinken. Felléptünk minden olyan nézet ellen, mely ellenkezett a
kialakított programunkkal, melyben most már megfogalmazódott¸ hogy az általános emberi értékek és a nemzeti értékek nem jelenthetnek választási lehetőséget.
Az iskola erejét és a tantestület összetartását végül siker koronázta. Távozniuk kellett azoknak a tanároknak, akik gátolni kívánták külső támogatással
munkánkat.
Ezt követően 1986-ra én is befejezettnek éreztem munkámat az Árpád
Gimnáziumban. Engem már egy új kihívás foglalkoztatott: lehet-e a város peremén, Békásmegyeren¸ lakótelepen olyan iskolát létrehozni, mely hasonlít az
Árpádhoz.
Ezt kívántam megoldani, és magamat is próbára tenni.
Erős és sikeres iskolát hagytam el! Nehéz döntés volt.
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Tudtam azonban, hogy nagyszerű tantestületet, kiváló iskolavezetést hagytam magam után, dr. Száva Gézáné személyében, aki 10 évig vezette az iskolát
igazgatóként hasonló szellemben, Stefkó Gizella és Mikusi Imréné igazgatóhelyettesek támogatásával.
Távozásom után 15 évvel jó remények vannak arra, hogy az iskola épületét
az Árpád újra teljes egészében megkapja.
Őszintén hiszem és remélem, hogy az azóta átalakult Árpád Gimnázium
újabb sikereinek nem ez lesz az egyetlen biztosítéka.
Budapest, 2001. szeptember 3.
Tiszavölgyi István
igazgató

Tiszavölgyi István
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1980–1989 A Janus-arcú évtized

67. A Janus-arcú évtized
A 80-as évek Árpád Gimnáziumára gondolva mindenkinek más jut elsőként
az eszébe. Nagy események évtizede volt ez pozitív és negatív értelemben
egyaránt. Több mint tízéves fejlesztőmunka eredményeként megindultak a
„spec” osztályok – szakmai téren a legelső elitbe emelve az iskolát. Így a tanulmányi sikerek, a versenyeredmények sem maradtak el, mint ahogy kiemelkedő sportsikerekben sem volt hiány. Komoly és tartalmas külföldi kapcsolatokat alakított ki az iskola, a diákélet virágzott tanévben és nyári szünetben egyaránt. Ápoltuk hagyományainkat, sőt még újak is születtek – szalagavató, Öregdiákok Baráti Köre, új alapítványi díjak. Még az iskola belső fejlesztésére is
akadt példa – ilyen volt a könyvtár kiépítése, a menza beindítása (az ezredforduló után is hűen kitartó, a diákságot sajátos módszerekkel nevelő, csupaszív
Rózsika nénivel), valamint az első Működési Szabályzat és az új Házirend elkészítése.
Ha itt megállhatnánk a felsorolásban, akkor az „Árpád sikersztori” legújabb
fejezetét írhatnánk. De sajnos, ha akarjuk (és ha nem, akkor is...) a 80-as évekről az iskola fejlődését hosszú távon is megakasztó események egyaránt
eszünkbe jutnak. Ezzel elsősorban a nívós szakmai munka tárgyi feltételeinek
ellehetetlenülését okozták. Megtanultuk a „Szőlő utca” fogalmát. Egyszerűen
kettétépték az iskolát, egy egész évfolyamot – és a teljes tanári kart – lehetetlen
körülmények közé kényszerítve.
Megkezdődött az iskola folyamatos, megállíthatatlan állapotromlása. Ez
részben magyarázható pénztelenséggel, a korra jellemző központi támogatások
hiányával. De a pusztulás és pusztítás másik része megbocsájthatatlan: a 70-es
években kiépített szaktantermek, nyelvi laborok nem egészen tíz év alatt használhatatlanná, kifosztottá váltak. A semminél is rosszabb kibelezett kapcsolótábla és letördelt fejhallgatótartók között lelkes nyelvtanulásra buzdítani a fiatalságot. Ugyanez lett a sorsa a történelemkabinetnek, a KISZ-teremnek – gyakorlatilag valamennyi korszerűen és igényesen felszerelt helyiségnek. Gazdátlanná váltak, nem törődtek velük – ma már senki sem tudja miért...
És végül a 80-as évek árnyoldalán találjuk a híres-hírhedt 1986-os évet – a
váltás évét, a népvándorlás évét. Távozott az igazgató és vele együtt vagy egy
tucat tanár. Ekkora vérveszteség minden iskolát megvisel, ezen nincs mit szégyellni. A távozókra haragudni sem érdemes: egy vadonatúj, modern iskolába
hívta őket régi-új igazgatójuk, összehasonlíthatatlanul jobb körülmények közé
egy izgalmas szakmai program megvalósítására, nem utolsósorban több pén-
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zért. Nem csoda, hogy mentek. Hogy hányan voltak, akiket hívtak, de mégis
maradtak, nem tudni. Övék az igazi dicsőség. Ezúton is: köszönjük nekik az
utódok nevében.
A jobbnál jobb tanárokat jobbnál jobb tanárokkal pótolta az iskola. A magas szintű szakmai munka személyi feltételei újra és továbbra is adva voltak. A
problémák nem ezen a szinten jelentkeztek. Azt mindenki sejtette, hogy egy
olyan karizmatikus személyiséget, mint Tiszavölgyi igazgató, nehéz lesz pótolni. A helyébe lépő dr. Száva Gézáné ekkor már 15 éve az Árpádban tanított,
igazgatóhelyettes is volt, a váltás tehát folytonosságot ígért. Az igazgatónő embersége, kedvessége, segítőkészsége jót tett az emberi kapcsolatoknak. Ám a
korábbi időszak mindenre kiterjedő figyelme és fegyelme, az iskola vasmarokkal megteremtett egysége, a folytonos előrelépés koncepciózus programja fokozatosan elveszett. Az iskola sodródott – de a lendület még kitartott. A megújult, erős tanári kar dolgozott, ment előre – mindenki a maga útján. Az Árpád
Gimnázium nagyot változott, és ezt minden szereplő másképp élte meg. Aztán
az évtized végén minden megváltozott: a rendszerváltás új, minden eddiginél
nagyobb kihívást jelentett az iskola számára. Lépni kellett, új programot megfogalmazni, új kérdésekre új válaszokat adni.
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68. Egy szocialista tanév
Az 1980-as évekre kikristályosodott az Árpád Gimnázium „reformkori”
tanévmenete, ami alapjait tekintve a rendszerváltás után is változatlan maradt.
Egyes elemei természetesen a rendszerrel együtt változtak – volt, amiért nem
volt kár, de volt, amit visszasírunk még ma is.
A szeptember eleji tanévnyitó ünnepély után rögtön az őszi társadalmi
munka kezdődött. „Öt nap az iparban – öt nap a mezőgazdaságban.” A nagy
hírű szocialista gyáraknál remek tapasztalatokat gyűjthetett mindenki. A gimnazisták nagy többsége itt találkozott először testközelben a „gyárral”, a „termelőmunkával”, a „munkássággal” és más hasonló, tankönyvízű fogalommal.
Hasznos volt ez mindenkinek, akár a feledhetetlen Kőbányai Sörgyárba, akár a
Harisnyagyárba, akár a Patyolathoz került. Tudhattak valamit őseink, amikor
rendszerektől teljesen függetlenül leendő vezetőikkel végigjáratták a vállalat
szamárlétráját... A munka mezőgazdasági része egy újabb remek építőtáborozást jelentett, általában almaszedéssel.
A jól végzett munka tudatával indult hát a tanév. Szeptemberben osztályfőnöki órában zajlott le a megemlékezés a fegyveres erők napjáról, és szeptember
végén volt esedékes a gólyabál is.
Az október a dolgos hétköznapoké volt, hacsak nem jött közbe valamilyen
extra társadalmi munka. Ilyenből többféle is volt, mint például a „6 órát Óbudáért” mozgalom a kerületi KISZ-bizottság szervezésében. Iskolai szintű akcióból sem volt hiány. A legszebb példa erre a több éven át folyamatosan szervezett, mozgássérültek segítését felvállaló program volt. A Marcibányi téri Állami Szociális Leányotthonba jártak diákjaink. Segítettek a tanulásban, vizsgákra
készítettek fel, korrepetáltak, kirándulásokon kísérőként vettek részt. Volt
emellett vöröskeresztes mozgalom tanfolyamokkal, véradással, faliújsággal,
vetélkedőkkel, Úttörőmozgalom segítése a régi iskolákban, valamint eseti akciók az Árpádban – karbantartó munkákkal, nagytakarítással, egyebekkel.
Novemberben a mára „októberi forradalommá” lefokozott Nagy Októberi
Szocialista Forradalom ünnepélye zajlott le. Általában ennek keretében hirdették meg az elsősöknek a Táncos-kupát az előző évi győztesek. Hagyományosan
az ünnepély után került sor az iskolai úszóversenyre a Komjádiban. A hónap az
első szülői értekezletekkel zárult.
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Egy szalagavató és …

egy iskolai klub pillanatai
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December elején a dolgozók gyerekeinek az egyik alsóbb osztály Télapóünnepséget szervezett, majd a hónap végén, a téli szünet előtt az osztályok karácsonyi klubdélutánokat tartottak.
A január az első félév hajrájának hónapja – hacsak nem jön közbe olyan apró gikszer, mint az l986-os szibériai jellegű tél, ami miatt a régi szép időkre
emlékezve szénszünetet rendeltek el! A hónapot az osztályozó konferenciák
zárták – ekkoriban csak az első és negyedik évfolyamokon.
Február legelején mindenki megkapta a félévi értesítőjét, és a félév szimbolikus lezárásaként ezen a napon volt a szalagavató. Délelőtt iskolai szalagtűzéssel (néha a San Marco utcai Úttörőházban), este bállal, többnyire a Műegyetem
éttermében. Síszünet nem lévén, hétfőn már kezdődött is a második félév... A
hónapot újabb szülői értekezlet zárta. Általában még ebben a hónapban lezajlott a „spec.mat.” tagozat felvételije is.
Március ünneplős hónap volt: az elején osztályszintű nőnapi megemlékezéssel, a közepén az Irodalmi Színpad által gondosan előkészített március 15-i
ünnepéllyel, és a végén – természetesen a Tanácsköztársaságra való megemlékezés keretében – az elsősök színpadi bemutatóival az Úttörőházban, a Gombár
Vince Alapítvány díjaiért. Általában márciusban volt a speciális nyelvi tagozat
felvételije is. Ebben a hónapban sportversenyekben sem volt hiány. Az egyes
ünnepekhez kötve rendezték a versenyeket: március 15-én a mezei futóversenyt, március 21-én az iskolai atlétikai versenyt és természetesen ezen a napon, a Tanácsköztársaság tiszteletére a honvédelmi versenyt (benne akadályverseny, lövészet, honvédelmi ismeretek).
Április elején hazánk felszabadulását ünnepeltük az Úttörőházban tartott
ünnepély keretében (a mai fiatalok kedvéért: a hivatalos álláspont szerint 1945.
április 4-én szabadították fel Magyarországot a szovjet csapatok, így ezt a szovjet ütemtervben meghatározott dátumot ünnepeltük a szocializmus évei alatt. A
valóságban április 12-én fejeződött be a németek kiszorítása és a szovjetek bevonulása). Az évtized második felétől ezt követte az iskolanap – ekkor még
csak egynapos rendezvénye. A tavaszi szünet után, a hónap végén szülői fogadóóra és a leendő elsősök szülői értekezlete következett.
Május legelején osztályszintű megemlékezések voltak a munka ünnepe,
majd anyák napja kapcsán, ezután következett az immár hagyományosan nagyszabású ballagási ünnepély – 25 és 50 éve érettségizett meghívottakkal, fáklyákkal, alapítványi díjakkal és természetesen az elmaradhatatlan buzogányos
fináléval. Az érettségi szünetben zajlottak le az osztálykirándulások, majd az új
rend szerinti közös érettségi-felvételi vizsgák.
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Június elején a második és harmadik évfolyamon voltak osztályozó konferenciák. Ekkoriban még szokás volt a hónap elején pedagógusnapi ünnepélyt
tartani, amit általában iskolai klubrendezvény követett délután. Az iskolai tanévet június közepén tanévzáró ünnepély búcsúztatta, ezt követte a bizonyítványosztás. Másnap kezdődött a nyári szünet – a diákok többsége számára az
év csúcspontját jelentő nyári építőtáborral, vagy más osztály-, iskolai, illetve
egyéb szintű táborral, kirándulással.

Május 1-jei felvonulás
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69. Szőlő utca – az „Éjjeli menedékhely”
1983 szeptemberében a második évfolyam tanulóit nagy megtiszteltetés érte: elsőként vonulhattak ki az anyaépületből, megkezdve egyéves száműzetésüket az esti gimnázium épületében, a szomszédos Szőlő utcában. Csak nagyon
halványan él a remény, hogy lesznek olyan árpádosok, akik ezt a fejezetet mint
a múlt homályába vesző, sötét és misztikus történetet fogják olvasni. Félő,
hogy generációk számára ez a jelen zord valósága marad.
A Szőlő utcai épület csak pár lépésre van az Árpád Gimnázium kapujától,
azonban a tényleges távolság fényévnyi. Az épület földszintjén egy zajos tanműhely található, az első emelet az Árpádé – de csak délelőtt. Megtűrt, befogadott bérlők vagyunk, délutánonként az esti gimnázium tartja itt az óráit. Ebből
is következően nem kezelhetjük a tantermeket sajátunkként. Azaz nem szerelhetjük fel az oktatáshoz szükséges eszközökkel, falitérképekkel, tévével, videóval, nem csinosíthatjuk, dekorálhatjuk kedvünk szerint, hogy otthonosabb,
lakhatóbb legyen. Gyakorlatilag adva van néhány csupasz tanterem, ahova a
diákokat le lehet ültetni. Így kell, kellene szakórákat tartani egy éven át, többek
között a speciális tantervű tagozatos osztályoknak... A mini tanári szobában
néhány eszköz elhelyezhető, de ezek biztonsága sem garantált, így értékesebb
felszereléseket nem vihetünk át. A legnagyobb áldás a második emeleten működő „Felnőtt Gimnázium”, a korábbi Dolgozók Gimnáziuma. Ide, az elnevezéssel ellentétben, nem felnőttek, hanem más középiskolákból a legváltozatosabb okokból eltávozott-eltávolított fiatalok járnak. Míg korábban a védőburokban élő gimnazisták számára az „Élettel” való ismerkedés terepe a rövid
gyári munka, a „termelési gyakorlat” volt, addig a 90-es évektől ezt a szerepet a
második emeletre járás vette át. Súlyos élettapasztalatokat gyűjtenek a diákjaink egy év alatt, személyes élményeik alapján tölthetik meg tartalommal a tanult fogalmakat: másság, tolerancia, alkalmazkodás – hogy a durvábbakat ne
említsük... A kialakult helyzetre egyetlen, szomorúan jellemző példa: a folyosón a tanítási órák alatt is kint ülő, felügyeletet ellátó diákőrt az i. sz. 2000.
évben be kellett küldeni az órák idején a terembe – a biztonságát már nem lehetett garantálni! Mindezek mellett az már mellékes momentumnak tűnhet, hogy
büfé csak a másodikon van, ahova érthető módon nem tanácsos a diákjainknak
felmenni. Tiszta Amerika...
A Szőlő utcába való átjárás természetesen az anyaépület életét is felforgatta.
A tanárok és nemritkán az osztályok vándorlása miatt az óraközi szüneteket
tízről tizenöt percre kellett felemelni. Igy a tanítási idő egyre jobban kitolódott,
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ezért az első óra előrejött fél nyolcra! Korábban ez az utálatos „nulladik óra”
kezdési ideje volt, ami csak nagy ritkán, főleg „dupla tesi” esetén fordult elő.
Ráadásul a Szőlő utcában késői órákat - az esti iskola kezdése miatt – nem lehet tartani, így a 7. órára már vissza kell telepíteni a szőlősöket.
A Szőlő utca a tanári munkakörülménynek szempontjából is középkori
helyzetet teremtett. A következő életkép nem a képzelet szüleménye, napi rutin
az árpádos tanárok körében: Kicsöngetnek az Árpádban. Tanárunk befejezi az
órát (reméljük nem íratott dolgozatot, mert akkor máris reménytelen sikerrel
teljesíteni a küldetést...) Kitereli a diákokat a teremből, utolsóként bezárja,
majd átverekszi magát a „nem árpádos földi halandó” számára elképzelhetetlenül túlzsúfolt folyosón. Valahogy eléri a tanárit, lepakol, fölpakol a következő
órára, ami – balsors! – a Szőlő utcában lesz. Ha jó napja van, kint esik-zuhogszakad az eső-hó-jég, vagy ezek keveréke, esetleg csak mínusz tíz fok van, és a
jég a járda felől fenyeget. Felöltözik, fölkapja szerény utazószettjét (könyv,
jegyzetek, tolltartó, esetleg magnó kazettával, egy kis falitérkép, dolgozatfüzetek vagy munkafüzetek – és ezek tetszőleges kombinációja), és útnak ered.
Szednie kell a lábát, hogy átérjen. Ez télen az állandóan jeges járdán életveszélyes, esőben, sárban, hóban pedig egyszerűen csak kellemetlen. Kölcsönösen
kikerülgetik egymást a parkoló autók miatt alig fél méter „széles” járdán a testnevelésórán az épület körül rohangáló diákokkal (tornaterem sincs mindenkinek...), átvág egy útkereszteződésen, és már meg is érkezett. Föl az elsőre, a
tanáriba – ha még nem foglalt a pár négyzetméternyi szabad terület – levetkőzés, lepakolás, esetleg szárítkozás. És indulhat az órára. Az előírt szintidő 15
perc. Ezután tanárunknak 45 perce van a pihenésre, erőt kell gyűjteni a visszaútra. Ja, és közben valami tanórát is kell tartania...
Ezt a flúgos futamot gyakran naponta többször is végig kell játszaniuk a tanároknak – két Szőlő utcai óra négy rohanást jelent. Ebbe természetesen nem
fér bele diákokkal való beszélgetés, osztályfőnöki teendők intézése, kollégákkal, az iskola vezetőivel való megbeszélés, urambocsá evés, vagy az illemhely
meglátogatása.
A diákok helyzete csak annyival jobb, hogy ők kevesebbet ingáznak. De az
eszközigényes szakórákat, legalább hetente egyszer-egyszer illik szaktanteremben tartani, így a Szőlősök is át-átjönnek az anyaépületbe. Ilyenkor természetesen valaki mást kell száműzni, hiszen a termek száma véges. Így hát a Szőlő
utca áldását szinte az összes évfolyam élvezi, minden évben.
Abba pedig belegondolni is rossz, hogy naponta legalább 100 diákunk vándorol a két épület között. Tanítási időben, az iskola törvényben előírt felügyelete alatt – természetesen tanári felügyelet nélkül. Húsz éve balesetmentesen.
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Csak remélni lehet, hogy nem egy tragédia fogja kikényszeríteni az áldatlan
állapot megszüntetését.
Az iskola kettészakításáról hozott döntést kényszer szülte. A GYES 1967-es
bevezetése után a gyermekvállalási kedv örömteli módon megnőtt. A gyerekhullám a 80-as évek elején érte el a középiskolákat, így az Árpádban is egyre
több osztályt kellett indítani. Miközben a gimnázium egyre kisebb helyre szorult az egykori saját épületében, szaktantermeket, tornatermet, udvart volt kénytelen átadni az immáron tulajdonossá előlépett Kandó Főiskolának, a tanulói
létszám egyre csak nőtt. A korábbi három párhuzamos osztály helyett előbb
négy, később már öt indult. A zsúfoltság elviselhetetlen lett, a rendelkezésre
álló tantermek már nem tudtak helyet biztosítani a bontott órák számára. Így
került sor a költöztetésre. 1977-ben a tanulói létszám 372 volt – tíz évvel később már 633!
A kényszerű döntés értelmében a mindenkori második évfolyam költözött
át a Szőlő utcába. A döntés logikusnak tűnt: az elsősök beilleszkedéséhez szükség van az anyaépületre, a két végzős évfolyam fakultációs órái, érettségire,
felvételire való készülése miatt a legkisebb rossz a másodikosok száműzése. Ez
a lépés azonban tragikomikus helyzetet teremtett: Az Árpádba járó diákok saját
évfolyamtársaikon kívül senkit sem ismertek! Ezt a faramuci helyzetet mutatta
be Bertha Franciska 4. c osztályos tanuló (főszerkesztő és grafikus) cikke 1986ban a „Mi újság?” című iskolai lapban:
Már megint a Szőlő utca
(addig ütjük a vasat, amíg el nem törik !)
Suli után edzésre várva csámborgok a folyosón. Más várakozók is akadnak
– ki sakkra, ki matekra stb. Az idő lassan múlik, s hogy ezt ne tegye tovább,
agyoncsapom: beszédbe elegyedve egy vadidegen negyedikessel. (Látszik,
hogy negyedikes, mert a kezében szorongatott füzetre a neve alá oda van írva,
hogy IV. a) Dumálunk erről, arról, aztán egyszer csak megkérdi:
– Ugye, te elsős vagy?
– Elsős ám a nénikéd! Már harmadikba járok.
– Nem mintha úgy néznél ki, mint egy elsős, de még sosem láttalak...
– Szőlő utca – mondom.
– Mi van a Szőlő utcával ?
– Az az oka mindennek. A Szőlő utca miatt nem ismerik egymást az Árpádba járó diákok!
– Hogyhogy?
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– Megmagyarázom. Mi például azért nem találkoztunk még soha, mert
amikor te másodikos lettél, az évfolyammal együtt a Szőlő utcába jártál, akkor
én itt voltam elsős. Aztán én lettem másodikos, és átkerültem a Szőlő utcába,
te pedig ide harmadikosnak...
– Aha, ebben van valami...
– De nemcsak téged nem ismerlek, hanem tulajdonképpen senkit... Figyelj
csak! Az ember bekerül a suliba elsősnek. Akkor az évfolyamán kívül megismer néhány harmadikost, negyedikest, de ezeket többé sosem látja, mert a negyedikesek elballagnak még abban az évben. Amíg az ember másodikos a Szőlő utcában, az a bizonyos harmadikos negyedikes lesz, és elballag, ráadásul az
új elsősökből egy emberfiával sem találkozott az év folyamán. Tudsz követni?
– Eddig még igen.
– Na szóval. Harmadikban visszakerül az ember az Árpádba, és akkor látja
először a két évvel azelőtti Szőlő utcai másodikosokat negyedikesként, mint
most én téged. A Szőlő utcában raboskodó második osztályból (a tavalyi elsősökből) továbbra sem találkozunk egy lélekkel sem. Ellenben felbukkannak az
új elsősök, akikre vetünk egy röpke pillantást, de minek, mert mire ők visszakerülnek harmadikosként ide, mi már elballagtunk. Tehát az ember a saját évfolyamán kívül senkit sem ismer ...
– Ez hihetetlen... Nem létezik, hogy így legyen.
– De nehéz a felfogásod!
– Tudom, én matektagozatos voltam, de átmentem nyelvtagozatra...
– Elmondom még egyszer. Jól figyelj! Elsőben az ember a III. és IV. évfolyammal találkozik, de őket soha többet nem látja. Másodikban senkit sem lát,
mert a Szőlő utcába van száműzve. Harmadikban végre megismerkedik egy-két
negyedikessel, akiket most lát először, plusz búcsúpillantást vethet az elsősökre, mert sosem látja őket viszont. Negyedikben megismerkedik egy vadonatúj
harmadik évfolyammal és az új elsősökkel, akiket szintén nem lát soha többet.
Most már érted?
– Tényleg így van... Ez borzasztó... Tulajdonképpen ez a suli a Szőlő utcai
kitelepítés miatt olyan, mint egy „éjjeli menedékhely”, ahol átmeneti időre öszszeverődnek az emberek, hogy aztán soha többet ne lássák egymást...
– Te mondtad, nem én... De sajnos, ez a helyzet...
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A harc az iskola újraegyesítéséért már a száműzetés első évében megkezdődött. Nem volt olyan árpádos csoport, testület, amelyik ne próbált volna meg
lépni az ügyben: az iskolavezetés, a tanári kar, a diákönkormányzat, a Szülői
Munkaközösség, az Öregdiákok Baráti Köre, majd megalakulása után az Iskolaszék. A kialakult helyzet a Kandónak sem kedvezett, így együtt kerestük a
megoldást, de eredmény így se született. A hivatalba lépő művelődésügyi miniszterek még el sem helyezkedtek a bársonyszékükben, máris kézhez kapták
levelünket, máris bejelentkeztünk személyes meghallgatásra. Ha más tárca élén
bukkant fel egy árpádos öregdiák, őt is rögtön megkerestük. Próbálkoztunk más
szinteken, más fórumokon is: megkerestük a Fővárosi Tanács Művelődési Főosztályát, a KISZ-bizottságot, az MSZMP Központi Bizottságát. A 80-as években közel húsz levélváltásra, egyeztetésre, személyes megbeszélésre került sor.
Többségük támogatta a jogos kérést, de ennél tovább nem ment. De nem mindig volt „baráti hangú” a levelezés. Az iskola 1985. októberében levélben fordult Pál Lénárdhoz, az MSZMP Központi Bizottságának titkárához. A Kossuth-díjas atomfizikus, a Tudományos Akadémia egykori főtitkára válaszában
nem csak azt közölte, hogy a társbérlet anyagi fedezet hiányában nem szüntethető meg, de nyomatékosan kérte az ügyben a nyilvánosság mellőzését! Ennél
világosabb üzenet a Párt vezetőitől ebben az időben nemigen kellett… Ezek
után nem okozott különösebb meglepetést, hogy hasonló tartalmú levelek érkeztek a III. kerületi Tanácstól és a Művelődésügyi Minisztériumtól egyaránt.
Többéves hallgatás után a politikai erjedés időszakában, a Németh-kormány
alatt próbálkozhattunk újra, de Glatz miniszter együttérzésénél tovább most
sem jutottunk. A rendszerváltás az épületért folytatott küzdelemben is új fejezetet nyitott.
A Szőlő utca tehát maradt, így jobb híján mindenki alkalmazkodott hozzá.
A diákoknak ez nem ment nehezen. Mint a legelső száműzött évfolyam egykori
tanulója mondhatom, hamar megtaláltuk az elkülönítés pozitív oldalát. Mivel
magunk voltunk, az évfolyam nagyon összerázódott¸ a gyakran átjáró tanárokkal is közelebbi kapcsolatba kerültünk, ráadásul nem voltunk szem előtt a vezetőség számára, így szabadabbnak is éreztük magunkat. És végül, de nem utolsósorban kész felüdülés volt átjárni az Árpádba. Furcsa kis örömök, de valósak,
bár szívesen lemondana róluk mindenki…
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70. A „spec” iskola
Az 1980-as évek elejére beértek a 70-es években megkezdett újító reformok. A tudatosan tervezett szakmai munka leglátványosabb eredményeként az
Árpád Gimnázium „spec” iskolává vált: megindult a speciális matematika és a
speciális nyelvi tagozat.
A „specmattag.” a gimnázium hagyományos húzó ágazatát emelte minden
eddiginél magasabb szakmai szintre. Az első évtől kezdve csoportbontásban,
magas óraszámban, speciális tanterv szerint folyt a munka. E sorok íróját az a
megtiszteltetés érte, hogy az 1982 őszén indult legelső specmat. osztályba járhatott. Mi tagadás, amolyan „bemelegítő évfolyam” volt a miénk. A 28-as induló létszámból ketten félidőnél a spec. nyelvi osztályba igazoltak át, és volt, akiből elfajzott bölcsész lett. „Határozzuk meg a 3/7 tizedes tört alakjában a tizedesvessző után álló 1982 jegyet!” – szólt a legelső felvételi legelső példája. De
szép volna ma is megoldani… Ha nem is emelkedtünk az utódok színvonalára,
azért szégyenkeznünk sem kell – az úttörő munkát sikeresen elvégeztük. Meg
aztán „igazi matekosok” is voltak köztünk, akik osztálykiránduláson is
KÖMAL-példákat oldottak meg a porban rajzolgatva… A kevésbé elhivatottaknak maradt a foci… De túl az élcelődésen, minden dupla matekóra megrázkódtatása ellenére, bölcsésszé válva is vallom: megérte. Még akkor is, ha ma
már nem tudok deriválni (se).
Az utánunk jövő évfolyamok már a várt – ma már megszokott – eredményeket hozták.
A specmat. folyamatos sikerének a titka talán két alapvető pontba foglalható: egyrészt minél zseniálisabb és kreatívabb tanári szürkeállományt igényel (ez
Mikusi tanár úr vezérletével folyamatosan adva volt és van), másrészt pedig
nem igényel semmi mást. Költséges beruházások, felszerelések, laborok és
szaktantermek nélkül is működik. Ráadásul ez a fajta tudás mindig piacképes
marad. Így aztán szinte nincsenek azok a mostoha körülmények, amelyek között a „specmatos” vonat ne robogna tovább.
A spec. nyelvi osztály esetében már nem ilyen „egyszerű” a helyzet. A 80as évek elején magas óraszámban jól képzett tanároktól nyugati nyelvet tanulni
még nagy dolog volt. A modern felszerelések állandó hiánya már ekkor éreztette hatását (lásd: kibelezett nyelvi laborok…), de a remek tanári gárda sok mindent pótolt. Jöttek is az eredmények. A rendszerváltás azonban a nyelvtanításban is új korszakot nyitott.
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Tantárgyi körkép
Az Árpád Gimnáziumban elindított oktatási reform a 80-as évekre kiforrott
rendszert alkotott. Az iskola három típusú osztályt működtetett: speciális nyelvtagozatot, speciális matematika tagozatot, valamint általános tantervű osztályokat. A beiskolázási hullám növekedésével az induló osztályok számát évről
évre emelni kellett: a két „spec” osztály mellett eleinte kettő, de volt, hogy három általános osztály is indult.
A Szőlő utcai áldásnak köszönhetően a tanítási idő alaposan megnőtt. Az
óraközi szünetek 15 percesek, az ebédszünet 20 perces lett, így nemritkán
„nulladik óra” is bekerült az órarendbe.
A matematika-, fizaka- és nyelvórák döntő többségét csoportbontásban tartották. A mindenki számára négy éven át kötelező orosz mellett a második idegen nyelv a legtöbb esetben az angol és a német volt, de előfordultak francia,
sőt bolgár csoportok is.
A nyelvtagozat tantárgyfelosztása és óraszáma a következő volt:

Magyar
Történelem
Bevezetés a filozófiába
Spec. angol v. német
Orosz
Matematika
Fizika
Technika
Kémia
Biológia
Földrajz
Rajz
Ének
Testnevelés
Osztályfőnöki
HETI ÓRASZÁM

I. a
4
2
8
3
4
2
2
3
1
2
1
32

II. a III. a IV. a
5
4
4
2
3
3
2
6
6
7
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
32
33
32

A nyelvtagozaton a „spec nyelv” az angol és a német volt egy-egy csoportban, heti 6-8 órában. Az oroszt ezek az osztályok is a többivel azonos óraszámban tanulták.
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A matematika tagozat tantárgyfelosztása és óraszáma a következő volt:

Magyar
Történelem
Bevezetés a filozófiába
Orosz
2. nyelv
Matematika
Fizika
Technika
Kémia
Biológia
Földrajz
Rajz
Ének
Testnevelés
Osztályfőnöki
HETI ÓRASZÁM

I. b
4
2
3
3
8
2
2
3
1
2
1
31

II. b III. b IV. b
5
4
4
2
3
3
2
2
3
3
3
6
7
9
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
32
31
31

A matematika tagozaton a matematika órák száma negyedik osztályra elérte
a kilencet (a péntek volt a „kímélő nap” egy matekórával…). Második idegen
nyelvet mindössze két évig tanultak heti 3-3 órában, ezalatt kellett a négyéves
tananyagot elsajátítani… A többi tantárgy óraszáma azonos volt a nyelvtagozatéval.
Az általános tantervű osztályoknál a nyelvi órák rendszere a matekosokéval,
a matematikaórák száma pedig a nyelvtagozatosokéval egyezett meg. Ezeknél
az osztályoknál a speciális jelleget a harmadik és negyedik évfolyamon zajló
fakultációs órák adták. Harmadikban 6, negyedikben 7 óra kötelező fakultációs
órát kellett választaniuk a diákoknak. A harmadikosok nyolc tantárgy közül
választhattak hármat, különböző csoportosítások szerint. A végzősök privilégiuma volt a heti ötórás számítástechnika fakultáció. Mindezeken túl a „szabad
sávban” további matek- és fizikaórákat vehettek fel a telhetetlen diákok… Így a
matematika felvételire készülőknek akár 7 matekórájuk is lehetett (de a maximálisan begyűjthető 6 fizikaóra sem kutya…).

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

338

1980–1989 A Janus-arcú évtized

Az általános tantervű osztályok tantárgyfelosztása és óraszáma így alakult:
I.
II. III. IV.
4
5
4
4
Magyar
2
2
3
3
Történelem
2
Bevezetés a filozófiába
3
2
3
3
Orosz
3
3
2. nyelv
4
3
3
3
Matematika
2
2
3
2
Fizika
2
2
Technika
2
2
2
Kémia
2
2
2
Biológia
3
2
Földrajz
1
1
1
Rajz
1
1
1
Ének
2
3
2
3
Testnevelés
1
1
1
1
Osztályfőnöki
FAKULTÁCIÓ
6
7
Kötelező sáv
Heti 2-2 órában választható tárgyak:
matek, fizika,
magyar, történelem,
angol, német (IV. osztályban: 3 óra),
földrajz, biológia, kémia,
számítástechnika (csak IV. osztályban: 5 óra)
HETI ÓRASZÁM
30 31 31 30
FAKULTÁCIÓ
2
2
Szabad sáv
Heti 2-2 órában választható tárgyak:
matematika, fizika
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71. Tanórák után – diákélet
Az 1980-as években a tudatos reformpolitika messze nem csak a tanulmányi-tantárgyi munkában hozott látványos előrelépést. A diákélet is megújult,
régen nem tapasztalt sokszínűségével mindenki számára biztosítani tudott valamilyen vonzó programot. A korabeli diákélet legfőbb erénye a sokszínűség
volt: szakmai-tudományos, ismeretterjesztő, szórakoztató, társadalmi és sportrendezvények egyaránt várták az érdeklődőket. Évente 20-25 különböző típusú,
rendszeres elfoglaltságot biztosító délutáni program közül válogathatott mindenki! Csak szakkörből több mint egy tucat működött évente (például a 81/82es tanévben: magyar, történelem, angol, orosz, kétféle német, matematika, biológia, irodalmi színpad, iskolaújság, iskolarádió, énekkar, fotó, sakk és vöröskereszt – ez 15!). Emellett ott volt a Klub, a legváltozatosabb programokkal, a
különböző diákkörök (kerékpáros, önképző, öndekor, gitárkör stb.), diáksportkör 9 szakágban (kosárlabda, röplabda, kézilabda, foci, úszás, sakk, asztalitenisz, természetjárás, atlétika), a legkülönbözőbb patronálási munkák (mozgássérültektől az időseken át az óvodásokig, úttörőkig), a külföldi kapcsolatokat
építgető UNESCO-munka, vagy akár a KISZ is.
Irigylésre méltó szellemi pezsgés korszaka volt ez, de igazságtalanok lennénk, ha ezt 20 évvel később számon kérnénk, elvárnánk. A tanárok ekkor még
nem rohantak második, harmadik műszakban pénzt keresni – volt, aki szervezzen, lebonyolítson. És volt kinek: a diákok sem rohantak az utolsó óra végeztével nyelviskolába, magántanárhoz, a számítógéphez, a videóhoz, és a tévé sem
jelentett konkurenciát a maga két páratlan színvonalú csatornájával (külföldi
adóként fogható volt a cseh és az orosz adás…) Így aztán tanár is, diák is maradhatott és maradt is az iskolában. Az iskola polgárai ismerték egymást, volt
idejük egymásra figyelni, beszélgetni, olvasni, közösen alkotni. Jól érezni magukat együtt, az iskolában.
Ennek a virágzó közösségi életnek mindezeken túl kézzelfogható eredményei is voltak: a kerületi, fővárosi és országos kulturális, valamint tanulmányi
sikerek alapját is ez adta, hiszen volt kerete a tehetségek felfedezésének és
gondozásának.
A diákélet középpontjában természetesen ekkoriban is a Klub állt. Általában kéthetente, péntekenként délután négytől este kilencig tartottak a programok. A Klub vezetője a kifogyhatatlan energiával szervező Csortos Csaba tanár
úr volt, vezetésével a 85/86-os évben a Kiváló Ifjúsági Klub címet is elnyertük.
A 70-es évekhez hasonlóan ebben az évtizedben is fantasztikus vendégeket
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vonultatott föl a Klub rendezvényein: az 1980-as szalagavatón fellépett az
LGT, sportoló hírességeink közül itt járt az olimpiai bajnok Növényi Norbert,
az Aranycsapatból Grosics Gyula. E sorok írójának egyik legnagyobb élménye
volt, hogy együtt focizhatott Puskás Öcsivel az udvaron, 1986-ban. De itt járt a
Fradi focicsapata is Nyilasival és Novák Dezső edzővel, valamint a sztárriporterek közül Szepesi György és Novotny Zoltán.
Művészekben sem volt hiány: jött Boncz Géza, Kalocsay Miklós és természetesen Sinkovits Imre, a zenész Berki Tamás, de vendégünk volt Grétsy
László, aki nyelvi játékot is vezetett, Tellér Gyula (úgy is mint öregdiák), de
még a Magyarok Világszövetségének elnöke is. A külsős vendégek fellépései
mellett roppant népszerűek voltak az iskola tanárainak előadásai is. Így Csaba
György asztrológiai, csillagászati előadásai, vagy dr. Berend Mihály előadása a
krimiírás rejtelmeiről.
Az ismeretterjesztő programok lebonyolítását a TIT és a Fővárosi Tanács is
segítette, így egyetlen évben a Budapesti József Attila Szabadegyetem 14 előadást tartott a magyar és a világirodalomból, de volt kilenc politikai, négy filozófiai, sőt három szexuális felvilágosító előadás is, továbbá nyolc este „Gondolkozz logikusan” címmel kártyatrükkökkel, gyufajátékokkal és más agyat
tornáztató feladvánnyal. Az irigylésre méltóan változatos programokra egyetlen
jellemző példa is elég: 1982. február 19-én csak az ismeretterjesztés témakörben az alábbi műsorszámok közül választhattak az érdeklődők: 16 órától „A
visszájára fordított valóság művészete: Karinthy Frigyes” – a Szabadegyetem
előadása, vagy „A magyar ifjúsági szövetség nemzetközi kapcsolatai” – politikai előadás. 17 órától „ A szerelem testi bizonyítékai a serdüléstől a házasságig” című szexuális felvilágosító előadás.
Mindezek mellett a Klub programján rendszeresen találkozhattak az érdeklődők a különféle vetélkedőkkel, zenei programokkal (mint például jazztörténeti sorozattal), filmvetítésekkel (videó híján ekkoriban a FŐMO vetítőszolgálatán keresztül). Működött alkotóműhely az amatőr kulturális munkát végző tanulók felkarolására, és természetesen mindig volt teaház, táncház no és persze
disco.
Ráadásul a Klub vállalta az alkalmi rendezvények szervezését is – mint a
szalagavató vagy a farsang, továbbá biztosította az iskolarádió és az iskolaújság
működését. Az iskolarádió 1979. február 18-án kezdte meg munkáját, létrehozásában négy tanuló játszott főszerepet. Cseh Zsolt, Gyöngyösi András, Kézdy
Gábor és Kovacsics István. Péntekenként sugározták adásaikat, ami akkoriban
komplett műsorok szerkesztését és lejátszását jelentette. Az iskolaújság kez-
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detben Mizujs?, majd Mi újság? néven működött, sőt egy külön Szőlő utcai lap
is megjelent Smirgli címmel.
Mindezek után szinte természetes, hogy a pezsgő diákélet nem maradt kizárólag az iskola falain belül – területi, fővárosi és országos szinten is rendszeresen képviselte magát az Árpád Gimnázium, többnyire szép sikerrel. Ilyen terület volt a népzene és a néptánc. Szinte nem volt olyan év, hogy diákjaink ne
nyertek volna valamilyen díjat. Hol néptánccsoportunk nyert egyhetes
balatonszemesi táborozást, hol a népzenészek nyertek 3. díjat budapesti fesztiválon, hol szólistáinkat díjazták. Az Irodalmi Színpad a nagy sikerű iskolai
bemutatók mellett – ilyen volt Anna Frank naplójának saját színpadi átdolgozása – minden évben egy sor külső fellépéssel öregbítették a gimnázium hírnevét,
így 1988-ban a Diákszínpadok Fesztiválján Csokonai Dorottyájával a zsűri
dicséretét nyerték el.
A legnagyobb megmérettetést az Országos Diák Napok jelentették, ahol
többször is fényesen szerepeltünk: 1985-ben 24 produkcióval indultunk, és 18
érmet nyertünk. Ezek között 4 aranydiploma is volt: a kamarakórus, az énekkar, a 2. c népi zenekara, valamint Jancza Ákos szólóhangszeres produkciója.
1986-ban egy egészen különleges versenyen vett részt az Árpád: a KISZ
Budapesti Bizottsága középiskolák közötti páros vetélkedőket szervezett. Iskolánk ellenfele a Berzsenyi Gimnázium volt. A Petőfi Csarnokot megtöltötte a
két iskola, a verseny kulturális, játékos és sportfeladatokat egyaránt jelentett.
Az ellenfél névadójának bemutatásától a lábteniszig sokféle megpróbáltatás
várt az iskolákra. Végül, legnagyobb büszkeségünkre, legyőztük a berzsenyiseket! A remek kezdeményezést sajnos nem követte folytatás.
Az árpádos diákélet egyik legnépszerűbb és legsikeresebb fejezete, hagyományosan, a sport. Így volt ez már a húszas években, és így volt ez a 80-as
években is. A sanyarú körülmények ellenére virágzott a sportélet, a házibajnokságoknak igazi rangja volt, a fővárosi és országos versenyeken pedig rendre az
élmezőnybe tartoztunk. Az évtized közepén a Nagy Változások a diáksportkört
is utolérték: Hajdu Gyula tanár úr távozott, helyét a fiatal öregdiák, Tallár Tamás vette át. Megújult a sportkör, új színe a kék-fehér lett, sok év után újra
tartottak sportköri közgyűlést, megalakult kilenc szakág (kosárlabda, röplabda,
kézilabda, labdarúgás, úszás, sakk, asztalitenisz természetjárás és atlétika). Az
eredményességet ez kevéssé befolyásolta – hiszen eredmények addig is szép
számban voltak. A sikerek mögött, a lelkes testnevelők mellett, ott álltak az
egyes területeket felkaroló, edző és szervező nem testnevelő szakos kollégák is.
Így a röplabda sikerek kovácsa, Csortos Csaba kémia–biológia szakos tanár
volt, a sakkcsapatot Mikusi Imre matematikatanár gardírozta, a természetjárók
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élén Kovács Emil matematika–fizika–technika szakos kolléga állt, a túrakerékpárosokat Csorba László biológia–kémia szakos tanár vezette, a síelőket Szlávik Tünde magyar–könyvtárszakos tanárnő patronálta. Még jazzbalett csapat is
volt egy öregdiák joghallgató, Andányi-Bíró Mariann vezetésével. A testnevelők a kosárlabdázókat vezették, a többi sportágban öntevékeny munka folyt.
A 80-as évek egyik fő sikersportága a női röplabda volt. Csortos tanár úr az
Árpád és a Vasas női szakosztálya közötti kapocsként egyengette a csapat útját.
A lányok közül többen már gimnazistaként bekerültek a különböző korosztályos válogatottakba, sőt néhányan felnőtt válogatottak is lettek! Nem csoda
hát, hogy a lányok éveken keresztül nyerték a legrangosabb versenyeket, mint
az Országos Középiskolai Kupaversenyt 86/87-ben.
Sakkozóink Mikusi tanár úr vezérletével szinte minden évben megnyerték a
budapesti bajnokságot, gyakran a fiúk és a lányok ugyanabban az évben, sőt a
Diákolimpia országos döntőjében is rendszeresen dobogós helyen végeztek.
Pedig ekkoriban még az igazi „nemzetközi hírű nagyágyúk” nem is jártak az
Árpádba, „csak” egyszerű középiskolásokkal értük el a sikereket. Így is volt
közöttük, aki nemzetközi utánpótlásversenyen 3. helyet tudott elérni (Csató
Eszter, 1989), más (Péter Ambrus, 1987) országos serdülő bajnok lett. Virágzó
sakkéletünkről a Sakkélet című havilap is beszámolt, továbbá 1986-ban az iskolanapokon Bilek István nemzetközi nagymester adott szimultánt.
Hagyományosan eredményes kosárlabda-szakosztályunk nagyot erősödött
Tallár tanár úr érkezésével.
Kispályás fociban a legnagyobb sikereket a speciális matematika tagozatos
iskolák bajnokságán értük el. A 80-as években uraltuk a mezőnyt; szinte nem
volt év, hogy serdülő- vagy ificsapatunk ne bajnokként térjen haza!
Ebben az évtizedben virágzott a tájfutószakosztály: a budapesti bajnokságon rendszeresen nyertük az aranyérmeket, hol női, hol férfi egyéniben, hol a
csapattal.
Úszásban – a szép hagyományokat követve – országos bajnoki érmeket
nyertünk, asztaliteniszben pedig budapesti döntőig jutottunk.
A versenyeken túl komoly munkát végeztek a természetjárók, a síelők
(rendszeresen erdélyi sítúrát szerveztek) és a jazzbalettosok is.
A kevésbé reflektorfényben lévő sportágak közül fontos kiemelni a tollaslabdát, melyben diákolimpiai bajnokot ünnepelhettünk Csikós Éva személyében (ő és osztálytársa Szalai Gyula felnőtt szinten is országos bajnokságig, válogatottságig jutott!).
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72. Tanév után – táborról táborra
A tanév vége a többség számára tényleg csak a „tan-év” végét jelentette az
Árpádban. A nyári vakáció időszaka telis-tele volt jobbnál jobb programokkal –
táborokkal, túrákkal belföldön és külföldön egyaránt. Ezek többsége egyben
szakmai programot – ismeretszerzést, versenyekre adatgyűjtést, nyelvgyakorlást – is jelentett. Tíz év táborait felsorolni nehéz lenne, ezért most csak egyetlen év kínálatát mutatjuk be: az 1986/87-es tanév 4-4 komolyabb külföldi és
belföldi programot biztosított!
Paimio – „az UNESCO-kapcsolat”
Az Árpád Gimnázium 1981 óta úgynevezett „UNESCO-asszociált iskola”,
ami a külföldi kapcsolatok építésében a 80-as években nagy előnyökkel járt.
Tevékenységét a Magyar UNESCO Bizottság irányítja és ellenőrzi, az iskolán
belüli munkáért egy megbízott tanár a felelős. Az osztályok is választanak
UNESCO-felelőst, majd iskolai UNESCO-diáktitkárt is, aki a Diáktanácsnak
tagja.
A 80-as években az iskolában valóban élénk UNESCO-munka folyt. Az
osztályfőnöki óráknak rendszeresen témája volt az ENSZ és szakosított szerveinek (UNESCO, UNICEF stb.) munkája, a világgazdaság aktuális kérdései.
Iskolai szinten pedig mindez már idegen nyelven zajlott: volt faliújság, klub,
diáklevelezés, UNESCO-kiadványok fordítása, külföldi delegációk fogadása. A
legnagyobb hangsúlyt a környezetvédelem, műemlékvédelem, a néprajz és a
helytörténet kérdéseire fektették.
1985-ben vettük fel a kapcsolatot finn testvériskolánkkal, majd fakultatív
finn nyelvoktatás indult, valamint szakkör 20 tanuló és 3 tanár részvételével.
Megkezdődött a kölcsönös látogatások előkészítése; a munka oroszlánrészét
Zsigovits Gabriella angol–történelem szakos, UNESCO-felelős tanár vállalta
magára. Először a finn diákok érkeztek Magyarországra, s még a 85/86-os tanév folyamán tíz napot töltöttek itt árpádos családoknál elhelyezve.
A viszontlátogatással, illetve a „finn üggyel” kapcsolatos gondolatait Németh Antónia 4. d osztályos tanuló a „Mi újság” 1986 októberi számában osztotta meg az olvasókkal:
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„Finnország területe 337 032 négyzetkilométer, lakóinak száma közel ötmillió. Sokan »az ezer tó országának nevezik, 55-60 000 tava miatt.
Nekünk húszunknak, s kísérő tanárainknak most már sokkal többet jelent
Finnország, mint a földrajztankönyv néhány száraz mondata. De vajon nem
jelenthetne többet az iskola minden diákjának és tanári karának is?
Az elmúlt tanév áprilisában sok jelentkező közül az iskola vezetősége kiválasztotta azt a húsz diákot, akik az iskolánkba érkező finn testvériskola tanulóit
otthonukban vendégül láthatták, őket Budapesten kalauzolhatták, majd a látogatást viszonozták Finnországban.
Sajnálom, hogy utazásunkról nem tudok vidám úti beszámolót írni, pedig az
sem lenne nehéz, annyi csodálatos élmény után. Mégis azt hiszem, szükség van
a tanulságok levonására, hogy a következő »generáció« finn-ügye már tényleg
az egész Árpád ügye legyen.
Következzék hát az utazás! Repülővel utaztunk Moszkváig, ahol két órát
töltöttünk. Ennyi idő elég volt számunkra, hogy magunkba szívhassuk a város
levegőjét, megmerítkezzünk a magyar ember számára sajátos atmoszférában.
A méretek, az illatok, az öltözködés, az árukínálat, az emberek közvetlensége
egész más világot tárt elénk, mint amit eddig ismertünk. Egész életre szóló élmény volt Moszkva.
Egy éjszakán és egy délelőttön át tartó vonatozás után jutottunk el Helsinkibe. Itt gulyáslevessel fogadott Kaija, aki finnre tanított minket itthon. A magyar lektorhölgy pedig a várost mutatta meg nekünk, s elszállásolt saját lakásában. Mindketten olyan természetességgel és szeretettel, amitől a szívünk is
megmelegedett.
Másnap délután érkeztünk meg Paimióba, ahol testvériskolánk található. Az
állomáson finn barátaink fogadtak, élükön Olavi igazgatóval, kezükben finn és
magyar zászlókkal. Hétfőn iskolába mentünk mi is, ahol mindegyikünk kapott
egy vagy két kísérő diákot, akikkel a napot töltötte. S így volt ez másnap és
harmadnap is, ezért közel száz finn diák került kapcsolatba a magyar vendégekkel. Ebből adódóan a finn iskolában közüggyé vált a vendégség. A különböző órákra bármikor bemehettünk, minden tanár váltott velünk néhány szót, s
mi is kaptunk segédeszközöket az órán való közreműködéshez. Kedves és érdekes figyelmesség volt az is, hogy az iskola aulájában Magyarországról szóló
kiállítást rendeztek, az innen májusban vitt emléktárgyak, könyvek, prospektusok segítségével.
Az iskolán kívül láttuk még a közeli kórházat, amit a leghíresebb finn építész, Abar Aalto tervezett; Turkut, Finnország harmadik legnagyobb városát; az
SLM elektronikai gyárat és még nagyon sok mindent, természetesen diák kísé-
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rőinkkel együtt. Esténként vendéglátóink különböző, hol erdőben levő, hol tengerparti faházakat béreltek ki, ahol együtt játszottunk, énekeltünk, s megismertük a finn konyha specialitásait, és persze a szaunázás örömeit és gyötrelmeit.
Ilyenkor »egyedül« voltunk, felnőtt felügyelet nélkül, s mégis mindenki tudta,
mikor kell abbahagyni a mulatságot (ahol szeszes ital említésre sem került), s a
házat úgy visszaadni, ahogyan kaptuk: tökéletes rendben, kiporszívózva. Ezekből is látszott, hogy a finn gyerekek sokkal felnőttebbek, mint mi. Hogy miért?
Talán azért, mert őket már tízéves koruktól felelős embernek tekintik, s így
azzá is válnak.
Még rengeteg dolgot megemlíthetnék, amelyből kitűnik, hogy a paimiói iskola tud vendégeket fogadni mindenféle ceremónia nélkül, megadva mindazt,
ami egy ilyen kapcsolatban kívánható, sőt még ennél sokkal többet. S nemcsak
minket, de kísérő tanárainkat is kézről kézre adták, elhalmozták őket szeretetükkel, figyelmességükkel. Jó lenne tudni, így volt-e ez az ő tanáraikkal Budapesten.
S itt kell visszatérnem a kapcsolat elejére, az ő budapesti látogatásukra, ennek előzményeire.
A magyar csoportba azok kerültek be, akik tettek valamit a finn kapcsolat
érdekében, látogatták a finn szakkört, filmet készíttettek az iskoláról. Ettől
kezdve, s talán nem egyedül én érzem így, az iskola, az iskolatársak úgy kezelték ezt a kölcsönös látogatást, mint a kiválasztott húsz gyerek magánügyét.
Lehet persze, hogy a tanári kar mindent elkövetett, hogy az UNESCOkapcsolat színvonalasan jöjjön létre, de ebből mi csak vezető tanárunk minden
akadályt leküzdő erőfeszítéseit érzékeltük. Érthető azoknak a szomorúsága,
akik most nem juthattak ki Finnországba, de az egész iskola nem mehetett.
Talán ha a szervezést, lebonyolítást sokak kötelességüknek érzik, s egy kicsit
mindenki vendégfogadóvá válik, akkor a feladatokkal együtt az örömet is meg
lehetett volna osztani.
De remélem, két év múlva ennek az újságnak a hasábjain egy vérbeli, jókedvű úti beszámoló jelenik majd meg a finnországi utazásról, s minden diák
úgy fogja olvasni, mint a saját ügyét.”
Sajnos nem így történt. Még egy kölcsönös látogatás után a kapcsolat finn
testvéreinkkel hosszú évekre megszakadt. (De nem végleg, hiszen az évezred
legvégére sikerült felújítani az elveszettnek hitt kapcsolatot – újra jöttek finn
diákok, és újra utaztak a mieink.)
A 80-as évek végére a partneriskola megváltozott: Finnország helyett az új
úti cél a németországi Darmstadt lett.
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Az UNESCO-munka is kitartott még egy darabig… 1989-ben még 25.000,–
Ft. értékben adtak el UNICEF-levelezőlapokat az iskolában; részt vettünk a „Ki
tud többet Indiáról?” versenyen; külföldi csoportokat fogadtunk Svájcból, Dániából, az NSZK-ból; meglátogatott minket a Nemzetközi Tanárkonferencia
tízfős delegációja.
A rendszerváltást követő években az UNESCO-asszociáltságunk elfelejtődött – de a külföldi kapcsolatok megmaradtak!
Építőtábor az NDK-ban
A 80-as években a nyári szünet a németesek egy részének az NDK-s építőtáborral kezdődött. Kapálás, eperszedés, nyelvgyakorlás és nagy buli. Erről szól
Freisleben Éva és Gábor Judit 2. a osztályos tanulók korabeli, 1987-es beszámolója az Évkönyvből:
„Boldogan és frissen szálltunk fel a vonatra. Vége a sulinak, itt a szünet…
Alig 20 óra múlva fáradtan, elgyötörten érkeztünk meg Plessowba. Minek
is jöttünk ide? Dolgozni? Na ne, ez rossz vicc! Hát nem elég, hogy eddig hajtottunk a suliban, most sem pihenhetjük ki magunkat!
De nem volt idő a reklamálásra, ki kellett csomagolni, és megkaptuk csábos
kabátunkat. Az »egyenruhához« egy pár csizma is tartozott, mely általában
csak 3-4 számmal tért el a megfelelő mérettől. Kis pihenés után, könnyelműen
nem gondolva a másnapi munkára, egyesek focizni mentek, mások tekéztek
vagy pingpongoztak.
Reggel 5 óra. Valaki dörömböl az ajtón, és kiabál. Valahonnan ismerős ez a
hang, mintha az iskolában hallottam volna már...! De én aludni akarok! Itt körülöttem mindenki kóvályog és motyog. Lehet, hogy nem álmodom, most tényleg dolgozni kell menni? Mindenki álmosan öltözködik, keresgéli a ruháit.
Egyesek az ajtó elől ellopott csizmájuk helyett szereznek be egy másikat. A
fogmosásra csak igen kevés embernek jut ideje. A reggelire mindössze 15 perc
van, óriási verekedés a zsömlékért, felvágottakért! A »lószállítón« ( = az ÉTos diákokat szállító teherautó) mindenki egyhangúan rázkódik, és már csak
valami csodára vár. Az első két héten szinte alig dolgoztunk. Esőben ugyanis
nem küldtek ki minket kapálni.
Délutánonként bementünk Werderbe vagy Potsdamba. Sok közös programot szerveztek. Jártunk Berlinben, Lipcsében, Brandenburgban, Rostockban,
Potsdamban, Warnemündében és természetesen Werderben. Warnemündében
néhányan fürödtek a hideg Keleti-tengerben. Ez nagy élmény volt. Amikor a
városokat jártuk, mindenki megtekintette a helyi látnivalókat, sétált és bevásá-
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rolt. Mindennap sok program közül választhattunk: sportolhattunk (volt foci,
pingpong, röplabda, tollaslabda, kugli és sakk), drukkolhattunk a fiúknak a
focimeccseken (amelyeket sokszor megnyertek), vagy esetleg lengyel barátainkkal veszekedhettünk. Sajnos gyakran volt velük egy kis nézeteltérésünk, a
tábor többi lakójával jóban voltunk.
Az utolsó héten megjött a várva várt jó idő. Bár így mindennap dolgoznunk
kellett, mégsem kapáltunk, mert addigra szerencsére beérett az eper. Nem elég,
hogy görnyedeznünk kellett, még a hátunk is leégett. Ilyenkor jólesett a locsoló
hűs vize alá állni. Esténként sokan a hátukat borogatták. A »hőségben« végre
fürödhettünk a tábor közelében levő tóban. Az utolsó napokban éjszaka is megfürödhettünk. A harmadik héten kezdtük magunkat igazán jól érezni, és elborzadtunk, ha arra gondoltunk, hogy újból húszórás út vár ránk.
Az utazás napján a »lószállító« vitt Berlinbe. Mivel a vonat csak este 11kor indult, mindenki azt csinált egész nap, amit akart: néhányan még egyszer
elmentek a Pergamon Múzeumba, elvegyültek a 750. évét ünneplő város tömegében, vagy a csodálatos sportcentrumban voltak. Este 9-kor már mindenki
fáradtan üldögélt a csomagjain. A vonaton szerencsére tudtunk aludni, mert
couchette-jegyünk volt. Háromórás késéssel érkeztünk a Keleti pályaudvarra,
ahol aggódó szüleink karjaiba vetettük magunkat.
Senki sem tudta, örüljön-e, hogy itthon van, vagy szomorkodjék, mert el
kell válni a többiektől.”
Tengerszemközt a Pirinnel
A biológusok a 80-as években rendszeresen nyári hegyi túrára mentek, ahol
a következő évi tanulmányi versenyekhez is remek „alapanyagokat” tudtak
gyűjteni. 1987 júliusában Bulgáriába indultak, hogy egy kevéssé ismert délnyugati tájat fedezzenek fel – Pirint.
Gerdai Csaba számolt be az útról a „Mi újság” olvasóinak:
„x–n. nap:
A biológiatanárunk – ő lesz a csoportvezető – bejelenti: eldőlt a kérdés, az
idén a Pirinbe megyünk.
Elő az irodalmat!
»A hegység teljes területe 1210 km² , a legmagasabb csúcsa, a Vihren 2912
méteres.« – »Röghegység: hatalmas felboltozódás, amelyet metamorf kőzetek
alkotnak.« – »Magas részeit az év nagyobb részében felhő és köd borítja.« –
»A tűlevelű fás növényzet az uralkodó.« – »Havasi rétjein nyáron juhot legeltetnek.« – »Meglehetősen nehezen járható.«
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Szóval: alaposan fel kell kötni a hátizsákot…
x–3. nap:
Seregszemle Ferihegy 2-n: a csoportvezetőnk, hat lány, tíz fiú… és ahány
ember, annyi útlevél, repülőjegy, vonatjegy – meg annyi hátizsák. A legkönynyebb egy dekával sem több 24 kilónál. Bennük a szalámitól kezdve a hidegtől
védő mentőfóliáig minden, amire csak szükség lehet.
Felszállunk. Egy órácskáig kilencezerről nézzük a világot. Szófiát sűrű felhő borítja. Szürke a délután.
x–2. nap:
Vonattal Banszkóba. Ott »romantikus« az éjszaka: egy autóbuszpályaudvar padjain alszunk valamicskét.
x–1. nap:
Autóbusszal tovább (lám, előnye is van a kényelmetlen szálláshelynek: nem
kell sokat gyalogolni, hogy beszállhassunk). Szerpentin. Gyönyörű fenyők. A
végállomás 1750 méteren.
Innen már csak egy ugrás – plusz 210 méter – a Vihren hizsa.
A hizsa olyan turistaház, amely akkor is köteles befogadni az arra vetődőt,
ha már nincs szabad fekvőhelye. A szigorú szabálynak kemény oka van: egy
házon kívül töltött éjszakát még nyáron sem él túl mindenki. Annak a magyar
turistának, akivel ott találkoztunk, nagy szerencséje volt: megcsúszott a
Koncseto-gerincen, de mielőtt megfagyott volna a szakadékban, megtalálták a
hegyi mentők, és behozták a hizsába.
Mi két padlásszobát kapunk (fölegyenesedni egyikben sem lehet). És tizenheten összesen kilenc matracot. De hát sok jó árpádos kis helyen is elfér – ha
muszáj.
x. nap (július 4.):
A Pirin és a túránk csúcsa a Vihren. A neve állítólag azt jelenti, hogy »viharos«. Reggel még nem akarjuk elhinni, hiszen hét ágra süt a Nap. De mire felérünk, erős szél támad, és rákezd a havas eső is. Mégis jó a szómagyarázat!
Most értjük meg, hogy június végéig miért nem szabad errefelé szakképzett
vezető nélkül sétafikálni.... Legalábbis embernek veszélyes a dolog. Mert a
havasi csókák szemmel láthatólag élvezik az éles szelet. Valóságos légi akrobaták.
Pedig a »cirkusz« nem is itt van, hanem lejjebb. Így hívják azt a völgyet,
amelyet a firn, a napsugártól fel-felolvadó, majd újra meg újra összefagyó
szemcsés hó mélyített arénaszerűvé az évezredek folyamán.
És még valami: ha valaki arra jár, és kíváncsi, hogy ki rakta ki kőből a
hegyoldalon az ÁRPÁD feliratot, ne keresse tovább a feleletet. Mi voltunk.
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Lefelé nem „zsebből” eszünk. A Banderica nevű hizsában megkóstoljuk a
kiszelo mlekót, a bolgárok (egyik) nemzeti eledelének számító joghurtfélét.
x+1. nap:
A környék növényeivel ismerkedünk. Ilyen magasan gyorsan váltják egymást a fajok: 1800 méternél kezdődik a jegenyefenyők világa, utána a luc, majd
a fekete balkánfenyő következik. Följebb, 2200 méter után már csak a törpefenyők dacolnak a széllel meg a hideggel. Mellettük más letörpült fajok nyomorognak: korcs, borókák, girbegurba füzek.
De a virágok még a megszokottak: sáfrány, harangláb, zergevirág, sugárkankalin. Az ő »törpülésük« csak följebb következik be. És akkor sem az
egész virág lesz kisebb, hanem csak a szár és a levél. A rovarcsalogató, napsugárgyűjtő szirmok megőrzik eredeti nagyságukat.
Lefelé jövet egy tárnicsmezőn megnézhetjük, milyen is az igazi enciánkék.
A tárnics latin neve: Gentiana. Innen a magyar elnevezés is.
Aztán – mondhatnánk: stílszerűen – felszisszenünk: keresztes viperák!
Ahol sütkérezni lehet, néha megjelennek. A fenyőöv felső határán egy balkáni
ritkasággal, homoki viperával találkozunk. Ember is, állat is túléli.
x+2. nap:
Néhányan a Koncsetóval próbálkozunk.
Koncseto – magyarul: Lovacska. Azt mondják, azért nevezik így, mert valamikor csak úgy lehetett végigmenni rajta, ha a vállalkozó lovagló ülésben,
tízcentinként tornázta magát följebb és följebb. Hát… nem akármilyen jószág!
Az egyik oldala 600, a másik meg 800 méteres, meredek lejtő. Nyereg meg
sehol…
De azért boldogulunk. A kifeszített láncba kapaszkodva gyalog megyünk
végig »paripánk« hátán. Szó sincs lovagló ülésről… nagyobb gond, hogy előbb
föl kellett mászni a
2908 méteres Kutelóra. De megéri! A Koncseto fantasztikus! Az egyik oldalán vakít a Nap, a másikon tejfölszerű a köd (lehet, persze, hogy errefelé a
ködöt »kiszelo mlekó« sűrűségűnek mondják).
x+3. nap:
Amíg a hizsában szedelődzködünk, remek az idő. Amint elindulunk, jégeső
szakad ránk: tíz perc és egymillió borsónyi jégdarab. Aztán ismét a vakító ragyogás.
És elérkezünk a világ legnagyobb cukrászdájába. Afféle »félönkiszolgáló«.
A recept: végy néhány kanálnyi firnt (van elég, a végét is alig látni a rengeteg
hónak), keverd össze a magaddal hozott sűrített tejjel, és ízlésed szerint valamilyen dzsemmel. A termék első osztályú!
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Tengerszemek között járunk. Kristálytiszta vizükben pisztrángok ficánkolnak.
Estére érünk a Demianica hizsába. A »konyhában« tea meg leves fő, a
mennyezetről száradó turistaholmik lógnak, a hosszú asztalnál soknyelvű társasággal klubozunk. Aztán gyorsan lefekszünk: holnap hosszú út vár ránk.
x+4. nap:
A hosszú útból semmi sem lesz. Szakadó eső ver vissza az ajtóból.
x+5. nap:
A csoport nagyobbik fele korán elindul. Néhányunknak maradni kell. Várjuk a kenyeret (a hizsának nincs sem sütődéje, sem szupermarketje, csak a legeslegfontosabb cikkeket hozzák föl a »civilizált« világból).
Késő délután iramodunk a többiek után. A késésért egy zergecsapat látványa kárpótol. Közelről néznek bennünket gombszemükkel, aztán elképesztő
ugrásokkal tűnnek el a sziklák között.
Majdnem 2500 méteren vagyunk, közel már a legmagasabb pirini turistaház, a Tevno ozero. A hizsát a közeli tengerszemről nevezik így.
x+6. nap:
Azt tesszük, amit a Kamenica-csúcs: nézzük magunkat a tengerszem tükrében. Aztán mosakodással próbálkozunk – de szörnyen hideg a víz! Nagyon
igaza van a Kamenicának: ő sohasem fürdik a dermesztő »medencében«.
És itt a búcsú. Lefelé indulunk. A hizsa harangszavát még jó ideig halljuk a
közben leereszkedő ködben.
Az utolsó hizsánk: a Pirin. Egy hét után most eszünk ismét meleget.
x+7. nap:
Húsz kilométer Melnikig. A szintkülönbség 1000 méter. A hőmérséklet mínusz 3 helyett plusz 20.
x+8. nap:
Ismerkedünk a régi-régi várossal. A lakókkal is megismerkedhetnénk, akár
személyesen is, még ötszázan sem élnek most itt. Valaha kereskedelmi központ
volt. Ma inkább turistaváros.
x+9. nap:
Ez az utolsó »túranap«.
Ez a végső búcsú napja.
Ez a hazaindulás napja. Percről percre közelebb lesz Budapest.
x+n. nap:
Irigylem minden következő túra résztvevőit. Holnap, holnapután biztosan
még jobban irigylem majd őket. De jó lenne velük is elmenni!…”
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Nemzetközi Környezetvédelmi Nevelési Konferencia – Hága
1987. június 15–20-án második alkalommal rendezték meg a konferenciát,
ahova először hívtak meg diákokat is. 150 külföldi találkozott Hágában, jöttek
az USA-ból, Izraelből és Lengyelországból egyaránt – összesen 14 ország képviselte magát a rendezvényen. Magyarországról az Árpád mellett a pécsi Apáczai Csere János Gimnázium küldöttei érkeztek. A kelet-európai képviselők
közül egyedül az árpádosok szólaltak fel, bemutatva az iskolarendszert, a természetvédelmet és az iskola ez irányú tevékenységét. A csapatot dr. Száraz
Péter tanár úr vezette, tagja volt még egy tanár (Pápai Melinda angol–orosz
szakos) és két diák (Koblencz Alexandra és Nagy Zoltán), akik mind nagy sikert arattak. A tanárok és a diákok külön dolgoztak, a diákok szakkörszerű terepmunkát végeztek, méréseket tanultak. A konferencia szűkebb témája a tengerek védelme volt. A zárásra a hágai városházán került sor, ahol a diákok
eredményeiket – és néhány vödör kikötői szemetet – a polgármester asztalára
tették le: „ennek nem a vízben a helye!” felkiáltással. Az ezt követő években
több hasonló konferencián is képviselték hazánkat az árpádos diákok.
A változatos programokat tökéletesen jellemzi az adott év másik három,
belföldi szervezése is:
Rezi történelmi tábor
1987. július 1–10. között óriási élményben volt részük az első, Reziben tartott történelmi tábor résztvevőinek. A remek ötlet és a nagyszerű kivitelezés
Lőrincz László tanár urat dicséri. A tábor lakói az árpádos „magyarok” voltak,
ellenfelük a tízpercnyi járásra táborozó „törökök” – a József Attila Gimnázium
tanulói. Voltak nappali és éjszakai portyák az ellenséges zászlók megszerzésére, a hadbíró több pert is levezetett, tartottak hitvitákat, a lányok végvári nyilvánosházat nyitottak (5 krajcárért a kéjsóvár fiúkat – legnagyobb meglepetésükre – hideg „lábfürdő”, citromital és egyéb „élmények” várták. A tábori poéták pár krajcáros krónikás verseket árultak, a csepürágók vásári komédiát mutattak be. A török ramadán és a magyar pünkösd ünnepen zenei produkciók
hangzottak el, a várkapitány többeket kivégeztetett (olykor napjában többször is
ugyanazt a személyt…) a hasra erősített papírszám letépésével. Sikerült elfogni
a „négynejű török basát” és a kádit is, igaz, a török nagyvezír pedig a magyar
védők szeme láttára sétált el az egyik őrizetlen zászlóval…
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A tábor – a korabeli, 1572. évi krónikát olvasva – tökéletesen sikerült, és
tán még napjainkban is követésre méltó lehetne.
Művészeti szaktábor a Balaton partján
1987 nyarán a sóstói ifjúsági táborban is egy új kezdeményezés öltött testet:
az Árpád Gimnázium képzőművész szakköre és kamarakórusa együtt készült
fel a következő tanévre. Emlékezetes egy hetet töltöttek el a közös alkotómunka, a művészetek iránt fogékony tanulók Drucker Péter ének és Merényi
György rajz szakos tanárok vezetésével. Délelőtt foglalkozásokat tartottak, a
délután a pihenésé volt, az estéket éjszakába nyúló beszélgetések tették érdekessé. Ezeket színesítette dr. Száraz Péter tanár úr vetített képes előadása a
„szép” és a technizált világunk különösen alakuló kapcsolatáról. Az alkotásokból kiállítás is készült, a megnyitón természetesen a kamarakórus is fellépett.
Az ifjú művészek alkotásaiból több a mai napig is a gimnáziumot díszíti.
Kerékpártúra – román kori műemlékek között
1987. augusztus 14-én egy tucat árpádos indult a Déli pályaudvarról Győrbe, hogy 22-ig több száz kilométert pedálozva szebbnél szebb műemlékeket
keressenek fel a lébénymiklósitól a jáki templomon át a pankaszi szoknyás haranglábig. A csoporthoz később két öregdiák is csatlakozott. A túra során a sok
román kori műemléknél csak az eső volt több, de se ez, se a sorozatos gumicserék nem szegték a túrázók kedvét. Egyikük balatoni nyaralójában gulyással
várták őket, míg végül Dombóvárnál újra vonatra szálltak Budapest felé.
Hasonló túrákból több is akadt minden évben, s szinte minden diáknak van
osztálytársakkal közösen szervezett nyaralásokról szép emléke (e sorok írója
barátaival a Ráckevei-Duna-ág mentén szervezett több emlékezetes „vándortábort” – az osztálytársak nyaralóit megszállva egy-egy állomáson néhány napra).
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Építőtábor Kecskeméten
Magyar–Szovjet Barátság MGTSZ, Georgi Dimitrov-építőtábor. Ma már
csak történelmi emlék mindkettő, tananyaggá lettek (MGTSZ = mezőgazdasági
termelőszövetkezet, aki még nem tanulta volna…), pedig a 80-as évek diákságának maga volt a valóság. Sokaknak (sokunknak) az iskolai év csúcspontja, a
legszebb árpádos emlékek színhelye.
Az évzáró utáni napokban az iskola diákjainak közel a fele útra kelt, hogy
megkezdje kéthetes kecskeméti kalandját. Munka – sport – buli napi 24 órában,
alvásra nem sok idő maradt.
A körülmények tökéletesek voltak: civilizációtól távoli tábor, vadonatúj,
kétszintes kőépületben a szállás. Földszinten a lányok, emeleten a fiúk, a kettő
között tanári őrség – hogy izgalmasabb legyen az éjszakai kaland… Nyolcágyas szobák remek emeletes, tábori vaságyakkal. Használható vizesblokk állandó melegvízzel alig 10-20 méterre, óriási étterem tűrhető tábori kajával. Az
egykorvolt pajta tévészobává és pingpongteremmé átalakítva, az udvaron „igazi” színpad és csodálatos sportpályák: két füves kézilabdapálya focihoz, egyegy kosár- és röplabdapálya. Mindez az első turnusban – minden friss, új, mi
kell még?!
A munka is jólesett, legalábbis így utólag… Hajnali kelés, ha volt egy kis
alvás, majd a felejthetetlen, kék, kantáros munkaruhában irány a FÖLD. Aki
minden lehetséges nyár eleji, nyár végi, őszi kecskeméti táborozásra benevezett
– mint e sorok írója is –, az szedhetett almát, meggyet, szilvát, őszibarackot –
szerencsés esetben. Kicsit rosszabbul járt, ha ribizlet kellett szüretelnie négykézláb. És átkozta Kolumbuszt és az Újvilágot, ha kukoricát kellett egyelnie:
kilométereket másznia négykézláb, vagy hétrét görnyedve vízhólyagos kézzel
kiráncigálni a töveket, hogy csak egy maradjon. Fővárosi gimnazistáknak maga
a kínszenvedés. A ribizlisben a pisilés volt a mókás feladat: a lányok néha kész
túrákat tettek a térdig érő bokrokban alkalmas zugot keresve…
A gyümölcsfák viszont roppant szórakoztatóak voltak (fáramászás, dobálózás stb.), és a tanerők elől is fedezéket nyújtottak. Az óriási meggyeskonténerek
segítségével pedig „véres” horrorjelenteket lehetett rögtönözni.
A munka után aztán beindult az élet… Parádés bajnokságok zajlottak, vérre
menő küzdelemmel az osztályok között. Építőtábori bajnokságot nyerni felért
egy olimpiai arannyal (sosem felejtem el a 85-ös focidöntőt, ahol ádáz csatában csak büntetőkkel vertük a Sallai ikrek vezérelte csapatot…).
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A sport mellett „kultúra” is volt: igazi építőtábori kultúrestek zenekarokkal,
bűvészekkel, neves vendégekkel… Még mozi is volt, kertmozi – a pajta meszelt falára vetítve.
Egyszer-egyszer Kecskemétre is be lehetett menni. Ilyenkor stílszerűen az
Árpád vendéglő volt a törzshelyünk, szolid, szigorúan alkoholmentes fogyasztással (azt hiszem…).
Az éjszakai műsor végképp fakultatív jellegű volt, tudomásom szerint a táborozás évei során mindvégig balhémentesen. Néha persze kellett hozzá egy
kis tanári jóindulat (még egyszer köszönet Csortos tanár úrnak a leányszinten
történt tettenérés utáni megértő eljárásért).
Két hét osztálytársakkal, haverokkal, kis és nagy szerelmekkel, rengeteg
sporttal, bulival. Együtt minden évfolyam, kicsik és nagyok, sőt tanárok és diákok is. A nagy árpádos család.

Amerre a szem ellát, ribizli, ribizli és ribizli
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73. (Öreg)diáktanár-szemmel: a szerző
1982 szeptemberében indult az első speciális matematika tagozatos osztály
az Árpádban. Legyünk őszinték, a mondás, miszerint minden kezdet nehéz,
ránk is igaz volt. Nem az a klasszikus „mattagozatos” társaság alkotta az egész
osztályt, az biztos. Néhány szerencsétlen bölcsészlélek is idetévedt. Így az „első specmat.” büszke címe mellett egy másik Árpád-történeti kuriózum is a
miénk: mindmáig ez az egyetlen matekos osztály, ahonnan két ember is a
nyelvtagozatra dezertált, ráadásul harmadikban… Nem csoda, hogy ma nem a
kis matematikusok, hanem a nyelvvizsgára készülő diákok számára lehet ismerős Gráf Zoltán Benedek, mint angol nyelvkönyvek és feladatgyűjtemények
szerzőjének neve.
A többséget a matematikával jó barátságban lévő „átlagemberek” adták, de
azért voltak vérbeli matekosaink is. Ők az osztálykirándulásra KÖMAL-lal
jöttek, és a buszról leszállva, míg a többiek focizni kezdtek, a porban kis botocskákkal izgalmas geometriai feladványokon törték a fejüket. Már akkoriban
sem értettem, hogyan lehet egy matekpéldán tíz percnél tovább gondolkodni –
de ez maradjon az én problémám… Az osztály ettől még remek volt. Pedig a
28 főből 23 fiú volt, és csak 5 lány…
Fantasztikus tanáraink voltak, majd mindannyiukhoz szép emlékek fűznek:
Stefkó tanárnő az osztályfőnöki órák helyett többnyire magyarórát tartott. A
100. Ady-vers elemzésekor virágcsokorral köszöntöttük… Emberségre, tartásra, becsületre saját példájával tanított. Szigor és szeretet harmonikus egyensúlya jellemezte.
Mikusi tanár úr négy éven át nem ejtette ki a száján a dolgozat szót: volt helyette „egy kis egyéni elmélkedés lesz” és „kaptok egy lehetőséget”, meg hasonlók. A kedvenc jelenetem volt, amikor felskiccelt a táblára egy geometriapéldát, majd azt mondta, „akkor most nézzük” – és a matekosok hosszú perceken át kiguvadt szemekkel bámultak. És a végén többnyire kitalálták, hogy mit
és miért néztek. A szavak nélküli sikeres magyarázás nem hivatalos világbajnoka ő, ez kétségtelen. Szaktudásánál talán csak a szíve nagyobb.
Zelenka tanár úr történelemóráival szemben elfogult vagyok, de azt hiszem,
a semlegesek is nagyon szerették. Mint embert biztosan. Minél jobban belelendült a magyarázásba, annál hangosabban beszélt. Az óra végén gyakran már
ordított… Örök bánatom, hogy nem taníthattam vele egy tantestületben (pedig
hangerőben méltó ellenfelére akadt volna…).
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Az I. b osztály 1982-ben, majd …

a IV. b ballagása 1986-ban
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Jakab tanár úr – aki, ha a felelő hülyeséget beszélt, akaratlanul is a fülét
mozgatta – az igen kevéssé preferált orosz nyelv tanáraként is az osztály egyik
kedvence lett. Az osztálykirándulásokon hatalmas focicsatákban vett részt, Mikusi tanár úrhoz hasonlóan.
Hajdu tanár úr ízesen elnyújtott, tornatermi „embeeeer!” megszólításai ma
is a fülemben csengenek.
Ódor tanárnő fizikaórái Divéki Tivadar kétéves „vérengzése” után maga
volt a felüdülés. El se akartuk hinni, hogy értjük a fizikát, tanuljuk, és tudjuk is
(na jó, azt nem nagyon).
Csorba tanár úr biológiaórái az általános érdektelenség ellenére is nagyon
jók voltak, a kémiaórákra – vegyész apám biztosan megbocsátja – egyáltalán
nem emlékszem. De az biztos, hogy ez nem Lajos Ildikó tanárnő hibája (bár
életem egyetlen félévi kettesét máig nem tudtam feldolgozni…).
A technikaórák nagy százalékban botrányba fulladtak. Egyszer öt héten át
sikerült arra az óra eleji kérdésre, hogy „hol is tartunk?”, azt a meggyőző választ adnunk, hogy „a relénél”. És ötször egymás után meghallgathattuk a történetet Józsiról, aki este nyolckor felkapcsolja a villanyt, akármilyen világos
van, és az automatikáról, ami vele ellentétben szürkületkor kapcsolja be a világítást. A név és az időpont mindig ugyanaz volt…
A rajzórákból Szluha tanár úr időszaka az emlékezetes; lenyűgöző művészettörténeti előadásokat hallottunk remekbeszabott diavetítésekkel körítve.
Pillanatok alatt elröpült a négy árpádos év. Ma is látom, ahogy Stefkó tanárnő a legelső napon beviharzik a terembe, és 28 rémült nebulónak szigorú
arccal elhadarja, hogy ő lesz az osztályfőnök. Hogy aztán szinte egy pillanat
múlva, 86-ban a ballagás után, egy keresztet rajzoljon a homlokunkra az ujjával, így bocsátva útjára „gyermekeit”.
Már gimnazistaként akartam, éreztem, tudtam: nekem az Árpádban kell tanítanom. Öt évvel később, egy év katonáskodás és négy év egyetem után, a
Flórián téri aluljáróban egy nyár eleji napon összefutottam Mikusi tanárnővel.
Jól ismert lendületével azonnal „támadott”: „Milyen szakos is vagy? Mikor is
végzel? Nem akarsz ősztől az Árpádban tanítani?” A sorsom beteljesedett, a
tervezettnél egy évvel korábban gyerekkori álmom valóra vált.
Életem első óráját a Szőlő utcában egy matek tagozatos osztály csoportjának tartottam. Álltam a matekosok termében, láttam a padot, amelyikben nyolc
évvel korábban én magam ültem, velem szemben egy tucat megszeppent elsős
diák… Felejthetetlen élmény, mint annyi más, amit egy évtizedes tanárságom
alatt diákjaimtól és tanártársaimtól kaptam.
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A Lévay Zsolt vezette, 1996-ban és …

2000-ben végzett osztály
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A történelemórák mindig újat hozó, kiszámíthatatlan varázsa (vajon a diákok milyen szót mondanának most a „varázsa” helyett…?), az órai poénok,
diákcsínyek tömegei (mint amikor drága osztályom jeles mókamesterei táskaírógéppel fölfegyverkezve jöttek iskolába, és fülsiketítő zajjal „jegyzeteltek”…), tragikus puskázás-lebuktatások, az Ab Ovo életre hívása, az első megjelenő lapszám diákokkal közös öröme, az iskolanapokon hagyományossá tett,
grandiózus történelemvetélkedők, a fergeteges osztálykirándulások, a szóbeli
érettségik semmihez sem hasonlítható légköre, a forró hangulatú tanár-diák
fociderbik és a beszélgetések. Tanártársakkal, diákokkal. Volt rá idő, mert
akartuk, hogy legyen rá idő.
A legtöbbet itt, az Árpádban tanultam. Tanárként. A diákjaimtól. Köszönöm mindenkinek.

A szerző – tanítás közben
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74. Tanári kar
Az 1980-as évek tanári kara igen összetett képet mutat. Jellemző rá az állandóság – hiszen a 70-es években kialakult mag töretlen lendülettel folytatta a
munkát. Jellemző rá a fiatalos megújulás – hiszen egy újabb generáció képviselői kezdték meg több évtizedes tanári pályájukat a tantestület létszámbővítése
kapcsán. Jellemző rá továbbá a radikális váltás is – hiszen az 1986-os „nagy
változás éve” egy sor tapasztalt tanár távozását és újak érkezését jelentette. Az
összkép mindenképpen pozitív: az Árpád Gimnázium fő ereje ebben az évtizedben is, minden gond és probléma dacára, a kreatív és nagy tudású tanári
karában rejlett. A tapasztalt és a fiatal, pályakezdő tanárok remek ötvözete alakult ki.
A magyar munkaközösségben a már rutinos Frank Éva munkaközösségvezető, Bertha Irma, az Irodalmi Színpad vezetője és az igazgatóhelyettessé
előlépett Stefkó Gizella mellett az új erőt Buncsák Piroska, Vámos Katalin,
valamint a könyvtárt is vezető Szlávik Tünde jelentette. Mindhárman a tanári
kar oszlopos tagjává nőtték ki magukat, az új évezredben is új lendületet adva
az iskolának.
A történelem munkaközösség változó képet mutatott. A „régieket” Maár
Tihamérné munkaközösség-vezető képviselte. Mellette Földes Zoltánné és az
igazgatóhelyettes, Lukács Józsefné jelentette a tapasztalatot. Még két nagy tehetségű, de csak rövid árpádos pályát befutó tanárt kell kiemelnünk: Lőrincz
Lászlót és Zelenka Tibort. Akiket tanítottak, mindig emlegetik őket – kár, hogy
ez csak keveseknek adatott meg.
Az idegennyelv-tanítás a „speces” nyelvi osztályok beindításával óriási elvárásokat támasztott mindhárom nyelv – angol, német, orosz – tanáraival
szemben.
Az angolosoknál Stefkó Gizella és a rutinos, fővárosi tehetséggondozó
szakkört is vezető dr. Krausz Tamásné mellett a fiatal korosztályt a munkaközösséget is vezető UNESCO-felelős, minisztériumi videoprogramot végző
Zsigovits Gabriella, valamint a 90-es években vezető szerepet vállaló Gerőcsné
Czinege Mária képviselte.
A németeseknél a nagy váltást megelőző korszak jeles képviselőiként a remek sikereket elérő Liska Endrét, a munkaközösséget vezető dr. Lehel Csabánét és az ifjú Kolonits Klárát kell megemlíteni.
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Divéky Tivadar

Drucker Péter

Jakab József

Zelenka Tibor
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Az oroszosok esetében a bőség zavarával küzdünk, annyi az elismert tanár,
akik közül a legtöbben a másik szakukon is maradandót alkottak – így a magyaros Buncsák Piroska és Vámos Katalin, az angolos Gerőcsné és Jakab József, az egyszemélyes „bolgár munkaközösség”, Juhász Péterné, vagy a remek
művészettörténet-óráiról híres Szluha Vilmos. Melléjük sorolandó a „csak”
orosz tanításban jeleskedő (a legendák szerint Szluha tanár úrral nagy krétacsatákat tartó) Werenka Ödön, a III.ker-i Oktatási Központ ezredfordulós vezetője.
Ha lehet, még tovább erősödött a „spec” fordulatszámra váltó matematika
munkaközösség. Az élen már akkor is, mint ahogy még évtizedeken át, az a
tanár állt, akiről minden tanítványa csak felsőfokon beszélt. Több kitüntetés
(Kiváló Tanár, Kiváló Munkáért), vezetőtanári cím birtokosa, egy sor szakkör
kiötlője, mellesleg országos hírű sakkcsapat vezetője. A legnagyobb elődök
legméltóbb utóda, Mikusi Imre tanár úr. A 70-es évek alaptagjai közül dr. Száva Gézáné és Mikusi Imréné az iskolavezetésbe fektette energiái javát, így jöttek az újak. Egy későbbi stabil csapat formálódott a páratlan tehetségű – sajnos
a felsőoktatás felé tovább is lépő – Vajda István, a későbbi igazgató, Gyimesi
Róbert, valamint az elválaszthatatlan párost alkotó Meszlényiné Róka Ágnes és
Titter Beáta érkezésével. Az Árpádban rövidebb időt eltöltő, de szép szakmai
és emberi emlékeket hagyó tanárok közül fontos megemlíteni a csillagász Csaba Györgyöt, továbbá Székely Györgyöt és Divéki Tivadart is.
A fizikusoknál az állandóságot a munkaközösség-vezető fővárosi tehetséggondozó szakkört irányító, Miniszteri Dicsérettel kitüntetett Tóth Ibolya,
Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna, a „klasszikus technika” oktatását felvállaló
Kovács Emil, valamint a fizika mellett matematikát, technikát és a későbbiekben számítástechnikát is tanító Szűcs Zsuzsanna jelentette.
A biológia–kémia szakpár nem kisebb egyéniségeket vonultatott fel, mint
dr. Száraz Péter, az univerzális (tanár, röplabdaedző, diákmozgalom-vezető)
Csortos Csaba, Csorba László és Fridliné dr. Lajos Ildikó.
A testnevelés ügyét az örökös tag Felhősi Istvánné mellett – Hajdu Gyula
távozása után – a kolléganőjéhez hasonlóan szintén öregdiák Tallár Tamás vezette (mint később láthatjuk, nem kis sikerrel!).
Remek énektanárokban sem volt hiány. Szakmájában komoly nevet szerzett
mind Drucker Péter, mind Erdős Ákos.
A rajz–művészettörténet szakterület Szluha Vilmos távozása után Merényi
György szakavatott kezébe került.
A fenti – messze nem teljes – felsorolásból is kitűnik, hogy a korabeli tanári
karnak nem volt gyenge pontja. Ez az erő különösen sokat jelentett az „1986-os
fordulat” átvészelésekor.
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A sokat emlegetett esemény szerencsére egy hosszabb folyamat végeredménye volt, így nem érte sem váratlanul, sem felkészületlenül az iskolát.
Tiszavölgyi igazgató úr a szó nemes értelmében sajátjaként alapította és építette a békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumot. A vezetőváltozásra így felkészülhetett az iskola. Kiszemelt utóda – dr. Száva Gézáné – egyéves „közös vezetés”
után vette át az egyedüli irányítást. A megüresedett igazgatóhelyettesi posztot a
komoly vezetői tapasztalatokkal rendelkező (korábban a Martos Flóra Gimnázium igazgatói tisztjét is betöltő, Lukács Józsefné foglalta el.
Az így létrejött, talán kissé túl homogén (négy, közel egy korosztályt képviselő hölgy) vezetőségben tehát az állandóság dominált: négy tagjából csak egy
volt új. Tapasztalatban nem volt hiány, mindannyian rutinos vezetők voltak
már ekkor. Az iskola azonban ekkorra már túlságosan is a távozott igazgató
képére formálódott. „Sajátos” vezetői, irányítási stílusa – amíg az iskola élén
állt – biztonságot, stabil működést garantált. De távozásával ugyanezek a jellemzők rögtön negatívumba csaptak át. Kicsiben, iskolai szinten játszódott le
az, ami nagyban, a történelem színpadán oly sokszor: az erőskezű, karizmatikus
(a további jelzőket ki-ki maga válassza meg…) vezető távozása után az általa
létrehozott és bejáratott rendszert utódai a legnagyobb jóindulattal és akarattal
sem tudták hasonlóan működtetni.
De ahogy a történelmi korok, úgy az Árpád Gimnázium is túllépett, túl kellett, hogy lépjen a korszakváltás nehézségein. Már csak azért is, mivel újabb
korszakváltásnál is nagyobb kihívásnak kellett megfelelnie – jött a rendszerváltás.
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75. Tanárszemmel: Stefkó Gizella
Iskolánk élete a 80-as években
2001. szeptember 1-jén múlt két éve, hogy búcsút vettem az iskolától,
nyugdíjba mentem. Váratlanul ért tehát a megtisztelő kérés régi, kedves tanítványom, Lévay Zsolt részéről, hogy a gimnázium történetéből én idézzem fel a
nyolcvanas éveket ebben az ünnepi kiadványban. Szeretném, ha „krónikámban” többet nyújthatnék tárgyszerű összefoglalónál, kifejezhetném vele az Árpád Gimnázium iránt érzett szeretetemet, nagyrabecsülésemet is.
Azok az évek körülbelül pályám közepét jelentették. 1975-ben kerültem az
iskolába magyar–angol szakos tanárként. Mindkét szakomat taníthattam, voltam osztályfőnök és osztályfőnök-helyettes, szakszervezeti bizalmi, igazgatóhelyettes, így alaposan megismertem az iskolai munkát. Úgy érzem, tanítványaim,
kollégáim, feletteseim bizalma kísérte itteni pályafutásomat. Köszönöm a sok
elismerést és az őszinte, mindig segítő szándékból fakadó bírálatot is.
A 80-as években mintegy 40-50 fős tanári kar és 10-15 technikai dolgozó
(adminisztrátor, takarítók, konyhai alkalmazottak, karbantartó) dolgozott az
iskolában. Az igazgató munkáját két, majd a szaporodó feladatok miatt később
három igazgatóhelyettes segítette. Az évtized végén önállóak lettünk a bérgazdálkodásban, de a gazdálkodás egyéb területein erre még több mint tíz évig
várnunk kellett. Az önállóság új lehetőségeket nyújtott az iskola fejlesztésére,
de nagymértékben megnövelte az igazgató felelősségét is. A diákok egészségügyi és szociális problémáinak feltárásában, az egészséges életmódra való nevelésben segítségünkre volt az iskolaorvos, védőnő és a gyermekvédelemmel
megbízott kollégánk.
A tanulók létszáma 400-600 között mozgott, évfolyamonként változóan
3-4-5 osztállyal.
A tanítás rendje is módosult, a hatnapos munkahét után áttértünk a ciklusos
rendszerre (minden második szombat szabad), majd ötnapos lett egy tanítási
hét. Az első félév végének január 31-ig való elhúzása nem volt szerencsés központi döntés, mert ezzel nagyon megrövidült a második félév szorgalmi időszaka, s ez hátrányosan érintett minden tanulót, különösen a végzősöket. Az
első órák 8-kor, 8.15-kor, majd az évtized végétől 7.30-kor kezdődtek.
Az oktatás tartalmát, kereteit jelentős mértékben megváltoztatta az 1985-ös
oktatási törvény. Igyekeztünk a gimnázium egyéni arculatát megőrizve helyi,
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eredményes kezdeményezéseinket hozzáigazítani az új követelményekhez. A
70-es évek végén és a 80-as évek elején speciális tagozatú osztályok kialakításával emelt szintű oktatást biztosítottunk tanulóinknak az A osztályokban angol, illetve német nyelvből, a B osztályoknak matematikából. Az általános tantervű csoportoknak is próbáltunk többet nyújtani a kötelezőnél: néptánc, népzene, sport (kosárlabda), számítástechnika. Hosszú távon ez utóbbi bizonyult a
legéletképesebb kísérletünknek. Az évtized végén vetődött föl az a gondolat,
hogy egy csoportban emelt szinten tanítsuk a biológiát is. A 90-es évek elején
meg is valósult ez a terv. Az általános tantervű osztályokban az óraszám két
részre bomlott a harmadik és negyedik évfolyamon: alapórákra és az úgynevezett fakultációs órákra. A fakultáció heti 4 órát jelentett az alapórákon túl. A
tanulók két választott szaktárgyat emelt szinten tanulhattak, vagy az iskolai
kínálattól függően valamilyen gyakorlati képzést szerezhettek.
A diákok önismeretére alapozó pályaorientáció az első és második osztályban eleinte külön tárgyként szerepelt, később beépült az osztályfőnöki órákba.
A fakultáció nem lett volna rossz központi elképzelés, de nem számoltak kellően az iskolák személyi és tárgyi feltételeivel. A fakultációs tárgyak jó részéhez
nekünk kellett kidolgoznunk a tananyagot, zavar volt az értékelésben. Bizonyos
szaktárgyi csoportokban, kényszerűségből, együtt voltak az inkább korrepetálásra szoruló és a felvételire készülő tanulók. Ez az oktatási forma igazából
nem vált be, a fakultáció kötelező jellege néhány év múlva meg is szűnt. Eredményesebbnek bizonyultak a pályaválasztási szándékoknak megfelelő csoportbontások és a felvételi előkészítő foglalkozások.
Az idegen nyelvek oktatása területén is nagy változások történtek. Kezdetben az orosz volt a kötelező, első idegen nyelv, másodikként angolt, illetve
németet választhattak tanulóink. Az orosz nyelv kötelező jellegének megszűnése újabb feladat elé állította az iskolát. Orosz szakos kollégák átképzése, új
tanárok felvétele vált szükségessé, hogy az angol, illetve német nyelv iránt
megnövekedett igényeknek megfeleljünk. Bővítenünk kellett a tanulható idegen
nyelvek körét is. Választásunkat főként az irányította, hogy javítsuk diákjaink
érvényesülési esélyeit, de nehéz volt megfelelő szakembereket találnunk, a nélkülözhetetlen tárgyi feltételek kialakítása sem ment könnyen. Ez a munka áthúzódott a 90-es évekre, végül kialakult a jelenleg is működő nyelvoktatási struktúránk. Első idegen nyelvként az angol, illetve német szerepel, speciális szinten
is, másodikként az angol, német, spanyol, francia. A nyolcvanas években bolgár nyelvet is oktattunk néhány évig második idegen nyelvként, rövid ideig
pedig latint és finnt szakköri keretben.
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Sajnálom, hogy érdeklődés hiányában az orosz nyelv végül kiszorult a palettáról, pedig voltak igen jó szakembereink, akik szép eredményeket értek el.
A gondok ellenére mind több diákunk tett sikeres nyelvvizsgát. Jó ösztönző
volt a nyelvtanulásban az is, hogy a középfokú nyelvvizsgával rendelkezők
mentesültek az idegen nyelvi érettségi alól.
Szinte nem múlt el tanév, hogy az érettségi, felvételi vizsgákat ne érintette
volna kisebb-nagyobb központi változtatás. Ennek ellenére, komoly tanári, tanulói erőfeszítések nyomán, egyre javultak tanulmányi eredményeink. Az iskola tanulmányi átlaga 4,0 alá nem csúszott, az érettségiző évfolyamok teljesítménye is hasonló vagy még jobb volt. Elvétve fordult elő bukás, emelkedett a
kitűnően érettségizők száma. Végzőseink 50-60 százaléka folytathatta tanulmányait egyetemeken, főiskolákon. Speciális tagozatú osztályainkban, főleg a
matematika tagozaton, a sikeresen felvételizők aránya esetenként meghaladta a
80 százalékot. A szakfelügyelők, érettségi elnökök is elismerően nyilatkoztak
az iskolában folyó munkáról, diákjaink felkészültségéről, kulturált magatartásáról. A tanórák intenzitásának növelésével, a szakkörökkel, háziversenyekkel
megalapoztuk eredményes szereplésünket az országos szintű tanulmányi versenyeken is. Tíz év adatai közül csak a legjobbakat válogattam ki.
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV)
1. hely 8 (matematika, angol, számítástechnika, fizika, francia)
2. hely l (fizika)
3. hely 5 (orosz, német, angol, számítástechnika, matematika)
5. hely 3 (matematika, angol, számítástechnika)
6. hely 3 (német, matematika)
7. hely 2 (német, számítástechnika)
8. hely 7 (matematika, fizika, kémia, magyar)
9. hely 4 (számítástechnika, matematika, orosz)
10. hely 3 (számítástechnika, fizika)
11–20. hely 57 (matek, angol, fizika, történelem, német, orosz, biológia)

Arany Dániel Matematika Verseny (az I–II. évf. számára)
1. hely 3
2. hely 2
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Kürschák József Matematika Verseny
4.és 8. hely
Eötvös Loránd Fizika Verseny
8. hely
Öveges József Emlékverseny (fizika)
Csapatban 1. és 3. hely
Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Verseny
1., 3., 7. és 9. hely
Informatikai Olimpia
1. és 7. hely
Diákolimpiai kerettag
19 tanulónk (matematika, fizika, kémia), egy bronzérmet nyert fizikából.
Nem csupán a demográfiai hullámnak volt tulajdonítható, hogy megnőtt a
nálunk tanulni kívánók száma. Felvételi vizsgákon, meghallgatásokon mérettek
meg jövendő elsőseink. A jelentkezők esélyeit növelték, és számunkra megkönnyítették a „válogatást” felvételi előkészítő tanfolyamaink. Az első osztályokban felzárkóztató órákat biztosítottunk matematikából, magyarból, idegen
nyelvből. Úgy érzem, hogy a tehetséggondozásra és a gyengébb tanulók segítésére egyaránt gondot fordított az iskola.
A tanórákon kívüli tevékenységek fontos szerephez jutottak a nevelésben.
Áldozatkész, ötletgazdag tanárok és diákok munkája nyomán gyermekeink
egyre szívesebben töltötték szabad idejüket az iskolai közösségben. Változatos,
tartalmas programokat nyújtott az iskolai klub (TIT-előadások, vitaestek, filmvetítések, táncos rendezvények stb). Több hobbi szakkör is működött, például
fotó, képzőművészeti. Az Irodalmi Színpad közreműködése emelte az ünnepségek színvonalát, és a diákok csaknem minden évben megleptek bennünket
egy-egy színházi produkcióval. Ezek a bemutatók gyakran szép sikert értek el
országos diákrendezvényeken. Énekkarunk, kamarakórusunk, néptáncosaink
szintén többször léptek fel iskolán kívül. Az 1984/85-ös tanévben például 24
művészeti produkciónk jutott el az Országos Diáknapok rendezvényeire, közülük 18 kapott arany, ezüst vagy bronz minősítést. Az iskolai vers- és prózamondó versenyeinken, népdalversenyeinken igazi tehetségekre is bukkantunk.
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Mindannyiunknak élményt jelentettek, és erősítették a gyermekközösségeket az
első osztályosok színpadi bemutatói, melyek a Gombár Vince Alapítványhoz
kapcsolódtak. Az osztályok egész tanévre szóló versenye a Táncos-kupáért (I.
évf.), illetve az Árpád-kupáért (II–III–IV. évf.) átfogta a diákok teljes iskolai
életét, minden tanulót megmozgatott. A győzteseket a tanévzáró ünnepségen
hirdettük ki, jutalmuk egy szabadnap volt. Az iskola legkiemelkedőbb végzős
diákja kapta ballagáskor a Kalokagathya-díjat. Az osztályfőnökök szervezésében, kíséretében tanítványaink rendszeresen jártak színházba, moziba, kiállításokra. Az iskolai könyvtár anyaga szépen gyarapodott. A fejlesztés minősége
könyvtáros kollégáink igényes munkáját tükrözte. Elsőseinket könyvtárismereti
órában vezették be a könyvtárhasználat fortélyaiba. Rendszeresen tájékoztatást
kaptunk az új kiadványokról, segítették mind a pedagógusok, mind a diákok
önképzését. Akkoriban még a tankönyvek beszerzése, árusítása is az ő feladatuk volt. Megindultak az iskolarádió adásai, és egyre gyakrabban megjelent az
iskolaújság.
A tanulmányi kirándulásokon (I–II–III. évfolyam 2 nap májusban, IV. évfolyam 3 nap szeptemberben) diákjaink bebarangolták az ország sok szép vidékét. A természetjárás igen népszerű lett, az osztályok gyakran szerveztek kirándulásokat hétvégeken vagy jutalomnapjaikon. Fiatalabb kollégáink lelkes támogatásával sítúrákon, kerékpáros túrákon is kipróbálhatták erejüket tanulóink.
Szűkös helyi adottságaink ellenére mindig fontos szerepet játszott a sport, a
mozgás nevelői munkánkban. A labdajátékok házibajnokságain kívül hagyománnyá lett az iskolai úszóverseny és atlétikai verseny. Nagy érdeklődés kísérte
a tanár-diák meccseket is. A mintegy száz diák (főleg elsősök) által bemutatott
buzogánygyakorlatok fénypontjaivá lettek ballagási ünnepségeinknek.
Kiemelkedő eredményeket értünk el néhány sportágban országos szinten is:
sakk, röplabda, kosárlabda, tájfutás. Induló csapataink nagyon gyakran előkelő
helyen, az első hat között szerepeltek. Több tanulónk lett az „Élen a tanulásban,
élen a sportban” mozgalom kitüntetettje. Osztályainkban szép számmal akadtak
sikeres egyesületi sportolók.
Vöröskeresztes alapszervezetünk tagjai szervezték a véradásokat, patronáltak óvodát, mozgássérültek intézményét, segítették néhány idős ember ellátását.
Az iskolai tisztasági versenyekkel szűkebb környezetünk állapotát igyekeztünk javítani, csökkenteni a zsúfoltság okozta ártalmakat. Környezetvédelmi
pályamunkák is születtek, és a díjazott tanulók néhány alkalommal nemzetközi
környezetvédelmi konferenciákon is jelen lehettek.
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A törvény 14 tanítás nélküli munkanapot engedélyezett, azt részben saját
hatáskörben használhatták fel az iskolák. Mi társadalmi munkára, kirándulásokra, értekezletekre, iskolanapok szervezésére fordítottuk ezeket a napokat.
A tanév eleji ötnapos társadalmi munka (mezőgazdaság, ipar) és a nyári építőtáborok jól szolgálták a munkára nevelést, és hozzájárultak a gimnázium ifjúsági szervezetének kiadásaihoz is.
A nyári, munkajellegű táborozások közül a kecskeméti volt a legnépszerűbb. A Magyar–Szovjet Barátság TSz építőtáborában nyaranta kb. 200 tanulónk dolgozott. A jól működő gazdaságban hasznos munkát végezhettünk. A
gyerekek elhelyezése, élelmezése az akkori viszonyokhoz képest nagyon jó
volt, anyagi támogatást kaptunk programjainkhoz, a diákok jutalmazásához.
Összeszokott tanárcsapat, élén kitűnő táborvezető pedagógusunkkal, ötletes,
lelkes diákvezetők dolgoztak azért, hogy a gyerekek számára igazi nyaralás
legyen a táborozás. Nevelési szempontból hasznosnak bizonyult, hogy táboroztattuk leendő elsőseinket is, ezzel megkönnyítettük számukra az új iskola közösségébe való beilleszkedést. Leglelkesebb diákjaink még érettségi után is
vállalták a táborozást. Az NDK-beli Werdenbe vittünk évente 50-50 diákot, és
egy-két alkalommal Bulgáriában is voltunk építőtáborban. Néhányszor biológiai jellegű és művészeti táborozást szerveztek áldozatkész pedagógusaink itthon
és külföldön.
Kialakítottuk a ballagás ma is élő formáját, az iskola melletti amfiteátrumban méltó helyet találtunk ehhez. Az ünnepség előkészítésében és lebonyolításában minden évfolyam szerepet kapott (I. évfolyam – buzogánygyakorlat, II.
évf. – a 25 és 50 évvel korábban érettségizettek felkutatása, meghívása, fogadása, a III. évfolyam búcsúztatta a végzősöket). A régi diákok jelenléte megtiszteltetés volt számunkra, közelebb kerültek egymáshoz a diáknemzedékek.
Megalakult az Öregdiákok Baráti Köre, és a régiek egyre több jelét adták
iskolánk iránti érdeklődésüknek, szeretetüknek. Alapítványokat hoztak létre, és
támogattak bennünket abban a törekvésünkben, hogy újra az Árpád Gimnáziumé legyen az egész épület.
Külső kapcsolataink tudatos bővítése gyümölcsözően hatott az oktatásnevelés szinte minden területén. Nélkülözhetetlen és kölcsönösen előnyös volt
a kerületi általános iskolákkal való együttműködés. A Kossuth Lajos Katonai
Főiskola a honvédelmi nevelést, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola a számítástechnika oktatását segítette. Vállalatoktól, az Óbudai TSz-től is kaptunk némi anyagi támogatást tárgyi feltételeink javításához.
UNESCO-asszociált iskola lettünk, ezzel további lehetőségek nyíltak számunkra. Testvériskolai kapcsolatokat létesítettünk egy paimiói finn és egy
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darmstadti német középiskolával. A csereutazások rendszeresek voltak, nagy
élményt jelentettek diákjainknak. A Soros Alapítvány segítségével bővült eszköztárunk, tanulói, tanári ösztöndíjakhoz jutottunk. Jól szolgálta más népek
kultúrájának megismerését az NDK Centrummal és a Bolgár Kultúra Házával
való kapcsolat is. Különböző utazási irodák szervezésében gyakran látogattak
el iskolánkba külföldi diákcsoportok.
A 80-as években pedagógusaink szakmai munkaközösségeket alkotva végezték munkájukat. Javaslataik alapján készült tanévenként az iskolai munkaterv. A munkaközösség-vezetők feladata volt a szakmai munka összefogása, az
új kollégák segítése. Tanárainkra mindig is jellemző volt az önképzésre való
igény, többen szereztek új diplomát, doktori címet.
Az iskolában működött a szakszervezet, pártszervezet, s a dolgozói érdekképviselet később a pedagógus KISZ-szervezettel is kibővült. A diákok nagy
része KISZ-tag volt, iskolai vezetőik képviselték az egész diákság érdekeit iskolai és iskolán kívüli fórumokon. Ötletes programokkal, jól szervezték a gimnázium diákéletét. Fontos véleménynyilvánítási fóruma volt diákjainknak a
Diákparlament, fiatal pedagógusainknak pedig az Ifjúsági Parlament. A diákszervezet munkáját segítette egy-egy patronáló tanár is.
Az évtized fordulóján a KISZ szerepét átvette a Diákönkormányzat és vezető testülete, a Diáktanács. Körülbelül ekkortájt oszlott fel az iskolai pártszervezet is. A 80-as években, helyi kezdeményezés nyomán, alakultak meg az Osztály Diák Bizottságok (ODB). Ezeket az öt tagból álló vezetői köröket az osztályok tanulói választották maguk közül. Társaik kéréseit, problémáit tolmácsolták az osztályozó konferenciákon, beszámoltak az osztály munkájáról, tanév
közben segítették az osztályfőnököt az osztály életének alakításában. Ez az
érdekképviseleti forma a mai napig életképesnek bizonyult.
A szülői képviselet az osztályok szülői munkaközösségeire és a tagjaikból
választott iskolai szülői munkaközösségre épült. Az iskola és a szülői ház jó
kapcsolata és a kölcsönös bizalom nélkül nem lehet igazán eredményes a nevelés. Az évente megtartott két szülői értekezleten, az osztályfőnöki családlátogatásokon és a szaktanári fogadóórákon kívül is mindent megtettünk, hogy az
iskola nyitott legyen a szülők felé. Viszonzásul érezhettük megtisztelő bizalmukat, segítségüket.
A pedagógiai munka szervezésének, értékelésének legfontosabb fórumai
voltak a tanévnyitó, félévi és év végi testületi értekezletek. Az évente megtartott két nevelési értekezlet többnyire a pedagógiai továbbképzést szolgálta.
Gyakran parázs viták után születtek a döntések, de minden részvevőt a javító
szándék, a közös ügy szolgálata vezetett. A kötetlenebb együttlétek kellemes
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alkalmai voltak a jól sikerült tanári összejövetelek, egy-egy kirándulás, a dolgozók kisgyermekei számára rendezett Mikulás-estek. Az egyes osztályok
munkájának értékelése a félévi és év végi osztályozó konferenciákon történt.
Ezeket az osztályfőnök vezette az osztályban tanító pedagógusok, az ODB és
az igazgató vagy egy igazgatóhelyettes részvételével. „Osztályozó” funkciójuk
a 80-as években már csak a magatartás, szorgalom értékelésére vonatkozott,
egyre inkább tanárok és diákok jó együttműködését szolgálták ezek az alkalmak.
Az oktatásügy krónikus pénzhiánya miatt sok dolgot magunk csináltunk.
Diákok, tanárok, szülők dolgoztak, hogy az iskola szépüljön, javuljanak az oktatás feltételei. A termek, folyosók dekorációja, ezek lambériával való borítása,
szaktantermek berendezése, szemléltetőeszközök készítése, festés, takarítás –
megannyi bizonyítéka volt az iskolához való ragaszkodásnak. Az iskola fejlesztése következtében már az évtized elején át kellett telepítenünk egy évfolyamunkat a szomszédos Szőlő utcába. A központi műhely és a dolgozók gimnáziumának épületében kaptunk néhány tantermet. Az ott tanítás nagyon megviselte a nevelőket, diákokat. Csaknem húsz éve küzdünk ezen áldatlan állapot
megszüntetéséért, sajnos, eddig nem sikerült megoldást találnunk a szükséges
anyagi erőforrások nélkül.
Minden gondunk ellenére, a tehetséges, áldozatkész tanári kar, az iskola jövőjéért felelősséget érző vezetők közös akaratából, napi küzdelmek árán ismert
és egyre elismertebb lett az Árpád Gimnázium. A tantestületi egységet nem volt
könnyű kialakítani és fenntartani. A 80-as években elég nagy volt a fluktuáció.
Az országos tanárhiány közepette időnként szinte lehetetlen volt megfelelő
szakembert találni az iskolából végleg távozó vagy a hosszabb ideig távol levő
pedagógusok helyére. A belső helyettesítések nagy áldozatok árán is csak részben jelentettek megoldást. Az 1985/86-os tanév különösen nehéz volt. Távozott
az iskolából Tiszavölgyi István igazgató úr. Elismert és tisztelt vezető volt,
akinek szellemisége döntően meghatározta a gimnázium fejlesztését, sajátos
arculatának kialakítását. A fájdalmas veszteséget csak tetézte, hogy elment vele
a Csobánka téri új középiskolába több nagyszerű tanártársunk is.
Szerencsések voltunk, hogy dr. Száva Gézáné személyében a testület bizalmát élvező, az iskolában akkoriban már hosszú ideje dolgozó, nagy vezetői
tapasztalattal és helyismerettel rendelkező, kiváló pedagógus lett az új igazgató.
Így mégiscsak talpon maradtunk, régi és új kollégák összekovácsolódtunk, építettük tovább a gimnáziumot. Az új tanárok között örömmel fogadtuk néhány
régi diákunkat is az elmúlt években. A fejlődés nem szűnt meg a 90-es évek
közepén sem, mikor ismét új igazgató, Gyimesi Róbert került az iskola élére.
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Az „új” megjelölés az ő esetében is csak az igazgatói beosztásra vonatkozik,
hiszen tehetséges, fiatal tanárként nálunk kezdte pályáját, ill. tanulta és gyakorolta nagy felelősséggel a vezetést kinevezése előtt szakszervezeti titkárként,
igazgatóhelyettesként.
Három igazgató vezetése alatt szolgáltam tehát az Árpád Gimnáziumban
töltött 24 év alatt. Bár különböző egyéniségek, igazgatóként mindhármójukra
jellemző volt a felelősségtudat, az iskola érdekeit mindig szem előtt tartó, segítő cselekvés. A nevelőtestülettel együtt arra törekedtek, hogy mindenkor gyermekközpontú maradjon az iskola szelleme, a nevelés a szó nemes értelmében
szolgálja diákjaink szellemi gyarapodását, lelki, testi épülését.
Kívánom, hogy az Árpád Gimnázium a XXI. Században is betölthesse ezt a
nagyszerű hivatást.
Stefkó Gizella
nyugalmazott tanár

Stefkó Gizella
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76. Igazgatói szemmel: dr. Száva Gézáné
Harminc év az Árpádban
Száz év egy iskola életében igen jelentős időszak. Egy tanár életében harminc év egy munkahelyen egész munkásságát jelenti.
1972. március 1-jén kezdtem el tanítani az Árpád Gimnáziumban. Matematikát és fizikát tanítottam második és harmadik osztályban, és egy 40 fős harmadik osztály osztályfőnöke lettem. 1981 szeptemberétől igazgatóhelyettes,
majd 1986 januárjától 1996 július végéig igazgató voltam. Szaktanári munkám
során tanítványaimat mindig munkatársaimként tiszteltem. Igyekeztem velük
megszerettetni szaktárgyaimat, ami nem mindig volt könnyű feladat. A matematikából és fizikából tehetséges tanulókkal való differenciált foglalkozások
mellett kötelességemnek éreztem az e tárgyakból gyengébb tanulók korrepetálását. Örömmel tölt el, hogy tanítványaim az érettségin és a felvételin képességüknek megfelelően teljesítettek. Úgy érzem, diákjaimmal az egymás iránti
tiszteleten és megbecsülésen alapuló, őszinte emberi kapcsolatot alakítottam ki.
Az osztályfőnökséget izgalmas, szép feladatnak tartottam. Tanítványaim szüleit
mindig partnernek tekintettem. Jó volt egy-egy kisebb közösséggel szorosabb
kapcsolatot tartani, érezni, hogy többet jelentek nekik, mint egy tanár. Velük
együtt élhettem át örömeiket, gondjaikat. Segíthettem pályaválasztásukat, magánéleti problémáik megoldását. Különösen jó dolog, hogy közülük többen
választották a pedagógus pályát, és ma mint kollégák dolgozunk együtt az „Árpádban”. Szaktanári munkám 30 éve alatt az oktatási reformok tucatja valósult
meg. Átéltem a tananyagcsökkentés, a fakultáció, orientáció bevezetését, majd
módosítását, a matematika és nyelvi tagozatok beindítását, a NAT-tal kapcsolatos előkészítés és bevezetés munkálatait, a kerettanterv elkészítését. Kezdettől
fogva gondot jelentett az általános iskolából a középiskolába való átmenet kérdése. A matematika munkaközösség tagjaként és vezetőjeként tanártársaimmal
együtt nagy jelentőséget tulajdonítottunk e probléma hathatós megoldásának.
Társadalmi munkában szakkört tartottunk általános iskolás tanulóknak, órákat
látogattunk a kerület általános iskoláiban. Nagy könnyebbséget jelentett, hogy
heti egy-két órában korrepetálási lehetőséget kaptunk nemcsak a tehetséges,
hanem a gyengébb tanulókkal való foglalkozásra is.
1981-ben igazgatóhelyettes lettem. Tiszavölgyi István igazgató úr végtelen
türelemmel, jó szándékkal, nagy szakmai és pedagógiai tudásával segített ab-
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ban, hogy az iskola működésének valamennyi területét megismerve végezhessem munkámat. A 80-as évek eseményeiről és eredményeiről Stefkó Gizella
igazgatóhelyettes részletesen írt. Írásából is látható, hogy iskolánk nem volt
könnyű helyzetben. Az oktatásügyben bevezetett – sokszor nem eléggé megfontolt – változások, a pedagógusok pályaelhagyása éveken keresztül nagy erőfeszítést, áldozatvállalást kívánt a nevelőtestülettől. A tantestület színvonalas
szakmai és pedagógiai tevékenysége, egymás munkájának segítése és megbecsülése, a diákokkal és a szülőkkel való jó együttműködés eredményeként az
Árpád Gimnázium országosan is elismert iskolává vált.
1986-ban Tiszavölgyi igazgató úr egy új iskola kialakítására vállalkozott
Békásmegyeren. A nevelőtestület bizalmát élvezve 1986 januárjától 1996 júliusáig az Árpád Gimnázium igazgatója lettem. E megtisztelő feladat nagy kihívást jelentett számomra. Fő célom és törekvésem volt az iskola szellemiségének, eredményeinek megtartása, a hagyományok ápolása és az iskolaépületért
eddig végzett munka folytatása. A nevelőtestületet ismerve, törekvésüket, elszántságukat, a pedagógus pálya iránti elkötelezettségüket érezve tudtam, hogy
nem leszek egyedül. Bár az első években több jó tanár távozott az iskolából, az
új kollégák hamar beilleszkedtek, új színt hoztak a gimnázium életébe. Tizenhét osztályunk közel 600 diákja, a 40 fős tantestület és a technikai dolgozók
munkájának segítése, irányítása lett elsődleges feladatom.
A mindennapi oktató-nevelő munka mellett igen sok időt és energiát követelt az új dokumentumok tanulmányozása, az oktatási törvény adaptálása a helyi körülményekre. Fel kellett mérni a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez szükséges teendőket, meghatározni a különböző közösségek feladatát.
A magas tanulólétszám, az iskolaépület egyre rosszabb állapota még sürgetőbbé tette, hogy az évek óta húzódó épületügyben számunkra kedvező fordulat
következzen be. Sajnos hiába volt a sok segítőkész régi árpádos diák, az akkori
diákok szülei, a nevelőtestület harca az épületért, segítséget kérő leveleink
gondjaink megoldását nem eredményezték. Kérésünk jogosságát általában a
felettes hatóságok nem vitatták, de pénzhiányra hivatkozva elmaradt a hathatós
segítség. Most, amikor több mint húsz éve járunk át a „Szőlőbe”, merem remélni, hogy a jelenlegi ígéret, azaz a teljes épület visszakerülése az Árpád
Gimnáziumhoz, valóban beteljesült álom lesz. Bár tudom, hogy egy iskola
eredményességét egyedül nem befolyásolhatja rossz tárgyi helyzete – ezt elért
eredményeik is igazolják –, de tanárt, diákot feltétlenül segíteni fog, ha munkáját normális, egészséges körülmények között végezheti.
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Az 1988/89-es tanév különösen nehéz volt. Az októberben történt mennyezetleszakadás után a tanítás mellett teljes körű felújítás kezdődött. Egy-két termet kellett biztosítanunk arra, hogy a több mint 4 millió forintot meghaladó
értékű felújítást el tudják végezni. Szűkös anyagi helyzetünket ismerve vállalnunk kellett ezt a megpróbáltatást. Talán nem véletlen, hogy az iskolai fegyelemben ekkor jelentkeztek nemkívánatos esetek. Nagy szükség volt arra, hogy a
nevelőtestület a diákokkal közösen orvosolja e problémát.
A magyar társadalomban bekövetkezett változások a 90-es évek munkájában is tükröződtek. Az értékválsággal küszködő időszakban jól át kellett gondolnunk nevelési céljainkat, feladatainkat. Védenünk, ápolnunk kellett azokat
az időtálló, humanisztikus értékeket, melyek az akkori körülmények között
háttérbe szorultak. Továbbra is alapvető nevelési feladatunknak tartottuk az
egészséges, harmonikus személyiség kialakítását. Számunkra természetes volt,
hogy munkánkban legfontosabb szövetségesünk a diák. A Diáktanács és az
ODB-k szerepének megnövekedését eredményezte ez az időszak.
Az iskola nevelőtestülete és a szülők kezdeményezésére 1991-ben létrejött
az Árpád Gimnázium Alapítvány, mely a mai napig a gimnázium oktató-nevelő
munkájának fontos támogatója. Az alapítvány keretein belül működő Egymásért Alapítvány – melyet az iskola diákjai hoztak létre – igen szép példája az
egészségileg károsodott árpádos diákok segítésének.
Az 1991/92-es tanévben döntött a nevelőtestület a hatosztályos gimnázium
beindításáról. Fel kellett mérnünk, hogy a pályázat beadása milyen feladattal
jár. Ki kellett dolgozni a tantárgyi feltételeket, tartalmi koncepciókat, helyi tanterveket. A munkaközösségek az elkövetkező két év során nagyon komoly
szakmai munkát végeztek. Sikeres pályázatunk eredményeként az 1993/94-es
tanévben elkezdte munkáját az első speciális matematika tagozatú hatosztályos
gimnáziumi osztály. A „kicsik” megjelenése az iskolában új feladat elé állított
bennünket. Nekünk, tanároknak egy eddig nem tanított korosztállyal kellett
dolgozni, figyelembe venni sajátos helyzetüket, életkori sajátosságaikat, terhelhetőségük határát. A „kicsik” újdonságot jelentettek a felsőbb évfolyamok diákjainak is. Jó volt látni azt az odafigyelést, segítségadást, a társakkal való törődést, ami a nagyok részéről megmutatkozott.
Erre az időszakra esik a négyosztályos gimnáziumban a természettudományi tagozat beindítása. Itt a diákok elsőtől kezdve magasabb óraszámban tanulják a biológiát, fizikát és kémiát.
A gimnázium szerkezetváltása fokozatosan történt. Az évek során egy-egy
négyosztályos gimnáziumi osztállyal kevesebbet indítottunk, míg a hatosztályos gimnáziumban a speciális matematika tagozat mellett a nyelvi tagozat is

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

376

1980–1989 A Janus-arcú évtized

megjelent. A 90-es évek közepétől 12 hatosztályos és 4 négyosztályos osztály
diákjai kezdik meg a tanévet iskolánkban.
Diákjaink változatlanul sikeresen szerepeltek az OKTV-n, az országos kulturális és sportversenyeken. Jelentősen növekedett az állami nyelvvizsgák száma. A tanórán kívüli tevékenységek területén új rendezvények jelentek meg.
Nagyon tartalmas iskolai klubot működtetett a Diáktanács. Az Irodalmi Színpad minden évben a színvonalas iskolai ünnepélyek aktív részese volt. Erre az
időszakra tehető az iskolai énekkar szervezése, mely igazi szerepét a 90-es
évek második felében tudta betölteni. A hagyományos iskolai rendezvények gólyabál, szalagavató, iskolanapok, az első osztályok színdarab-bemutatói, szavaló- és prózamondó versenyek, nulladikos tábor, sporttábor és az egész Óbuda
számára várt ballagás – maradandó élményt nyújtottak számunkra. A fenti
eseményekkel az évkönyv részletesen foglalkozik, de mivel számomra felejthetetlenek, ezért szóltam róluk.
Igazgatói megbízatásom utolsó két tanévében újabb nagy feladat várt ránk.
A NAT véleményezése, a Működési Szabályzat módosításának előkészítése, az
iskolai rend és fegyelem kérdésének megvitatása, a tanulmányi munka eredményességének vizsgálata volt nevelési értekezleteink témája. A tanulmányi munka egészét tekintve nem lehettünk elégedetlenek, hiszen az iskolai átlag minden
évben 4–4,2 között alakult. E számok önmagukban is sokat mondanak, de ennél többet jelent, hogy végzős diákjaink az érettségin és a felvételin is igazolták
ezen eredmények realitását. Sajnos diákjaink munkafegyelme, magatartása az
évek során nem mindig változott pozitívan. A nagyszámú hiányzás, a szaporodó igazolatlan órák száma éveken keresztül gondot jelentettek. A 90-es évek
elején mi is átéltünk néhány bombariadót, fegyelmi tárgyalást. Naponta meg
kellett küzdenünk nemkívánatos magatartási megnyilvánulásokkal. E problémák megoldása során nagyon sok tapasztalatot szerzett tanár, diák és szülő
egyaránt.
1996-ban, igazgatói megbízatásom lejártakor köszönettel és hálával tartozva a nevelőtestületnek úgy döntöttem, hogy az új, a gimnázium hosszú távú
működéséhez szükséges célok és feladatok meghatározását és megvalósítását
olyan utódra bízom, aki még sok időt fog tölteni az aktív munkában. Örülök,
hogy utódom, Gyimesi Róbert igazgató komoly szakmai tapasztalattal, elszántsággal és igazi „árpádos” szellemmel vette át e szép és nehéz munkát.
Külön köszönettel tartozom Gyimesi Róbert, Mikusi Imréné, Lukács Józsefné és Stefkó Gizella igazgatóhelyettes kollégáimnak, akik tízéves igazgatói
munkám során emberségükkel, szakmai tudásukkal, mindig előrevivő, jó szán-
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dékú véleményükkel és tanácsukkal segítettek. 1996-ban címzetes igazgatói
kinevezést kaptam.
Az Árpád Gimnáziumban eltöltött évek megerősítettek abban, hogy igazgatóhelyettesként továbbra is itt folytassam munkámat. Tettem ezt azért, mert
számomra az ÁRPÁD többet jelent, mint munkahely. Nagyon sok szállal kötődöm a gimnáziumhoz. A gimnázium diákja volt férjem (aki két évet tanított is
az iskola falai között), két bátyja és két fiam is. Így mint szülő is tapasztalhattam, mit adhat érzelmileg egy diák számára ez az iskola. Akkor értettem meg
igazán, miért, mi miatt ragaszkodnak a diákok az “alma materhez”. E családi
kötődések, élmények magyarázták meg, miért fontos mindannyiunk számára az
iskola hagyományainak ápolása, megőrzése.
Most, közeledve aktív pedagógiai munkám befejezéséhez, kívánom, hogy a
100 éves Árpád Gimnázium a jövőben is őrizze meg szellemiségét, és nyugodt
körülmények között folytathassa eredményes oktató-nevelő munkáját!
Dr.Száva Gézáné
címzetes igazgató

Dr. Száva Gézáné
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77. Keresztury Dezső: A 90 éves Árpád Gimnázium ifjúságának
emlékkönyvébe

Cserépre zúzták régi világunkat;
küszködve vívtunk: jobb legyen az új!
Nektek több győzelem s, talán béke is juthat,
ha szívetek, értelmetek tanul,
s megtudja: mit sem épít a szabadság,
ha nem a jellem abroncsai tartják.
Mért éltek a bölcsőtől a sírig?
Gond, törekvés, munka hiába van,
ha nincs jó iskola, mely megtanít:
tenni úgy érdemes, ha célja van.
Védjétek, mit jó ősök hagytak rátok,
hálásan él majd vele unokátok.
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78. Rendszerváltás az iskolában
A rendszerváltás csendesen, békésen zajlott le az iskolában. Nem minden
oktatási intézményben volt ez ilyen egyszerű, botrányos jelenetektől és történetektől volt hangos a korabeli sajtó. Több mindennek is köszönhető, hogy az
Árpádban szélsőséges indulatoktól mentes volt e folyamat: jó alapot biztosított
ehhez az iskola régi, demokratikus hagyománya, „árpádos szellemisége”, az
átlagosnál szabadabb légköre. A folyamatos reformok, fejlesztések is megfelelő
táptalajt adtak a rendszerváltó gondolatok befogadásához. Természetesen külön
ki kell emelni a tanári kar és az iskolavezetés emberi hozzáállását, erkölcsi tartását, ami a legfontosabb biztosítéka volt a békés átmenetnek.
A rendszerváltás sok mindent vitt és sok mindent hozott: elvitt néhány kötelező, de már régóta üres jelzőt (lásd: „szocialista” és társai), néhány idegen és
halálra unt ünnepet (lásd: „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” és társai).
Elvitte a kötelező oroszt, de sajnos jobbára a nem kötelezőt is, és vitte a felejthetetlen technikaórákat. Olyat is vitt, amiért kár volt: az építőtáborokat például…
A legfontosabb, amit hozott: a szabadság. Volt, amiben túlzott mértékű,
volt amiben csak látszólagos, de szabadság lett, és ez a fő. Nem mindenki örült
neki, mert a szabadság, a demokrácia nem mindig kényelmes: nincsenek pontos
és éles határok, világos korlátok, nem mondják meg mit hogyan kell tenni
(vagy akár tanítani…). Más szóval gondolkodni kell, dönteni kell, ötletek, tervek kellenek, és még sok minden más…
Az Árpád Gimnázium teljes családja (iskolavezetés, tanári kar, szülők, diákok, öregdiákok) hozzáfogott a szabadság és a demokrácia tartalommal való
megtöltéséhez. Új lehetőségek nyíltak, és új kötelezettségek adódtak, és mindenre megoldást kellett találni.
Az iskolai élet minden szintjén új és megújult szervezetek alakultak, dokumentumok születtek.
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Árpád Gimnázium Alapítvány
Az Árpád Gimnázium Alapítvány 1991. május 7-én kezdte meg munkáját,
majd a Fővárosi Bíróság 2358. sorszám alatt 1991. november 18-án vette nyilvántartásba. Alapító okiratában célkitűzéseit az alábbiakban foglalta össze:
„Az alapítvány célja, hogy elősegítse a gimnázium sajátos arculatának megerősítését és gazdagítását, nevezetesen
 Anyagi alapokat teremtsen a Nemzetközi Érettségi Szervezetéhez való csatlakozáshoz, majdan a kapcsolat fenntartásához:
 Hozzájáruljon a szükséges szaktárgyi programok, tantervek, tankönyvek
és eszközök beszerzéséhez, a nemzetközi érettségivel kapcsolatos költségek finanszírozásához,
 Támogassa tanáraink felkészülését,
 Részt vállaljon külföldi tanárok alkalmazása biztosításában.
 Ösztönözze a tanórán kívüli iskolai tevékenységek bővítését, hozzájáruljon
a szakkörök, önképzőkörök, diákkörök és sportkörök működéséhez,
 Lehetővé tegye az iskola külföldi kapcsolatainak fenntartását és kiterjesztését, támogassa a tanulók és kísérőik utaztatását,
 Segítse a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű tanulókat.”
Az alapítvány vagyona alapításkor 376.200,–Ft és 1.130,–USD volt. Ez az
összeg az első öt év alatt 3.685.000,–Ft-ra nőtt. A jubileumi tizedik évfordulón
az Alapítvány vagyona immár meghaladta a 10.000.000,-Ft-ot. Legfőbb bevételi forrása a személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ából adódik, ami 2001-ben
hozzávetőlegesen 2.500.000,–Ft gyarapodást eredményezett.
Már évek óta elképzelhetetlen az iskola élete az alapítványi támogatások
nélkül. A fenntartó önkormányzat jó, ha a minimális alapfeltételeket biztosítani
tudja (többnyire azt sem, persze kérdés, hogy ki mit tekint minimális alapfeltételnek…), fejlesztésre, előrelépésre, szociális támogatásra állami forrásokból
vajmi kevés jut.
Az alapítvány éves szinten immár többmilliós támogatást nyújt az iskolának
az eszközbeszerzéstől az iskolai programok, táborok finanszírozásán át a hátrányos helyzetű tanulók segítéséig.
Az 1994-ben az Árpád Gimnázium Alapítvány keretein belül létrehozott
Egymásért Alapítvány az iskola balesetet szenvedett, vagy súlyos betegséggel
küzdő jelenlegi és egykori diákjainak gyógyításához, rehabilitációjához igyekszik hozzájárulni. Az „Egymásért” alszámlát évről évre jótékonysági rendezvények bevételével gyarapítja az alapítvány.

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Rendszerváltás az iskolában

383

A rendelkezésre álló pénzösszegek elosztásáról, a támogatás odaítéléséről
az alapítvány 7 tagú kuratóriuma dönt. Ennek tagjai: a gimnázium igazgatója,
valamint a nevelőtestület, a szülői közösség és a diákönkormányzat 2-2 képviselője.
Fontosnak érezzük, hogy e helyen is köszönetet mondjunk dr. Szilvásy Zoltánnak, akinek vezető szerepe volt az alapítvány létrehozásában, majd éveken
át a kuratórium elnökeként végzett kiemelkedő tevékenységet.
Diákönkormányzat
A rendszerváltással az iskolai „diákmozgalom” is megváltozott. Sokan csak
legyintenek erre, mondván csak a névtáblát cserélték le, de ez nem igaz, az Árpád esetében legalábbis nem. Ahol az iskolai diákszervezetek – akárminek is
nevezték őket – nem lehettek, nem voltak, esetleg nem is akartak többek lenni
iskolai programok szervezőinél, ott valóban csak névváltozás történt.
A „diákönkormányzat” azonban, ahogy neve is mutatja, ennél jóval több.
Ha hagyják, hogy több legyen. Ha még támogatják is ebben, akkor valóban
betöltheti a fiatalok nevelésében neki szánt kiemelkedő szerepét: demokráciára
tanít. Demokratikus értékek elfogadására és képviseletére, toleranciára, eltérő
vélemények meghallgatására, befogadására, artikulált megfogalmazására, érdekképviseletre, felelősségvállalásra és még sok másra, amit a felnőtt társadalom egyébként nem biztos, hogy a szükséges formában tesz meg…
Az Árpád Gimnázium egyik hagyományosan fontos erénye magas kultúrájú
„diák-önkormányzatisága”. Hogy ez így legyen, és így is maradjon, elengedhetetlen a támogató szellemű iskolavezetés és egy, a diákokat vezető tanár. Az
Árpád Gimnázium iskolavezetése mindig is megfelelő partnere volt a diákönkormányzatnak, de a sikerek fő kovácsa a diákokat 1991 óta lankadatlan lelkesedéssel terelgető Sarlósné Bánhegyi Lídia tanárnő. Bárkiből lehet hasonlóan
sikeres „diákmozgalmat segítő tanár”, mindössze néhány alaptulajdonsággal
kell rendelkeznie, úgymint: a gyerekek szeretete és önálló, gondolkodó egyéniségként való maximális elfogadása, demokratikus értékek iránti fogékonyság,
sokszoros munkabírás, tolerancia, kompromisszumkészség stb.
Bánhegyi tanárnő vezetésével a diákönkormányzat valódi és teljes szerepét
tölti be. Munkáját nem mindig akadálytalanul végzi, de egy kis gáncsoskodás,
közöny vagy rosszindulat csak ízelítő a nagybetűs életből…
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A diákönkormányzat csillebérci és …

ún. „nulladikos” tábora
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Az iskolai diákönkormányzat élén a Diáktanács áll. A diákélet szervezésén
túl fontos feladatokat lát el:
 a tantestület és a diákság között összekötő szerepet játszik, ha kell, fegyelmi tárgyalásokon képviseli a diákságot
 delegáltjai aktív résztvevői az alapítvány kuratóriumának
 országos diákszervezetek előadásain, tanfolyamain képzéseken vesznek
részt tagjai
 minden évben iskolai diákközgyűlést tart
 delegáltjai képviselik az iskolát országos diákfórumokon és a Diákparlamentben
A Diáktanács munkájában az elnök, a gazdaságis, a sportfelelős, a
diákszociális képviselő, a propagandista, a kuratóriumi delegátusok, valamint
az egyes évfolyamok képviselői vesznek részt.
A Diáktanács „látványos munkája” az iskolai programok szervezése. Egyetlen év alatt a következő programok teljes körű megszervezése, megrendezése,
lebonyolítása vár a tagokra:
 „Nulladikos” tábor
 diákközgyűlés
 gólyabál
 a Diáktanács tavaszi csillebérci „munkaszervező tábora”
 Árpád-napok
 Jótékonysági Rendezvény
 Iskolaszépítési munka
 „Nulladikos” kirándulás
 kb. 4 Árpád-klub
A rendezvények sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nagy többségük ma már az iskolai hagyományok sorába lépett. Ezekről később részletesen
is szólunk.
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79. Szerkezetváltás az iskolában
Új rendszerben új osztályok
A 90-es évek elején négy budapesti, speciális matematika tagozatot működtető gimnázium – az Árpád, a Berzsenyi, a Fazekas és az István – közös szerkezetváltási program kidolgozását és lebonyolítását határozta el. Ennek lényege
a hatosztályos speciális tagozatok indításához szükséges előfeltételek közös
megteremtése volt. Ez többek között összehangolt tantervkészítést, egyes részeiben egységes és mindenképpen egy időben tartott írásbeli felvételi vizsgák
előkészítését jelentette.
Az első – speciális matematika tantervű – hat évfolyamos gimnáziumi osztály 1993 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az Árpádban. Ők voltak a
legendás „I. m”. A következő évben indult az első speciális – angol és német –
nyelvi tagozatos hatévfolyamos osztály. Az eredeti elképzeléseknek megfelelően megmaradt egy „alapvetően” általános tantervű négyévfolyamos gimnáziumi osztály is. Csak „alapvetően”, pontosabban félig általános, ugyanis ebben az
osztályban – ha az iskola lehetőségei, illetve a kellő számú és megfelelő felvételi eredményt elért jelentkező engedik – hol egy emelt szintű biológiatermészettudományi csoport, hol egy kosárlabdacsoport indul.
Így az Árpád Gimnáziumban minden évben 3 új osztály indul:
7. a: speciális – angol és német – nyelvi tagozatos hat évfolyamos gimnáziumi
osztály,
7. b: speciális matematika tantervű hat évfolyamos gimnáziumi osztály,
9. c: általános tantervű négy évfolyamos gimnáziumi osztály (egyes években
emelt szintű biológia-természettudományi, illetve kosárlabdacsoporttal).
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1999-ben érettségizett az első, hat évfolyamos osztály,
nevezetesen

Jakab József

Zelenka Tibor
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Az iskola szervezeti és működési szabályzata ekkor az alábbiak szerint rendelkezett a felvételi vizsgákról:
„A gimnázium speciális tantervű osztályaiba jelentkezők felvételi vizsgát
tesznek.
1. A (hat évfolyamos) speciális matematika tantervű osztályba jelentkezők
írásbeli vizsgát tesznek matematikából és magyar nyelvből. A feladatokat az FPI matematika szaktanácsadója, illetve az iskola magyar munkaközössége állítja össze. Az írásban sikeresen vizsgázott tanulók szóbeli vizsgát is tesznek matematikából, egyúttal  az idegen nyelvek oktatásának sajátosságaira tekintettel  felmérjük nyelvi képességeiket, illetve nyelvtudásukat.
2. A (hat évfolyamos) speciális nyelvi osztályba jelentkezők írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából, valamint
nyelvi képességeiket, illetve nyelvtudásukat felmérő tesztet írnak. A feladatlapokat az iskolai szakmai munkaközösségek állítják össze. Azok,
akiknek minden írásbeli vizsgájuk sikeres, szóban is számot adnak
nyelvi képességeikről, illetve nyelvtudásukról.
3. A(z) (négy évfolyamos) emelt szintű biológia-természettudományi csoportba pályázók írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából
tesznek. A sikeresen vizsgázók a biológia, a kémia és a fizika tantárgyakból szóbeli meghallgatáson, beszélgetésen vesznek részt.
4. A (négy évfolyamos) kosárlabdacsoportba jelentkezők írásbeli vizsgát
tesznek magyar nyelvből és matematikából. Azok, akiknek mindkét
vizsgája sikeres, alkalmassági képességvizsgálaton is részt vesznek.
A fentiekkel azonos feltételekkel a jelentkezési határidő előtt felvételi verseny is szervezhető.
A szóbelin vizsgáztató bizottságokat a munkaközösség-vezetők javaslatai
alapján az igazgató jelöli ki.
A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért eredmények alapján rangsorolják, a tanulók gimnáziumi felvételéről az igazgató dönt.”
Az Árpád Gimnázium minden évben külön kiadványban közzéteszi a vizsgákra (előzetes és általános) való jelentkezés módját és időpontját, a vizsgák
követelményeit, időpontját és helyét, valamint a vizsgázók teljesítménye értékelésének módját.
Hagyományosan mindkét korcsoport részére felvételi előkészítő tanfolyamokat szervez az Árpád Gimnázium Alapítvány. A matematikából, magyar
nyelvből és idegen nyelvekből szervezett foglalkozások szeptember közepétől a
felvételi vizsgákig tartanak. Ezeken elsősorban a gimnázium saját kiadású fela-
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datgyűjteményeit használják a 10-15 fős csoportok, amelyek az utóbbi évek
felvételi feladatsorait is tartalmazzák megoldásaikkal együtt. A felvételi előkészítők roppant népszerűek, hiszen minden szülő tudja, hogy a gyereke – még ha
esetleg nem is adják be jelentkezési lapját az Árpádba – a piaci árnál jóval olcsóbban juthat garantált színvonalú képzéshez.
Tantervi tévelygések
A rendszerváltást követő politikai élet egyik kedvenc játéktere – és játékszere – az oktatás lett. A recept minden esetben ugyanaz: nagy ívű beszédek,
magvas gondolatok, újabb és újabb megváltó reformok és állandó ígéretek.
Mindössze két apróság hiányzik: valódi országos/nemzeti/polgári(!)/stb. konszenzuson alapuló, hosszú távú program és az ehhez szükséges pénz.
A harmadik évezred elején is számtalan vidéki iskolában egy tanteremben
egy tanár 2-3 osztálynak tart 2-3 féle szakórát egyszerre… A nagy múltú gimnázium „polgárai” pedig egykoron tágas épületük töredékébe zsugorítva szardíniásdobozban érezhetik magukat a szünetekben. A központi források csak az
oktatás tárgyi eszköztelenségét tudják biztosítani, és akkor még nem is beszéltünk a „dinamikusan, az infláció mértékét messze meghaladóan növekvő, a
nyugati átlaghoz sebesen közelítő” tanári fizetésekről…
Ami pedig a konszenzust illeti, miért pont ebben lenne egyetértés? A kormányváltás Magyarországon automatikusan oktatáspolitikai irányváltást is jelent. Nem csoda hát, hogy az Árpád Gimnázium 100. tanévében a 6 évfolyam
16 osztálya 4 féle tanterv szerint tanul…
1994-re a szerkezetváltás sikeresen lezajlott, elindultak a hat évfolyamos
tagozatok, az első emelt szintű természettudományi csoport, és volt kosárlabdacsoport is. Közben megérkezett az országos viharokat kiváltó NAT, vagyis a
Nemzeti alaptanterv a szép emlékű „műveltségi területeivel”. Ennek megfelelően kellett elkészíteni az iskola helyi tantervét is. Az Árpádban a jól előkészített és kidolgozott szerkezetváltás megfelelő alapokat biztosított a valóban saját, valóban helyi tanterv kidolgozásához. Az Árpádban tantárgyi alapokon
maradt az oktatás, így a műveltségi területek nem okoztak túlzott felfordulást.
Az Árpád Gimnázium helyi tanterve az iskola új Pedagógiai Programjának
részeként, annak legfőbb egységét alkotva került bevezetésre 1998 szeptemberében. Mindezek természetesen a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend átdolgozását is igényelték. Majd miután valamennyi új dokumentum elkészült és életbe lépett, érkezett a Kerettanterv, hogy kezdődhessen az egész
tantervesdi elölről. Még újabb, immáron egymással egyenlő fajsúlyú Nevelési
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Program és Helyi tanterv készült. Ezek szerencsére – de inkább a korábbi évek
alapos és megfontolt programalkotásainak köszönhetően – nem sokban térnek
el a korábbi variációktól. A Kerettanterv alapján készült helyi tantervek 2001
szeptemberében kerültek bevezetésre, felmenő rendszerben, a 9. évfolyamon.
Időközben azonban az iskola engedélyeztette „egyedi tanterveit” is, a felsőbb
évek általános tantervű osztályai pedig az úgynevezett „1978-as miniszteri rendelet” alapján készült tanterv szerint dolgoznak.
Mindennek a tanárok örülnek a legjobban, hiszen így igazán változatosan
taníthatnak – minden évfolyamon más-más tanterv szerint. No és a tantervírásért kapott fejedelmi honoráriumokról se feledkezzünk meg.
Hogy mi lesz ebből…?
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80. Hétköznapok
A rendszerváltás évei alatt az iskolai élet alaposan megváltozott. Nincs ebben semmi meglepő, így volt ez minden egyes, az ország életét alapjaiban befolyásoló esemény, fordulat után. Sőt, így van ez rendjén, hiszen az iskola nem a
külvilágtól elzárt, elszigetelt intézmény. A politikai, gazdasági, kulturális, társadalmi élet jellemzőinek különleges tükörképe. Tudomásul kellene venniük a
külső szemlélőknek, hogy az iskolai élet legtöbb eleme – akár szimpatikus,
akár visszatetszést keltő – az általuk formált társadalmi életben gyökerezik.
A korábban bemutatott szervezeti és szerkezeti változásokon túl természetesen az iskolai tanév egésze is átalakult: megváltoztak az ünnepek, új szünetek
is megjelentek (először a két félévet elválasztó „síszünet”, majd legújabban a
hosszú első félévet kettéosztó őszi szünet), megváltoztak az iskolai rendezvények, és még hosszasan folytathatnánk a felsorolást.
Az „új kor” iskolájának jellemző képét mutatja a teljesen átlagos, 1996/97es tanév eseménytörténete (vö.: „Egy szocialista tanév”).
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus

Szeptember
Szeptember
Szeptember

iskolavezetői értekezlet
a nevelőtestület alakuló értekezlete és munkaközösségi
megbeszélések
27.
javítóvizsgák, majd további munkaközösségi megbeszélések
28.
az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése
29.
az igazgató és a munkaközösség-vezetők
tanév-előkészítő megbeszélése
30.
tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
27–30. az új elsősök „Nulladikos” tábora Nagykőrösön;
vezető: Sarlósné Bánhegyi Lídia tanárnő; részt vevő
tanárok: Csizmazia Tamás, Feketéné Kovács Anikó,
Lévay Zsolt, Sziliné Dienes Irén, Veszprémi Lilla
2.
tanévnyitó ünnepély; szervező: Bertha Irma tanárnő
4–6.
a 12. évfolyam osztálykirándulása
7–16. darmstadti testvériskolánk csoportjának fogadása;
szerv. tanárok: Marosvölgyi Jánosné, Nagy Györgyné
23.
26.
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Szeptember
Szeptember
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
November
November
November
November
November

November
November
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23-tól előkészítő foglalkozások a 6. és 8. osztályosok számára
(matematika, angol, német)
30.
az Árpád Alapítvány kuratóriumának ülése
1-jétől indulnak a RENDSZÁM számtech. foglalkozásai
2.
három tanítási óra után iskolai atlétikai verseny;
szervezők: a testnevelő tanárok
3.
a 7. a, 7. b, és 9. c osztályokban tanítók helyzetfelmérő
és tájékoztató megbeszélése
4.
megemlékezés az aradi vértanúkról of.-i órákon
7.
az iskolaszék ülése;
szülői értekezlet a 7–8–9. évfolyam számára
10.
a matematika háziverseny első fordulója;
pedagógiai tanácskozás; szervezők: Marosvölgyi Jánosné és Sarlósné Bánhegyi Lídia
11–13. az iskolai diákönkormányzat táborozása Csillebércen;
vezető: Sarlósné Bánhegyi Lídia
14.
szülői értekezlet a 10-11-12. évfolyam számára
18–20. módszertani konferencia Egerben;
iskolánkat Veszprémi Lilla tanárnő képviselte
19–20. Zemplén Győző Fizikaverseny Nagykanizsán,
iskolánk csapatát dr. Schuszter Ferenc tanár úr vezette
22.
iskolai szintű megemlékezés az 1956-os forradalom 40.
évfordulójáról; szervező: történelem munkaközösség
24–25. nevelési értekezlet
28.
iskolai úszóverseny; szervezők: a testnevelő tanárok
29.
az angol és német nyelvi háziverseny első fordulója
11-től megkezdődtek az országos szaktárgyi versenyek;
szervező: Mikusi Imréné igazgatóhelyettes
15.
a diákönkormányzat küldöttgyűlése
18.
tanári fogadóóra a szülők számára
19–20. papírgyűjtés a Diáktanács szervezésében
21.
az ált. iskolák 8. osztályosainak előfelvételi versenye;
szerv.: magyar, matematika, termtud. munkaköz.-ek;
az iskolaszék ülése
22.
iskolai gólyabál
28.
dr. Berend Mihály tanár úr előadása amerikai útjáról
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az Árpád Alapítvány kuratóriumának ülése
III. Amfiteátrum Kupa matematikaverseny az általános
iskolák 5. és 6. osztályos tanulói részére; szervezők:
Meszlényiné Róka Ágnes tanárnő, 11. b, 12. b oszt.
iskolánk zenekarának fellépése az Óbudai Társaskörben; szervező tanár: Kissné Révfalvi Andrea
Mikulás-est az iskola dolgozóinak gyermekei számára;
szervezők: 7. a és 7. b osztály az of.-ök segítségével
a matematika háziverseny II. fordulója
iskolai szavaló- és prózamondó verseny;
szervező: Bertha Irma tanárnő és a magyar munkaköz.
angol nyelvű karácsonyi ünnepség;
szervező: Veszprémi Lilla tanárnő és a 9. a osztály
szalagavató ünnepély;
szervezők: a 12. évfolyam tanulói és az osztályfőnökök
a téli szünet kezdete
a téli szünet vége
országos és kerületi szaktárgyi versenyek az általános
iskolás korú tanulók részére. A kerületi versenyek lebonyolításában részt vettek: Mikus Imre, dr. Schuszter
Ferenc, Szlávik Tünde és Veszprémi Lilla
OKTV matematika
félévi osztályozó konf.: 9. c, 12. a, 12. b és 12. c oszt.
a nevelőtestület félévzáró értekezlete;
félévi értesítők kiosztása
síszünet
OKTV spanyol, fizika, kémia, történelem
szülői értekezlet a 11. és 12. évfolyam számára
OKTV magyar irodalom és nyelv, biológia, német
írásbeli felvételi vizsgák a leendő 7. a, 7. b és 9. c
osztályba jelentkezők számára
szülői értekezlet a 7–8–9–10. évfolyam számára
OKTV földrajz, angol

December
December

2.
3.

December

5.

December

6.

December
December

12.
13.

December

19.

December

20.

December
Január
Január

21.
5.
6.

Január
Január
Január

9.
28–29.
31.

Február
Február
Február
Február
Február

3–7.
11–14.
17.
17–21.
21–22.

Február
Február
Február
Március
Március

24.
24–26.
27-től
a leendő elsősök szóbeli felvételi vizsgái
5-ig
3–4.,6. OKTV francia és matematika

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

1990–1999 Rendszerek és változások

394

Március
Március
Március
Március
Március

3.
4.
6.
7.
8–10.

Március

8–19.

Március

10–11.

Március
Március

12.
14.

Március

17.

Március
Március
Március

21.
24.
25–26.

Március
Április
Április

27.
6.
7–8.

Április
Április
Április
Április
Április
Április
Május
Május
Május
Május
Május

11.
14.
17.
18.
22.
26.
7.
9.
12–13.
12–23.
24.

a Less Nándor Orsz. Földrajzverseny iskolai fordulója
árpádos Öregdiák Találkozó iskolánkban
„Matematika határok nélkül” verseny (rv.: 9. a, 9. c)
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
az Árpád Kosárlabda Kupa versenyei;
szervező: Tallár Tamás testnevelő tanár
iskolánk diákcsoportjának utazása Darmstadtba;
szervező tanárok: Nagy Györgyné, Marosvölgyi Jánosné és Kőrösmezei Sarolta
a 12. b osztály tanulói az OKÉV által szervezett
monitor-felmérésen vettek részt
az angol és a német nyelvi háziverseny III. fordulója
iskolai ünnepély az 1848/49-es forr. és szabharc tiszteletére; szervező: Tallós Péter tanár úr
az Árpád Alapítvány kuratóriumi ülése;
Kitaibel-verseny
Kenguru matematikaverseny
a 7. a, 7. b és 9. c osztály drámabemutatói
Árpád Napok;
szervezők: Sarlósné Bánhegyi Lídia és a Diáktanács
a tavaszi szünet kezdete
a tavaszi szünet vége
a dohányzás ártalmairól szóló képzésen 26 tanuló vett
részt, a foglalkozások után sikeres vizsgát is tettek
próbaérettségi idegen nyelvből
tanári fogadóóra a szülők számára
próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból
24 órás kosármeccs
próbaérettségi matematikából
Diákparlament
a 12. évfolyam osztályozó konferenciái
ballagási ünnepély
az alsóbb évfolyamok osztálykirándulásai
iskolai és közös írásbeli érettségi, felvételi vizsgák
jótékonysági sportverseny a TVE sporttelepén;
szervező: Diáktanács
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26.
az Árpád Alapítvány kuratóriumi ülése
27–29. papírgyűjtés a Diáktanács szervezésében
28.
„A kihívás napján”, az első négy óra megtartása után
tanulóink különböző sportversenyeken vettek részt
31.
a leendő árpádosok első, „nulladikos” kirándulása
10.
a német nyelvi munkaközösség által szervezett
kirándulás a tanévben kiemelkedő eredményeket elérő
tanulók számára
11–12. a 12. b osztály szóbeli érettségi vizsgája
13.
az utolsó tanítási nap;
a 7. a, 7. b és 9. c osztály sportvetélkedője
16.
tanévzáró osztályozó konferenciák
17–18. a 12. c osztály szóbeli érettségi vizsgája
18–19. a 12. a osztály szóbeli érettségi vizsgája
19.
tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
20.
a nevelőtestület tanévzáró értekezlete
24.
az új tanulók beiratkozása

Az eseménynaptárat böngészve több rendezvény neve ismeretlen lehet az
öreg(ebb) öregdiákok számára, ezek közül a fontosabbakkal kiemelten foglalkozunk a későbbiekben. Már első ránézésre is szembeszökő lehet a tanulmányi
versenyek magas száma. Iskolánk komoly erénye, és színvonalának mutatója,
hogy a legtöbb jelentős országos és helyi szintű tantárgyi tanulmányi versenyen
jelen vannak tanulóink.
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81. Ünnepnapok
A hétköznapok egyes programjai mellett megváltoztak ünnepnapjaink is.
Nemcsak a dátumok lettek szívünknek kedvesek, de az ünneplés, a megemlékezés módja is más lett. Az Árpád Gimnázium tantestülete nevelési értekezleten határozott arról, hogy a nemzeti ünnepekről való méltó megemlékezés az
iskola alapvető pedagógiai feladata.
Az aradi vértanúkról osztályfőnöki óra keretében, illetve iskolai faliújsággal
emlékezünk meg.
Az október 23-i és a március 15-i megemlékezések megszervezését a tanév
elején osztja fel egymás között a magyar és a történelem munkaközösség. Lehetőség szerint minden évben más és más stílusú, típusú rendezvényeket igyekeznek szervezni a tanárok: hol meghívott előadóval (ilyen volt Litván György,
az 56-os Intézet igazgatója, a gimnázium egykori tanára), hol külső színhelyek,
emlékhelyek felkeresésével, hol múzeumlátogatással, hol korosztályonként más
videofilmek vetítésével és megbeszélésével. A legnehezebb feladat azonban az
ünnepi műsor szervezése. Néhány évente, egy-egy jelesebb évforduló kapcsán
készülnek nagyobb lélegzetvételű előadások. Ezek „szellemi anyja” Bertha
Irma tanárnő, aki évekre előre tervezgeti, érleli műsorterveit. A tervek aztán
csapatmunkában kerülnek kidolgozásra, a „történész részleg”, az énekkar és
mások bevonásával. E sorok írója nagy örömmel vett részt a munkálatokban,
akár mint a történelmi keret- és háttéranyag szállítója, akár mint narrátor, vagy
„zászlólengető a tömegben”. A befektetett munka mindig megérte a fáradságot:
a diákok figyeltek, értették és élvezték az előadásokat. Az egyik legsikeresebb
műsor a 2000. március 15-i kettős ünnep alkalmából készített előadás volt:
történelem, irodalom és zene szép összhangja:
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„ITT ÉLNED, HALNOD KELL”
Történelmi időutazás napjainktól az államalapításig
verssel, prózával, énekkel és zenével
Ünnepi előadás államalapításunk 1000. évfordulója
és március 15-e alkalmából
Fellép az Árpád Gimnázium Irodalmi Színpada, Kórusa és Kamarakórusai
A műsort összeállította: Bertha Irma, Orosz Erzsébet és Lévay Zsolt
Szereplők:
Vers és próza:
Adonyi Nóra 10. a
Baráth Ákos 12. b
Daczi Gábor 10. b
Fehér Dániel 8. b
Gallai Aletta 11. a
Kónya Georgina 12. c
Kovács Rebeka 10. a
Puss Tamás 12. a
Sikló Bernadett 10. b
Ujj Zsuzsanna 12. a
Ungár Bence 11. a
Zotter Balázs 10. b
Narrátor:

Kölcsey Ferenc: Parainesis
Szent István király intelmei
Ady Endre: Krónikás ének
Vörösmarty Mihály: Szózat
Rákóczi-mars
Illyés Gyula: Fáklyaláng (Kossuth)
Illyés: Egy mondat a zsarnokságról
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Berzsenyi Dániel: Magyarság
Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz II.
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet)
Illyés Gyula: Fáklyaláng (Görgey)
József Attila: Hazám
Illyés Gyula: Fáklyaláng (Molnár)
Lévay Zsolt

A műveket válogatta, betanította és színpadra alkalmazta: Bertha Irma

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

1990–1999 Rendszerek és változások

398

A műsorban elhangzó ének- és zeneszámok:
1. Szörényi–Bródy: István, a király
 Veni lumen cordium
 Nem vagyunk még hozzád méltók
 Adj békét, Uram
 Szállj fel, szabad madár
 Felkelt a napunk
2. Magyarország az én hazám – népdal
3. Katona vagyok én – népdal
4. Kétszólamú offertorium-propus bármely ünnepre
Ének:

Bálint Gyöngyi 12. c
Fodros Zsuzsa 10. c
Helembai Kinga 10. c
Jónás Fanni 9. a
Kovács Dorottya 8. b
Kovács Krisztina 9. a
Kovács Máté 11. a
Polgári Dóra 10. c
Rákóczi Emese 10. a
Rozsnyai Anna 9. a
valamint a gimnázium kórusa és kamarakórusai

Hangszeres zene: Boja Sára 11. a
Gallai Aletta 11. a
Gergely Viktor 9. b
Kovács Máté 11. a
Malmos Gábor 12. a
Németh András 9. c

– fuvola
– fuvola
– blockflöte, pásztorfurulya, gitár
– gitár
– dob
– gitár

Az ének- és zeneszámokat válogatta, betanította, valamint a kórusokat vezeti: Orosz Erzsébet
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82. Új hagyományok születnek
Nulladikos tábor
Ez a két szó (néha csak egy: nulltábor) ma már fogalom az Árpádban. Az
alapötlet akár átlagosnak is mondható: néhány napos táborral segíteni az új
osztályok beilleszkedését; a „leendő árpádosok” ismerjék meg majdani osztályés iskolatársaikat, halljanak a tanárokról, az iskola hagyományairól, szokásairól, hogy az első tanítási nap már ismerős környezetben kezdődjön számukra. A
nulladikos tábor azonban ennél sokkal, de sokkal több.
A gólyákat (évente kb. 90-en vannak) 9-10 csoportba osztják, az induló osztályokból vegyesen. Minden csoport élén egy 3-4 fős, árpádos diákokból álló
csoportvezető csapat áll. Ők pályázat útján jutnak el a táborba. A túljelentkezés
átlagosan kétszeres, évente legalább 20 3-4 fős csapat pályázik. Minden tanév
elején a Diáktanács megbízza a tanárokból és diákokból álló Előkészítő Bizottságot (EB) a tábor szervezésével, majd meghirdetik a tábor témáját. Ez ugyanis
nem egy egyszerű kis gólyatábor, a négy nap egy témakörre épül: ez lehet egy
történelmi kor, lehetnek országok stb. A csapatoknak e kijelölt témában kell
pályázniuk: jobbnál jobb program- és játékjavaslatokkal, lehetőleg jól kidolgozott, az alapvető cél elérését segítő, kreatív ötletekkel.
A pályázatok elbírálása után a tanév folyamán a kiválasztott csoportvezetők
és az EB kialakítja a tábor végleges programját. A sok-sok szervezési feladat
mellett komoly hangsúlyt fektetnek a módszertani problémák megbeszélésére
is. A csoportvezetők a táborban ugyanis nem csak programszervező, lebonyolító személyek, ők ténylegesen a csoportok vezetői. Ez is a tábor egyik különlegessége: a diákok törődnek a rájuk bízott gólyákkal, akiknek a 2/3-a hatodik
osztályt végzett gyerek. Egyiknek a szülei hiányoznak, a másik csak félénk és
magába zárkózik, a többség nem mer ismerkedni. A csoportvezetőknek ezt
mind kezelni kell, és ők a legjobb tudásuk szerint helyt is állnak. Mindezeknek
tetejébe a tábor vezetését is többnyire a diákok látják el.
A tábor előtt a legelső találkozásra a gólyákkal a nulladikos kiránduláson
kerül sor. Erre a felvételik után, a tanév vége előtt, május végén szokott sor
kerülni. Egy kis kirándulás, akadályverseny formájában megismerik egymást a
csoport tagjai és vezetői.
A táborra augusztus utolsó napjaiban kerül sor. A helyszín most már több
éve hagyományosan a nagykőrösi Toldi Miklós Kollégium.
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Diákküldöttek közgyűlése és …

a kötélhúzás klasszikus formája a diáknapokon
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Sok előnye van: nincs túl messze, és megfizethető; hatalmas zsibongójában
az egész tábor egyszerre elfér; óriási tornacsarnokában remek sportversenyek
tarthatók; több kisebb helyiségében csoportfoglalkozások tarthatók; saját konyhája van; nagy kertje további sportpályákkal, és még sorolhatnánk.
A négy nap alatt a jópofa programok, versenyek és vetélkedők mellett nagy
hangsúlyt kapnak a beszélgetések. A csoportok sok időt töltenek magukban:
ismerkednek egymással, az iskolával, készülnek a soros feladataikra, és mindeközben megnyílnak egymás előtt. Természetesen osztályszintű programok is
vannak, ilyenkor szerepet kap az osztályfőnök is. Sok fontos dolgot meg lehet
itt beszélni a diákokkal, egyszerűbben, nyíltabban, őszintébben és sokszor hatásosabban, mint a majdani osztályfőnöki órákon.
A diákoké tehát a tényleges főszerep, és ezt minden résztvevő érzi az első
perctől fogva. Ez teremti meg azt a különleges hangulatot, amitől más lesz ez a
tábor, mint a többi.
A diákok kimagasló munkájának elismerése mellett egy „apróságot” még
meg kell említenünk: „Ez a tábor nem jöhetett volna létre, ha nincs – Sarlósné
Bánhegyi Lídia.” Úgy ott lenni mindenhol, mintha ott sem lenne. Úgy vezetni
teljes felelősséggel a tábort, hogy közben a diákok is ugyanezt a felelősséget
érezzék – ez az igazi kihívás. Az 1995/96-os Évkönyvben így írt erről:
„Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor azt is el kell mondanom, hogy nekünk, tanároknak is nagyon szép és nehéz ez a feladat. A jelenlegi oktatási
rendszertől elég idegen az az önállóság, felelősség, ami ebben a munkában a
gyerekek számára megvalósul. Ha jól csináljuk, akkor nekünk, felnőtteknek (a
tényleges felelősség áthárítása nélkül) háttérben kell maradnunk. Csak remélhetem, hogy mi is meg tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak.”
1992 augusztusa, az első gólyatábor óta közel 1000 árpádos diák a megmondhatója: Tanárnő, ezt nem is lehetne jobban csinálni.
Árpád Napok
Iskolanapok a 90-es évek előtt is voltak az iskolában, ám az Árpád Napok
egészen különleges eseménnyé nőtte ki magát néhány év alatt. Az évtized közepére két és fél napos, kulturális, ismeretterjesztő, szórakoztató és sportprogramokban páratlanul gazdag rendezvénysorozattá fejlődött.
Az immár hagyományos felépítés szerint a nulladik, bevezető (fél)napon,
tanítás után az esti órákban kerül sor az „első osztályok” várva várt színházi
bemutatóira, az Óbudai Művelődési Központban (volt Úttörőház, aki még így
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ismeri…). A Gombár Vince Alapítvány versenyét az 1995/96-os tanévtől megújított feltételekkel rendezik: eredetileg – az Alapítvány szellemiségéhez szorosan kötődve – kizárólag ókori témájú műveket mutathattak be az osztályok,
ettől kezdve azonban a választás szabad lett. Az osztályok bő féléves munka
után lépnek a színpadra. A „tökéletes darab” kiválasztása néha már a nulladikos
táborban megkezdődik. Ősztől aztán nincs megállás: szereposztás, szövegtanulás, színpadi próbák az osztályteremben széttolt padok között, díszletkészítés.
Igazi közösséget formáló csapatmunka sok lelkesedéssel, jókedvvel és az elkerülhetetlen veszekedésekkel. A versenykiírás a közös és önálló munkát részesíti
előnyben, így fontos, hogy a díszletek, a jelmezek saját készítésűek legyenek,
és lehetőleg minden diák kapjon valamilyen szerepet az előadásban.
A nagy nap előtt az osztályok színházi előadásra invitáló plakátjai lepik el
az iskolát. Fokozódik a drámai feszültség, míg végül a rokonok, iskolatársak
által megtöltött nézőtér elsötétül, és a három osztály az előre kisorsolt sorrend
szerint színpadra lép.
A zsűri az előre megadott szempontok szerint pontozza az osztályok produkcióit, így dől el a verseny. A „fődíj” mellett egy sor különdíj is gazdára talál, így a közönség szavazatai alapján győztes produkció, a legjobb férfi és női
főszereplők, legjobb mellékszereplők, legjobb díszlet, legjobb jelmez stb.
A 7. a, 7. b és 9. c osztályok előadásai, a zsűri véleménye, a közönségszavazatok még hosszú hetekig foglalkoztatják az egész iskolát.
A gyönyörű színházi est után két „tanítás nélküli munkanap” keretében zajlik le az Árpád Napok gazdag eseménysorozata. A szervezési és lebonyolítási
feladatokat a Diáktanács látja el. Reggeltől estig mindig több program fut párhuzamosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Általában nem is ez a
nehéz, hanem az egyes műsorokról való kényszerű lemondás. Példaként lássuk
az 1995/96-os Árpád Napok eseménynaptárát:
Március 25. csütörtök
08:00 – 11:00
Matematika próbafelvételi
08:00 – 10:00
Matematika háziverseny
(A kétnapos eseménysorozat hagyományos nyitószámai ezek párhuzamos programok nélkül, hiszen a tanulók nagy többsége érdekelt valamelyikben.)
10:00-tól
Angolkönyv-árusítás
10:00 – 11:00
Hatékony tanulás
– beszélgetés és tesztmegoldás Rónyai tanárnővel a hatékony tanulásról
10:30 – 12:00
Oxford University Press CD-ROM-bemutató
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Ki tud többet Németországról?
– német műveltségi vetélkedő
11:00 – 13:00
Mikroszkóp: parányok a mikroszkóp alatt
12:00 – 13:30
Iskolai pályázatok értékelése
(A 90-es években elterjedt szokás szerint minden tanév elején az egyes munkaközösségek szaktárgyi pályázatokat hirdetnek meg [többnyire a magyar irodalom, történelem, fizika és számítástechnika tantárgyakhoz kapcsolódó témákban, ezenkívül irodalmi témájú fordítói versenyen vehetnek részt az angol és
német nyelv barátai]. A pályázatokat általában márciusig kell elkészíteni, az
eredményhirdetésre az Árpád Napokon kerül sor.)
12:00 – 14:00
Angol háziverseny
13:00 – 14:00
Mi is a MENSA?
– beszélgetés Rigó Péterrel, a MENSA HungarIQa
pszichológusával
– IQ-tesztírási lehetőség
13:00 – 15:00
Földrajzvetélkedő
13:30 – 16:00
A legyek ura
– filmvetítés óriásképernyőn, majd beszélgetés Vámos
tanárnő vezetésével
14:00 – 15:00
Digitális fényképezés
– Gergely János bemutató előadása
14:00 – 16:00
Sugárözönben élünk (előadás)
– dr. Lévay Béla, az ELTE vegyészprofesszora a „sugárzó világról”
15:00 – 16:00
Afrika madárvilága (előadás)
– dr. Csörgő Tibor az ELTE biológusprofesszora
15:00 – 16:00
GO játék
– keleti eredetű logikai-stratégiai játék
16:00 – 17:00
Íjászbemutató
– honfoglaláskori, hagyományőrző és olimpiai fegyverek
16:00 – 18:00
Tanár-diák sportversenyek
(Több évtizedes hagyománya van már a tanár-diák mérkőzéseknek. Népszerűségük érthető, nem akármilyen élmény látni, ahogy „bebőrözik” a kedvenc matektanárt, vagy ahogy több tucat kosárral büntetik a dolgozatokat… A jogos és
bájos rosszmájúságon túl pedig tanárnak, diáknak egyaránt öröm a megszokott
szerepekből kibújva, sportemberként egymásnak feszülni, együtt felhőtlenül
játszani. Évente változó, hogy a foci, kosárlabda, röplabda hármas közül me-
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lyikben tudnak csapatot kiállítani a tanárok. Utóbbi kettőben vegyes csapatok
szerepelnek, és igazán baráti a küzdelem. A fociban azonban nincs kegyelem.
A hagyományos koreográfia szerint a tanárcsapat a pofozógép szerepét játssza
el, a diákok jól kitömik őket a szépszámú közönség nem kis gyönyörűségére. A
90-es években azonban felborult a rend: a korszak „tanári aranycsapata” hosszú
évekig okította a diákokat a focipályán is. A Lévay Zsolt – Kovács Attila, Bíró
Zsolt – Tallós Péter, Csizmazia Tamás alapfelállású csapat egy-egy alkalmi
taggal kiegészülve rendre eltángálta az ifjú titánokat.)
16:00 – 18:00
Kézművesség: nemezelés
16:30 – 18:00
A média szárnyakat ad (előadás)
– Andrew Princz a média világáról és az Internetről
18:00 – 20:00
Koncert
18:00 – 20:00
Reneszánsz táncház
Március 26. Péntek
08:00 – 12:30
Portya – Kincskeresés
(Az Árpád Napok talán legnépszerűbb, gigantikus játéka. Minden osztály egy
csapatot alkot, minél többen vannak, annál nagyobb az esélyük a sikeres szereplésre. A Portya lényege, hogy a szervezők minél agyamentebb feladatok elé
állítsák a csapatokat. Akkor igazán jó a buli, ha a feladatok megoldásához nagy
adag ötletesség, szellemesség, bátorság és kreativitás kell. Volt, hogy helikopter-leszállási engedélyt kellett szerezni az iskola tetejére, vagy minél több Árpád keresztnevű embert bevinni az iskolába és hasonlók. Ezzel párhuzamosan
zajlik a Kincskeresés. Itt egy rejtélyes szöveg, esetleg versike alapján kell egy
rakás, a város különböző pontjain elhelyezett állomást felkeresni, ahol egy beépített ember adja a következő állomás eléréséhez szükséges rejtvényt. A „végállomáson” várja a leggyorsabb csapatot a KINCS.)
12:30 – 15:00
Német próbafelvételi és háziverseny
12:30 – 15:00
San Franciscótól Chicagóig
– dr. Berend Mihály tanár úr élménybeszámolója
14:00 – 15:30
Robbantások
– látványos robbantások Jalsovszky Istvánnal
14:30 – 17:00
Történelemvetélkedő
15:00 – 17:00
A multimédia világa (előadás)
– dr. Remzső Tibor, Számítástechnikai Kutatóintézet
16:00 – 17:00
Verset mondok
– beszélgetés Sinkovits Imre Kossuth-díjas színművészszel
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17:00 – 18:30
17:00 – 19:00
17:00 – 20:00
18:00 – 20:00

Kézművesség: batikolás
Casino
Teaház
Disco

A mai „gladiátorok” küzdelme és …

a műveltségi vetélkedő jelenetei
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08:00
…
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
08:00
…
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
…

08:00 – 11:00
Matematika
próbafelvételi
11:00 – 13:00
Ki tud többet
Németországról?
13:00 – 14:00
Mi is a MENSA?
14:00 – 15:00
Digitális fénykép.
15:00 – 16:00
GO játék
16:00 – 18:00
Kézművesség:
nemezelés

18:00 – 20:00
Koncert

Március 25. Csütörtök
08:00 – 10:00
Matematika
háziverseny
10:30 – 12:00
Oxford Univ. Press
CD-ROM
12:00 – 14:00
Angol háziverseny
14:00 – 16:00
Sugárözönben
élünk
16:30 – 18:00
A média
szárnyakat ad

10:00-tól
Angolkönyvárusítás
12:00 – 13:30
Iskolai pályázatok
értékelése
13:30 – 16:00
A legyek ura
16:00 – 17:00
Íjászbemutató
17:00-tól
Csocsóbajnokság

10:00 – 11:00
Hatékony tanulás
11:00 – 13:00
Mikroszkóp:
parányok a
mikroszkóp alatt
13:00 – 15:00
Földrajzvetélkedő
15:00 – 16:00
Afrika madárvilága
16:00 – 18:00
Tanár-diák
sportversenyek

18:00 – 20:00
Reneszánsz
táncház
Március 26. Péntek
08:00 – 12:30
Portya – Kincskeresés

12:30 – 15:00
San Franciscótól
Chicagóig

15:00 – 17:00
A multimédia
világa

18:00 – 20:00
Disco

12:30 – 15:00
Német
próbafelvételi és
háziverseny

14:00 – 15:30
Robbantások

16:00 – 17:00
Verset mondok
17:00 – 20:00
Teaház

17:00 – 19:00
Casino
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Jótékonysági Rendezvények
Több diáktársuk súlyos betegségét, balesetét látva, a gyógyulás, a rehabilitáció költségeiről hallva a gimnázium diákjai 1994-ben elhatározták az Egymásért Alapítvány létrehozását. Célja az iskolában tanuló, vagy tanult beteg diákok támogatása. Az alapítvány vagyonát minden évben egy-egy jótékonysági
rendezvénnyel gyarapítják. Ez az esemény mára szintén egy gyönyörű árpádos
hagyománnyá nőtte ki magát.
Az első két évben nagyszabású jótékonysági estet rendezett az iskola a Vasas SC által ingyen rendelkezésre bocsátott Folyondár utcai sportcsarnokban.
Aki nem tudott elmenni a rendezvényre, de a kezdeményezést fontosnak tartotta, a belépőjegy helyett támogató jegyet vehetett. A program mindkét évben
fantasztikus volt, nagy nevű művészek – természetesen mind árpádos öregdiákok – és mai árpádos diákok szebbnél szebb produkcióiból állt össze. A konferálást mindkét évben a feledhetetlen Peterdi Pali bácsi vállalta.
Az első jótékonysági est alkalmával, 1995. április 28-án 18 órai kezdettel az
alábbi műsort láthatta a több száz fős közönség:
I. rész
1. A helység kalapácsa – színi előadás (7. b osztály)
2. Az Óbudai Aelia Sabina Zeneiskola cselló-kamarazenekara
 Goltermann: Serenada
 Joplin: Ragtime
3. Ökördi Kornél (11. b osztály) – Kosztolányi Dezső verse
4. Rada Lilla (10.a osztály) – Fekete István : Kalapky bácsi
5. Árpád Kamarazenekar
(közreműködik: Lehota Edit mv. és Szendi Emma tanárnő)
 Vivaldi: a-moll koncert két hegedűre II.-III. tétel
6. Ruda Judit (12. a osztály) – József Attila: Melódiák
7. Lois Márta és Kovács Bálint – Feketelaki páros tánc
8. Ökördi Kornél (11. b osztály) - Karinthy Frigyes verse
9. A 12. évfolyam Hair-táncelőadása
II. rész.
1. L. Kecskés András lantművész és együttese
(énekel Práczky István oratóriuménekes)
 Carmina Burana et Hungarica (Diákdalok a XII–XVIII. sz.-ból)
2. Módos Péter saját írását olvassa fel: Diákokkal Triesztben
3. EXITO jazzbalettegyüttes: Erőfölény
4. Cserháti Katalin szaval: Pilinszky János: Fabula
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5. Strack Orsolya énekel: széki dalok
6. Folyondár együttes (vezető: Nyitrai Péter): Moldvai népdalfeldolgozások
7. Strack Orsolya: Somogyi táncok
8. Cserháti Katalin szaval: József Attila versei
9. Couprain Bagatell Quartett vonósegyüttes: Piéces en concert
10. Bánffy György Babits- és Móra-műveket ad elő
11. Fülöp Attila és Fülöp Zsuzsa operaénekesek
12. Vitay András szaval és énekel gitárkísérettel
13. Benkó Dixieland Band Duó: Benkó Sándor és Nagy Jenő
A műsort rendezte: Mészáros Károly színész-rendező, árpádos öregdiák.
A második jótékonysági esten már fellépett Sinkovits Imre is, ráadásul színész fiával, Vitay Andrással közös produkcióval készültek. A fiatalabb művészgenerációból ez alkalommal színpadra lépett Götz Anna, Bognár Mónika
és Mészáros Károly.
A nagy sikerű jótékonysági estek után a harmadik évben jótékonysági
sportnapot szervezett az iskola. A III. kerületi TVE pályája a lehető legideálisabb helyszínnek ígérkezett: uszoda, fedett csarnok, szabadtéri sportpályák –
minden egy helyen. Négy sportágban nevezhettek a versenyezni vágyók: úszás,
atlétika, kosárlabda és kispályás foci. A két csapatsport versenyeire más iskolák
csapatait is meghívtuk. A versenyzők résztvevői jeggyel támogatták az alapítványt, a közönség támogatójegyet válthatott. Az előző két évhez hasonlóan az
iskola diákjai és tanárai óriási energiával szervezték a programokat, de az időjárást ők sem tudták befolyásolni. Az eső elmosta a kültéri versenyszámokat,
így csak a kosár- és úszóbajnokságot lehetett aznap megtartani. A küzdelmes
kosárlabda-bajnokságot nagy harcok után az Arany János Gimnázium csapata
nyerte. Egy későbbi időpontban került sor az atlétikaversenyre, majd a suli udvarán a focibajnokságra, amelyre rengeteg külsős csapat nevezett. A végső
győzelmet az esélyesnek tartott tanárcsapat szerezte meg.
Valamennyi versenyszám első három helyezettje értékes díjakat vehetett át
a rendezvény szponzorainak köszönhetően.
Azóta is minden évben megrendezésre kerül egy-egy jótékonysági est, vagy
sportnap. Az esemény formája a későbbiekben változhat, de a hagyomány, reméljük, megmarad.
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Amfiteátrum Kupa
Az árpádos diákok önálló kezdeményező, szervező és lebonyolító készségének újabb ékes bizonyítéka az Amfiteátrum Kupa. A nulladikos tábor, az
Árpád Napok, a jótékonysági rendezvények mind azt bizonyítják, hogy az
árpádosok képesek és akarnak is szűken vett tanulmányi feladataikon túl felelősségteljes munkát vállalni, programokat szervezni, azokat valódi tartalommal
megtölteni és precízen lebonyolítani.
1994 októberében néhány 11. b-s – tehát matek tagozatos – kitalálta, hogy
ők matekversenyt szerveznek. Olyat, ahol mindent a diákok csinálnak: feladatsort szerkesztenek, felügyelnek, javítanak, vendégeket szórakoztatnak stb. Az
egyik legnehezebb feladat a névválasztás volt: a többségnek rögtön a Kenguru
verseny jutott eszébe, így ennek mintájára valamilyen állatnevet javasoltak. Az
ötletgazdák azonban szerették volna az árpádos kötődést a névben is megjeleníteni. Az Árpád Kupa többszörösen foglalt volt, így született meg a kompromisszumos „Amfiteátrum Kupa” elnevezés.
A versenyt – az ötletgazdák szellemi örökségének megfelelően – a mindenkori 11. b osztály szervezi. Természetesen besegítenek a „rutinos” 12. b-sek és
a „zöldfülű” 10. b-sek is. Itt is fontos megemlítenünk egy apróságot: „Ez a verseny nem jöhetett volna létre, ha nincs – Mikusi Imre tanár úr.” A szervezők
legbiztosabb támaszaként mindenhol ott van, és mindenben segít. Ha kell, dolgozatot javít, ha kell, eredményhirdetésre várókat szórakoztat elmés matekpéldákkal…
A versenyre Észak-Buda általános iskolái nevezhetnek 4 fős csapatokkal.
Az első évben hatodikosoknak szólt a kiírás, mivel nekik kevés központi versenyük van. A második évtől két ötödikes és két hatodikos alkot egy iskolai
csapatot. A verseny 13.30-kor kezdődik, a hat feladat megoldására 75 perc áll a
gyerekek rendelkezésére. Mindenki névre szóló emléklapot kap megjelenéséért.
A szponzorok jóvoltából a dolgozatok megírása után pogácsával és üdítővel
kínálják az elcsigázott versenyzőket.
Amíg a javítógárda Mikusi Imre tanár úr vezetésével értékeli a dolgozatokat, a versenyzők – iskolánk több tanárának közreműködésével – érdekes előadásokon, szórakoztató foglalkozásokon vehetnek részt. Több teremben filmvetítés zajlik, aki akar, kézművesműhelybe vagy játszóházba is mehet,
mások számítástechnika-, fizika-, biológiabemutatókon vehetnek részt. Ezenkívül a fáradhatatlan fiatalok sakkozhatnak, reverzizhetnek, amőbázhatnak, rejtvényt fejthetnek, és töprenghetnek Mikusi tanár úr fejtörőin. A legügyesebbek
kisebb jutalmakat is kapnak.
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A számítógépes kiértékelés után, 18.00-kor van az eredményhirdetés, ahol
egyéni és csapatdíjakat is kiosztanak. A verseny győztes csapata vándorkupát
vihet haza. A fő támogató, az Árpád Gimnázium Alapítvány, és a többi szponzor jóvoltából több tízezer forint értékű jutalmat vihetnek haza a az egyes kategóriák helyezettjei.
A versenyt minden évben nagy érdeklődés kíséri: az első évben 34 iskola
136 diákja jött el, a második évben 46 iskola 184 versenyzőt küldött, a harmadik évben pedig már 53 általános iskola képviseltette magát 212 tanulójával.
Az érdeklődés, hála a remek szervezésnek, azóta sem lankad.
Az Amfiteátrum Kupa az Árpád Gimnázium egyik legjobb reklámja. Minden évben több száz szülő hall lelkes beszámolókat gyermekétől arról, milyen
„király” versenyen volt, amit nem is tanárok szerveztek, és szuper programok
voltak, és a hangulat és…
Ha szerencsénk van, az iskola épülete ilyenkor nem kerül szóba.
Öregdiák Találkozó
Egy iskola erejét, szellemiségét, erkölcsi tartását alapvetően meghatározzák
hagyományai. A jó iskola odafigyel rájuk, a még jobb iskola újakat is alkot.
Nincs szebb annál, mint látni és megélni, ahogy egy iskolai kezdeményezés az
évek alatt hagyománnyá növi ki magát.
Az Árpád Gimnázium öregdiákjainak kötődése egykori iskolájukhoz mindig is példaértékű volt. Már 1910-ben, a legelső érettségi alkalmával felvetődött a gondolata egy, az iskola végzett diákjait tömörítő szervezetnek. 1913.
március 9-én 60 fővel meg is alakult a Volt Iskolatársak Szövetsége. Az évtizedek során akár szövetségben, akár spontán módon, de az öregdiákok mindig
összegyűltek. Ha tudtak, ha kellett, szervezkedtek, segítettek. Arra azonban
egyszer sem volt példa, hogy valamennyi árpádos öregdiák egy közös rendezvényre kapjon meghívót. Egészen 1996-ig. Az „öregdiák mozgalom”
legújabbkori motorja, az épület-visszaszerzési küzdelem legkitartóbb harcosa –
Marosvölgyi tanárnő – úgy gondolta, a két ügyet össze kéne kötni. Néhány száz
telefonhívás, pár újsághirdetés, egy rakás diákok által kiragasztott plakát – és
1996. március 5-én több száz öregdiák részvételével megkezdődött az Árpád
Gimnázium I. Öregdiák Találkozója.
Az első emeleten az 1945 előtt érettségizettek és az „öregtanárok”, a harmadikon az egy-két éve ballagott ifjak. Köztük, a második emelet 10 termében
50 év „termése”.
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Háziversenyen

Hagyománnyá lett találkozóra gyülekeznek az „öregdiákok”
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Minden teremben egy-egy mai tanár és két-két diák várta a vendégeket,
rögzítette az adatokat a későbbi szervezés megkönnyítése érdekében, és gyűjtötte a felajánlásokat: ki miben tudna segíteni régi iskolájának. Fantasztikus
volt a hangulat, a 19 évestől a 79 évesig mindenki együtt ünnepelte azt, hogy
együtt vagyunk.
Természetesen gyűlés is volt, hiszen a Találkozó apropója az épület visszaszerzése melletti közös fellépés volt. Vendégként is meghívót kapott (nem csak
öregdiákként) Tarlós István polgármester, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium álláspontját Somogyi Botond tolmácsolta, a Kandó Kálmán Főiskolát
dr. Sima Dezső képviselte. Ígéretek elhangzottak – az új évezredet mégis albérletben kezdtük…
A lelkes tömeg közfelkiáltással elhatározta, hogy ezentúl minden év márciusának első keddje az Árpád Gimnázium Öregdiák Találkozójának napja lesz.
Újabb hagyomány született.
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83. Diákélet
A 90-es években, mint minden más, a diákélet is gyökeresen átalakult. A
korábbi évtizedekben az iskola szempontjából ideális volt a helyzet: a tanórák
utáni szabadidős programok terén az iskoláknak nem volt komoly konkurenciája… A diákok többsége közösségi programot, kibontakozási lehetőséget „második otthonában” találhatott.
A rendszerváltást követően a helyzet megfordult: az iskola szinte képtelen
felvenni a versenyt a gyerekeket csábító lehetőségekkel. Több tucat tévécsatorna, videó, számítógépes játékok, Internet - ezekhez ki se kell mozdulni a lakásból… Ha külsős program kell, jöhet a „meki2, a „pláza”, a „multiplex”, hétvégén a disco, vagy más buli.
Az iskolának ezekkel a lehetőségekkel szemben kell alternatívákat kínálnia.
A dolgot csak nehezíti, hogy a programokhoz azt kitaláló, kidolgozó, lebonyolító tanár is kell… A korábbi évtizedekben ez nem is jelentett különösebb gondot, de a rendszerváltás óta a tanári pályán a megélhetés másodállás és
sokadállás nélkül a többség számára elképzelhetetlen.
Mindezek fényében akár annak is örülhetünk, hogy vannak egyáltalán programok és azokon részt vevő diákok…
Szakmai élet: szakkörök, tanfolyamok, számítástechnika…
A szakköri élet hagyományosan fejlett az iskolában. A diákok a legtöbb tantárgyhoz kapcsolódva megtalálhatják az érdeklődésüknek leginkább megfelelő
szakmai műhelyt: verselemző szakkörök, nyelvvizsga-előkészítő, vagy műfordító csoportok, fizikai kísérletek, filmklubok és sok más izgalom várja őket. A
kor szomorú jellegzetessége, hogy helyesírási szakkört is indítani kellett…
Természetesen működik az Irodalmi Színpad is, Bertha tanárnőnek köszönhetően. Matematika szakkörből jó néhányat találunk minden évben: Mikusi tanár
úr vezetésével, az FPI keretein belül rendszeres tehetséggondozó szakkör működik az általános iskolai korosztály – árpádos és külsős diákok – számára
egyaránt. Öregdiák matek tagozatosok is rendszeresen tartanak szakköröket, a
szaktanárokról nem is beszélve.
Külön büszkesége lett az iskolának a két számítástechnika-terem. A 80-as
évek közepén óriási dolog volt az első számítógépek üzembe helyezése az iskolában: magnóval és televízióképernyővel összedugva állt fel a ma már őskövü-
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letnek tetsző rendszer. ABS 80-as, HTZ, Commodore gépekkel indult a számítástechnikai élet. A fejlődés és a fejlesztés aztán a 90-es évek elején nagyobb
lendületet vett. A személyi számítógépek megjelenését az Árpádban a
RENDSZÁM tanfolyam segítette elő. Bérleti díj helyett számítógépekkel fizettek, így rövidesen megindulhatott egy korszerű rendszer kiépítése. Az első
években a munka oroszlánrészét tanári oldalról Porjesz András, diákoldalról
Tóth Csaba és Vág András végezte. Külön köszönettel tartozik az iskola Jenei
Györgynek – a tragikus autóbalesetben az érettségi évében elhunyt, poszthumusz Kalokagathya-díjas Jenei Piroska édesapjának – a hálózat kiépítésében
nyújtott pótolhatatlan segítségéért. 1997-ben elkészült a második számítástechnika-terem is – a SULINET programnak köszönhetően internetes hálózattal,
Sztojcsevné Fekete Mária és Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna tanárnők felügyelete alatt. Az új évezred számítástechnikai fejlesztéseiért pedig már Nagy Attila
és Czinki József tanár urak vezetésével küzd az iskola.
Zenei élet: kórus, kamarakórus, zenekar…
A színvonalas iskolai zenei élet, mint annyi minden más, erősen tanárfüggő.
A 90-es években szerencsés korszaka volt az iskolának: két remek ének-zene
tanára folytatta a szép árpádos hagyományokat.
1994 és 1997 között Révfalvi Andrea „építette újjá” az évek óta halódó iskolai zenei életet. Remek kórust szervezett, melyben 10 tanár kollégát is oszlopos taggá tett. Több diák a fővárosi egyesített középiskolai kórusba is bekerült.
Tízfős vonószenekart is szervezett, amely az iskolában karácsonyi koncertet
adott, és a jótékonysági esten is fellépett. Az iskola felpezsdülő zenei életére
mások is felfigyelhettek, hiszen 1996 áprilisában a Petőfi Rádió 2x1 órás műsort adott le a gimnázium zenei életéről. Ebben a Kórus és a zenekar mellett
sok tehetséges szólista is bemutatkozott.
A megkezdett munkát az iskola öregdiákja, Orosz Erzsébet tanárnő folytatta
és folytatja 1998-tól.
Klubélet: Árpád Klub
A Diáktanács szervezésében évente kb. 4 alkalommal, péntek délután-késő
este kerül megrendezésre az igazán nagyszabású Árpád Klub. A csúcspont természetesen a disco, de azért a többi program sem akármilyen… Rendszeres
műsorszám a kézművesműhely, hol gyertyaöntéssel, hol batikolással, esetleg
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korongozással. A mozifilmeket gyakran előadások, beszélgetések egészítik ki
(ilyen volt az Amerikai história X című film és az azt követő beszélgetés a
rasszizmusról). Változatos koncertek kerülnek színpadra, lehetőleg árpádos
tagokkal, hiszen úgy igazán érdekes (hajrá Idétlen Idők!). A disco mellett van
táncház, s aki még több mozgásra vágyik, sportversenyeken vehet részt. Pihenésképpen van teaház és természetesen diákok által üzemeltetett büfé. Mindezeken túl még egy sor alkalmi programot is fel lehetne sorolni, a jósdától a csocsóbajnokságig…
Kulturális élet: Ab Ovo
1993 szeptemberében alakult az Ab Ovo Kultúrtörténeti Folyóirat és Klub.
E sorok írója a fiatal pályakezdők lelkesedésével vetette bele magát a szervezőmunkába. Az alapgondolat egyszerű volt: a kultúra és a kultúrtörténet iránt
fogékony fiatalok számára nincsen könnyen olvasható, korosztályuknak szóló
kiadvány. Az ifjúsági lapokból pedig a kultúra hiányzik, így e témakörben se
olvasnivaló, se publikálási lehetőség nincs. Az Ab Ovo Kultúrtörténeti Folyóirat ezt az űrt szerette volna betölteni – legalább iskolai keretek között.
Az egyik legfontosabb alapelv már az indulásnál is az volt, hogy az újság
készítésének minden egyes fázisát a diákok maguk végezzék (a klubvezető
tanár is tiszteletbeli diáknak számított). Ennek megfelelően a diákokra hárult: a
cikkek megírása, az egyes számok szerkesztése, minden írás korrektúrája, a lap
tördelése, az egyes cikkekhez illő képanyag felkutatása, szkennelése, a lap sokszorosítása és a teljes pénzügyi-gazdasági ügyvitel. Még az újság logóját és
címfeliratát is egy tehetséges árpádos grafikuspalánta, Faludi Róbert készítette.
A legelső számtól kezdve nagy hangsúlyt fektettünk a szép külső megjelenésre, a jó minőségű fotókra, az igényes tördelésre. Fontosnak éreztük, hogy a
lapról az első benyomás ne az legyen: „nnna, egy iskolaújság”, hanem „no
csak, egy kultúrtörténeti folyóirat”…
A lap tartalmi határai a lehető legtágabbak maradtak. A klasszikus történelmi és irodalmi témákon túl természettudományos, könnyű- és komolyzenei,
sport- és gasztronómiai cikkek, cikksorozatok jelentek meg. A hagyományos
cikkek mellett kulturális ajánlatok, könyv-, film- és színházi kritikák, rejtvények és egy sor egyéb rovat gazdagította a lapot. A vártnál is pozitívabb olvasói
visszajelzések mellett külön erőt adott a munkához, hogy legelső számainkkal a
Soros Alapítvány „If You” pályázatának maximális, 50.000,–Ft-os támogatását
sikerült elnyernünk.
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Az első tanévben 7, a következőben 8 szám jelent meg, majd a későbbi
években minden tanítási hónapban kiadtuk a lapot. Az újságot előfizetéses
rendszerben terjesztettük, a csúcsidőszakban az árpádos diákok és tanárok fele,
kb. 300 fő kapta kézhez a lapot.
Az újság születésénél bábáskodó őskori-hőskori csapat tagjai közül az első
helyen kell kiemelni Zimmer Marcit. Mellette fontos szerepet játszott Földesi
Erika, Gergely Márton, Boda Brigitta, Vass László és Sersovszky Gergely.
A későbbi korok munkatársai közül Demcsák András, Kádas Dániel, Hegyi
Zsolt és Döme András nevét kell kiemelni.
A lap kiadása mellett legalább ilyen fontos szerepet játszott a klub működtetése. Havonta tartottunk klubnapokat, meglehetősen változatos programokkal.
Ha előadót hívtunk, akkor igyekeztünk eredeti témakört találni. Ilyen volt
Szécsényi Mihály előadása a prostitúció 19-20. századi történetéről, vagy Nagy
Sándor előadása a kerékpározás történetéről. A „komoly” témák előadói között
üdvözölhettük többek között Tölgyessy Péter alkotmányjogászt.
1995. március 15-e alkalmából az Országos Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum segítségével kamarakiállítást rendeztünk „Pilvax a századfordulón – '48 hagyománya, emlékezete” címmel.
Sokat jártunk múzeumba is, lehetőség szerint minden hónapban. Már néhány alkalom elég volt a diákok meggyőzéséhez: a múzeum nem feltétlenül
egyenlő unalmasan poros tárlatokkal. Ehhez a legtöbb múzeumban meg lehetett
találni a jó példát, mint az OKVM cukrászattörténeti kiállítása, a Néprajzi Múzeum cigányság történetével foglalkozó tárlata, a Nemzeti Múzeum Kossuthemlékkiállítása, a Budapesti Történeti Múzeum Holocaust-kiállítása, az Új- és
Legújabbkori Történeti Múzeum „Választások Magyarországon” című kiállítása is mutatta. A felsorolás még hosszan folytatható lenne – szerencsére.
A klub szervezésében 1994 júniusában egy autóbusznyi diák kerekedett fel,
hogy 10 napos kirándulást tegyen Erdélyben.
Az út egy kicsit döcögősen indult: egy defektes busz jött értünk pótkerék és
úti okmányok nélkül, egyetlen sofőrrel… Pár óra alatt rendeződött az ügy, jött
új busz, plusz egy sofőr, úgy tűnt, már nem lehet akadály. Deák Robi stílszerűen a Deák térnél gondolta úgy, hogy ő mégsem utazna velünk… Újabb órácska
telt el, mire a szülőkkel elrendeztük az ügyet. Robi haza, mi tovább. A határig
már semmi baj nem volt, ott azonban kiderült, Zimmer Marci a másik buszban
hagyta az útlevelét…
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Az Ab ovo munkatársai Erdélyben

Gyülekeznek az „öregdiákok”
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Újabb, immár kényszerű búcsú, de ez csak ideiglenes volt. Bár senki sem
hitte, de Marci másnap már velünk vacsorázott a szálláshelyünkön, Borszéken.
A kezdeti nehézségekért kárpótolt minket az erdélyi tíz nap. A szállásunk egyszerű volt, régi, átalakított villákban laktunk, kétágyas szobákban. Az ellátásunk még egyszerűbb volt, de az iskolai menzához szokott csapat ezt is jól bírta. A borszéki gyógyvíz egyébként is helyre tette a háborgó gyomrokat. Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak, nem utolsósorban nagy tudású, lelkes helyi idegenvezetőnknek köszönhetően.
Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Békás-szoros – a legszebb természeti csodák,
páratlan legendákkal, történeti-kultúrtörténeti emlékekkel. Korondon népművészeti leckéket vettünk, no és szebbnél szebb vázákat, tálakat. Parajdon egy hatalmas sóbánya gyomrába ereszkedtünk le, ahol a légúti betegségeiket kúráló
gyerekeknek sóból komplett játszóteret faragtak. Farkaslakán legnagyobb örömünkre találkoztunk Tamási Áron nővérével is. Marosvásárhelyen még ásatások előtti állapotában láthattuk Mátyás szobrát… A Borszék környéki kirándulásaink közül kettő különösen emlékezetes marad: egy gyönyörű túra keretében
ellátogattunk Ceausescu híres-hírhedt medvevadászatainak színhelyére, majd
egy másik alkalommal egy hegyi pásztort kerestünk fel, kunyhójában elleshettük a sajtkészítés fortélyait.
Tíznapos utunk méltó folytatása volt az 1906-os és az 1940-es nagyszabású
erdélyi kirándulásoknak.
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84. Sportélet
A nagy hagyományokkal rendelkező árpádos sportélet a 90-es évek során
sokat vesztett régi fényéből. Sokszínűsége, tömeges jellege, eredményessége
megkopott, bár néhány új hajtása üde színfolt az iskolai élet palettáján.
Tömeg(?)sport
A legszembetűnőbb a tömegsport visszazuhanása volt. Saját élményem,
hogy az évtized legelején a kezdő, mindössze két osztályban heti 8 órát tanító,
kölyökképű tanár a péntek délutáni tömegsport-foglalkozásokon még valóban a
tömegben vegyült el – tegezték is rendületlenül az „új fiút”… Pár évvel később
az alig lézengő diákok közt már nehéz lett volna megbújni, a sportolni vágyó
fiatalok eltűntek. Az okokat csak ismételni tudjuk: több tucat tévécsatorna,
videó, számítógépes játékok, Internet stb. A helyzet odáig fajult, hogy az évtized végén már a házibajnokságok is értelmüket vesztették, mivel osztályonként
5-6 fő sem volt képes megjelenni. Furcsa leírni, de sajnos igaz: „bezzeg a mi
időnkben!”. Még a 80-as évek második felében is öldöklő küzdelem zajlott a
foci-, kosár- és röpipályán az évfolyambajnoki címért.
Egy új kezdeményezés azonban újra tömegeket mozgat meg, igaz, csak
egyetlen napra: ez a 24 órás kosár. Közel 100 diák erőpróbája ez, a csapatok a
24 óra alatt kb. 6 meccset játszanak. Normális pihenésre így nincs idő, de hát ez
az egész lényege: kosarazni, virrasztani, bulizni 24 órán át. Sok tanár ellenezte,
az első nekifutásra el is bukott a tantestületi szavazáson. A következő évben
aztán gondos előkészítés és egy kis kampány után, ha kis szavazatkülönbséggel
is, de zöld utat kapott a kezdeményezés. A 24 órás kosár azóta is, minden évben megrendezésre kerül, ma már talán „hagyományosnak” is nevezhetjük.
A 90-es évek árpádos tömegsportéletét egy kissé felpezsdítette az 1995/96os tanévben kitört métaőrület. A játék legnagyobb vonzereje az volt, hogy fiúk
és lányok közösen játszhatják. A játékot nem ismerők kedvéért elég legyen
annyi: a baseballhoz hasonló játék két kb. 12 fős csapattal, sok labdapüföléssel,
még több futással, rengeteg nevetéssel. 96 tavaszán szombat délelőttönként
árpádos diákoktól volt hangos a Margitsziget, beindult az első métabajnokság.
Az Árpád Gimnázium első métabajnokcsapata a játékot az iskolának újra felfedező Tallós Péter tanár úr 10. a osztálya lett. Az össznépi őrület néhány év alatt
alábbhagyott, de az osztálykirándulásoknak azóta is népszerű játéka a méta.
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A szabadidős tömegsport szervezése mellett az iskola két nagyszabású
sportversenyt rendez minden évben: az iskolai úszó- és atlétikaversenyt.
Az iskolai úszóversenyt hagyományosan ősszel, egy ünnephez kapcsolva
rendezik. Sokáig november 7-e kísérő rendezvénye volt, ma már október 23ához kötődik. A diákok különböző korcsoportokban egy sor versenyszámban
csapnak össze, a klasszikus számok mellett van víz alatti és páros úszás is.
Megmérkőznek az osztályok vegyes váltói is, jó esetben a tanári váltó lelkes
részvételével. Több mint 100 diák indul egy, vagy akár több számban is, az
osztálytársak pedig a lelátóról buzdítják őket. A versenyre hol a Komjádiban,
hol a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában kerül sor. A legjobbak aztán a kerületi úszóversenyen folytathatják a szereplést.
Az iskolai atlétikaversenynek nincsen hagyományos időpontja, helyszíne a
TVE sporttelepe vagy a margitszigeti atlétikapálya. Az indulók létszáma az
úszóversenyéhez hasonló, de ez sajnos többnyire nem össziskolai rendezvény,
így szurkolók híján a hangulat nem az igazi.
Tájfutás
A tömegsport és a szakosztályokban űzött versenysport közötti szimpatikus
átmenetet jelenti az Árpád Gimnázium Diáksportkörének tájfutószakosztálya.
Kevés olyan sportág van, melynek versenyein abszolút amatőr „versenyzők”,
vállalkozó kedvű családok, anyukák és kisgyerekek is elindulhatnak, ráadásul
komolyan is veszik őket. A tájfutás ilyen családias sportág, ugyanakkor nagyon
komoly szinten, megszállottan, versenyszerűen is űzhető.
Vankó Péter tanár úr oltotta be tanítványait és kollégáit a tájfutás szeretetével, majd vezetésével 1993-ban megalapították az ÁGD tájfutószakosztályát.
13-an kezdték, három év múlva már 41 volt a tagok száma. A rendszeres edzőtáboroknak, versenyzésnek meg is lett az eredménye, sorra szerezték a tagok a
minősítéseket:
1993: 7 bronz, 1994: 1 ezüst, 11 bronz, 1995: 1 arany, 8 bronz, 1996: 4
bronz, 2 harmad-, illetve 1 másodosztályú minősítés.
A csapat edzeni főként Fenyőgyöngyére vagy a kiscelli parkerdőbe járt. Az
igazi felkészülést azonban inkább a rendszeres edzőtáborok jelentették.
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Tájfutótábor volt a Pilisben a Janda Vilmos-kulcsosházban, Bakonyszentlászlón az Ősfenyves turistaházban, az Alföldön Pirtón, a Vértesben Gánton, a
Mecsekben, és még sorolhatnánk.
Az árpádos tájfutók a hazai versenyek mellett még külföldön is rajthoz álltak, így indultak a Szlovák Nagydíjon is.
A versenyzés mellett tájfutóink aktívan kivették részüket a versenyszervezésből is. Ez a sportág meghatározó eleme, egy-egy verseny megrendezése,
lebonyolítása komoly szervezőmunkát igényel. 1993 óta a Challenge Day keretén belül Vankó tanár úr szervezi a margitszigeti tájfutást. A szakosztály rendszeresen vállalja a Tájfu Kupa egyes fordulóinak lebonyolítását, ezen túl pedig
Árpád Kupa néven minősítő versenyt is szerveznek. Ennek egyedi különlegessége is van: a verseny egy vadonatúj, a gimnázium környékét, így az amfiteátrumot is magába foglaló területen zajlik.
Sakk
Az Árpád Gimnázium hírnevét – sok egyéb sikerágazat mellett – a Mikusi
tanár úr vezette sakkcsapatok is öregbítették. Az iskola sakkhoz való kötődése
szembeszökő: az első emeleten immár 25 éve egy demonstrációs sakktábla
fogadja a látogatókat és persze a diákokat újabb és újabb feladványokkal, rejtvényekkel.
A 90-es évek igazi aranykort jelentettek, elsősorban a lányok jóvoltából.
Albert Kornélia, Grábics Mónika és Medvegy Nóra vezérletével sorra nyerték
az országos bajnokságokat, a középiskolás csapatversenyen négyszer lettek
elsők. A korosztályos országos és nemzetközi versenyeken is eredményesen
szerepeltek. Medvegy Nóra érte el a legnagyobb sikereket, ifi EB-n bronzérmes, ifi világbajnokságon hatodik lett. Felnőtt versenyzőként, azon túl, hogy
immár háromszoros országos egyéni felnőtt bajnok, a nemzeti válogatottban is
helytáll, többek között két sakkolimpián is részt vett. A többiek eredményei is
igen szépek: Grábics Mónika korosztályos bajnok, olimpikon, Albert Kornélia
korosztályos 2. helyezett, Medvegy Judit korosztályos 3. helyezett. Az iskolai
lánycsapat erősségei voltak továbbá: Csató Eszter, Stogicza Ágnes, Kondacs
Zsuzsa, Bárdos Rita és Boja Sára.
Az iskolai fiúcsapatot nemegyszer a remeklő lányok erősítették, de valahogy sohasem jött ki igazán a lépés. Az országos versenyen a 2. helynél előrébb
sehogyan sem sikerült eljutni. Hosszú évek várakozása után a 2000/2001-es
tanévben végre a fiúcsapatnak is minden összejött, és megnyerte az országos
bajnokságot.
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Az utóbbi 20 év árpádos fiúcsapatainak tagjai közül többen a felnőtt mezőnyben is derekasan helytállnak: Anka Emil nemzetközi nagymester,
Szieberth Ádám nemzetközi mester, Péter Ambrus nemzetközi mester, dr. Szabó Zsolt FIDE mester, Kahn Ewart nemzetközi mester, Medvegy Zoltán nemzetközi mester, Pintér Gábor nemzetközi mester. Korosztályos szinten Zentai
György bajnok, Smaraglay Botond 2. helyezett, Zentai Péter pedig Budapest
mesterjelölt bajnoka lett. Az iskolai fiúcsapatban vitézkedett továbbá Janszky
József, Boja Bence, Mincsovics Miklós, Németh Lajos, Gádoros Patrik és Radnai Ádám.
Az árpádos öregdiákok közül körülbelül egy tucat aktív férfi és női OB I-es
játékost találunk. Mikusi tanár úr szerint, ha benevezhetné őket együtt az országos férfi csapatbajnokságra, erős középcsapatot alkotnának.
Hajrá Árpád!
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85. Kosárvarázs
Az öregdiák Tallár Tamás 1986-os munkába állása szárnyakat adott az iskolai fiú kosárlabda életnek.
1986 és 1997 között a budapesti és az országos diákolimpián, valamint egy
sor rangos tornán szerepeltek a fiúk sikerrel. Külföldi sikerekben sem szenvedtek hiányt, de a legnagyobb élményt azonban a játékosoknak és az iskola egészének is a Honvéd csarnokában évről évre megrendezett Árpád Kosárlabda
Kupa jelentette. A döntőket minden évben telt ház előtt, fergeteges biztatás
mellett játszotta a Csapat.
A sikerek alapját a Honvéd bázisára épített kosárlabda tagozatos csoport adta. Éveken át szállították a sikereket, ismertették meg az Árpád Gimnázium
nevét itthon és külföldön egyaránt, a méltó megbecsülés és elismerés azonban
valljuk meg, elmaradt. A fiúk közül többen korosztályos nemzeti válogatottak,
majd felnőtt első osztályú játékosok, magyar bajnokcsapat tagjai, testnevelő
tanárok, szakedzők, de ami a legfontosabb, egytől egyig becsületes, sikeres
emberek lettek. Nem voltak mind „éltanulók”, sem „jógyerekek”, ahogyan sok
más diák sem az Árpádban. Többségük egyetemet, főiskolát végzett, ahogyan a
legtöbb diák az Árpádban. Ez az ő csattanós válaszuk a sokszor érdemtelen és
kicsinyes támadásokra. A kosárlabda tagozat az egyre romló külső körülmények és a belső látszatakarat eredményeként megszűnt. Kár érte. Még nagyobb
kár, hogy sokan nem így gondolják.
Fiúk, Tallár tanár úr – szívből köszönjük.
A kosárvarázs történetének részleteibe a legilletékesebb személy, Tallár
Tamás tanár úr avatja be az Olvasót:
Mint fiatal testnevelő tanár, az egyetem elvégzése után megkezdtem tanári
pályámat a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Itt sajnos nem engedtek a kosárlabdacsapat közelébe, mivel egy idősebb kollégám tartotta a foglalkozásokat.
Rengeteg energia és terv halmozódott fel bennem, amelyeket később sikeresen
tudtam használni.
1986-ban végre eljött a kedvező pillanat számomra. A volt iskolám igazgatója hívott vissza az Árpád Gimnáziumba tanítani.
Szeretném itt és most megköszönni elődöm és egykori tanárom, Hajdu
Gyula munkáját, aki megszerettette a kosárlabdajátékot a gyerekekkel.
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A 80-as, 90-es évek fordulóján országos középiskolai bajnokságot és …

kupát nyert kosárlabda-csapataink
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Már az első órákon sikerült néhány egészen ügyes gyereket találnom a csapatba. Néhány név a teljesség igénye nélkül: a Sallai testvérek, Pártos Gyuri, a
későbbi szörfbajnok, a kis Juhász, Balogh Gabi, az egyetlen igazolt „honvédos
kosaras”. Hozzájuk jöttek a következő évfolyamokból a játékosok sorban. Sikk
lett a gimnázium csapatában szerepelni. Pedig akkor is volt más lehetősége a
gyerekeknek a szabadidő eltöltésére. Egy-két év alatt sikerült egy ütőképes csapatot kialakítani. Itt szeretném megemlíteni a következő játékosokat: az igazolt
versenyzők: Kégl Zoli, Balázs Gabi, Farkas Balázs, a saját, iskolai edzéseken
feltűnt tehetségeink: Nagy Boldizsár, Kalauz Kristóf, Király Péter, Szarvas
Gábor, Kónya Péter, Varga Dániel, Tóth Gábor, Horváth Zoltán, Forgó Szilárd,
Seprődi Márton. A sok edzés meghozta gyümölcsét, csapataink egyre feljebb
kerültek a budapesti iskolák bajnokságában. A Trefort és az Eötvös Gimnázium
csapataival nagyon jó kis mérkőzéseket játszottunk a budapesti helyezésekért.
Erre az időszakra esik külföldi meghívásaink kezdete is. A 80-as évek vége
felé csapataink több rangos tornán vettek részt. Stuttgart-Feuerbachban korosztályos profi csapatokat fektettünk két vállra.
Az első néhány év megfelelt az elvárásoknak. Leraktuk egy sportág alapköveit, jöttek a gyerekek egyre többen játszani. A kerületi versenyeket mindig
megnyertük, Budapesten is az első háromba sikerült kerülni. A továbblépéshez
már valami újat kellett létrehozni. Szerettünk volna kikerülni az országos diákolimpia versenyére, és itt is a legjobb eredmény, az első helyezés volt a cél.
Ehhez viszont a meglévő játékosállomány már nem volt megfelelő. Mindenképpen igazolt, több éve rendszeresen versenyző, kiemelkedő tudású játékosokra volt szükség az első évfolyamban. Ez önmagában még mindig nem lett
volna elegendő, mert az edzések és a tanulás egységét is meg kellett oldani. Az
Árpád Gimnázium itt tudott valami fantasztikusat alkotni. Ugyanott tanulni,
játszani és edzeni. Sikerességünk titka ebben rejlett. Naponta 3 edzése volt a
játékosoknak. A többi iskolához képest háromszor annyi munkát végeztek el a
fiúk. A játék minden összetevőjében a jövő lehetőségeit mutattuk meg.
Természetesen az egész terv megvalósítása több tényezőn múlott. A legfontosabb láncszem az iskola akkori igazgatója, dr. Száva Gézáné volt, aki felismerte, hogy egy jó iskolának nemcsak a tanulmányi sikerekre van szüksége, de
a sportban elért eredmények is nagyban növelhetik az iskola jó hírét. Ennek
érdekében iskolánk 1989-től „kosaras” osztályokat indított.
A másik összetevője a dolognak az egyesületi háttér volt. A Bp.-i Honvéd
kosárlabdaszakosztálya együttműködési szerződést kötött az Árpád Gimnáziummal ezen osztályok támogatására. Mivel jómagam a Honvédnál voltam korosztályos edző, a kör így teljessé vált. Az egyesület reggel biztosította a termet
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az edzéshez, majd visszavitte a fiúkat az iskolába. A játékosok az iskolában egy
későbbi időpontban erősítő, illetve egyéni képzésen vettek részt. Este desszertként a Honvéd edzése következett, ahol együtt készülhettek az ország kiemelkedően legjobb korosztályos játékosaival. Az edzésmunka kiteljesedése a bajnoki és kupamérkőzéseken történt. Játékosaink egy héten több bajnoki és kupamérkőzést játszottak.
A játékosok hozzánk már többéves játékosmúlttal kerültek, persze ha megfeleltek a szigorú felvételi követelményeknek. Szólni kell azokról a tanár kollégákról és edzőkről, akik megtanították a fiúkat a játék alapjaira. Külön köszönet ezért Szabó Ferencnek, Tatár Istvánnak, Farkas Lászlónak. A Bp.-i Honvéd
részéről köszönet Gyurasits István szakosztály-igazgatónak.
1989-től számítjuk az Árpád Gimnázium kosárlabdacsapatainak diákolimpiai és nemzetközi sikereit. Iskolánk hosszú éveken keresztül verhetetlen volt a
kerületi, illetve a budapesti diákolimpia versenyein. 1986 és 1997 között a budapesti diákolimpián a IV. és V. korcsoportban iskolánk csapatai 15 első helyezést szereztek, és mindössze háromszor végeztek a második helyen. Az országos diákolimpián is kitettek magukért a fiúk: 1989 és 1997 között háromszor
voltak bajnokok, az 1992/93. tanévben ráadásul mindkét középiskolai korosztály aranyérmét bezsebelték. Emellett kétszer ezüst-, egyszer pedig bronzérmes
volt a csapat. A gyűjteményt négy negyedik és egy ötödik helyezés gazdagítja.
Csapatunk erejét jellemzi, hogy amikor 1993-ban az V. korcsoport döntőjére megérkeztünk Bajára, a részt vevő csapatok nem is akartak kiállni ellenünk,
mert olyan fizikai és tudásbeli fölényben voltunk. Csak néhány adat: átlagsúly
90 kg, magasság 194 cm!
Játékosaink népszerűségét példázza, hogy mindenhol akár a komplett csapatot átvették volna. Viselkedésük, megjelenésük és hozzáállásuk átlagon felüli
volt. Sokszor jobban szerettek bennünket, mint a saját iskolánkban…
A nemzetközi porondon is megálltuk a helyünket. Három nagy németországi tornát nyert a csapat: 1986. Stuttgart, 1988. és 1990. Ditzingen. 1995-ben
Haderában (Izrael) második, míg 1994-ben a svájci Marthigny versenyén negyedik helyen végeztünk.
Az Árpád Kupát 1990-től nyolc alkalommal rendeztük meg. Az első évben
csak arra gondoltunk, hogy kellene tavasszal szervezni egy jó kis tornát négy
csapattal. Legalább megfelelő csapatokkal tudunk játszani az országos diákolimpia előtt. Olyan jól sikerült az első, hogy még további hét követte. Kezdetben négy, utána hat, végül nyolc csapattal rendeztük meg. A verseny helyszíne
a Honvéd terme volt, az időpont pedig egybe esett az Árpád Napokkal. A dön-
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tők hétfőn, telt ház előtt mentek. Volt, hogy 1500-2000 gyerek is eljött szurkolni (az Árpádban a döntő napján csak az 1-3 óra volt megtartva).
A színvonalról csak annyit, hogy sokak szerint erősebb volt a mezőny, mint
az országos diákolimpia döntőjén. Az ellenfelek csapataiban több ma már profi
egyesületben szereplő játékos is volt. Gulyás Róbert és Mészáros Zalán a két
legismertebb közülük.
A megrendezésre került nyolc Árpád Kupából ötöt mi nyertünk (1990,
1991, 1993, 1994, 1996), kétszer a második (1995, 1997) és egyszer a harmadik (1992) helyen végeztünk.
A varázsát talán az adta az egésznek, hogy itt nemcsak verseny volt, hanem
egy jó alkalom adódott a vidéki és a pesti iskolák játékosainak közelebbről is
megismerni egymást. Két és fél napig csak a játéké volt a szerep. Semmi rohanás, jó hangulat, jó meccsek, szép lányok, jó zene, értékes ajándékok. A külföldről meghívott csapatok tovább emelték a tornák színvonalát. Jöttek spanyolok, olaszok, németek, sőt még izraeliek is.
Fantasztikus volt, amikor 1993-ban a döntő mérkőzésen 2000 szurkoló előtt
lépett pályára a Dózsa és az Árpád csapata. Sok meccset láttam, de itt a hangulat leírhatatlan volt. Amerre a szem ellátott, mindenhol dobok, zászlók, éneklő
gyerekek. A tribünön sok edző és sportvezető, az első sorokban a tanárok.
Jobbra az árpádos, balra a dózsás szurkolók. „Izzik a csarnok, ki lesz ma a bajnok?” – éneklik a gyerekek. Aki akkor nem volt ott, nem is tudhatja, milyen
érzés volt egy ilyen csapat edzőjének lenni. Ezért az érzésért, és az összes 12 év
élményéért megérte ezt a pályát választanom.
És akkor a sikerek kovácsairól: az első kosaras osztályba járt (1989–1993)
Hajdu Peti, Ronkay László, Hoffmann Gábor, Patkós Zoli, Rabb Viktor, Vajna
Balázs és Roskó Balázs. A második kosaras csoportot (1991–1995) Czine Zoltán, Kocsis Zoltán, Puskás András, Futó András, Mészáros Áron, Kerekes Tamás, Németh Szabolcs, Benczur Tamás és Murányi László alkotta. A harmadik
és egyben utolsó csoportot (1993–1997) Tóth Zoltán, Katona Gábor, Király
Balázs, Pály István, Lóránt Gergely, Schwéger Márk, Keller Róbert, Dankó
Márton, Duló István, valamint Nagy Tamás, aki nem a kosaras osztályba járt,
de ő is csapattag volt.
Azokban az években, amikor nem indult kifejezetten kosaras osztály, a következő játékosok jártak iskolánkba: 1990-től Neszmélyi Emil, 1992-től Sebők
Tamás, Gulyás Attila, Keményfy Zoltán, 1994-től Csóka Antal.
A fiúk egy része az érettségi után is magas szinten folytatta a kosárlabdázást. Kocsis és Sebők a felnőttek között NB I-es bajnoki címet szereztek, rajtuk
kívül felnőtt NB I-es játékos lett Neszmélyi Emil és Mészáros Áron, aki a 22
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éven aluli válogatottban is játszott. Hajdu, Ronkay, Rabb és Patkós testnevelő
tanárok, illetve edzők lettek, Benczúr NB I-es játékvezető.
Sajnos a sikeres évek után szinte észrevétlenül megszűnt létezni a kosárlabda tagozat. 1997-ben utoljára futott ki a csapat, élt 12 évet.
Több tényező kellett ehhez. Az egyik az egyesületi háttér megszűnése volt.
Ezáltal nem volt megfelelő utánpótlás, az egyesület vezetése inkább a Kerék
utcai iskolát favorizálta. Ott jelenleg egy volt játékosom, Ronkay Laci tanít és
követi nyomdokaimat. A másik tényező az iskola: nem érezte magáénak a csapatot, és nem tudott időben lépni. A harmadik tényező a teremhiány. A negyedik pedig a saját személyem. Egyszerűen már nem volt újabb motivációm, és
elfáradtam egy kicsit 12 év folyamatos munka után, maximális terheléssel.
A legfájóbb azért néhány kolléga magatartása volt a gyerekekkel és velem
szemben. Ezt nem szeretném részletezni, de bárhol máshol ezért a teljesítményért legalább egy köszönöm járt volna a gyerekeknek. Ha valaki az OKTV-n
helyezett lett, a tanárt a mennyekig magasztalták. Mi 12 évig gyártottuk a sikereket az Árpád Gimnáziumnak, még csak hasonló elismerés nélkül. Többek
között ezek a körülmények is azt mondatták ki: NE TOVÁBB!!
Végezetül szeretnék néhány köszönő szót mondani a szülőknek, akik pénzt
és fáradságot nem kímélve segítették a munkámat! Örök hálám ezért nekik!
Hogy mit hoz a jövő? 1986-ban elkezdődött valami új, az addig megszokottól eltérő az Árpád Gimnáziumban, és vége lett idő előtt. Nagyon nagyot szerettem volna tenni a kosárlabdasportban, de csak a kezdeti lépéseket tudtuk megtenni. Ígérem: lesz még hangos ez a kicsi ország az Árpád Gimnázium nevétől,
ha mindenki úgy akarja.
Amennyiben az iskola visszakapja a régi tornatermét, ismét lehet gondolkodni egy újbóli szupercsapat létrehozásán. A terv elkészült ehhez, csak kellene egy kis támogatás az iskola részéről. Nagyon szeretném, ha még egyszer
meg tudnám mutatni, mit is tud egy árpádos igazából!!
Budapest, 2002. január 2.
Tallár Tamás
kosárlabda szakedző, testnevelő tanár
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86. Árpádosok az Árpádról
1996-ban és 1997-ben néhány diák felmérést készített arról, hogyan vélekednek társaik saját iskolájukról, az Árpádról.
A természetesen anonim kérdőív eredményei – a felmérést készítők alapos
elemzéseit követően – az iskolai Évkönyvben jelentek meg.
Az alábbiakban a második (1997-es), nyomtatásban már meg nem jelent
kérdőívet mutatjuk be, természetesen a szerzők elemző kommentárjaival.
A kérdőíveket az adott tanév 463 diákjából 394 (85%) töltötte ki.
1. Az első kérdés a gimnázium legfontosabb céljára kérdezett rá.
Hat felsorolt lehetőséget kellett sorba állítani. A legfontosabbnak ítélt lehetőség 6 pontot, a többi sorrendben 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapott.
A táblázatból látszik a – nem túl meglepő – eredmény.

Mi a gimnázium legfontosabb célja?
Hogy általános műveltséget adjon
Hogy felkészítsen a felvételire
Hogy segítsen a személyiség fejlődésében
Hogy fejlessze a közösségi érzést
Hogy problémaérzékenységre neveljen
Hogy fejlessze a nemzeti öntudatot

Pontszám
1997
1829
1419
1196
887
641
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2. Iskolánk tevékenységének megítélése az alábbi diagramokból látszik:
Emlékeztetőül a pontozás:
–2 = nagyon rossz, –1 = rossz, 0 = közepes, 1 = jó, 2 = nagyon jó.
Közepesnél rosszabb minősítést csak az épület és a felszereltség kapott.
Az a, b és c osztályok némiképp különbözően látják a helyzetet: általában
az a-sok adták a legtöbb pontot, tőlük nem sokkal lemaradva következnek a bsek, majd pedig a c-sek. Ettől a tendenciától erős eltérés két dologban mutatkozik: a b-sek kimagaslóan jobbnak tartják osztályközösségüket, mint a többiek,
viszont ők értékelik legkevesebbre a sporteredményeket.
A korosztály szerinti összehasonlításnál szembeszökő, hogy a fiatalabbak
sokkal jobbnak ítélik a helyzetet. Ennek oka lehet az is, hogy az „év végi hajrá”
ideje alatt töltöttétek ki a kérdőíveket, mely az idősebbek számára sokkal nehezebb időszak. A kicsik és nagyok közötti viszonyt is pozitívabban látják az
alsóbb osztályok.
1,5

1

-1

-1,5
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3. A tantárgyak oktatásának sikerességét a következőképpen látjátok:

Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Magyar
Földrajz
Fizika
Biológia
Testnevelés
Kémia
Informatika
Rajz
Ének

1.
119
100
63
36
20
7
17
8
8
4
1
0

2. 3. Összeg
57 54
230
51 45
196
90 68
221
79 79
194
30 34
84
30 24
61
17 19
53
6 24
38
7 12
27
8
6
18
4
1
6
2
7
9

Súlyozott összeg
525
447
437
345
154
105
104
60
50
34
12
11

Az első három oszlopban azt tüntettük fel, hogy hányan helyeztétek az adott
tárgy oktatását az első, második, illetve harmadik helyre.
A negyedik oszlop az első három összege. Az utolsó oszlopba az első háromszorosának, a második kétszeresének és a harmadiknak az összege került.
Különböző súlyozásokkal a tárgyak sorrendje alig változik: a matematika és a
történelem, illetve a rajz és az ének felcserélődhet.
Eltérően ítélik meg a sorrendet az egyes osztálytípusok, ez a matematika
megítélésében a legszembetűnőbb. Ugyanakkor meglehetősen jól szerepelnek a
reál beállítotttságú B osztályokban is a humán tárgyak.
A fizika és a kémia hátraszorulásában nagy szerepe lehet a felszereltség hiányának.
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.

A osztályok
Idegen nyelv
Történelem
Magyar
Földrajz
Matematika

B osztályok
Matematika
Idegen nyelv
Történelem
Magyar
Fizika

C osztályok
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Magyar
Biológia
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4. Így látjátok iskolátokat a budapesti gimnáziumokkal összehasonlítva:
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5. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is
1996-97
megkérdeztük
véleményeteket a Diáktanács
munkájáról.
39%
Sajnos csak fenntartá18%
sokkal lehet összehasonlítani az eredményeket, hiszen a vá7%
lasztási lehetőségek
6%
némiképp különböz7%
23%
tek. A tavaly még szereplő „úgysem csinálnak semmit” választási lehetőség kimaradt,
idén viszont szerepelt
az „Igen, de nincs időm részt venni benne” és „Nem, mert nem érdekel”, amiket tavaly néhányan
spontán módon írtatok
Nem, mert munkájuknak
oda. Összességében a
nincs eredménye
pozitív választ adók
Nem, mert munkájuk
1995-96
száma jelentősen nőtt,
nem érdekel
19%-ról 39%-ra. LeIgen, de félek, hogy
hangoló
ugyanakkor,
41%
nehéz bekerülni a
hogy a „Nem, mert
társaságba
munkájuk nem érdekel”
Nem, mert
22%
válasz 39%-ban fordult
fontoskodónak tartom
õket
elő.
6%
Idén is elmondjuk,
Igen, de nincs idõm
hogy jövőre szeretettel
11%
6%
Igen, már benne
2%
várja a DT azokat, akik
12%
tevékenykedem
a „részt vennék, de féÚgysem csinálnak
lek, hogy nehéz bekesemmit
rülni a társaságba” választ adták.
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6. Hogyan változott tavaly óta a DT tevékenysége?
A „Nem tudom” válaszok nagy aránya első
pillantásra lehangoló, de
árnyalja a képet, hogy az
iskola diákságának mintegy 20%-a (az elsősök)
nem is tudhatott a DT
tavalyi tevékenységéről.
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Javult
13%
Nem
tudom
54%

Nem
változott
25%
Gyengült
8%

7. Az iskolai rendezvények megítélése.
Ebben a kérdésben a
részvételen kívül a
1,6
rendezvények értéke1,38
1,4
lését is kértük. Pontozni –2 és +2 között
1,2 1,08
lehetett, s mint az áb0,99
1
0,87
rából látszik, minde0,79
gyik rendezvény átla0,8
0,69
gos megítélése jó.
0,6
0,48
A jótékonysági es0,4
0,34
ten való részvétel el0,4
marad a többi rendez0,2
vény mögött, s meg0
ítélésén is érezhető,
Nulladikos
Gólyabál
Szalagavató
hogy még nem alakult
tábor
ki végleges formája.
Az
Árpádklubokon van még javítanivaló, a gólyabál megítélése se túl jó – bár ehhez
hozzá kell tenni, hogy a „gólyák” több pontot adtak ennek a rendezvénynek, s
tulajdonképpen az ő véleményük számít.
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8. Továbbtanulási terveitekre is rákérdeztünk. Itt is a vártnak megfelelő
eredmény született: a többség közgazdaságtant vagy jogot, illetve mérnöki tudományokat szeretne tanulni. A bölcsész- és természettudományi karok, valamint a tanítóképzők népszerűsége azonban még együtt is alulmúlja a gazdasági
felsőoktatásét. (A társadalmi megbecsülés és érvényesülés területén is hasonló
arányok uralkodnak.)
100
90
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40
30
20
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0

92

58
50
27

30

33
20
11

Jogi
felsőoktatás

Gazdasági
felsőoktatás

7

Tanítóképző
főiskolák

9. Mivel töltitek napjaitokat?
Átlagosan 9 óra 40 percet töltötök tanórákon, különórákon és órára való készüléssel; 7 óra 21 perc jut alvásra, 1 óra 16 perc sportra, 3 óra 47 perc pedig
szórakozásra. Ebből 1 óra 21 perc tv-nézés! 1 óra 58 perc jut az „egyébre”. Tanításon kívül átlagosan napi 25 percet töltötök az Árpádban. Az iskolai szakkörökre sokkal kevesebben jártok, mint egyéb különórákra, de ez az arány a
lehetőségeket is tükrözi. A napi 28 perc iskolai sport a testnevelő tanárokat is
dicséri.
Az 1 óra 21 perc tévézést viszont nagyon soknak tartom, főleg annak tükrében, hogy micsoda szemeteket adnak műsor címén. Sajnálom, hogy nem kérdeztük meg, hogy mennyit olvastok naponta, valószínűleg jóval kevesebbet. A
napi 35 perc számítógépezés szerintem egész jó arány, feltéve, hogy ez nem valami dilinyó játék fedőneve, hanem valami értelmes foglalatosságot jelöl a monitor előtt.
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Iskolai órák
31%
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27%
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4
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49%
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Hát ennyit az idei kérdőívről és eredményeiről. Remélem, tetszett (közvetlen a kitöltés után 51 embernek nagyon tetszett, 191-nek tetszett), és úgy gondolom, sok szempontból tanulságos volt.
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87. (Öreg)diákszemmel: Szilvásy Nóra, Szolcsányi Bálint
A most következő oldalakon a frissen végzett, fiatal nemzedék két tehetséges tagja emlékszik árpádos éveire, fejti ki véleményét egykori iskolájáról. Két
korszak (az évtized első és második fele), két erősen eltérő egyéniség, érzelemés gondolatvilág. Mindkettőjüknek osztályfőnöke voltam, így nyugodt szívvel
állítom: véleményükre, gondolataikra érdemes odafigyelni.
Nóra az 1996-ban végzett nyelvtagozatos osztályba járt. Mindig jól tanuló,
csendes, de sok mindenre nyitott, amolyan jó értelemben vett „mintadiák” volt,
most az ELTE végzős magyar–német szakos bölcsészhallgatója.
Az Árpád Gimnázium a kilencvenes években
Az elmúlt napokban találkoztam ötéves érettségi találkozónk apropójából
hosszú idő után újra volt osztálytársaimmal. Az együtt töltött este nagyon kellemes volt, jó volt látni egykori barátaimat, s bár külsőre nem sokat változtunk,
úgy éreztem, gondolkodásmódunk sokat komolyodott. Örömmel töltött el, hogy
osztályunkból az érettségi után mindenki továbbtanult, hogy a többség befejezte tanulmányait, s jól elhelyezkedett, akik pedig még tanulnak, azoknak is van
tervük és elképzelésük jövőjükről. Abban pedig, hogy mindegyikünk megtalálta azt a hivatást és munkát, ami neki örömet szerez, hogy többnyire mindannyian jól beszélünk két idegen nyelven, jelentős szerepet játszott gimnáziumunk.
Hálásak vagyunk ezért tanárainknak, akik naprakész tudással láttak el minket,
és egykori iskolánknak, ahol az anyagi gondok és a helyszűke ellenére is a négy
év programjai, utazásai, kirándulásai lekötötték szabad energiáinkat, és lehetőséget kaptunk sokféle életterület megismerésére.
A mi évfolyamunkon négy osztály indult négy különböző tagozattal: nyelv
(német, angol), matematika, biológia, kosárlabda. A gimnázium megkezdése
előtti nyáron rendezett gólyatábor jó lehetőséget adott arra, hogy barátokat szerezhessünk nemcsak az osztályunkból, hanem a felsőbb évfolyamokból és az
induló többi osztályból is. Évfolyamunk diákjai egyébként még jobban megismerhették egymást, hiszen a gimnáziumban lévő helyszűke miatt a Szőlő utcában töltöttük az első évet. Abban az évben sok programunk volt, hiszen készültünk a gólyabálra, az elsősök szokásos színielőadására, és az Árpádban Marosvölgyi tanárnőnek köszönhetően oly különleges esti ballagásra. A tornaórákon

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

(Öreg)diákszemmel: Szilvásy Nóra, Szolcsányi Bálint

439

és délutánonként gyakoroltuk tanárnőnk vezetésével a buzogánygyakorlatot,
amely a ballagóknak még szebbé tette a búcsút az iskolától.
Minden évben jó programok voltak a sportversenyek: a huszonnégy órás
kosárlabda, az úszóversenyek, az Árpád-kupa, amikor szurkolhattunk társainknak, vagy próbára tehettük saját teljesítményünket. Fantasztikus hangulatban
zajlottak évente az Árpád-napok, amikor minden osztály meglepő feladatokat
igyekezett a lehető leggyorsabban teljesíteni, és különböző vetélkedőkön lehetett részt venni. Az iskola bulizási lehetőségeket is szervezett, hiszen havonta
volt az Árpád-klubban kézműves szakkör, filmklub, disco... A diákok írói vénájukat, kutatói kedvüket is próbára tehették Lévay tanár úr folyóiratának köszönhetően, amely diákújság „Ab ovo” címmel indult el, és a feladatokat a kutatásoktól a nyomdai munkálatokig a tanár úr szervezése alatt a diákok végezték.
A nyelvtanulás minden diák számára nagyon fontos, rendkívül sokat köszönhetünk tehát Nagy Györgyné tanárnőnek, akinek németórái oly emlékezetesek számunkra. Neki köszönhetően minden karácsonykor a németesek műsort
adtak a többi osztály diákjainak és tanárainak. A németoktatás az Árpádban így
nemcsak sok tanulással, de sok örömmel is járt. A diákok lehetőséget kaptak
arra is, hogy külföldi csereutazáson vehessenek részt, hiszen az Árpádnak partneriskolái voltak Darmstadtban és Finnországban. Ezek az utazások nagy élményt jelentettek, hiszen más kultúrákat, más országok diákjait ismerhettük
meg.
A mi gimnazista éveink alatt jött létre az Árpád Alapítvány, amely egy
nagyszerű kezdeményezés volt a bajba jutott diákok megsegítésére és az iskola
anyagi helyzetének javítására. Az alapítvány évente az egykori híres diákok és
a mindenkori diákok szereplésével előadói esteket szervezett, amelynek teljes
bevételét az alapítvány kapta meg.
Az Árpádban töltött négy esztendő gyorsan elrepült, épp hogy elmentünk a
gólyatáborba, s máris hajnalban keltünk, hogy megtanuljuk a szalagavatóra az
osztálytáncot. Az utolsó esztendőt ezek a táncpróbák és a fáklyás, esti ballagás
tették széppé és emlékezetessé. Mindezekre a pillanatokra és eseményekre ma
is örömmel emlékszünk vissza mindannyian, s örülünk, hogy az Árpád Gimnázium diákjai lehettünk.
2001. november
Szilvásy Nóra
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Bálint a 2000-ben végzett „tagozatmentes” osztályom diákja volt. Alapítványi gimnáziumokban tett „látogatásainak” köszönhetően osztálytársainál két
évvel idősebben élte meg az árpádos éveket. „Túlkorossága” mellett nagyon
kreatív és nagyon kritikus gondolkodásmódja tette személyiségét az átlagdiáktól erősen eltérővé. Remek képességeit most a Külkereskedelmi Főiskolán bizonyítja, ahol Köztársasági Ösztöndíjas, TDK-nyertes hallgató.
Biztosan lesznek, akik megütközéssel fogadják majd egy-egy sorát, esetleg
felháborodnak egyes megállapításain, de őszinte meggyőződéssel mondom: így
lesz teljes a kép. Ez is az Árpád Gimnázium, és ezek a gondolatok sem kivételesek a 90-es évek diákjai körében.
Nem is lehetnek azok, ha a diákok azt (is) tapasztalják, hogy az angol nyelv
nem tanulásában jártas szülők egyhangú felháborodása következtében (a tanórák példátlan színvonaltalansága, a tanár finoman szólva hiányos felkészültsége és a mindebből fakadó teljes eredménytelenség okán) a nyelvtagozatos osztály „spec nyelves” csoportjától eltávolított tanerő néhány év elteltével munkaközösség-vezetői megbízást kap… Bizony, az Árpádnak is sok arca van…
Messzeringó gyerekkorom világa
Az Árpád Gimnázium egy fiatal öregdiákjának visszaemlékezései
árpádos pályafutásomat 1997 szeptemberében kezdtem, ekkor csatlakoztam
az akkori 10. c osztályhoz. (Már most jelzem, hogy írásom további részeiben a
korábbi – elsőtől negyedikig terjedő – számozást fogom követni, mert a „kilenctől tizenkettőig” rendszert mindig is idegennek éreztem.) De térjünk vissza
1997 szeptemberéhez. Számos meglepetés ért már a legelső napon, hisz 97
előtt már három éve különböző alapítványi iskolák hallgatói létszámát növeltem, melyek mikrokozmosza teljesen eltér az állami/önkormányzati gimnáziumok társadalmi rendjétől. Körülbelül tíz percig tartott, míg rájöttem, hogy az a
hangos, fülsértő berregés a folyosón azt jelenti, hogy vége a szünetnek. Arra a
kérdésre pedig már nem is tudtam volna magamtól válaszolni, hogy miért pattan fel mindenki, valahányszor bejön egy tanár a terembe. Szerencsére újdonsült osztálytársaim gyorsan közölték a jelenség okát: „Ez a szokás”. Számos
ilyen és ehhez hasonló élményben volt részem árpádos mivoltom első pár hónapjában, melyekkel nem szeretném untatni az olvasót. Ez alatt az idő alatt
igyekeztem elsajátítani az Árpád ismerősen ismeretlen, régi-új kultúráját. Többé-kevésbé sikerrel is jártam.
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Megtanultam, hogy az évfolyamomon három osztály van: a „langyos víz”
nyelvesek (az „a” osztály), a „kockafejű” matekosok (a bések) és a „roppant
tehetséges, de rendkívül lusta” általános tagozatosok (ezek voltunk ugyebár mi,
a cések). A nyelvesek ugyanígy megtanulták, hogy a „maguknak való”
bésekkel és a „kretén” césekkel kell egy évfolyamra járniuk, a matekosok pedig ráébredtek arra, hogy a nyelvesek „buták”, a césekről pedig „jobb nem is
beszélni”. Ezek a sztereotípiák sohasem voltak túl erősek, épphogy csak annyi
erejük volt, hogy segítsék a diákokat a tájékozódásban. Ahogy „felnőttünk”,
úgy szorultak mind visszább és visszább, míg végül a „vitákban bevethető utolsó, de tényleg csak végső esetben használandó érvek” csoportját gazdagították.
Az Árpád diákságának nagy része viszonylag korán ráébredt arra a jelentős
felfedezésre, hogy az iskola „kibírhatatlan, elviselhetetlen, felesleges”. Ráadásul sokan úgy vélték, hogy az Árpád vezetése a legrosszabb a világon, itt tanít a
legtöbb alkalmatlan tanár, és mindennek a tetejébe még a menza is botrányos.
A kérdésről akkoriban több éjszakát átvitatkoztam vörösmartysokkal,
óbudaisokkal, móriczosokkal, de hiába: mindenki kötötte az ebet a karóhoz,
hogy igenis, nála minden sokkal rosszabb, és a többiek jobban tennék, ha
csendben maradnának, mert aranyéletük van ahhoz képest, hogy ő mennyit
szenved a Vörösmartyban / Óbudaiban / Móriczban. Bárhogy érveltek is, szentül meg voltam győződve arról, hogy az Árpád messze a legelviselhetetlenebb.
Egy szó, mint száz: rettenetesnek éreztük. Ilyen körülmények között természetes, hogy az ember megpróbálja kellemesebbé tenni az életét, ki így, ki úgy.
Hál' Istennek nálunk viszonylag kevesen próbálták úgy átvészelni a megpróbáltatásokat, hogy visszahúzódtak volna csigaházukba, alig volt valaki, aki úgy
döntött volna, hogy „lemerül, és kibekkeli” ezt az időszakot. A legtöbben aktívan részt vettek a diákéletnek nevezett létforma elviselhetőbbé tételében, mind
formális, mind informális csatornákon keresztül. A formális csatornát az Árpád
Diáktanácsának (DT) nevezett testülete jelentette, mely hatékonyság szempontjából – a moldovai hasonlattal élve – egy kézzel hajtott ventillátorra hasonlított:
pont annyi energiát termelt, mely ahhoz volt elegendő, hogy azt az izzadságmennyiséget felszárítsa, mely a forgatása miatt keletkezett. Ennek legfőbb oka
tán pont a csatorna formális volta. Amit az iskola biztosít, az már nem is kell a
diákoknak. Valószínű, hogy ha a tanulók nagyobb arányban támogatták volna a
DT-t, akkor annak tevékenysége nem korlátozódott volna gyéren látogatott
bulik megszervezésére. De tény, hogy a DT – formális jellegéből kifolyólag –
semmiképpen sem érhetett volna el nagyobb támogatottságot.
A 90-es évek végének Diáktanácsa tehát – mondjuk ki őszintén – egy olyan
szervezet (volt?), mely nem tudta ellátni elsődleges feladatát: a diákok érdekei-
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nek védelmét. Megmerevedett, lebénult, egy helyben topogó testületté vált,
melynek ülései arról szóltak, hogy a DT-tagok megbeszélték, mikor fogják
megbeszélni egy adott programmal kapcsolatos konkrét teendőiket. Ezen megbeszélésekre a legritkább esetben került sor, vagy ha sor is került rájuk, az még
rosszabb volt. A Diáktanács kudarcai, súlytalan mivolta nem elsősorban a DT
tagjainak hibája. A korszak kultúrája olyan, hogy a diákság legnagyobb része,
amint lehet, elmegy az iskolából, és jobb szórakozás után néz. Ez tény. Nem
feltétlenül jó, de tény.
A DT sikertelenségének kérdését oldalakon keresztül lehetne tárgyalni,
ugyanakkor egy ilyen fejtegetésnek vajmi kevés értelme lenne, ezen írás pedig
különösen nem tartja feladatának, hogy elmélyedjen a problémában. Beszéljünk
inkább arról, hogy hogyan próbálta meg a 2000-ben érettségizett évfolyam –
különös tekintettel a „c” osztályra – informális utakon elviselhetőbbé tenni
gimnáziumi életét. Természetesen a „diákcsínyeknek” is nevezett, a lehető legnagyobb objektivitással is jópofának minősíthető ötletek megvalósításával.
Osztályunkban volt egy maroknyi ember, akik közül rendszeresen kikerültek az
ötletgazdák. A társaság pedig „vevő volt” ezekre a felvetésekre. Minden korszak minden osztályának megvannak a maga csínytevései, mindenki ismer
ilyen vagy ehhez hasonló történeteket.
Ami esetleg sajátos, különös lehet osztályunk „orraláborsottörő” tevékenységében, az az, hogy – hangoztatva azon meglátásomat, hogy a „két tábor
elméletet”, a „mi vagyunk ellenük” személetmódot nem szerencsés ráhúzni egy
iskola társadalmára – valamilyen szinten egyfajta kérdezz-felelek játékot játszottunk az iskolavezetéssel, miközben mindvégig tudtuk, hogy a játékból
úgymond nem kerülhetünk ki győztesen. Más szemszögből nézve azonban mégis mi profitáltunk: a mi életünket élvezetesebbé tették, színesítették ezek a
megmozdulások.
Másként megfogalmazva: hogyha semmi bajunk nem lett volna az iskolával, azzal a móddal, ahogyan azt vezették, vagy ha adott lett volna egy olyan
csatorna, melyen keresztül hatékonyan közvetíteni tudtuk volna meglátásainkat
egy olyan iskolavezetés felé, mely nyitott azokra, akkor nem biztos, hogy enynyit és így bosszantjuk tanárainkat. Tagadhatatlan, hogy „akcióink” nagy részében volt olyan momentum, mely arra volt hivatott, hogy az igazgatóság figyelmét felhívja egy problémára. Azokat, melyekből hiányzott ez a fajta megfontolás, megtettük volna akkor is, ha a világ legjobb iskolájába járunk. Ezek
diák mivoltunkból fakadtak, természetes velejárói voltak a gimnazista létnek.
Ez utóbbi csoportból egy „vállalkozásunk” mindenképp említésre érdemes.
Az egyik legemlékezetesebb matematikaóra az volt, melyen a foglalkozáson
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részt vevők jelentős része úgy igyekezett magáévá tenni a logaritmikus egyenletekben rejlő szépségeket, hogy közben a kellemesen meleg lábvize által nyújtott örömöket is maximálisan igyekezett befogadni. A „lábáztatós matekóra”
ötlete nem volt teljes mértékben önkényes választás eredménye. Történt ugyanis, hogy egy korábbi alkalommal tanárunk – Mikusi Imréné, kinek szaktudását
kivétel nélkül mindenki elismerte, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy stílusának
fenntartások nélküli elfogadásához kellett egyfajta affinitás – tett valamilyen
utalást a lábáztatásra. Ha jól emlékszem, ezen az órán a társaság lelkesedésének
mértéke nem találkozott a tanárnőnk által elvárt szinttel, és ennek mentorunk
hangot is adott, valahogy így: „Én is szívesebben tölteném el a hátralévő időt
lábáztatással, de most...”. Az idézet valószínűleg nem pontos, nem is lehetne
elvárni, hogy évek múltán szó szerint felidézhető legyen egy ominózus mondat,
melynek jelentősége csak egy hét múlva mutatkozott meg, mikor is a társaság
pár tagjában felmerült: a lábáztatás és a matematika gyönyörei egyszerre is élvezhetők. Miért ne lehetne vízzel teli vödörbe/lavórba/egyéb alkalmatosságba
merített lábbal feladatokat megoldani, mely művelet végrehajtásához elsősorban arra van szükség, hogy az ember felsőteste szabadon mozogjék? Az ötlet
elég rendhagyónak bizonyult ahhoz, hogy a társaság nagy része igent mondjon
rá, így meg is valósult.
Úgy gondolom, érdeklődésre tarthat számot az is, hogyan próbálta osztályunk felhívni az iskolavezetés figyelmét egy-egy problémára, illetve milyen
gondokkal küszködött az ezredvégi Árpád Gimnázium. Az egész diákság számára vissza-visszatérő problémát jelentett egy-egy tanár alkalmatlansága, mely
bizonyos esetekben oly szembeszökő volt, hogy elképzelhetetlennek tartom,
hogy a tanári karban ne észlelték volna. Mind a mai napig nem tudok napirendre térni afelett, hogy az iskolavezetés rendre a következő érvvel hárította el
ezen problémával kapcsolatos meglátásainkat: „Sajnos tanárhiány van, mi is
gondolkodtunk azon, hogy más/új/jobb tanárokat kellene alkalmazni, ám senki
nem jelentkezik.” Ezt az érvet elfogadom, hisz nyilvánvalóan van valóságtartalma. Azt azonban nem tartom elfogadhatónak, hogy egy olyan helyzetben,
melyben az Árpád volt (és valószínűleg van ma is), az igazgatóság gyakorlatilag semmilyen különösebb erőfeszítést nem tesz annak érdekében, hogy megpróbáljon javítani a helyzeten. Úgy tudom, előfordult, hogy egy anyanyelvi
tanár szívesen jött volna iskolánkba angolt tanítani, csak fel kellett volna hívni.
Ám ez sem történt meg. A jó tanárok pedig rendre elhagyják az iskolát.
Nos, ezt a problémát próbáltuk meg napirendre tűzni akkor, mikor egy
majdnem mindenki által elfogadhatatlannak tartott tanár óráit gyakorlatilag
„bojkottáltuk”. Kezdetben csak passzív ellenállásba vonultunk, később „nap-
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szemüveg-legyező-walkman partikat” csaptunk, vagy az egész társaság késett
14 percet, ami hivatalosan csak késésnek, de nem igazolatlan órának számított.
Változást nem sikerült elérnünk.
Vidámabb volt, mikor az ellen „tüntettünk”, hogy az iskola betű szerint értelmezi a házirendet, és nem értelme szerint, mikor a lefektetett szabályokhoz
görcsösen ragaszkodva dönt egy-egy kérdésről ahelyett, hogy racionálisan ítélné azt meg. Előfordult, hogy négy 18-20 éves, negyedikes diákot nem engedtek
ki az iskolából, mikor két lyukasórájuk volt, annak ellenére, hogy osztályfőnökük (egy liberálisabb, észszerűen gondolkodó, korrekt ember, akivel gyakorlatilag minden problémát meg lehetett beszélni, nevezetesen Lévay Zsolt) erre
rábólintott. A négy már jog szerint is teljes cselekvőképességgel bíró diákot
beterelték a könyvtárba, mondván a házirendben rögzítve van, hogy az iskolát
elhagyni csak osztályfőnöki engedéllyel lehet, ennek hiányában a lyukasórák a
könyvtárban töltendők el. A könyvtárban éppen órát tartottak, így innen is kizavarták őket. Mikor a folyosón üldögélő kis csoportosulást egy arra járó tanár
meglátta, visszazavarta őket a könyvtárba. Így végül elmondható: három tanár
időt és erőfeszítést áldozott arra, hogy a házirend betartassék (mely végül is –
mivel az osztályfőnöki engedély megvolt – megszegetett), ugyanakkor senkinek se legyen jobb. Az egyetlen eredmény az lett, hogy a négy diák az iskola
folyosóján töltött el két lyukasórát, 90 percet.
Ezt az esetet csak azért írtam le, hogy megmutassam, nem volt alaptalan a
diákok felháborodása, mikor az iskolavezetés „a szabály az szabály” mentalitásán megütközött. „Ha ti így, akkor mi is így!”, válaszoltuk, és a házirend
alapos áttanulmányozása során arra jutottunk, hogy nevezett szabályzatban szó
sincs olyasmiről, hogy tilos lenne írógéppel jegyzetelni. Így fordulhatott elő,
hogy osztályunkban azon a napon gyakorlatilag egyetlen óra került megtartásra.
A már említett Lévay tanár úr volt az egyetlen, akit nem zavart, hogy olyan
hangulatban tartson órát, mint amilyen egy irodában uralkodik (uralkodott). A
többiek azt mondták, hogy nem tudnak 15-20 írógép zajában tanítani. Erre mi
csak azt tudtuk mondani, hogy írógép nélkül mi meg nem tudunk jegyzetelni
(arra természetesen mindenki gondosan ügyelt, hogy toll még véletlenül se legyen nála: csak papír és írógép).
Úgy érzem, nem íródhat hiteles beszámoló az 1997 és 2000 közötti Árpád
Gimnáziumról anélkül, hogy meg ne említenék néhány kiemelkedő egyéniségű,
remek tanárt. Mikusi tanárnőről és Lévay tanár úrról már esett szó, kimaradt
azonban legalább két fontos személyiség: a Diáktanácsot összefogó – szerintem
kissé idealista – Bánhegyi Lídia tanárnő és az energikus Vámos Katalin tanárnő, aki nyugodt szívvel tekinthető ebben a korszakban az iskola motorjának is.
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Bánhegyi tanárnő sok időt és energiát fektetett abba, hogy demokratikus iskolát faragjon az Árpádból, megmozgassa a diákságot. Hogy kísérleteit – ottlétem alatt – nem koronázta siker, annak legfontosabb oka a 20. század végén a
diákság kultúráját uraló közöny. Ennek a közönynek voltak külső okai is – a
diáktanácsok máshol sem számíthatnak számottevő érdeklődésre diákságuk
köréből –, és belsők is természetesen, mint a kevésbé rugalmas iskolavezetés.
Bánhegyi tanárnő, dacolva a közönnyel, újabb és újabb kísérleteket tett (tesz)
annak letörésére, újabb és újabb programokat szervez(ett), folyamatosan érdeklődött (érdeklődik) a diákság problémái, reformelképzelései iránt. Őszintén hitt
(hisz) abban, hogy a DT fontos funkciókat lát el, hogy a csillebérci DT-táborok
jobbá teszik gimnáziumunkat. Lelkesedése, energiája már-már példátlan, úgy
tűnt (tűnik), soha nem adja fel, mindig a diákság érdekeiért harcol.
Hogy az előző bekezdésben nem az szerepel: „Lelkesedése, energiája példátlan”, annak egyetlen oka van: Molnárné Vámos Katalin. Miatta került be a
mondatba a „már-már” kifejezés, ám azt hiszem, ezt Bánhegyi tanárnő bánja a
legkevésbé. Vámos tanárnő nagy talánya az orvostudománynak: mind ez idáig
megfejthetetlennek bizonyult a kérdés: „Hogy szorulhat valakibe ennyi energia,
ennyi lelkesedés, ennyi munkakedv?” Különösképp érthetetlen a kérdés, ha egy
magyarországi pedagógusról van szó. Pedagógusról, a szó legnemesebb értelmében: Inkább nevelő, mint tanár, de nemcsak nevel ő, hanem tanít is. Nem
meglepő, hogy Benjamin Franklin meglátása kapcsán ő jut az eszembe:
Tell me and I'll forget
Teach me and I'll remember
Involve me and I'll learn.
Azaz mondd el, és elfelejtem; tanítsd meg, és emlékezni fogok rá; vonj be
engem is, és tanulok. Aligha lenne lehetséges felsorolni, mi mindent tett eddig
és tesz mind a mai napig az Árpád Gimnáziumért. Az iskolán belül és azon
kívül egyaránt. OKTV- és felvételi előkészítő; irodalmi pályázat és magyar
háziverseny Rónyay tanárnővel; a diákok számára interaktív irodalomórák audiovizuális segédszközök (magnó és videó) alkalmazásával, melyek elősegítik
az individuum kibontakozását, a kreatív megközelítést és az intenzív
brainstormingot egy-egy oeuvre elemzésénél. Majdnem minden órára jellemző
a transzperszonális interakciók intenzív volta. Azáltal, hogy a hallgatóság számára megteremti a feedback lehetőségét, meglehetősen kellemes atmoszféra
manifesztálódik, hisz egalitárius megközelítésmódja konsziderábilis módon
hozzájárul ahhoz, hogy a diák érezze: fontos az ő véleménye is, még ha az eset-
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leg divergál is a tanáréval. Ezen utolsó mondatok olvastakor – már csak magyar
szakosként is – biztos kirázza a hideg, de majdcsak megbocsátja nekem. Mindezen tevékenységeken kívül arra is marad ideje és energiája, hogy már elballagott diákok számára irodalmi összejöveteleket szervezzen. És ez a lista korántsem teljes; hány de hány egyéb fontos tevékenység fűződik a nevéhez. Röviden-tömören: úgy vélem, nagy szerencséje az Árpád Gimnáziumnak, hogy
van egy Vámos tanárnője, kinek legfontosabb erényét még nem is említettem:
borzasztóan szereti azt, amit csinál: az irodalmat, a tanítást, a diákokat. E nélkül nem is képzelhető el, hogy valaki ennyire lelkes legyen.
Szolcsányi Bálint
érettségizett 2000-ben
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88. Tanári kar
A 90-es évek nagy változásai nem hagyhatták érintetlenül a gimnázium tanári karát sem. A testület részletesebb bemutatását talán érdemes egy rövid
összehasonlító elemzéssel kezdeni: az 1986/87-es és a tíz évvel későbbi,
1996/97-es tanév egyaránt változásokkal teli, igazgatóváltás utáni, ugyanakkor
évtizedének sok jellemző vonását magán viselő év volt.
1986/87-ben 636 diákot 50 tanár tanított, továbbá 3 fő volt „tartósan távol”
az év során. Az 50 fős tanári karban 22 férfi kolléga volt, ami igen jó arány. A
„nagy népvándorlásnak” köszönhetően furcsa képet kapunk, ha az iskolánál
eltöltött éveket vizsgáljuk. Az 53 fős, teljes tanári karból:
 5 évnél nem régebben
32 fő
 5 és 10 év között
7 fő
 10 évnél régebben
14 fő tanított.
20 évnél régebb óta ebben az évben senki nem volt a tanári karban. Az egy
főre jutó átlag 6 év. Ebben az évben 3 öregdiák-tanárunk volt: Felhősi Istvánné
(a maiaknak Marosvölgyi Jánosné), Tallár Tamás testnevelők és dr. Kemény
Csaba, aki óraadóként a bevezetés a filozófiába tantárgyat tanította a 4. osztályokban.
1996/97-ben 471 diákra 47 tanár jutott, de már 9, többnyire kisgyermekével
távol levő mellett. Az 56, fős teljes karban már csak 15 férfit találunk – arányuk a tíz évvel korábbi 44%-ról 27%-ra esett. Az „árpádos évek” tekintetében
tíz év elteltével kifejezetten egészséges arány alakult ki a tanári karon belül. Az
56 fő megoszlása a következő:
 5 évnél nem régebben
14 fő
 5 és 10 év között
24 fő
 10 és 20 év között 11 fő
 20 évnél régebben
7 fő tanított.
Ez az optimális megoszlás nem utolsósorban a tíz évvel korábban átalakulóban lévő tanári kar magjának együtt maradásának köszönhető: 18 tanár már a
1986/87-es tanévben is az Árpádban tanított. Az egy főre jutó átlag közel tíz
évre emelkedett: 9,5 év/fő lett. Az öregdiák-tanárok számának örvendetes növekedése az egész évtizedre jellemző: az általunk vizsgált 1996/97-es tanévben
heten voltak (voltunk), mint a gonoszok: Balog Tamásné (diákként Botzheim
Edit), Koncz Levente, Kovácsné Fekete Andrea, Lévay Zsolt, Marosvölgyi Jánosné, Tallár Tamás és Seprődi Márton. Az évtized folyamán azonban még egy
tucat öregdiák tanított az alma mater falai között: Bartha Ilona, Bíró Zsolt, Csi-
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kós Éva, Csík Zoltán, Csizmadia Anikó, Gécs Pál, Kismarci (Hidvégi) Nóra,
Lengyel Anna, Lengyel Attila, Malatinszky András, Pap (Mészáros) Katalin és
Orosz Erzsébet. 19 öregdiák-tanár tíz éven belül. Az első száz év utolsó negyedét vizsgálva pedig: 25 év – 25 öregdiák-tanár. Ezek a számok különösen beszédesek, ha tudjuk, hogy az iskola történetének első 75 éve alatt mindössze 10
tanárunk mondhatta el magáról – egykoron árpádos diák volt.
Ha az egész évtizedet elemezzük, rögtön megállapíthatjuk, hogy ezek az
évek az állandóság és a változások érdekes keverékét jelentették a tanári kar
vonatkozásában.
Pontosan így van ez az iskolavezetés esetében is. Történtek személyi változások, de alapvetően minden maradt a régiben… Az évtized legelején zajlott le
az első igazgatóválasztás. Tulajdonképpen az utolsó is, hiszen először és utoljára fordult elő, hogy a tantestület tagjai választottak igazgatót (talán nem túlzás
szokatlannak nevezni – különösen a közalkalmazotti szférában – hogy a beosztottak választják meg a főnöküket). A 3 jelölt közül végül is az akkor már öt
éve hivatalban lévő igazgató, dr. Száva Gézáné került ki győztesen, s lett újabb
öt évre az Árpád Gimnázium vezetője. Egy évvel később nyugdíjba vonult
Lukács Józsefné igazgatóhelyettes, a megüresedett hely betöltésére az igazgatóválasztáson alulmaradt riválisát, Gyimesi Róbertet kérte fel az iskola vezetője. Az 1996-os igazgatói pályázaton dr. Száva Gézáné már nem indult, egyedüli
jelöltként az ötéves megbízatást Gyimesi Róbert nyerte el. Dr. Száva Gézáné –
mint címzetes igazgató – igazgatóhelyettesként maradt a vezetés tagja, így gyakorlatilag egy helycserét jelentett a vezetőváltás. Az évtized legvégén Stefkó
Gizella igazgatóhelyettes nyugdíjba vonult, helyét senki nem foglalta el, a vezetés karcsúsodott – és változatlan maradt… Az évtized-/évszázad/évezredváltáshoz tehát a Gyimesi Róbert – dr. Száva Gézáné – Mikusi Imréné
trojka irányításával érkezett a gimnázium. A vezetés külön „érdekessége”, hogy
mindhárom tagja matematika–fizika szakos tanár…
A magyar munkaközösség alapjait az évtized első felében egy jól összeszokott, több éve együtt dolgozó csapat alkotta Bertha Irma munkaközösségvezetővel az élen, Stefkó Gizella igazgatóhelyettessel, Szlávik Tünde szaktanácsadóval, a könyvtárasok kerületi szintű vezetőjével és Buncsák Piroskával.
Az új tanárok sorát Feketéné Kovács Anikó nyitotta, majd dr. Krausz Tamásné
és Kovács Zoltán távozását követően a csapatnak fiatalos lendületet Tallós Péter adott.
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Szalonnasütés és …

csoportkép az 1997-es tanári kiránduláson
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A megújulás leglátványosabb mozzanata Molnárné Vámos Katalin „kétgyerekes” távollét utáni visszatérése volt: páratlan energiával, tele új ötletekkel
vetette bele magát a munkába, legendássá váló háziversenyt szervezett, majd az
évtized végén a munkaközösség-vezetést is átvette. Stefkó tanárnő nyugdíjba
vonulása, Tallós tanár úr távozása és Buncsák tanárnő gyermekáldása újabb
vérfrissítést tett szükségessé: a legfiatalabb generáció képviselőiként Varga
Judit és az új évezredet már első kötetes költőként ünneplő Czifrik Balázs erősítik tovább a magyaros részleget.
A történelem munkaközösség az évtized elején gyökeresen átalakult, néhány év alatt minden tagja kicserélődött: az első körben Kovács Zoltán, Lőrincz
László és Jakobszenné Szentmihályi Rózsa munkaközösség-vezető távozott, az
évtized elején pedig Lukács Lózsefné igazgatóhelyettes és Földes Zoltánné
szaktanácsadó, munkaközösség-vezető vonult nyugdíjba. Végeredményként
kialakult az évtized Sarlósné Bánhegyi Lídia, Szendi Emma és Lévay Zsolt
alkotta, állandó hármasa.
Az idegennyelv-oktatással szembeni elvárások a rendszerváltás során alaposan megváltoztak. Megszűnt az orosz mint kötelező tantárgy. A túlbuzgóság
sok helyütt a fakultatív orosztanítást is lehetetlen helyzetbe hozta – néhány év
alatt az Árpád is ide jutott. „Papíron” az orosz ma is választható második idegen nyelv, de míg gyakran „terelik” a diákokat az erősen foghíjas spanyol-,
vagy franciacsoportokba, oroszcsoport évek óta nincsen. Pedig az Árpád azon
kevés iskolák egyike volt, ahol a rendszerváltás előtt remek tanárok magas
szinten és eredményesen tanították a nemkívánatossá vált nyelvet. Az évtized
elején még Werenka Ödön szaktanácsadó és Lévay Zsolt néhány csoportja kitartott, más kollégák is szívesen oroszoztak volna tovább, de újabb csoportok
indítása híján az orosztanítás elhalt.
Fordított volt a rendszerváltó helyzet a nyugati nyelvek terén: rengeteg diáknak magas óraszámban kellett hirtelen angolt és németet tanítani, de ehhez
sokkal több tanár kellett. Az egyetemi képzés a váratlan rohamra nem készülhetett fel (a 80-as évek második felében még értelemszerűen sokszor annyi
orosz tanárt képeztek, mint angol és német szakost együttvéve…). A pályaelhagyók száma is itt volt a legnagyobb, az induló nyelviskolák ajánlataival nehezen versenyezhettek a középiskolai bérek… Az Árpádban sem volt könnyű a
helyzet: megindult az orosztanárok átképzése (szerencsére nem a 45 utáni,
rossz emlékű, „egy leckével a diák előtt járó” módszerekkel…), az évtized folyamán több tucat angol- és némettanár jött-ment a tanári karban.
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A tanári kar az iskolában 1998-ban és …

a Magas-Tátrában 2001-ben
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Voltak elrettentő esetek, de inkább fedje jótékony homály a nevét a súlyosan szenilis néninek, aki arra se emlékezett, melyik osztályba indult órára, illetve a fiatal „kolléganőnek”, aki egy-egy nap munka után hosszú, rejtélyes betegállományokba menekült… De szerencsére voltak, akik állták a sarat.
Az angolosok élén dr. Krausz Tamásné munkaközösség-vezető távozása
után a rendszerváltás legnehezebb éveiben dr. Gerőcsné Czinege Mária alkotott
maradandót. A további távozókat (Seregdy Andrea, Etédi Márta) pótló kollégák, az évtized kitartó és lelkes tanárai közül sokadszor kell kiemelni Stefkó
Gizella nevét, továbbá Gergely Jánosnét, valamint az átképzősből lett legprofibbak példájaként Veszprémi Lillát és Molnárné Vámos Katalint.
A német munkaközösség is komoly vérveszteségeket szenvedett a rendszerváltás éveiben. Távozott Lehel Csabáné munkaközösség-vezető, Liska
Endre vezetőtanár és Erdődy Györgyi. De ott volt a német munkaközösség alfája és ómegája, a már az évtized előtt és szerencsére még azon túl is oktató Nagy
Györgyné tanárnő. A TANÁR. Talán nincs még egy kolléga, akit ekkora tisztelet övezne minden egyes diák részéről. A „Nagyi”, ahogy ők nevezik – és ez a
név is beszédes. Eredményei bámulatosak, szigora, következetessége legendás,
és minden diákja tűzbe menne érte. Róla negatívan nyilatkozni diákot sose hallottam. Munkáját látva az az érzés alakult ki bennem, hogy ha megkérdezném,
mit csinál majd X csoport a jövő év február 21-i órán, ő bájos akcentusával
készségesen és pontosan eligazítana. Az órái mégsem unalmasak, sablonosak,
de a „szent cél”, a Nagy Magyar Állami Nyelvvizsga őrült követelményeinek
megfelelően célravezetők. Egyenessége, őszinte szókimondása, mások iránti
figyelmessége a mindenkori tanári kar számára is példaértékű. Aki nem ismeri
Nagy tanárnőt – Krisztát –, annak ez már túlzott dicshimnusznak tűnhet. De
akik ismerik, tudják – ez a pár sor csak gyenge vázlata a valóságnak.
Az évtized során egy erős mag alakult ki Nagy tanárnő mellett. Itt találjuk a
szakmai munka színvonalában és munkabírásban a leginkább „Nagy tanárnős”
Serfőző Anikót, továbbá Csorbáné Tóth Irént, Kőrösmezei Saroltát, valamint a
fiatal nemzedék képviselőjeként az öregdiák Hidvégi Nórát.
A franciaoktatás oszlopa az egész évtized folyamán, változó társakkal az
egészen sokoldalú Szendi Emma volt, aki történelem- és franciatanítás, valamint doktori disszertációjának készítése mellett az iskolai zenekar meghatározó
tagja, sőt volt idő, amikor az iskolát kisegítve még énekórákat is tartott.
A spanyoltanítás terén egy Guinness Rekordok Könyvébe illő eredmény fűződik egy egészen fiatal, pályáját az Árpádban kezdő tanárnő, Bagi Krisztina
nevéhez. Az iskola legelső hatosztályos nyelvtagozatára járó diákokból verbuvált csoportja a spanyolt második idegen nyelvként tanulva a következőket
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produkálta: az érettségi évében a csoport valamennyi tagja felsőfokú nyelvvizsgát tett, és az OKTV első 10 helyezettje közül abban az évben 5 árpádos volt!
Nekünk szomorú, de teljesen érthető, hogy pályáját egy spanyol tagozatos gimnáziumban folytatta. Ezúton is sok sikert kívánunk neki!
Az iskola legnépesebb munkaközössége a matematikusoké, aktív tagjainak
száma az évtized során nem egy tanévben meghaladta a tucatot. Ahogy a német
munkaközösség alfája és ómegája Nagy Györgyné, úgy a matekos gárda Mikusi
Imrével kezdődik és végződik. Ez akkor is így van, ha tudjuk, remek kollégák
álltak mellette mindig is. Gyimesi tanár úr vezetői ambícióit szomorúan vette
tudomásul, mert egy remek szaktanárt „vesztett” ezzel csapata. Igaz, ehhez
addigra már hozzászokhatott, hiszen két legendásan profi matematikatanár „tette vele” ugyanezt: dr. Száva Gézáné, valamint felesége, Mikusi Edit hasonló
manőverét kellett átélnie a korábbi években. Természetesen ők sem szakadtak
el a matematikától – az iskolai példatár összeállításától kezdve versenyekre
való felkészítésig még sokat tettek le a szakma asztalára – de a munka dandárja
másokra várt. Már a 80-as évek közepén az iskolához került Vajda István tanár
úr, aki közel tizenöt évig a matematika tagozat egyik vezéregyénisége volt. A
szomszédos Kandó Főiskolára való távozása, ha óraadóként egy picit maradt is,
nagyon komoly veszteséget jelentett az iskolának. A 80-as években kialakuló
csapat két, elválaszthatatlan párost alkotó tagja a 90-es években is a matekos
kört erősíti: Besnyőné Titter Beáta a nem tagozatos részleg munkaközösségvezetője, és Meszlényiné Róka Ágnes, „másodállásban” az osztályfőnöki munkaközösség-vezetője. Így tehát a munkaközösség felét az új évezred elején is
egy összeszokott gárda alkotja. Az évtizedváltás környékén érkezettek között
kell megemlítenünk két „többfrontos” tanárt: a földrajz területén is vitézkedő
Dériné Lehmann Krisztinát és az informatika munkaközösség vezetőjévé váló
Sztojcsevné Fekete Máriát. A matekos kettősök sorát szívünk szerint az Árpád
„erdélyi párosával”, a Makainé Kováts Judit – Újlaki Rozália duóval folytatnánk. Mindketten GYES-re mentek. Újlaki Rózsika esetében ez óriási dolog
volt, éveken át szurkoltunk, hogy sikerüljön. S ha már sikerült, az elsőt követte
a második, majd a harmadik gyerek. Villámcsapásként ért mindenkit a hír Rózsika súlyos betegségéről. A századik tanév kezdetét már nem élte meg, három
kisgyereket hátrahagyva hunyt el. Emlékét az iskola minden dolgozója és egykori tanítványai egyaránt őrzik.
A fiatalok előtt fontos még szólnunk az egyetemi munkássága mellett óraadóként is rögtön népszerűvé vált, hatalmas biciklitúrákra mindig azonnal kapható dr. Mezei Istvánról. Ami pedig a fiatal utánpótlást illeti, az iskola igyekszik saját bázisára építeni. Remélhetőleg tartósan beépült a csapatba Koncz
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Levente és Csík Zoltán – bár a fiatal férfiak pályán maradása nem túl biztató
arányokat mutat. Sajnos nem maradt nálunk tartósan a „saját nevelésűek” közül
Bíró Zsolt és Malatinszky András, és szomorúan kellett tudomásul venni az
éveken át lelkesen és nagyszerűen tanító, kulturális és sportprogramokat, táborozásokat szervező-vezető, a tanári pályára született Csizmazia Tamás távozását is.
A fizika munkaközösség is kicserélődött az évtized első felében. A legnagyobb veszteséget a betegsége miatt a katedrától visszavonulni kényszerülő
munkaközösség-vezető, Tóth Ibolya, valamint a kiváló csillagász, korábban
még latin szakkört is tartó Csaba György kiválása jelentette. Majd távozott Kovács Emil, később bő tíz év után Szűcs Zsuzsanna tanárnő is. Az évtized folyamán az állandóságot az 1979 óta árpádos Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna
jelentette, aki a fizikatanítás mellett a számítástechnika-termek állandó karbantartását önkéntes rendszergazdaként is szívügyének tekintette, továbbá az Iskolaszék titkári feladatait is ellátta az egyik tanári delegáltként. Mellette az évtized stabil csapatát két fantasztikus tudású egyéniség adta. Egyikük a munkaközösség vezetője, a magyar fizikai olimpiai csapat felkészítésében is részt vevő,
humán szakosokat megszégyenítő műveltségű tanáregyéniség, az Árpád
tájfutómozgalmának motorja, túrák és táborok szervezője, a tantestületi értekezletek „Örök Elégedetlenkedők és Kérdezők Táborának” egyik vezéregyénisége – dr. Vankó Péter. Másikuk a nyugdíjas éveihez közeledő „tanárember”
minden bölcsességével megáldott, szaktudását évtizedeken át az egyetemi oktatásban kamatoztató, nyugdíjba vonulásáig fiatalos gondolkodású, újításokra
mindig fogékony, a tanári karban mindenki által igen nagyra becsült dr.
Schuszter Ferenc tanár úr. Fontos még megemlítenünk a tanári kar és a diákok
életében egyaránt érdekes színfoltot jelentő öregdiák-tanár Gécs Pál néhány
éves munkásságát is. Az évtized legvégén az egyetemi oktatás felé induló, de
félállásban maradó dr. Vankó Péter, valamint a nyugdíjas éveit megkezdő dr.
Schuszter Ferenc után hátramaradt űrt Nagy Attila és Tajtiné Váradi Emőke
igyekezett pótolni. Az évezred legelején aztán Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna
is távozott, így a századik évre a fizika munkaközösség újra átalakult.
A rendszerváltás egyik fontos tantárgyi változása volt a „klasszikus technika”-oktatás nyugdíjazása és az informatika nagykorúsítása. A hűtőszekrény
működése és a „relé rejtelmei” helyett végre a számítógép-kezelés és a programozás kérdései kerültek előtérbe. Sok iskolában komoly gondot jelentett és
jelent ma is a jól képzett informatikatanárok hiánya. Az Árpádban kevés kivételtől eltekintve mindig remek informatikusok foglalkoztak a diákokkal. Az
állandóságot Sztojcsevné Fekete Mária munkaközösség-vezető és Demcsákné
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dr. Ódor Zsuzsanna jelentette, az évtized elején Porjesz András, később Csizmazia Tamás és az óraadóként jeleskedő Varga István, az évtized végétől pedig
Nagy Attila tett sokat a színvonalas informatikaoktatásért.
A természettudományi munkaközösség a földrajz, biológia és kémia szakos
kollégákat tömöríti. Az évtized elején a régi gárdából még itt találjuk Csortos
Csaba tanár urat, aki aztán közel húsz év után vált meg az iskolától, valamint
Fridliné dr. Lajos Ildikó tanárnőt, aki külföldön töltött évek után kisgyermeke
okán maradt távol az iskolától. A 80-as 90-es évek fordulója körül kialakuló új
csapat biológusvezéregyénisége a páratlanul sokoldalú dr. Berend Mihály munkaközösség-vezető lett. Szerzőként ismerhetik a nevét a krimikedvelők és a
kártyások egyaránt, de társszerzőként remek biológia-tankönyvet is írt. Az ő
nevéhez fűződik egy új tantárgy, a felkészítés a családi életre dr. Czeizel Endre
által írt tankönyvének oktatását segítő Útmutató is. A biológia tanítás terén
Kovácsné Keszléri Erzsébet, majd Kovács Judit tanárnők nevét kell kiemelnünk.
A földrajz első számú tanára a nagy túrák és barlangászások szervezője, az
iskolai növények fáradhatatlan gondozója, a környezetvédelem oszlopos tagja,
a Föld Napja állandó szervezője: Sziliné Dienes Irén lett és maradt.
A kémiatanítás a nagy elődök kiválását követően a páratlanul tehetséges,
tanítványaival remek eredményeket elérő, fiatal Tóth Judit személyében a lehető legjobb kezekbe került. Mellette fontos megemlítenünk Balog Tamásnét,
akit „régi” árpádos osztálytársai még Botzheim Editként ismertek.
A művészeti tárgyak oktatói között sajnos nagy volt a jövés-menés. A kissé
nehézkes elnevezésű rajz és műalkotások elemzése tantárgy oktatói közül
Égerházi László és Gergely Nóra nevét fontos megemlítenünk. Az ének-zene
két remek tanárának, Révfalvi Andreának és az öregdiák Orosz Erzsébetnek a
munkásságáról a korábbiakban már szóltunk.
A testnevelés ügye immár 1986-tól állandóan és folyamatosan „árpádos belügy”. Ugyanis kizárólag öregdiákok mozgatják a gyerekeket, kezdetben a Marosvölgyi Jánosné – Tallár Tamás duó, majd az osztályok számának fokozatos
emelkedésével a Kovácsné Fekete Andreával kiegészült trió. Azóta is, ha munkaerőpótlásra van szükség – Kovácsné Fekete Andrea ikerfiainak születése
vagy Marosvölgyi Jánosné betegsége okán – az öregdiák testnevelők – mint
Csernus Magdolna – készen állnak a bevetésre.
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89. Tanárszemmel: Mikusi Imre
Gondolatok a MMII – MCMII éves Árpád Gimnázium utolsó
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évének matematikatanításáról

Amikor az évkönyv szerkesztője felkért e cikk megírására, az volt az óhaja,
hogy magamról írjak.
Magamról? Na, de mit? Írjak arról, hogy szerettem a Puskásék edzéseire
járni, amikor azzal szórakoztak, hogy a tizenhatosról tízből ki hányszor találja
el a kapufát? Vagy hogy az országos sakkfeladványfejtő-versenyen hányszor
voltam a tíz között? Hogy hány másodperccel tartottam az iskolacsúcsot kötélmászásban? Esetleg arról, hogy milyen hajszínű hölgyeket szeretek (különösen)?
Á, kit érdekelne ez?!
Úgy érzem, munkaközösség-vezetőként inkább az iskolai matematikatanításról, eredményeinkről kellene írnom. De ezen merengve rájöttem: ha erről
írok, akkor magamról is. Hiszen az utóbbi 30 év iskolai történései annyira öszszefonódtak az életemmel (feleségem már 33 éve a gimnáziumban tanít, gyermekeink óvodás koruktól rendszeresen voltak árpádos táborokban), hogy az
Árpád Gimnázium számomra több mint munkahely. Gondolataim kalandozásainak végpontja az a szenvedélyes akarat, hogy tanulóink emberi értékeinek gyarapítása mellett egyre eredményesebbek legyünk a gimnáziumok rangsorában.
Öröm számomra, hogy az iskola közösségéhez tartozhatok, hogy munkámmal
hozzájárulhatok az oktató-nevelő munka eredményességéhez.
Az egyetem elvégzése után hat évet egy olyan VIII. kerületi gimnáziumban
tanítottam, ahol csak fiú tanulók voltak. A nagy túrákra, a szellemes bemondásokra szívesen emlékszem ma is.
1973-ban csábultam el. Igen, csábítottak a szakmai munkával, a tagozat beindításával, a saját lakáshoz jutással.
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Mikusi Imre
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A kezdet eléggé lehangoló volt. Kaptam pl. egy 44 fős osztályt sok csinos
lánnyal. A lány-fiú arányra már nem emlékszem, de arra igen, hogy félévkor
nyolc tanulót meg kellett buktatnom. Az érettségin már szerencsére nem volt
semmi probléma. Alig volt KÖMAL-megoldó, a versenyek iránti érdeklődés
szerény.
Sok problémát jelentett az általános iskolákkal való kapcsolat. A hozzánk
került elsősökkel felmérőt írattunk, a kijavított dolgozatokat elküldtük a gyerekek régi iskolájába. Nagy volt a sértődés a tanárok részéről, kifogásolták a követelményeinket. A kölcsönös óralátogatások, megbeszélések később megszüntették az egymásra mutogatást. Az általános iskolákkal való jó kapcsolatunkat
mutatja, hogy a III. kerületi iskolák többször tartották nálunk a matematika
munkaközösségi megbeszéléseiket, tanáraik gyakran jöttek el bemutatóóráinkra.
Tizenöt éve a kerületi versenyek zsűrijének elnöke, a feladatsorok egyik
összeállítója vagyok.
A hetvenes évek végétől volt lehetőségünk „matematika tagozatos osztályok indítására. Itt magasabb óraszám mellett a hagyományos anyagot taníthattuk. Sikeresek voltak ezek az osztályok, biztos tudással kerültek a felsőfokú
intézményekbe tanulóink.
Alberti Gábor volt közülük a legeredményesebb versenyző, mind a négy
évben értékes helyezést ért el a versenyeken. Emlékszem, amikor negyedikes
korában megtudta az OKTV végeredményét, így fakadt ki: „Na ne! Egy lány
lett az első? Ezt nem élem túl!” Azóta három gyermek apja, Pécsett professzor.
Nyelvi tagozatos osztályaink matematikából is erősek voltak, sokan felvételiztek e tárgyból.
1982 óta van gimnáziumunkban speciális matematika tagozat. Ezen osztályok valamennyi tárgyból jó eredményeket érnek el, szinte minden tanulót felvesznek az egyetemre. Érdekes és elgondolkoztató, hogy amióta speciális matematika tagozatunk van, ezen osztályok tanulói sok versenysikert arattak (pedig itt nehezebbek a feladatok), más osztályainkból viszont alig akad kiugró
eredményt elérő versenyző.
A tagozat indulása utáni második év máris nagy sikert hozott: Pál Gábor első lett az Arany Dániel-versenyen.
Bár nem a szakmai versenyekkel kapcsolatos, de időrendben ide tartozik,
hogy a négy budapesti speciális matematika tagozatos iskola 1983 óta a kispályás fociban is összeméri az erejét, sőt tíz éve már országos bajnokot is avatunk. 1985-ben indultak el a fővárosban a tehetséggondozó szakkörök. A Fővárosi Pedagógiai Intézet felkérésére példatárat készítettem a szakkörvezetők
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számára. Talán ez a szakkör is hozzájárult, hogy az 1986-ban induló elsős osztályunkból 24 tanulót hívtak be az Arany Dániel-verseny országos döntőjére.
Jórészt nekik köszönhetően ezekben az években 8000-9000 KÖMAL pontot
szerzett az iskola, sok versenysikert értek el, Kondacs Attila a pekingi diákolimpián 3. lett.
Egy későbbi tagozatos osztály (melynek osztályfőnöke is voltam) sikeres
versenyzői Pizág Anett és György András voltak. András kitűnő tanulmányi
munkája mellett az úszó háziversenyeken is verhetetlennek bizonyult. Anett a
matematika érettségin nagyon unta már magát, ezért a következőt találta ki: az
egyik feladatban szereplő sokszög csúcsait nem a szokásos módon, hanem a
;;; stb. ábrákkal jelölte. Amikor kézbe vettem a dolgozatot, dühös
lettem rá, hogy nem veszi komolyan az érettségit. Később már mosolyogtam a
dolgon. Egy ideig. Amíg javítani nem kezdtem a feladatot. Nagyon időigényes
volt ugyanis lefordítani a jelöléseket, ellenőrizni a megoldást.
Az őket követő osztály legeredményesebb versenyzői Tóth Gábor Zsolt és
Elek Péter voltak. De nem csak versenysikereik, emberségük miatt gondolok
rájuk szívesen. 1994 őszén egy fizikaversenyről utaztak haza. Eközben jutott
eszükbe, mi lenne, ha az általános iskolásoknak versenyt rendeznének. Az ötletet tett követte, és 2001. november 30-án már a nyolcadik alkalommal került
sor az Amfiteátrum Kupa matematikaversenyre. A versenyen iskolánként két 5.
és két 6. osztályos tanuló alkot egy csapatot. A szervezés nagy részét a diákok
végzik, ők felügyelnek a versenyen, a dolgozatokat is ők értékelik – persze tanári segítséggel. A verseny után sok érdekes program várja a gyerekeket,
amelynek szervezésében sok kolléga vesz részt.
1993-ban árpádos kollégákkal megjelentettünk (majd bővítettünk) egy a középiskolai tanulmányokra felkészítő példatárat. A könyvet azóta is nagyon értékesnek, jónak tartom, pedig azóta már 8 év telt el.
Munkámban fontos még a sakkcsapat összefogása. A lányok az elmúlt
években többször nyertek az országos csapatbajnokságon, tavaly a fiúknak is
sikerült az első hely megszerzése.
Matematikatanításunk jelenlegi helyzetét megnyugtatónak érzem. Az elmúlt
években az iskolában nagyon kevesen buktak meg (tavaly pl. 2 fő), felvételizőink nagy százaléka bejut a választott felsőoktatási intézménybe.
Tanulóink aktivitását, hozzáállását is jónak tartom, a tavalyi háziversenyen
pl. 360 tanuló vett részt. 15 éve mindenki bontott csoportban tanulja a tárgyat.
Úgy látom, diákjaink többsége nem fél a matematikától, bízik tanáraiban, és
abban, hogy segítségükkel sikeresen érettségizik, felvételizik.
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90. A 100 éves Árpád Gimnázium nevelési céljai
Gimnáziumunk nevelőtestülete legfontosabb céljának és feladatának tartja,
hogy tanulóink azon képességei, személyiségjegyei, emberi tulajdonságai felismerését és fejlesztését segítse, amelyek a társadalmi beilleszkedésükhöz, a
megfelelő életpályára kerülésükhöz elengedhetetlenek. A humanista értékrend
alapján diákjaink nevelésében az alábbiakra törekszünk:
1. stabil és harmonikus személyiség kialakítására, azaz
 egészséges életmódra,
 önmaguk vállalására, ennek szóban és viselkedésben történő igazolására,
 személyiségük megismerésére,
 önmaguk tudatos és következetes alakításának igényére, képességeik
fejlesztésére,
 érzelmi életük egyensúlyban tartására, sikereik és kudarcaik egészséges
feldolgozására, szorongásaik és belső feszültségeik oldásának képességére,
 önbecsülésre, ambiciózus magatartásra,
2. társas kapcsolataik tekintetében
 a társadalmilag elfogadott viselkedési normák, az emberi együttélés civilizációs szokásainak betartására,
 mások tiszteletben tartására, a megértésükre való törekvésre,
 tartalmas és tartós emberi kapcsolatok kialakításának képességére, a
bensőséges emberi viszonyok  a barátság, a szeretet  iránti fogékonyságra,
 esetleges negatív tapasztalataik ellenére, a család tiszteletére,
 az emberek közötti konfliktusok békés eszközökkel való megoldására,
 személyes felelősségtudatra és lelkiismeretességre,
 az embertársaikról való gondoskodás igényére és képességére,
3. hatékony társadalmi magatartásra, vagyis
 problémaérzékenységre, a kételkedni-kérdezni tudás igényére és megvalósítására, egyúttal a tévedéshez való jog elismerésére,
 önálló, logikus és rugalmas gondolkozásra,
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 fejlett ítélőkészség birtoklására, a hozzáértéssel való döntés igényére és
képességére,
 alkotókészségre,
 szellemi igényességre, a kultúra iránti fogékonyságra,
 a hasznos és értelmes munka élményének örömére,
 kötelességtudatra, kitartásra, céltudatosságra,
 az optimális, a képességeiknek legjobban megfelelő teljesítmény elérésére,
4. hazaszeretetre,
 a „szűkebb hazához” való kötődésre, ennek megóvására,
 nemzeti múltunk megismerésére, hagyományaink megismerésére és
ápolására,
 a világban betöltött helyünk és szerepünk reális megítélésére,
 más népek, nemzetiségeink kultúrájának megismerésére és tiszteletére,
5. a civil társadalomra vonatkozóan
 az alkotmányosság, a törvényesség, az emberi és állampolgári jogok
tiszteletére,
 a demokrácia gyakorlására és gyakorlatára, a kisebbségi vélemények létjogosultságának elismerésére,
 a társadalmi normákhoz és magatartásformákhoz való alkalmazkodásra,
az előbbiek befolyásolásának és pozitív megváltoztatásának igényére és
képességére,
 érdekeik megfogalmazására, és másokkal összefogva ezek kifejezésére,
képviseletére és érvényesítésére,
6. a világ egészét tekintve
 alapjaiban kiforrott, egységes világnézet kialakítására,
 természet- és környezetvédő magatartásra,
 az emberiség gondjai iránti érzékenységre,
 a környezetünkben megnyilvánuló agresszivitás elutasítására, az ellene
való fellépésre,
 a béke megbecsülésére és megóvására.
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91. A 100 éves Árpád Gimnázium működési rendje
Az Árpád Gimnázium működési rendjét a nevelőtestület által elfogadott, a
100. tanévben hatályos dokumentumok alapján mutatjuk be, a legjellegzetesebb
részeket kiemelve.
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
III.
Működési szabályok
13. §
A működés rendje
A tanév rendjét a művelődési miniszter rendelete alapján a nevelőtestület az
éves munkatervben határozza meg.
Az Árpád Gimnázium tanítási napokon 7.00-18.00 óra között tart nyitva.
Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. A nyitvatartás rendkívüli meghosszabbítását legalább 3 munkanappal a tervezett időpont előtt kell kérni.
A tanítás 7.30-kor kezdődik. Két óra között szünetet kell tartani, indokolt
esetben – engedéllyel – két azonos, egymást követő szaktárgyi óra összevonható. Ebben az esetben is biztosítani kell az iskola működésének zavartalanságát.
Csengetési rendünk:
1. óra
7.30 – 8.15,
2. óra
8.30 – 9.15,
3. óra
9.30 – 10.15,
4. óra
10.30 – 11.15,
5. óra
11.30 – 12.15,
6. óra
12.35 – 13.20,
7. óra
13.40 – 14.25,
8. óra
14.30 – 15.15.
A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti.
A tanulók felügyeletét az óraközi szünetekben a pedagógusok látják el. Az
I. emeleten a H-val, a II. emeleten a h-val, a Szőlő utcában a *-gal jelölt tanár
felügyel az ügyeleti óráját megelőző szünetben.
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A tanítási óra védelme mindenkinek: tanárnak, diáknak kötelessége. A tanítási órát nem lehet zavarni, a fegyelmezetlen tanulót – ha más eszköz nincs – az
óráról csak úgy lehet kiküldeni, hogy köteles az igazgatói irodában jelentkezni.
A szaktanár az óra után köteles az igazgatóhoz menni, ahol a fegyelmezetlenség körülményeit a tanuló jelenlétében tisztázzák. Ezután következik az esetnek
megfelelő fegyelmező vagy fegyelmi intézkedés. Tanítási órára iskolán kívüli
személy (régi diák vagy tanár is) csak az igazgató engedélyével és a szaktanár
beleegyezésével mehet be. A tanórákat pontosan kell kezdeni és befejezni. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet (például dolgozatírás).
A vezetők egyike tanítási napokon 7.10–16.00-ig köteles az intézményben
tartózkodni. A pedagógus indokolt esetben az igazgatótól kérhet engedélyt a
tanóra, foglalkozás elhagyására vagy más tanórával történő óracserére. A pedagógus kérésére a pótszabadság (anyanap) kiadását az igazgató vagy igazgatóhelyettes biztosítja. Az intézményszintű rendezvényeken, ünnepélyeken minden, a
gimnáziummal közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus köteles megjelenni.
Feleltetéskor értékelni kell a feleletet, és közölni a jegyet, a dolgozatokat értékelve és osztályozva a tanulók kezébe kell adni; mindkét esetben a kapott
érdemjegyet – a megszerzését követő egy héten belül – az osztályozónaplóba
be kell írni. Ha a tanuló elégtelenre áll, a szaktanár köteles a szülőket egy hónappal az év végi osztályzatok lezárása előtt az ellenőrző útján tájékoztatni, és
ezt a napló „megjegyzés” rovatába bejegyezni. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatírások várható éves ütemezéséről a tanév
elején, majd tényleges megíratásuk előtt legalább egy héttel előbb értesíteni kell
a tanulócsoportot. A többi szaktanár tájékoztatására a dolgozatíratási szándékot
a naplóban célszerű előre jelezni. A fenti szabályok megtartása a tanárok munkaköri kötelessége, megszegésük esetén az érintett tanulócsoport képviselői a
házirendben foglaltak szerint járhatnak el.
17. §
A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolása
A tanuló késését, mulasztását – okától függetlenül – tanítási óra, illetve kötelező iskolai elfoglaltság esetén az osztálynaplóba vagy bontott osztály esetén
a foglalkozási naplóba, egyéb foglalkozások esetén a foglalkozási naplóba a
szaktanár jegyzi be. A hiányzások igazolását az osztályfőnök végzi. A tanítási
óráról való 15 percen túli késés mulasztott órának számít. Három, óráról való
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késés egy igazolatlan óra. Három igazolatlan órát fegyelmező intézkedés vagy
fegyelmi büntetés követ.
A tanítási óra helyetti szervezett foglalkozáson a részvétel kötelező (például
iskolanap, kirándulás, iskolai ünnepély stb.). A tanuló hiányzását ebben az
esetben is köteles igazolni.
Előzetes engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra a
szülő kérésére 1–3 napig az osztályfőnök, ha a tanuló magatartása és tanulmányi eredménye megfelelő; 3 napnál hosszabb időre az igazgató az osztályfőnök
véleményének meghallgatása után. Mindkét esetben a szülő tudomásul veszi,
hogy a hiányzás alatti anyag pótlása a tanulót terheli. A sportkikérőhöz szülői
beleegyező nyilatkozat is szükséges, az engedélyezés a fentiek szerint történik.
A tanuló köteles a tanítási órákról, foglalkozásokról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását szülői, vagy orvosi és szülői igazolással igazolni. Elvárjuk a szülőktől, hogy a tanuló hiányzásának okát a tanítási
nap végéig telefonon jelentsék a titkárságon. Ha ez elmarad, az osztályfőnök
vegye fel a kapcsolatot a szülővel, és az osztályfőnök hatáskörébe tartozik,
hogy indokolt esetben a be nem jelentett mulasztások igazolását megtagadja.
A szülő félévenként legfeljebb három tanítási napról való mulasztást igazolhat. Ezen igazolások elbírálása és nyilvántartása az osztályfőnökök feladata
és felelőssége. Minden más esetben az orvosi igazolás szülői aláírása, láttamozása is szükséges.
A mulasztások igazolása az osztályfőnöknél vagy helyettesénél történik. Ha
a tanuló a távolmaradását 8 tanítási napon belül nem igazolja, mulasztott óráit
igazolatlannak kell tekinteni. Az igazolás elmaradása az igazolatlan órán túl
fegyelmező intézkedéssel, illetve fegyelmi büntetéssel jár.
A tanulók igazolt és igazolatlan óráinak számát az osztálynaplóban összesített mulasztások alapján kell megállapítani. A havi hiányzások összesítését az
osztályfőnök legkésőbb a következő hónap 10-éig köteles elkészíteni. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség
megszegése miatti szabálysértési eljárás megindítását. A szaktanár kérheti
szaktárgyából a beszámolót, ha a tanuló a szakórák több mint 50 %-án nem volt
jelen, és ezért osztályozhatatlan.
Osztályfőnökének adott előzetes jelentése után mentesül a tanuló a tanórákon, vagy egy részükön való részvétel alól, és mulasztott órái nem számítanak
hiányzásnak
– a művelődési és közoktatási miniszter által meghirdetett versenyek első
fordulójának napján, ha
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– a verseny időtartama legfeljebb 2 óra, a 4. óra befejezését követően,
– egyébként a teljes tanítási napon,
a verseny második fordulójának napján, illetve az azt megelőző munkanapon, ha a versenyt munkaszüneti vagy pihenőnapon rendezik,
a verseny döntőjében való részvétel esetén a döntő napján és az azt
megelőző három tanítási napon,
az állami nyelvvizsgák és ezzel egyenértékű vizsgák idején,
azon sportversenyek idején, amelyeken az iskolát képviseli,
iskolán kívüli tanfolyamok vizsgájának idején (például KRESZ-vizsga),
tanulmányaival összefüggő, iskolai szervezésben történő foglalkozáson,
kiránduláson való részvétel esetén,
állampolgári kötelezettségének teljesítése idején,
ha érettségi előtt felvételizik, a felvételi napján és az azt megelőző 3 tanítási napon,
a 11. és a 12. évfolyam tanulói nyílt napon való részvétel miatt, előzetes
osztályfőnöki engedéllyel, legfeljebb 2 alkalommal.
25. §
A rendkívüli események (bombariadó) esetén szükséges teendők

Rendkívüli esemény (például robbantással való fenyegetés) esetén haladéktalanul értesíteni kell az igazgatót, aki a tűzriadóterv szerint intézkedik az épület teljes kiürítéséről és a hatóságok, a főiskola illetékesei, illetve az épületen
kívül foglalkozást tartók értesítéséről.
Ha az épületet bombariadó miatt a 3. tanítási óra befejezése előtt kellett kiüríteni, az épületből távozók közül a 12. évfolyam tanulói és a náluk órát tartó
tanárok a Szőlő utcai épületben folytatják a munkát, a többiek a tanév rendjében meghatározott helyen várakoznak, majd a 6. óra kezdetére valamennyien
visszatérnek az iskolába. Ha a kiürítés a fent említettnél később következik be,
a 12. évfolyam kivételével (lásd előbb) a napi tanítást nem folytatjuk, az elmaradt órák pótlásáról – a nevelőtestület véleménye alapján – az igazgató intézkedik úgy, hogy döntését a pótlás ideje előtt legalább nyolc nappal meghozza és
ismerteti.
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27. §
A tanulók véleménynyilvánításának, illetve rendszeres tájékoztatásának formái és rendje
A tanulók osztálygyűlésen, diákköri gyűlésen, diákközgyűlésen és a diákparlamenten gyakorolhatják döntési, egyetértési, véleményező és javaslattevő
jogaikat a jogszabályokban rögzített kérdésekben. Az osztályközösségek élén
az Árpád Gimnáziumban folytatott tanulmányok megkezdésétől számítva legfeljebb három hónapig megbízott, majd választott diákbizottságok (ODB-k)
állnak. A diákbizottság feladata az osztályközösségek életének, munkájának
szervezése, a tanulmányi és közösségi munka segítése, az érdekképviselet. Az
osztályozó konferenciákon ők tolmácsolják az osztály kérdéseit, kéréseit, javaslatait az osztályban tanító tanároknak, a nevelőtestületnek és az iskola vezetőinek. Az iskola tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak
létre, amely saját szervezeti és működési szabályzat alapján gyakorolja a törvény által biztosított jogokat. Az igazgató fogadóóráján diákok is megjelenhetnek.
A tanulók tájékoztatását a könyvtárban elhelyezett iskolai dokumentumokkal, szabályzatokkal, a hirdetőtáblán, az iskolarádióban közzétett közleményekkel, továbbá osztályfőnökeik útján végezzük. Minden, tanulmányait az
Árpád Gimnáziumban megkezdő tanuló megkapja a házirend egy példányát,
illetve az iskolai előírások lényegét az első szülői értekezleten ismertetik az
osztályfőnökök a szülőkkel. A tanulókat érintő legfontosabb jogi és helyi szabályozási előírásokat a diákönkormányzattal közösen összeállított tájékoztatóban összegyűjtjük, és térítési díj ellenében az iskolához tartozók rendelkezésére
bocsátjuk.
29. §
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazási elvei
Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit gondatlanul vagy szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmező intézkedés és fegyelmi büntetés nevelési
eszköz; alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és
a terhére rótt kötelességszegés súlyát. Kisebb fegyelmi vétség miatt a pedagógiai szempontok gondos mérlegelésével az alábbi fegyelmező intézkedések
történnek:

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

A 100 éves Árpád Gimnázium működési rendje

469

– szaktanári figyelmeztetés,
– osztályfőnöki figyelmeztetés,
– osztályfőnöki intés,
– igazgatói figyelmeztetés,
– igazgatói intés.
Egy tanuló legfeljebb három szaktanári figyelmeztetést kaphat, ezt osztályfőnöki, illetve igazgatói intézkedés követi. A fegyelmező intézkedéseket az
osztályozónapló „jegyzet” rovatában rögzítjük. A fegyelmező intézkedésekkel
és fegyelmi büntetésekkel kapcsolatban törekednünk kell a fokozatosságra.
Súlyosabb fegyelmi vétséget azonnal jelenteni kell az igazgatónak, aki a vonatkozó rendelkezések szerint intézkedik a fegyelmi eljárás megindításáról.
Házirend
1. §
A tanulói jogok gyakorlása
A tanulók számára a teljes óraközi szünetet biztosítani kell, ettől eltérni
csak indokolt esetben (a dupla órák összevonásakor, dolgozatíráskor...) lehet.
A tanulók a tanulmányaik folytatásához szükséges információkat szaktanáraiktól, osztályfőnöküktől, a fakultációt szervező igazgatóhelyettestől, a továbbtanulást és pályaválasztást koordináló igazgatóhelyettestől és az igazgatótól kaphatnak. A házirendet, illetve az iskolai szabályzatok, valamint a jogszabályok tanulókat érintő rendelkezéseit minden tanév elején az osztályfőnökök
ismertetik a tanulókkal, továbbá az első évfolyamok első szülői értekezletén a
szülőkkel. Az említett szabályzatok egy-egy példánya megtalálható az iskolai
könyvtárban, illetve az igazgatóhelyettesi irodában, ahol a nyitvatartási idő,
illetve a vezetői ügyelet alatt ezeket bárki tanulmányozhatja.
A választható foglalkozások és fakultációs lehetőségek ismertetése – beleértve azt is, várhatóan melyik tanár fogja vezetni – az előző tanév tavaszán, az
egyéb tanórán kívüli tevékenységek szervezése az aktuális tanév elején történik. Az ezekre való jelentkezéseket illető döntést a fakultációt tekintve a jogszabályban meghatározottak szerint, az egyéb foglalkozások esetében pedig
szeptember 15-éig kell meghozni. A választott foglalkozásokon való részvétel
legalább egy év tartamáig kötelező, az ezekről történő mulasztásra, illetve a
mulasztások igazolására – mint minden mulasztásra – az SZMSZ előírásai vonatkoznak.
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Iskolánkban a tanulószobai órakeretet tehetséggondozásra, korrepetálásra,
érettségi és felvételi előkészítésre, versenyelőkészítésre, szintfenntartó és
nyelvvizsgára előkészítő nyelvi csoportok szervezésére fordítjuk a tantárgyfelosztásban és az éves munkatervben meghatározottak szerint.
A tanulók a tanév elején meghatározottak szerint ebédelhetnek.
A hit- és vallásoktatást vállaló egyházak, illetve az erre jelentkező tanulók
számára az iskola a tanév kezdetén megállapítottak szerint biztosítja e foglalkozások idejét és helyét.
A tanulóközösségek (osztályok, tanulócsoportok, diákkörök...) és az egyes
tanulók a jogaik érvényesítésével kapcsolatos kérdésekkel, javaslatokkal, panaszokkal elsődlegesen a szaktanárokhoz, ezt követően az osztályfőnökükhöz,
illetve az igazgatóhoz, a diákönkormányzat képviselőihez, az iskolaszékhez
fordulhatnak, írásbeli felvetéseikre 30 napon belül érdemi választ kell kapjanak.
2. §
A tanulói kötelességek teljesítése
A tanulóktól elvárjuk, hogy magatartásuk a gimnázium értékrendjét tükrözze. Mindennapi kapcsolataikban tanúsítsanak tiszteletet tanáraik, valamint más
iskolai alkalmazottak és egymás személye, munkája iránt, a házirend konkrét
előírásain túl tartsák be a kölcsönös emberi megbecsülés szabályait.
Minden tanuló legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi feladatainak:
az órákon tevékenyen vegyen részt, beszélgetéssel, súgással, nem megengedett
eszközök igénybevételével ne zavarja annak menetét. A mulasztó tanuló köteles hiányait pótolni, és a pótlásról a szaktanár utasítása szerint számot adni.
3. §
A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendje, a tanulói munkarend
A tanulók a tanórákon és az iskolai rendezvényeken pontosan, ápoltan jelenjenek meg, kerüljék a feltűnő öltözködést. Az iskolába – személyes tárgyaikon kívül – csak a tanuláshoz szükséges felszerelésüket hozzák magukkal, a
tanítás megkezdése előtt, illetve a szünetekben kabátjukat, az adott órához nem
szükséges felszerelésüket az osztályok rendelkezésére álló szekrényekben helyezzék el, s a szekrényeket a tanítási idő alatt tartsák zárva. A szekrényeket a
heti tanítás végén kiürítve és nyitva hagyják maguk után. A tanulók a tanórákon
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a munkához szükséges eszközökkel és ellenőrző könyvükkel vegyenek részt.
Az órák kezdetén és végén felállással üdvözöljék az érkező, illetve távozó tanárt és az esetleges látogatót.
Az óraközi szünetek a pihenés, a következő órára készülés percei, ezért a
tanulók magatartása ekkor is legyen fegyelmezett: egymáshoz jóindulattal közeledjenek, beszédmódjuk legyen kulturált, a másik nemhez tartozó társaikkal
való kapcsolatukat mértéktartás és tisztelet jellemezze. Az iskolai ebédlőben is
legyenek egymás iránt figyelmesek, egymással udvariasak.
A tanulók tanítási idő alatt az iskola területét csak osztályfőnökük vagy az
igazgató engedélyével hagyhatják el. A tanári szobában nem tartózkodhatnak,
hivatalos ügyeiket az igazgatóhelyettesi vagy a gazdasági irodában intézhetik.
(E házirend előírásai szerint egy tanuló szempontjából tanítási idő az első órarendi órájának kezdetétől az utolsó órája végéig tartó idő, az iskola területe a
gimnázium kezelésében lévő épületrész, illetve a más tanítási helyszínek legrövidebb megközelítésére használható egyéb terület.)
Évente több alkalommal – a szervezeti és működési szabályzat és az éves
munkaterv alapján – iskolai ünnepélyeket rendezünk, ezekre felelősségteljesen
készülünk, és ünnepélyes külsőségekkel veszünk részt rajtuk: ekkor a lányok
fehér blúzt, sötét szoknyát, illetve nadrágot, a fiúk fehér inget és sötét nadrágot
viseljenek.
Az iskolában és iskolai rendezvényeken a tanulók nem dohányozhatnak,
szeszes italt, kábítószert, az egészségükre ártalmas anyagokat nem fogyaszthatnak.
Az iskolai szabályzatok előírásai ellen vétőkkel szemben az SZMSZ rendelkezései szerint fegyelmező intézkedéseket teszünk, illetve fegyelmi eljárást
indítunk. Pusztán fegyelmi vétségért tantárgyi jegy nem adható.
A tanulók esetenként hetesi megbízást kapnak. A hetes jelentse a hiányzókat, legyen a szaktanár segítségére a szükséges eszközök szállításában, beállításában. Ha az óra kezdete után 5 perccel sem érkezik a csoporthoz tanár, jelezze
ezt az igazgatóhelyettesi irodában.
A tanulók baleset esetén haladéktalanul értesítsék az ügyeletes tanárt vagy
az igazgatót.
4.§
A létesítmények és helyiségek használatának rendje
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A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások az anyaépületben, illetve a Szőlő
utcai Dolgozók Általános Iskolája és Gimnáziuma épületében, esetenként külső
helyszíneken (uszoda...) folynak.
A szaktantermekben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. A szaktantermekért az adott munkaközösség által megbízott teremfelelős, illetve az
éppen órát tartó tanár felel.
Az összevont testnevelésórákat követően az ezeken részt vett tanulók az óra
végét jelző csengetésig a folyosókra nem jöhetnek fel; a késve érkezők vagy
később kezdődő foglalkozásra jövők a tanítás zavarása nélkül várakozhatnak a
folyosón.
A tantermekben délután elsősorban a tanórán kívül szervezett tevékenységek (szakkörök, előkészítők) bonyolíthatók le. A termek beosztásának egyeztetését, a délutáni órarend elkészítését igazgatóhelyettes végzi.
A délutáni vagy esti rendezvények megtartását csak felügyelő tanár jelenlétében engedélyezi az igazgató.
A tornateremben, illetve a kondicionálóteremben – az óraközi szüneteket is
beleértve – a tanulók csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tornaterem, a kondicionáló terem és a sportpálya használati rendjéért a testnevelő tanárok közössége felel.
Az iskola ebédlőjét a tanulók a tanév elején – a diákönkormányzattal közösen – meghatározottak szerint használják.
Az iskola egyes helyiségeinek használatát átengedheti közérdekű célra külön intézkedés, illetőleg megállapodás szerint. A használatra történő átadás
előtt a munkaközösségek véleményét ki kell kérni.
Minden tanuló ügyeljen a helyiségek tisztaságára, állapotára. Az épületben,
a tantermekben, az eszközökben észlelt hibát, kárt, rongálást a szaktanároknak,
illetve a gazdasági irodában kell jelenteni.
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92. Tantárgyi körkép
Az Árpád Gimnázium 100. tanévében nem lehet egységes tantervi szerkezetről beszélni. A szerkezetváltás során kidolgozott tantervi koncepció a folytonosan változó központi irányvonal hatására kissé zilált képet mutat. A két
tagozat hat évfolyama három tanterv szerint dolgozik. A négy évfolyamos osztályok is három, de az előzőektől részben eltérő tantervet használnak, ráadásul
az általános tantervű és emelt szintű természettudományos csoportok rendszere
még egyes évfolyamokon belül is más alapokon nyugszik!
Természetesen így is több általános érvényű megállapítást tehetünk a tantárgyfelosztásokat, óraszámokat elemezve.
Az idegen nyelvek és a matematika oktatása teljes egészében csoportbontásban zajlik, a fizika és az informatika esetében ez csak részben igaz. A természettudományos csoportokat működtető osztályokban a szakmai tárgyak órái –
fizika, kémia, biológia – értelemszerűen bontásban zajlanak.
A szerkezetváltás során megfogalmazott alapgondolatok szerint az oktatás
terén kiemelt szerep jut, az osztályok jellegétől függetlenül is, az idegen nyelvek tanításának. Az Árpád Gimnáziumban minden gimnáziumi tanuló két idegen nyelvet köteles tanulni. A választható idegen nyelvek: első nyelvként vagy
az angol, vagy a német, második nyelvként az angol, a német, a francia, a spanyol és (elméletileg) az orosz nyelv valamelyike. A nyelvi csoportba való besorolásról – a tanuló kérésének és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével –
az igazgató dönt. A tanulók igényeire, előképzettségére és tudására tekintettel
haladó szintű nyelvi csoportok is indulnak.
Az utolsó két évfolyamon mindhárom osztályban lehetőség van fakultációs
órák felvételére. Ez nagyban elősegíti a közelgő kétszintű érettségi rendszerre
való zökkenőmentes felkészülést. A diákok a klasszikus fakultációs rendszerben két kijelölt sávból választanak egy-egy tantárgyat, és azokat heti 2-2 órában
tanulják. Külön erénye a rendszernek, hogy a tagozatos osztályokban tanulókat
sem zárja ki.
Ha megpróbálunk eltekinteni a menetrend szerint érkező aktuális oktatáspolitikai irányváltásoktól, akkor az alábbi, tantárgyfelosztást és óraszámokat bemutató körkép akár az Árpád Gimnázium következő 100 évét megalapozó
szakmai terv alapja is lehet:
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HAT ÉVFOLYAMOS SPECIÁLIS NYELVI TAGOZAT
7. a 8. a 9. a 10. a 11. a 12. a
4
4
4
4
4
Magyar nyelv és irodalom 4
2
2
2
2
3
3
Történelem
1
1
1
2
Társadalomismeret
5
5
4
4
3
Spec. angol v. német
4
4
6
6
2. idegen nyelv
4
4
4
3
3
4
Matematika
2
2
2
2
3
3
Fizika
2
2
Informatika
2
2
2
2
Kémia
2
2
2
2
3
Biológia
2
2
2
2
Földrajz
1
1
1
1
1
Rajz
1
1
1
1
1
Ének
3
3
3
3
3
3
Testnevelés
1
1
1
1
1
1
Osztályfőnöki
HETI ÓRASZÁM
32 32 32 32
31
26
HAT ÉVFOLYAMOS SPEC. MATEMATIKA TAGOZAT
7. b 8. b 9. b 10. b 11. b 12. b
4
4
4
4
4
Magyar nyelv és irodalom 4
2
2
2
2
3
3
Történelem
1
1
1
2
Társadalomismeret
5
5
4
3
3
3
1. idegen nyelv
3
3
3
4
2. idegen nyelv
6
6
7
6
6
6
Matematika
2
3
3
3
3
Fizika
2
2
Informatika
2
2
2
2
Kémia
2
2
2
2
3
Biológia
2
2
2
2
Földrajz
1
1
1
1
1
Rajz
1
1
1
1
1
Ének
3
3
3
3
3
3
Testnevelés
1
1
1
1
1
1
Osztályfőnöki
HETI ÓRASZÁM
32 34 35 34
31
29
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NÉGY ÉVFOLYAMOS ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY
EMELT SZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOPORTTAL
termtermtermterm9. c
10. c
11. c
12. c
tud.
tud.
tud.
tud.
ált.
ált.
ált.
ált.
+ órái
+ órái
+ órái
+ órái
4
4
4
Magyar nyelv és irod. 4
2
2
3
3
Történelem
2
Társadalomismeret
3
3
4
4
1. idegen nyelv
3
3
3
4
2. idegen nyelv
4
4
3
4
Matematika
2
1
2
1
3
2
2
2
Fizika
2
1
2
2
Informatika
2
1
2
1
2
2
2
Kémia
2
1
2
1
2
2
2
2
Biológia
2
2
Földrajz
1
1
1
Rajz
1
1
1
Ének
3
3
3
3
Testnevelés
1
1
1
1
Osztályfőnöki
1
Tánc és dráma
HETI ÓRASZÁM

33

+3

31

+3

30

+8
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93. Élő hagyományaink
Az Árpád Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatában a következőket olvashatjuk:
16. §
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Az iskola eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden
tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben
határozza meg. A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. A tanév
jelentősebb eseményeiről, az elért eredményekről a tanév végén összesítés készül.
Az intézmény hagyományos kulturális, sport- és ünnepi rendezvényeit pedagógiai programunk rögzíti, e szerint gimnáziumunk rendezvényei a
– tanévnyitó és tanévzáró ünnepély,
– szalagtűző ünnepély,
– ballagás világítóbuzogány-gyakorlattal,
– gólyabál,
– a Gombár Alapítvány bemutatói,
– iskolanap(ok) a diákönkormányzat szervezésében,
– Árpád Kosárlabda Kupa,
– iskolai atlétikai és úszóverseny,
– külföldi csereutazások.
A fenti programok köre az egyes tanévek helyi rendjében meghatározottak
szerint bővülhet, a szalagavatót a 11. és a 12. évfolyam tanulói együttműködve,
osztályfőnökeik és az iskola vezetőinek segítségével szervezik.
A fentiekben felsorolt hagyományok közül az Árpád Kosárlabda Kupa sajnos már csak papíron létezik. Több rendezvény is van azonban, amelyek az
eltelt évek során a „hagyományos” kategóriába emelkedtek. Jellegüknél fogva a
hivatalos felsorolásból ugyan kimaradnak, de itt és most a többivel együtt kell
megemlítenünk őket. Ilyenek a korábban már részletezett jótékonysági rendezvények, a nulladikos tábor, az Öregdiák Találkozó és az Amfiteátrum Kupa is.
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Ballagási díjak
A ballagással kapcsolatos legfontosabb, a múltat a jelennel összekötő hagyományunk a különböző ballagási díjak átadása.
Az Árpád Gimnáziumban először az 1904/05-ös tanévben osztottak ösztöndíjakat, a Gróf Nádasdy Ferenc Nevelési Segélyalap és a Győri Királyi Árvaalap díjait. Az első érettségiket követően sorra születtek az alapítványi díjak,
ezek többségét az iskola egykori növendékei alapították, hálájuk jeléül. 1925ben már 15 különböző díjat osztották ki a tanulók között. Az 1970-es évek elején megkezdett koncepcióváltás, a régi hagyományok felé fordulás nyílt vállalása újabb alapítványok létrejöttét segítette elő. 1977 és 1999 között 12 díj született a legkülönbözőbb tanulmányi és közösségi munka elismerésére.
A legjelentősebb ezek közül az 1983-ban alapított Udvarhelyi Ágoston
Kalokagathya-díj, a legfrissebb pedig az 1999-ben létrehozott Bajza Károly–dr.
Könözsy Lajos-díj.
Alapításuk időrendi sorrendjében az Árpád Gimnázium ballagásán a következő díjak kerülnek kiosztásra:
Dr. Lengyel Imre Alapítvány díja
Dr. Lengyel Imre iskolánk 1952-ben érettségizett diákja 1977-ben, kifejezésre juttatva azt a hálát és tanítványi tiszteletet, amit az Árpád Gimnázium
szellemét megtestesítő, morális és szociális emberré válásában fáradságos szerepet vállaló tanárai iránt érzett, alapítvány létrehozását határozta el azzal a
szándékkal, hogy „minden tanévben azt a tanulót, aki a magyar nyelv és irodalom tantárgyban írt pályázatával kiemelkedő eredményt ér el”, a gimnázium a
dr. Lengyel Imre Alapítvány díjának jutalomában részesítse.
Az alapító e díjjal annak a generációs kapcsolatnak is emléket kívánt állítani, melynek keretében édesapja és nagybátyja szintén ezen alma mater falai
között tanult, és innen búcsúzott középiskolás éveitől.
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A dr. Lengyel Imre-díj eddigi kitüntetettjei:
Tanév
1978–79
1979–80

Díjazott
Bruckner Gábor
Makra Krisztina
Hantos Gabriella
1980–81
Kovács Gabriella
1981–82 Bodonyi Emőke
1982–83 Takács Ildikó
Lengyel Katalin
1983–84
Nyerges Judit
1984–85 Füredi Katalin
1985–86 Molnár Ágnes
1986–87 Olter László
1987–88 Tóth Gabriella
1988–89 Cselőtei Nóra
1989–90 Pribojszki Dóra
1990–91 Bertha Ágnes
Váradi Soma
1991–92
Patócs Barbara
1992–93 Mártonffy Zsuzsa
1993–94 Szilvásy Katalin
1994–95 Rákos Krisztina
Szilvásy Nóra
1995–96
Demeter Orsolya
1996–97 Rada Lilla
1997–98 Nyikos Örsi
1998–99 Jagomos Izabella
1999–2000 Szolcsányi Bálint
2000–01 Herpai Csaba
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Gombár Vince Alapítvány díja
Az 1952-ben érettségizett IV. A osztály tanulói 1977-ben Gombár Vince, a
gimnázium hajdani kiváló latintanárának emlékére alapítvány létrehozását határozták el, azzal a szándékkal, hogy tanulóinkat „a humán műveltség különböző
területeinek az iskolai tantervben meghatározott mértéken felüli elsajátítására,
ezeken a műveltségterületeken belül önálló alkotásra, illetve az így megszerzett
műveltség továbbadására ösztönözzék”, továbbá lehetővé tegyék, hogy az e
téren legkiválóbbakat a gimnázium a Gombár Vince Alapítvány díjának jutalmában részesítse.
Az alapítók a klasszikus műveltség – mint az európai műveltség és gondolkodás szellemi alapjának – ápolása és terjesztése iránti elkötelezettségüket fejezték ki e díjjal. Az eddigi kitüntetettek:
Tanév
1978–79
1979–80
1980–81
1981–82
1982–83
1983–84
1984–85
1985–86
1986–87
1987–88
1988–89
1989–90
1990–91
1991–92
1992–93
1993–94
1994–95
1995–96
1996–97
1997–98
1998–99
1999–2000
2000–01

Díjazott
Koczoh Péter
Rohonczi Edit
Pádár Zoltán
Rédei Éva
Kardos Judit
Karvalics Attila
Udvarhelyi Gabriella
Molnár Piroska
Lengyel Anna
Győrke Zoltán
Tóth Zoltán
Varga Dániel
Horváth Éva
Buda Sándor
Abdulwahab Ádám
Csató Mihály
Demendy Zoltán
Elek Péter
Ihász Pál Baján
Werner Éva
Matyusz Zsolt
Tőkey Balázs
Ungár Bence
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Karádi Károly Alapítvány díja
Az 1953-ban érettségizett IV. A osztály egykori tanulói, kifejezve régi iskolájuk iránti ragaszkodásukat, volt tanáraik iránti tiszteletüket, azzal a céllal,
hogy a jelenlegi tanulókat a természettudományok – az iskolai tanterv követelményeit lényegesen meghaladó – elsajátítására ösztönözzék, ezáltal az ifjúság
tudásának, ismereteinek gyarapítását szolgálják, 1979-ben alapítványt tettek,
amelyet az iskola egykori tanulójáról, egyben pályakezdésétől haláláig kiváló
tanáráról, Karádi Károlyról neveztek el.
A Karádi Károly Természettudományi díj eddigi kitüntetettjei:
Tanév
1979–80
1980–81
1981–82
1982–83
1983–84
1984–85
1985–86
1986–87
1987–88
1988–89

Díjazottak
Bartha Krisztina
Dankó Gyula
Oravecz Elvira
Szolvik Éva
Szaszák Ágnes
Oravetz Ferenc
Erdei Zsolt
Varga Ágnes
Köteles Ferenc
Varga Magdolna
Sziebert Ágnes
1989–90
Fejérdi Zsófia
1990–91 Csáky Orsolya
1991–92 Lacza Zsombor
1992–93 Völgyi Tamás
1993–94 Stogicza Ágnes
1994–95 Karsai Árpád
Hajdu Klára
1995–96
Istók Koppány
1996–97 Kecskés Réka
1997–98 Kerepesy Krisztián
1998–99 Somodi Imelda
1999–2000 Tőkey Balázs
2000–01 Dúcs Anita
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Árpád Sportalapítvány Iglói Mihály-díja
Az 1955-ben érettségizett IV. a osztály tanulói 1980-ban régi iskolájukhoz
ragaszkodásuktól, volt tanáraik iránti tiszteletüktől és az iskola hagyománytisztelő törekvésétől vezérelve alapítvány létrehozását határozták el, azzal a szándékkal, hogy tanulóink „a humán és természettudományos műveltség alapjainak megszerzésén túlmenően különös gondot fordítsanak egészségi-testi nevelésükre, és a testnevelési tantervet lényegesen meghaladóan vegyenek részt az
iskola sportéletében”.
Az alapítók az alapítvány létesítésével tisztelegni kívánnak kiváló testnevelő tanáruk, Iglói Mihály munkássága és sportpályafutása előtt, s az ő szellemében nem elsősorban a versenyszerű, minősített élsportban való részvételt, hanem az iskola érdekében kifejtett sporttevékenységet szeretnék elismerni.
A díj eddigi kitüntetettjei:
Tanév
1981–82
1982–83
1983–84
1984–85
1985–86
1986–87
1987–88
1988–89
1989–90
1990–91

Díjazottak
Gonda Ildikó
Méry Zsolt
Szalkai Ágnes
Horváth András
Szijjártó Csilla
Győri D. Lajos
Sziebert Ádám
Csernai Zoltán
Pézsa Noémi
Molnár András
Treiber Gabriella
Janszky József
Honi Judit
Balázs Péter
Pártos György
Plank Zsuzsa
Péter Ambrus
Csertán Edit
Tóth Gábor
Hajdu Vera
Kégl Zoltán

Tanév

Díjazottak
Csapó Eszter
1991–92
Bittó Zoltán
Kovács Barbara
1992–93
Ronkay László
Foyta Dorottya
1993–94
Zentay Péter
Medvegy Nóra
1994–95
Kocsis Zoltán
Ember Anikó
1995–96
Mészáros Áron
Tímár Viktória
1996–97
Medvegy Zoltán
Semeniuk Erzsébet
1997–98 Dőry Katalin
Szűcs Márton
1998–99
–
Németh Lajos
1999–2000
Lőrinczi Péter
Gádoros Patrik
2000–01
Boja Sára
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Krajcsovits Márton Alapítvány díja
Az 1950-ben érettségizett IV. a és IV. b osztály tanulói 1982-ben
Krajcsovits Márton, a magyar és nyelv és irodalom tanára és osztályfőnökük
iránt érzett tiszteletük, szeretetük, tanítványi nagyrabecsülésük őszinte kifejezéseként és az iskola hagyományaihoz kapcsolódva alapítvány létrehozását határozták el, azzal a szándékkal, hogy „minden tanévben az érettségiző diákok
közül azt, aki a magyar nyelv, illetve az idegen nyelvek tanulása során kiemelkedő eredményt mutatott fel”, a gimnázium a Krajcsovits Márton Alapítvány
díjának jutalomában részesítse.
Az alapítvány eddigi díjazottjai:
Tanév
1982–83
1983–84
1984–85
1985–86
1986–87
1987–88
1988–89
1989–90
1990–91
1991–92
1992–93
1993–94
1994–95
1995–96

Díjazott
Orosz Gabriella
Orbán Katalin
John Gábor
Noszek Csilla
Müller János
Angyal Virág
Amin Juan
Geske Mihály
Szabó Zsolt
Kerényi Éva
Horváth Mariann
Csizmazia Anikó
Koncz Ádám
Dudás Gergely
Szabó Róbert
1996–97
Legeza Erika
1997–98 Kovács Attila
1998–99 Miksa Viktor
Gábor Júlia
1999–2000
Hámori Zsófia
Kern Csilla
2000–01
Menyhért Ildikó
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Udvarhelyi Ágoston Kalokagathya-díj
Az 1958-ban érettségizett IV. a osztály és az 1960-ban érettségizett évfolyam tanulói 1983-ban Udvarhelyi Ágoston, a gimnázium nyugalmazott igazgatója iránt érzett tiszteletük, szeretetük, tanítványi nagyrabecsülésük őszinte kifejezéseként és az iskola hagyományaihoz kapcsolódva alapítvány létrehozását
határozták el, azzal a szándékkal, hogy „minden tanévben az érettségiző diákok
közül azt, aki a tanulmányi munkában, a közösségi életben és az iskolai sportban együttesen a legkiemelkedőbb eredményeket érte el, továbbá egész emberi
magatartása példamutató értékeket tükrözött”, a gimnázium az Udvarhelyi
Ágoston Kalokagathya-díj jutalomban részesítse.
A díjat 1958-ban a fenti szellemnek megfelelően Udvarhelyi Ágoston tanár
úr hozta létre, azért az alapítók az iskola legjelentősebb jutalmát az ő nevével
és emlékével kívánták összekötni.
Az Árpád Gimnázium „fődíjának”, az Udvarhelyi Ágoston Alapítvány
Kalokagathya-díjának eddigi nyertesei:
Tanév
1959

1960

1961

1962

Díjazottak
Walkovszky Béla
Nyitrai József
Szörényi Árpád
Hódy József
Dóra Gyula
Szörényi Árpád
Walkovszky Béla
Dóra Gyula
Fekete Szilárd
Fülöp Attila
Bánhegyi Gyula
Kreko Béla
Dóra Gyula
Tompos Katalin
Zorkóczki Ernő
Kreko Béla
Som Katalin
Komlóssy András
Maday Gyula
Újvári Gyöngyi

1963–66
1967

1968

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

–
Tegzes Ottó
Lutz Éva
Fodor Ágnes
Karádi Magdolna
Hamar Róbert
Podszkos Lenke
Fodor Ágnes
Lutz Éva
Karádi Magdolna
Hollósi Kornélia
Szabados Katalin
Karádi Magdolna
Szabados Katalin
Madai Gábor
Pálvölgyi Mátyás
Ruzs-Molnár Veronika
Tóth Péter
Köveskúti Ágnes
Muraközi Anna
Holéczy Katalin
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Tanév
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1999
2000
2001

Díjazottak
Juhász Zsolt
–
Hankó Gábor
Manhercz Kálmán
Alberti Gábor
Benyó Gábor
Győrfi Attila
Szarvas László
Csikós Éva
Cselőtei Attila
Gábeli Tamás
Terei Gábor
Szőke János
Bárdos Rita
Szarvas Gábor
Kondacs Attila
Koncz Levente
Palkovics Tünde
Koncz Balázs
Kulifai Krisztina
Kosztolánczy Gábor
György András
Révai András
Szécsi Ilona
Elek Péter
Bíró Balázs
Boja Bence
Jenei Piroska
Veres Ákos
Seprődi Bence
Menyhért Bálint
Hegyi Zsolt
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A Kalokagathya-szobor

A Karádi-díj plakettje
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Dr. Csizmás Lajos Alapítvány díja
Dr. Csizmás Lajos, iskolánk 1936-ban érettségizett diákja 1985-ben régi iskolája iránti hálájától vezérelve az iskola jelenlegi és leendő tanulói számára
alapítvány létrehozását határozta el, azzal a szándékkal, hogy „minden tanévben azt a tanulót, aki matematika tantárgyban a legjobb eredményt érte el, társainak rendszeresen és szívesen segített a tanulásban, és önmagát is igyekezett
sokoldalúan képezni” a gimnázium a dr. Csizmás Lajos Alapítvány díjának
jutalmában részesítse.
Az alapító e díjjal elő kívánta mozdítani mind az iskola, mind a tanulók
műveltségének gyarapodását.
A Csizmás Lajos Alapítvány eddigi kitüntetettjei:
Tanév
1984–85
1985–86
1986–87
1987–88
1988–89
1989–90
1990–91
1991–92

Díjazottak
Bíró Zsolt
Licsik Imre
Bortel László
Pál Gábor
Kristófcsák Gábor
Jalsovszky Pál
Binder Zsuzsanna
Hidvégi Zoltán
Lois László
Borha Zoltán
Szabó Dániel
Sebestyén Géza
Jelencsics Nikolett
Kassó Melinda
Tichy Eszter

Kósa Dávid
Szalay Endre
1993–94
Bakacsy Gergely
Agócs Balázs
1994–95
Ákos Tamás
Tóth Gábor Zsolt
1995–96
Fejes Tóth Péter
1996–97 Bognár Gábor
Csóka Antal
1997–98
Kunszt Árpád
1998–99 Németh András
Nagy Máté
1999–2000
Gáspár Endre
Szathmári Marcell
2000–01
Budai Erika
1992–93
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Árpád Gimnázium Kós Károly-díja
Az 1959-ben érettségizett IV. c osztály tanulói 1985-ben régi iskolájuk és
volt tanáraik iránti tiszteletüktől és az Árpád Gimnázium hagyományápoló törekvéseitől indíttatva alapítvány létrehozását határozták el, azzal a szándékkal,
hogy tanulóinkat „általános műveltségük megszerzésén túlmenően a népi hagyományok ápolására, magyarságtudatuk fejlesztésére ösztönözzék”. A díjjal
járó emlékplakettet Hermann János, 1959-ben érettségizett IV. d osztályos tanuló ajánlotta fel és készítette el.
Az eddigi díjazottak:
Tanév

Díjazottak
Réső Nóra
1985–86 Erdélyi Zsombor
Tiszavölgyi István igazgató
Kerek Krisztina
1986–87
Árendás Péter
Strack Orsolya
1987–88
Juhász Attila
Kemény Sára
1988–89
Drucker Péter tanár
Szerényi Béla
1989–90
Dányi Helga
1990–91 Székely Anna
1991–92 Madai Zsolt
1992–93 Nyitrai Péter
1993–94 Horváth Krisztina
1994–95
–
Molnár Zsuzsa
1995–96
Révfalvi Andrea tanárnő
1996–97 Török Máté
1997–98 Lois Márta
Bálint Lea
1998–99
Busi Katalin
1999–2000
–
Atzél Klára
2000–01
Orosz Erzsébet tanárnő
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Fülöp Zoltán Alapítvány díja
Ifjabb Fülöp Zoltán 1990-ben édesapja, Fülöp Zoltán, a gimnázium nyugalmazott igazgatója tiszteletére, szeretete és nagyrabecsülése jeléül alapítvány
létrehozását határozta el, azzal a szándékkal, hogy „minden tanulmányi évben
az iskola diákjai közül azokat, akik a természettudományok területén a legkiemelkedőbb eredményeket érték el, továbbá magatartásuk példamutató értékeket tükrözött”, a gimnázium a Fülöp Zoltán Alapítvány díja jutalomban részesítse.
Az alapító alapítványával az iskola tudományos színvonalának növeléséhez,
a könyvtár és a szertárak bővítéséhez, az oktatási segédletek beszerzéséhez is
hozzá kívánt járulni.
A Fülöp Zoltán-díj eddigi kitüntetettjei:
Tanév

Díjazott
Kovács Flórián
1990–91
Sütő Bálint
Hornyos Tibor
1991–92
Seprődi Márton
1992–93 Hajdu András
1993–94 Pizág Anett
1994–95 Szőts Dávid
1995–96 Tóth Gábor Zsolt
1996–97 Bali Gábor
1997–98 Tóth Csaba
Joanovics Ákos
1998–99
Szegő Ákos
1999–2000 Gáspár Endre
2000–01 Gádoros Patrik
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Árpád Gimnázium Diákdíja
A gimnázium diáktanácsa az iskola igazgatójának egyetértésével és az Árpád Gimnázium Alapítvány támogatásával azon végzős tanulók jutalmazására,
akik hosszabb ideig részt vettek az iskolai diákélet szervezésében, példamutatóan dolgoztak közösségeik érdekében, illetve magatartásukkal és tanulmányi
eredményeikkel elősegítették iskolánk céljainak elérését 1998-ban létrehozta a
kerámiaplakettből és oklevélből álló Árpád Gimnázium Diákdíját. Az eddigi
díjazottak:
Tanév

Díjazottak
Dublinszky Andrea
1998–99 Krámer Veronika
Rauscher Judit
Baranyi Gergely
1999–2000 Tolvaj Nándor
Kézdy Dániel
Gallai Aletta
2000–01 Fejes Andrea
Kutor Anna
"Ingenium liberale" díj
A gimnázium 1998-ban érettségizett négy 12. A osztályos diákja azon végzős tanuló részére, aki tevékenységével és egyéniségével leginkább hozzájárult
az iskolán belüli közösségi élet kialakításához 1999-ben létrehozta az Ingenium
liberale díjat. A díj elnevezésének jelentése „nemes jellem”, s odaítélésénél
elsősorban az osztályon, illetve a kisebb közösségeken belüli tevékenységet
kell figyelembe venni. Az eddigi díjazottjak:
Tanév

Díjazottak
Németh Katalin
1998–99
Nemecsek Orsolya
Ujj Zsuzsanna
1999–2000 Bálint Gyöngyi
Riecke Katalin
Bíró Bence
2000–01 Gergely Krisztina
Révai Judit
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Bajza Károly – dr. Könözsy Lajos-díj
Iskolánk 1947-ben érettségizett diákjai azzal a céllal, hogy egykori tanáraik
példamutatását követve segítsék a felnövekvő nemzedékben a nemzeti önismeret, öntudat és kultúra ébrentartását és ápolását az Árpád Gimnázium Alapítványhoz csatlakozva 1999-ben meghagyást tettek, és létrehozták a Bajza Károly – dr. Könözsy Lajos-díjat.
A meghagyás – az Árpád Gimnázium egykori címerét ábrázoló – emlékplakettjét és díját minden esztendőben egy tanár és egy diák nyeri el. A tanárok
közül az, aki a meghagyás célját tekintve kiemelkedő tevékenységet végez; a
diákok közül pedig az, aki az évente megrendezésre kerülő – a 19. századi és az
azt követő időszak hazafias költészetét felölelő – szavalóverseny győztese lesz.
A Bajza Károly – Dr. Könözsy Lajos-díj eddigi kitüntetettjei:
Tanév

Díjazottak
Kónya Georgina
1998–99
Bertha Irma tanárnő
Baráth Ákos
1999–2000
Lévay Zsolt tanár
Bíró Katalin
2000–01
Molnárné Vámos Katalin tanárnő

A Bajza-Könözsy-díj plakettje
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94. Egy negyed százados jubileum elé
Buzogány – fogalom az Árpádban, de nem a történelemórák kapcsán. A
ballagási ünnepélyek legfelemelőbb, leglátványosabb része a méltán országos
hírnévre szert tett világítóbuzogány-gyakorlat. Az ötletgazda és a megvalósítás
egyszemélyi záloga Marosvölgyi Jánosné. Emberfeletti munka áll minden áldott évben a néhány perces csoda mögött. A jubileumi 25. gyakorlat évében a
tanárnő felelevenítette a negyed százados emlékeket. Írása, reméljük, a buzogánygyakorlatok ELSŐ 25 évének összefoglalása.
1975 volt. Ahogy akkor mondtuk: hazánk felszabadulása 30. évfordulójának megünneplésére készültünk. Minden munkaközösség készült valamivel. Én
elvállaltam, hogy csinálok egy sportünnepélyt, melynek keretében piros és kék
tornadresszbe öltözött lányok „Apuka fehér zsebkendőjével” mutatnak be egy
futásos alakzatváltozásból és egy kendőgyakorlatból álló gyakorlatsort. Jelentkezési sorrend alapján alakult ki, hogy ki lesz a bemutató és ki a tartalék.
A lányok nagyon lelkesek voltak. Magnónk, erősítőnk, hangfalunk még
nem volt, így az l-es számú vezető, Muraközi Anna, nyakában az én elemes
magnómmal futott. Az első emberek jól hallották a zenét, a többiek az ők ritmusát próbálták – sikerrel – követni. Csak az utolsó két próbára sikerült összeszedni a szükséges technikai berendezéseket, amivel az udvar behangosíthatóvá
vált. A bemutató nagy sikert aratott. Az iskola akkori igazgatóhelyettese, Óvári
Miklósné meg is jegyezte, mennyire hasonlít ahhoz, amit az ő előző iskolájában, a Berzsenyi Gimnáziumban csinál 12 tanuló, akik a ballagó diákokat este,
világítóbuzogány-gyakorlattal búcsúztatják. Meg is kérdezték rögtön, nem tudnám-e a gyakorlatot buzogányra áttenni? Kis módosítással – mivel fekvőtámaszban kendőlendítés is volt benne – megoldható volt. Tudtam, hogy a TFnek voltak ilyen buzogányai, mert főiskolás éveim alatt ünnepelte a TF fennállásának 50. évfordulóját egy nagyszabású tornaünnepéllyel az Erkel Színházban. Ott is a meglepetést, a ritkán látottat, a nagy sikert, a sokáig emlékezetest a
világítóbuzogányosok nyújtották.
Kölcsönkértük. Szívesen adták, ők azóta sem használták (10 éve). Azután
néhány év múlva megunták a sok ide-oda hordozást, s felajánlották, hogy átadják nekünk. Örömmel átvettük, s az évek során bővítettük készletünket, mindig
a szükségleteknek megfelelően, most közel 300 db van.
Akkori igazgatónk, Tiszavölgyi István nagyszabású ünnepélyt tervezett. A
ballagás időpontját áttettük estére, s a fent említett jeles évforduló alkalmából
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kivittük az Amfiba. A nagy domb el volt kerítve, meglepetés készült. A diákok,
rokonok a Korvin Ottó utca (ma Pacsirtamező – újra) felőli oldalon helyezkedtek el, s a fantasztikus sikert aratott gyakorlat után látványos tűzijátékban volt
részünk. Ekkor kezdődött a ragaszkodás az esti ballagáshoz (a világítóbuzogányos ballagáshoz).
Néhányan megjegyezték: szép-szép, de túl sok munkával jár, nem kellene
minden évben az Amfiba vinni. Így aztán a második alkalommal az udvaron
volt a ballagás. Igazán jól csak azok láttak, akik már nem fértek be az udvarra,
és felmentek az emeleti ablakokba. Ennél a gyakorlatnál ugyanis nagyon fontos
a rálátás. Rá – lefelé vagy fölfelé –, de nem egy síkban állva vele. Ezért a következő évtől visszakerült az Amfiba.
Öt év után ismét felmerült, ez nagyon nagy munka, miért csak a testnevelő
tanárnő csinálja mindig. Azt mondták, minden testnevelő egyforma diplomát
kap, ossza meg a munkát a két testnevelő, így csak kétévenként kerül rá a sor.
Szegény kollégám nagyon megszenvedett vele. Kiváló Abba-zenére, nagyon jó
gyakorlatot csinált, én csak segédkeztem a betanításnál és az összpróbákon. De
év végén azt mondta, szívesen néz másik állás után, ha még egyszer rátestálnák
a feladatot.
Így alakult, hogy az iskola 25. világítóbuzogányos ballagása az én 24. gyakorlatom lesz. Lesz? Május végi állás szerint 51 %-ban igen. De még nem hevertem ki azt a sok kínlódást, amit ez a – remélem extra – év okozott. 23 év
alatt összesen nem volt ennyi probléma, hiányzás, késés, mint ebben az egy
évben. Így is 60 tanulót javasoltam igazgatói dicséretre: az egész iskola érdekében végzett példamutató és fegyelmezett munkájáért. Talán könnyebb lenne, ha
csak velük kellene dolgozni, és akivel probléma van, azonnal elküldeni, de
amikor ezt felvetem, a diákok azonnal tiltakoznak, amikor megtudják, hogy ez
azt is jelentené, hogy nem lenne kiírva a ballagási évszámuk, s a végén nem
búcsúzna tőlük az ÁRPÁD felirat.
A kezdeti 40 diákról fokozatosan emelkedett a létszám. Először a tartalékok
kérték, ha már ők is annyit próbálnak, tudják a gyakorlatot, legalább arra állhassanak be a többiekhez. Megoldottam, azóta van a futás végén a tartalékok
beállítása. Néhány mondatot a tartalékokról is kell említenem. A végén már
nem is tartaléknak, hanem Jolly Jokernek hívom őket, hiszen néhányan közülük
– a legügyesebbek – a legnehezebb feladatot látják el, szinte minden próbán
máshol gyakorolnak. Igaz, hogy ide mindig azok kerültek, akik nem tudták az
elsők (első 40–50–80) között letenni a gyakorlati vizsgát, de mindig letették.
Kivéve ezt az évet. Mindig versengtek a helyettesítésekért, mert tudták, közülük kerülhet ki, aki futóvá is válhat, ha valaki sérülés miatt kiesik. Kivéve ezt
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az évet. Volt, aki bár önként jelentkezett, igyekezett lassan megtanulni a gyakorlatot, hogy csak a tartalékok közé kerüljön. Sok meglepetést hozott ez az év.
Ezért tartok most még csak az 51 %-nál.
És az eső. Igazából még soha nem mosott el. Volt, hogy reggel 7-től szakadt, szakadt vigasztalhatatlanul. Fél egykor telefonáltunk a Kölcsönző Vállalathoz, hogy várjanak meg, ne zárjanak be, mert egy nagy sátrat kell kölcsönöznünk. Mikusi Imre tanár úr Trabantjával száguldottunk a Jókai térre. Fél
kettőkor otthon lefeküdtem aludni, azzal, hogy fel sem ébredek, amíg nem süt a
nap. Fél ötkor szemembe sütött a Nap. Igaz, hogy az Amfiban olyan pocsolyák
voltak, hogy néhol bokáig ért a víz. De akadályt nem ismerve a buzogányosok
összeszedték az iskola összes felmosóvödrét és szemétlapátját, s a Kandóban
éppen akkor folyó felújításokhoz használt homokkal használhatóvá tették a
terepet.
Volt, hogy akkor nyíltak ki az ernyők az utcán, amikor megnyomtuk a ballagást indító csengőt, volt hogy egész délután csendesen esett. Volt, hogy akkor
kezdett el zuhogni, amikor befejeztük a gyakorlatot, és volt, hogy a próba során
bőrig áztunk. Volt, hogy csak az udvaron tudtunk próbálni, de próba soha nem
maradt el, legfeljebb szűkebb körülmények között, a tornateremben próbáltunk.
Csak ebben az évben jött az esős napon csupán 79 buzogányos a próbára.
Egyébként van egy sárga kockás ingünk, Hajdu kolléga hagyta ránk, amikor
elment a Veres Péter Gimnáziumba – attól nem mossa el az eső a ballagásainkat!
Egyszer nem voltam itt a ballagáson. Megnyertük a serdülő leány
kosárlabdabajnokságot Budapesten, s Békésre kellett utaznunk a területi döntőre. Akkor még nem volt videó sem, csak a főpróbán láttam a gyakorlatot. Az
áramot az Amfi sarkán lévő villanyoszlopról hoztuk. Minden meg volt szervezve, ki őrzi a csatlakozást, nehogy valami baleset legyen. A gyakorlat alatt
érkezett egy kocsi az Amfi északi oldalára, amiből négy, enyhén alkoholszagú,
ifjú titán szállt ki. Először csak hangoskodtak, majd rácsimpaszkodva a kocsi
ajtajára, azon hintázva éles csikorgásba kezdtek.
Kollégám odament, hogy figyelmeztesse őket, odalent ünnepség folyik.
Eközben egyikük odaosont a kapcsolóhoz, és kikapcsolta az áramot. A buzogányosok zene nélkül, tökéletesen egyszerre dolgozva fejezték be a gyakorlatot,
majd minden megbeszélés nélkül ott maradtak, és zenére még egyszer megcsinálták. Ekkor volt az első ismétlés. Mindezt persze már csak akkor tudtam
meg, amikor hazajöttünk, mert a ballagás utáni, késő esti telefonomkor nem
merték elmondani.
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Néhány évvel ezelőtt történt egy kis galiba a műszaki dolgokkal. Az ünnepély alatt végig minden tökéletesen működött, de amikor a buzogányra került a
sor, nem volt hang. Először azt hittük, hogy a magnóval vagy az erősítővel van
baj. Rózsika néni, aki az iskola közelében lakik, felajánlotta, hogy otthonról
elhozza az övékét. Azzal sem működött. Akkor lassan kiderült, hogy a 100 mes vezetékben van a törés, nem is lehet megjavítani. Eközben a néhány ezres
tömeg csendben, türelemmel várakozott. Időnként tájékoztattuk õket a helyzetről. Fél óra múlva jöttek a ballagók követei, ők addig nem mennek el, amíg
nem láthatják a gyakorlatot. Ekkor egy szülő felajánlotta, északról leereszkedik
a kocsijával az arénába, a rádiómagnóján adjuk a zenét, az elemes hangosítóval
(gigafon) egy kicsit ráerősítünk, akkor legalább a buzogányosok hallják. Így is
történt. Olyan néma csend – ennyi ember jelenlétében – még nem volt az
Amfiban, mint akkor. S talán a legnagyobb vastapsot is eme rendkívüli előadás
aratta – egy órával az eredeti időpont után.
Volt idő, amikor még később voltak a szalagavató bálok. Utána több iskola
diákjai elmentek a Vörösmarty térre, a Halászbástyára, a Várba, és kalapozással
egybekötve ismét előadták a táncokat, így néha bejött a kölcsönzési díj. Így
mentek el a buzogányosok is kb. két alkalommal. Azért nem többször, mert
nem találtak elég sötét helyet az előadáshoz. Így is sikerük volt, még valutát is
kaptak.
Két alkalommal a Petőfi Csarnokban is felléptünk, egyszer egy nagyobb
csoporttal, de akkor a nézők kerültek nehéz helyzetbe, mert alig maradt számukra hely. Másodszor kevesebb emberrel, a színpadon, nagy sikert aratva.
Kétszer voltunk Csillabércen, az ifjúsági táborban fellépni. Ez a szereplőknek jelentett nagy élményt, mert különbusszal mentek-jöttek, reggelit, ebédet,
vacsorát kaptak, és részt vehettek az esti, ünnepi, gyermeknapi diszkón.
Egy alkalommal a darmstadti diákok viszontfogadásakor szeptemberben
megpróbáltuk megismételni a ballagási gyakorlatot, de nagyon nehéz volt megszervezni, mert május óta sokat felejtettek, és nem is vállalta mindenki, így új
felállás kellett. Azóta viszont a márciusban Darmstadba utazó lányok kedves
kötelessége, hogy a búcsúesten, ahol a német szülők is jelen vannak, előadják a
majd májusban bemutatásra kerülő gyakorlatot.
Amióta helyet lehet választani a gyakorlatban, megindult a verseny: ki tudja
gyorsabban megtanulni a gyakorlatot, s magának azt a helyet kiválasztani, ahol
ő szeretne állni, futni vagy vezetni.
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Így alakultak ki a „Professzor, Tanársegéd és Nebuló” címek, amik mind
azt jelölik, milyen gyorsan sikerült hibátlanul bemutatni a gyakorlatot. Két éve,
amióta a tapasztalt buzogányosok jelentős előnyt élvezve eljutottak odáig, hogy
a gyakorlat tanításának megkezdése után hamarosan a vizsga letételére jelentkeztek, kénytelen voltam az „Akadémikus” címet is bevezetni. Ez már 7 db 5össel jár, amivel jelentősen megerősíthető az év végi testnevelés 5-ös jegy.
Évről évre nagyon sokan jönnek vissza megnézni a következő évek gyakorlatait, sokan már a gyermekeiket is elhozzák. A leghűségesebbek az érettségi
évének kihagyása után 19, 20, 21 évesen is visszajártak még buzogányozni. A
csúcs az idén lett beállítva, amikor a márciusi, Vasasbeli fellépésünk egy 6 éve
érettségizett tanítványnak annyi szép emléket idézett fel, hogy videóról megtanulta a gyakorlatot, részt vett az összpróbán és a két esti próbán, s így ő – Keleti Andrea – volt a 110. „diák”.
Nagyon sokat vállalnak a buzogányosok. A ballagás előtt l hónapig, tízszer
próbálunk. Hétfőn és szerdán háromtól fél ötig kint vagyunk az Amfiban, eső
esetén a tornateremben. Az utolsó héten este fél nyolc-nyolctól fél tízig kell
próbálnunk, hogy a sötét körülményekhez is alkalmazkodni tudjanak.
Néhány éve – a közbiztonság romlásával együtt – már a szülők is nagy segítséget nyújtanak, egyrészt biztonságosan hazajuttatják a diákokat, másrészt
tőlük kapják az első elismerő tapsokat.
Az egész buzogányosdiban a legnehezebb a megfelelő zene kiválasztása.
Ezért sokszor kérem a diákokat, hozzanak olyan zenét, amit szívesen hallanának a ballagáson, aminek a hangulata is megfelelő, aminek a ritmusa is jó. Az
évek során fokozatosan fejlődött a mai szintre a gyakorlat. Először csak a futás
és a gyakorlat volt. Aztán kiírásra került a ballagás évszáma, majd elé jött egy
kis bevezető menetelés, s végül meglepetésnek kiírtuk az ÁRPÁD-ot, ami mindaddig megmarad, amíg 100 fölötti a létszám. Zene kétszer azonos még nem
volt, kivéve a záró zeneszámot, mely 4. éve mindig ugyanazt üzeni Webber
József...-éből:
„Mindenkinek csak azt kívánom,
hogy boldog legyen ez a szép világ...”
Marosvölgyi Jánosné
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95. 25 év az Árpád Irodalmi Színpadával
Magyarországon régi hagyománya van az iskolai színjátszásnak. A nevezetes kollégiumok már a 16–17. században felismerték a dramatikus játékok pedagógiai, ismeretszerzési, közösségformáló erejét. Csokonai Vitéz Mihály
Csurgón saját műveit játszatta el tanítványaival. Nem véletlenül hivatkozom
éppen őrá, hiszen a mi első „igazi” előadásunk 1978-ban éppen Csokonai Dorottya című vígeposza volt.
1973-ban kerültem az Árpád Gimnáziumba, és szinte az első hónapokban
bekapcsolódtam az iskolai ünnepségek, irodalmi estek szervezésébe, rendezésébe. Lassan kialakult egy lelkes kis csapat, akik szívesen mondtak verseket,
játszottak el egy-egy rövidebb jelenetet. Készen álltunk arra, hogy egy színházi
produkcióval álljunk ki az iskola elé, és megszületett a már fent említett előadás, a Dorottya.
Elvégeztem egy rendezői tanfolyamot, ezután már nagyobb tudatossággal,
„szakszerűbben” vezethettem a munkát. Megkezdődött egy új szakasza tanári
pályámnak.
Visszaemlékezve a sok-sok évre tudatosodott bennem, milyen nagy ajándéka életemnek az a sok öröm, élmény, izgalom, siker és kudarc, amit közösen
éltünk és élünk át a gyerekekkel az Irodalmi Színpadnak köszönhetően. Nemcsak az előadásokat idézem fel szívesen, hanem a foglalkozásokat is, a közös
játékokat, helyzet, illetve beszédgyakorlatokat, a jóízű beszélgetéseket. Milyen
mások voltak a gyerekek ilyenkor, milyen nyitottak, őszinték! Mennyi ötlet,
lelkesedés, akarat hozott létre egy produkciót! Mennyi verset, prózát tanultunk
meg, de megtanultunk egymásra figyelni, egymást segíteni, egymásért izgulni
is. Mindezt megfogalmazhatnám jelen időben is, hiszen az Irodalmi Színpad
ma is működik, nagy örömömre.
Nehéz lenne a sok előadást, iskolai ünnepséget felidézni. Nem is vállalkozom erre, de néhány emlékezetes produkciót, maradandó élményt megemlítenék, felidéznék, elsősorban azért, hogy módom legyen azoknak a „gyerekeknek” a nevét leírni, akiknek a játékszeretete, a színház illetve irodalom iránti
elkötelezettsége nélkül nem működhetett volna az Irodalmi Színpad.
Az iskolai ünnepségek megszervezése természetesen a mi feladatunk volt.
Nem könnyű olyan műsort összeállítani, ami a kötelező iskolai rendezvényt
képes az egész iskola számára élménnyé varázsolni. És természetesen eleget
kellett tenni bizonyos politikai elvárásoknak is.
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Így találtuk ki például, hogy 1988. április 4-re bemutatjuk Anna Frank naplójának dramatizált változatát. Az előadás az Uránia Színházban volt, és hatalmas sikert aratott. Köszönhető volt ez a szereplőknek, akik remekül játszottak
(Bárdos Rita, Forgács Gyuri). Készítettünk műsort Radnóti naplója, versei
alapján, az akkori Szovjetunióban élő rokon népek irodalmából stb.
Igyekeztünk március 15-re is eredeti, újszerű előadásokat csinálni. Szívesen
emlékszem a 1987-es ünnepségre, amikor egy tanítványunk, Gellért Zoltán
Kossuthról írt „színművét” mutattuk be nagy sikerrel.
De az igazi nagy örömöt, felszabadult játékot az általunk választott „színházi produkciók” jelentették. Szinte minden évben készültünk egy-két előadással, amelyekkel különböző színjátszó fesztiválokon is részt vettünk, és nemegyszer arany, illetve ezüst minősítést kaptunk.
De felléptünk nyugdíjasotthonokban, óvodákban, nevelőotthonban, rendeztünk karácsonyi műsorokat, betlehemes játékokat is. A vers- és prózamondó
versenyeken rendszeresen részt vettünk.
Soha nem az volt a célunk, hogy „színészképzőként” működjünk. Mindenkit örömmel fogadtunk, akinek kedve volt játszani, szerepelni. Természetesen
igazi tehetségek is felbukkantak, akik később a színészi pályára kerültek, vagy
annak közelében találtak feladatokat:
Götz Anna (Magyar Színház)
Oravecz Edit (Veszprémi Színház)
Juhász György (József Attila Színház)
Mihály Mariann (Vidám Színpad)
Mészáros Károly színész, rendező (szabadúszó)
Bognár Mónika (Magyar Rádió)
Kisgyörgy Enikő (Bábszínház)
Cserháti Katalin (Térszínház)
Fischer Gábor (filmrendező)
Kádasi Csaba (MTV-riporter)
Elnézést kérek azoktól a volt irodalmi színpadosoktól, akiknek a neve nem
szerepel ebben a kis írásban. De szinte lehetetlen feladat lenne minden egyes
előadást megemlíteni.
Az iskola mindenkori vezetősége és kollégáim mindenben támogatták
munkánkat. Őszinte köszönet érte. Kérem, hogy továbbra is tekintsék szívügyüknek az Irodalmi Színpad sorsát, hiszen megfogalmazni is nehéz, mit jelentett
ez az együtt töltött 25 év, mennyivel gazdagabbak lettünk.
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Köszönöm a gyerekeknek is a szép emlékeket.
És végül, de nem utolsósorban köszönöm Stefkó Gizella kolléganőmnek és
barátomnak azt, hogy szinte az első pillanattól velünk volt, segítette munkánkat; úgy is fogalmazhatok, hogy mindazt, amit eddig felidéztem, közösen,
együtt csináltuk.
Lassan búcsút mondok az iskolának és az Irodalmi Színpadnak. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben az iskolában taníthattam, és hálás vagyok mindazokért az élményekért, barátságokért, amelyeket az Irodalmi Színpadnak köszönhetek.

Bertha Irma
az Irodalmi Színpad vezetője

A Gombár-alapítvány díjáért vetélkedő színjátszók
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Néhány nevezetesebb előadás és a szereplők:
1977 Pathlen: Péter prókátor (vásári komédia)
Mészáros Károly
Koczoh Péter
Havassy Péter

Laszk Ildikó
Papp Éva
1979 Sartre: Trójai nők

Papp Éva
Tatár Piroska
Nagy Kati
Oravecz Edit
Mihály Mariann
Juhász György
Mészáros Károly
Kisgyörgy Enikő

Götz Anna
Szabados Bea
Hantos Gabriella
Simon Kati
Satovits Kati
Serestei Andrea
Nagy Andrea
1975/76-os tanév Csokonai: Dorottya
Dramatizálta: Sajóhelyi Gábor
Rendezte:
Földi Júlia

Mészáros Károly
Cseh Kati
Korányi Hedvig
Mihály Mariann
Damenija Csaba
Bognár Mónika

Nyári Gábor
Solti Márta
Koczoh Péter
Major Katalin
Kisgyörgy Enikő

1981 Fazekas M.: Ludas Matyi
Bús Zsolt
Götz Anna
Hantos Gabi
Szabó Mónika
Nánási Nóra
Benyó Gábor

Füredi Ildikó
Simon Katalin
Szalvik Éva
Szekeres Noémi
Smidt Péter
Meggyessi Ildikó
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1980 Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Götz Anna
Hantos Gabi
Szabados Bea
Simon Kati
Oravetz Edit
Koczoh Péter

Merényi Kati
Mihály Mariann
Juhász György
Smidt Péter
Papp Éva
Mészáros Károly
1985 Nosztalgia show
Rendezte: Kádasi Csaba

Szirmák Noémi
Szabó Ilona
Vágó Ilona
Füredi Ildikó
Füredi Katalin
Bús Zsolt
Treiber Zsuzsa
Német Rozália

Rozner Péter
Fischer Gábor
Kádasi Csaba
Beviz Ákos
Spalek Péter
Bihari Zsolt
Szabó László
Karl Dóra
1987. március Kossuth-műsor
írta: Gellért Zoltán

Kovács Richárd
Gellért Zoltán
Varsányi Péter
Dubravecz Emese

Trapp Mercedes
Bárdos Rita
Lengyel Andrea
1988 Anna Frank naplója

Bárdos Rita
Forgács György
Forgó Zoltán
Dubrovecz Emese

Gellért Zoltán
Kovács Richárd
Trapp Mercédes
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1988 Csokonai: Dorottya
Kovács Richárd
Varsányi Péter
Gellért Zoltán
Dubravecz Emese

Trapp Mercédes
Bárdos Rita
Lengyel Andrea

1986 Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel
Kádasi Csaba

Fischer Gábor
1988/89 Heltai Jenő: Néma levente

Cserháti Kati
Benda György

Krepelka Ági
Szerényi Béla

1998 Madách: Az ember tragédiája XII. szín (falanszter)
Ádám:
Éva:
Lucifer:
Tudós:
Michelangelo:
Cassius:
Platon:
Luther:
Aggastyán:
Egy nő:
Egy férfi:
Gyermekek:

Smaraglay Botond
Kónya Georgina
Baráth Ákos
Ungár Bence
Zotter Balázs
Kovács Rebeka
Adonyi Nóra
Sikló Bernadett
Daczi Gábor
Gallai Aletta
Steinbach Gergely
Nagy Bence
Fehér Dániel

Díszlet:

Elek Andrea
Kemény Fruzsina

Rendezte:

Bertha Irma

10. a
11. c
11. b
10. a
9. b
9. a
9. a
9. b
9. b
10. c
9. b
7. b
7. b
12. a
12. a
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96. Épületügy – álomból valóság?
Az Árpád Gimnázium 100 éves történetét gyakorlatilag végigkísérte az
„épületügy” állandó, nyomasztó problémája.
3 év albérletben a Tímár utcában, majd 35 év a Zsigmond téri bérházban, az
önálló, valóban iskola-épületért folytatott küzdelem közepette.
Az új, igazán impozáns otthonunknak nem sokáig örülhettünk: a II. világháború hamar feledtetett minden szépséget és kényelmet.
Aztán az 1949/50-es tanévben megszervezett technikumot 1951-ben leválasztották az Árpád Gimnáziumról, és ezzel egy időben épületrészt is kaptak.
1957-ben megtörtént az épület mindmáig rejtélyes telekkönyvi átírása – albérlők lettünk a saját épületünkben. Ettől kezdve fokozatosan újabb épületrészek kerültek átadásra, 1965/66-ban a tornaterem és az aula elvétele is bekövetkezett. Az 1982/83-as tanévben megnyitotta kapuit a Szőlő utcai kihelyezett
részleg.
Ettől kezdve az iskola folyamatosan küzd az épület visszaszerzéséért. A
harc főbb állomásai a következők voltak:
1984. jan. az Árpád Gimnázium Öregdiákok Baráti Körének levele Köpeczi
Béla miniszterhez
l984. febr. Kandó K. Főiskola tájékoztatója a Művelődésügyi Minisztériumnak
1984. márc. Köpeczi Béla miniszter válasza
1984. márc. a gimnázium szülői munkaközösségének javaslata dr. Mezei Gyula, a Főváros Művelődésügyi Főosztályvezetőjének
1984. Várkonyi Péter öregdiák külügyminiszterhez levél az öregdiákoktól
1984. márc. 23. MM, Kandó, Árpád, Öregdiákok Baráti Köre megbeszélése;
A, B, C változat kidolgozására tervvázlat készül (Árpád és Kandó)
1985. ápr. Lakótervben tárgyalás a tanulmányterv készítése ügyében
1985. szept. elkészül a terv (tervező: Lisztes Gábor)
1985. okt. levél Pál Lénárdhoz (MSZMP KB)
1985. okt. elutasító válasz Pál Lénárdtól
1985. nov. levél az MSZMP KB-tól (anyagi fedezet hiánya miatt nem valósítható meg, kérik a nyilvánosság mellőzését)
1986. dec. III. ker.-i tanács levele (nincs lehetőség)
1987. MM levele (Kandó–Árpád-társbérlet megszüntetésére anyagi fedezet
hiánya miatt nincs lehetőség)
1989. levél Glatz Ferenc miniszterhez az MM-be
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1989. válasz MM-től (támogatják a jogos kérést)
1990. június dokumentumok megküldése Siklós Csaba öregdiák miniszterhez
1990. júl-szept. iskolavezetés levelei a Földhivatalba az épület tulajdonjogának
tisztázására
1990. szept. levél Andrásfalvy Bertalan miniszterhez az MM-be
1990. szept. válasz MM-ből (felújítani az egyeztető megbeszélést az MM, az
önkormányzat, a főiskola és a gimnázium között)
1990. nov. Tarlós István polgármester úr levele az MM-be
1992. Kandóval közös pályázatok beadása (MM-be, ÁVÜ-höz)
1994. febr. önkormányzat pályázata céltámogatásra
1995. jan. levél Fodor Gábor miniszterhez az MM-be
1995. jan. MM-ben előzetes megbeszélés dr. Szűcs Miklósnál a III. kerületi
önkormányzat és a gimnázium képviselőinek részvételével
1995. febr. önkormányzat pályázata az MM-be (céltámogatás)
1995. febr. egyeztető megbeszélés a gimnázium, az önkormányzat és a Kandó
között
Bő egy évtizedes türelmes levelezgetés, parttalan egyeztetés után az iskola
úgy döntött, más eszközökkel folytatja a harcot. Az ötletgazda, a fő szervező
természetesen Marosvölgyi tanárnő volt. Felhívást fogalmazott, amellyel a sajtón keresztül a nagy nyilvánosság elé léptünk:

Mindenkihez!
Mindenkihez, aki segíteni tud, akinek segítenie kell, aki segíteni szeretne!
Mindenkihez, aki a budapesti III. ker.-i Árpád Gimnázium Tanára, Diákja, Szülő vagy Öregdiák!
Utolsó lehetőségünkhöz folyamodunk, a nyilvánosság erejét és támogatását
kérjük. 12 éve folyik a tétova küzdelem, hogy visszaszerezhessük az Alma Matert. 1940-ben költözött iskolánk a Nagyszombat utca 19. szám alatti, az Óbudai Polgárok Téglajegyeinek segítségével megépült, új épületébe. Az akkori
diákok nem sokáig élvezhették a gyönyörű, tágas, új gimnáziumot. A háború
alatt komoly belövéseket kapott az épület, de még nagyobb, máig be nem gyógyult sebet ejtett rajta az 50-es évek eleje. Ekkor – néhány éves kényszerű
megoldásnak indulva – az állam társbérlőként betelepítette a Bláthy Ottó Tech-
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nikumot. Aztán a technikum a Szépvölgyi úton új épületet kapott. A megüresedett részt azonban nem kapta vissza az Árpád Gimnázium, hanem kihelyezett
tagozatként – mert az anyaépülete a VIII. ker. Tavaszmező utcában van – idehozták a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Erősáramú Karát. A
főiskola, lévén lényegesen jobb anyagi helyzetben, mint a gimnázium, lassan
terjeszkedett. Hozzájuk került az alagsor, ahol a gimnáziumnak tágas ebédlője,
konyhája, valamint gondnoki lakása volt. Beépítették az udvar egy részét, ahová számítástechnikai laborként külön épületet emeltek. Kezelésükbe került az
udvar, ahová korábban tanulóink lemehettek levegőzni, sportolhattak egész
nap. A gyönyörű, szabályos kosárlabdapályát magába foglaló, világos tornatermet a 60-as évek közepén (!) – a III. ker.-i oktatási osztály tudtával (!) – lépcsőzetes előadóteremmé alakíttatták át.
A gimnáziumnak ugyanekkor ki kellett vernie az osztálytermek falait, hogy
a tágas, világos termeket a közfalak áthelyezésével az igény szerinti több osztály befogadására alkalmassá, több tantermessé tegye. Ezzel egy időben kiszorultunk az ünnepélyek, szalagavató bálok, gólyabálok, színielőadások, vetélkedők megrendezésére is alkalmas tornateremből és aulából. Ma már nem lehet
lemenni az udvarra levegőzni, már csak kivételes alkalmakkor sportolhatnak
diákjaink a szabadban. Ma az elsős évfolyam kihelyezve az anyaépületből, a
közeli Szőlő utcában kénytelen eltölteni élete első gimnáziumi évét, kizáratva
az iskola vérkeringéséből. A gimnázium szerényre zsugorodott területén így is
az 530-ból 450-en tolonganak, mert a folyosó szűk és keskeny ennyi ember
folyamatos, óráról órára történő vándorlásához. Erre pedig szükség van, mert a
modern iskola már megköveteli a kabinetrendszert, ahol a szaktantermek több
lehetőséget kínálnak az egyetemi-főiskolai továbbtanulási szándékkal iskolánkba érkező diákoknak. Megkívánja a kiscsoportos nyelvi oktatást, amivel
évről évre végzős diákjaink közel 60%-a, a speciális nyelvi tagozatnak is köszönhetően, nyelvvizsgával rendelkezve indul az Életbe.
Tanáraink is zaklatottak, és feleslegesen hajszoltak. Bár 15 perces szünetekkel dolgozunk, sokszor ez is kevés, hogy az óráról kijőve, a diákok között
átpréselődve leérjenek a tanáriba, az év nagy részében cipőt váltsanak, kabátot
vegyenek, és űzve-hajtva átérjenek a Szőlőbe. Jobb esetben naponta csak 1-2szer, rosszabb esetben szinte folyamatosan ingázva. Van, aki napjai nagy részét
– mintegy száműzve – ott tölti.
Ezen szűkös körülmények ellenére eredményeink is említésre méltóak. Az
elmúlt 15 évre visszatekintve a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert diákok számának értékelése alapján a Fővárosban a 4–14. helyet, az országos listán a 25–30. helyet tudhatjuk a magunkénak. Ez nagymértékben a speciális
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matematika tagozatnak köszönhető. Minden évben rengeteg diákot kell elutasítanunk a felvételi vizsgák után – hely hiányában – akik pedig szívesen tanulnának a jó nevű gimnáziumban. Az iskola szelleme is olyan, hogy régvolt diákjai
mindig örömmel jönnek vissza. Hagyomány a 25 és 50 évre érettségizettek
részvétele a ballagási ünnepélyen. Hosszú évek óta működik az Árpád Öregdiákok Baráti Köre, ahol a különböző időben végzett diákok jönnek össze havonta 1 alkalommal.
12 éve minden művelődési miniszterhez írtunk, kérve segítségét. Néha már
úgy nézett ki, megoldódik a helyzet, de mindig volt egy banánhéj. Mindig hallgatásra intettek minket, s mi szót is fogadtunk. Most úgy érezzük, végtelennek
tűnő türelmünk 12 év várakozás után a végéhez ért. Most vagy soha! A kárpótlások idejét éljük, miért ne kárpótolhatná az állam az államit? Miért ne kaphatna az a sok polgár kárpótlást, akik összeadott pénzükkel segítették egykoron,
hogy fiaik, lányaik, unokáik jó körülmények között tanulhassanak? Miért ne
lehetne kárpótolni azokat, akik itt szorongtak, ezen épület falai között, holott
egészségesebb, kényelmesebb körülmények között is lehetett volna lehetőségük
tanulni? Akiket évek, évtizedek óta megfosztattak a bensőséges iskolai ünnepélyek, közös megmozdulások lehetőségétől? Azok a tanárok, akik mindezek
ellenére tudásuk legjavát adva sok-sok kiváló emberré alakuló, kiváló diákot
bocsátanak a „hosszú útra”!
Kérünk Mindenkit, aki segíteni tud, akinek segítenie kell, aki segíteni szeretne, akinek lehetősége van, hogy a tv-n, rádión, újságokon keresztül is hírt
adjon rólunk, segítsen, hogy kárpótolva az elmúlt évtizedekért, ismét jogos
tulajdonunk birtokába kerülhessünk!
A megértő támogatásokat előre is köszönjük:
mi, Árpádisták
Tudtuk, a legfőbb erőt az árpádos ögerdiákok összefogott, együttes, támogató fellépése jelentheti. Így született meg az árpádos Öregdiák Találkozó ötlete. (Igen, az ötletgazda, a fő szervező stb. stb. – Marosvölgyi tanárnő…) 1996.
március 5-én több száz öregdiák indította el a harc legújabb szakaszát.
Ezúttal, úgy tűnik, talán, esetleg, el ne kiabáljuk, de lehet, hogy szerencsénk
lesz. A felsőoktatás integrációja a Kandót is utolérte. Míg önálló főiskolaként
az új épülethez jutás illuzórikus elképzelés volt, most egy nagy egység részeként már karnyújtásnyi közelségben lévő realitás(?). Az önkormányzat is cselekvésre szánta el magát, és telket ajánlott fel az építkezéshez.
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Az üggyel kapcsolatos legutolsó, legfrisebb hír az önkormányzat hivatalos
lapjában, az Óbuda című újság 2001. december 3-i számában jelent meg. A
„Százéves az Árpád Gimnázium” címet viselő írásban Gyimesi Róbert igazgató
a következőket mondja:
„Tarlós István polgármester, aki egykor iskolánk diákja volt, a tanévnyitón
bejelentette, hogy aláírás előtt áll a több évtizedes kényszerállapotot felszámoló
szerződés. Várhatóan 2004-ig megtörténik a teljes átalakulás.”
Az épület visszaszerzését így egy szép jubileummal – ha nem is az alapítás
centenáriumával – köthetnénk össze: 2004. október 4-én lesz száz éve, hogy
kakaslomnici és berzevicei dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter az iskolát III. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven önálló intézménnyé emelte.
Ha a tervezett átalakulás egy picit csúszna (amit persze elképzelni sem tudunk…), még mindig ott van az újabb, 2005. augusztus 1-jei jubileum: az önálló épület elfoglalásának 100. évfordulója.
És ha valami egészen váratlan és szokatlan fordulat következtében még tovább kellene várni (de ez már maga a megtestesült rosszindulat), akkor kapóra
jöhet 2010. május 17-e: az első érettségi 100. évfordulója.
A további centenáriumok, biztos, ami biztos alapon…:
2021: az ÁRPÁD név felvételének 100. évfordulója
2027: az iskolaalapítás 25 éves jubileumának 100. évfordulója
2033. május 9.: az első ballagás 100. évfordulója
2038. szeptember 19.: az új épület építése kezdetének 100. évfordulója
2040. ÁPRILIS 12.: AZ ÚJ ÉPÜLETBE KÖLTÖZÉS 100.
ÉVFORDULÓJA
Tovább is van, mondjam még ?!
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97. Tanári kar
Az Árpád Gimnázium 1902-ben egyetlen osztállyal kezdte meg működését.
A 34 diákot 4 tanár + 1 próbaéves tanár tanította. A legelső tanári kar névsora
így igen rövid:
Dr. Morvay Győző (rendes tanár megbízott igazgató), Beck Károly (óradíjas
tanár), Kecskóczy Ödön (óradíjas tanár), Marót Gyula (polgáriskolai tornatanár) + dr. Császár Ernő (próbaéves tanár, dr. Morvay Győző mellé beosztva).
A 100. tanévben az Árpád Gimnázium tanári kara 60 fős, ebből 54 tanár jelenti az aktív állományt, 5 kolléganő gyesen van, Marosvölgyi Jánosné pedig
betegsége következtében csak az ifjúságvédelmis feladatokat látja el.
A 100. évre alaposan átalakult a „múlt évezred” utolsó évtizedének tanári
kara: az 54 aktív tanárnak alig több mint a fele, 31 fő tanít 5 évnél régebben az
Árpádban (a teljes kart nézve ez az arány 60-ból 36). A 23 „majdnem újonc”
közül pedig 11 tanár nem több mint 2 éve került az iskolához. Az Árpád Gimnázium megújult erőkkel vág tehát neki a következő száz esztendőnek. Íme a
jubileumi, 100. tanév tantestülete:
TANÁROK
Név
Dr. Berend Mihály
Bertha Irma
Besnyőné Titter Beáta
Buncsák Piroska
Csehi Veronika
Csernus Magdolna
Csík Zoltán
Csorbáné Tóth Irén
Czifrik Balázs
Czinki József
Enyedi Anikó
Feketéné Kovács Anikó
Fridliné dr. Lajos Ildikó

Szak
Biol.-földr.
Magyar–orosz
Mat.-fiz.
Magyar–orosz
Angol
Testnevelés
Matematika
Német
Magyar
Mat.-fiz.-inf.
Francia–orosz
Magyar–orosz
Biol.-kém.

Ebben a
tanévben
tanított tárgyak
Biol.-földr.
Magyar
Matematika
GYED
GYED
Testnevelés
Matematika
Német
Magyar
Mat-fiz-inf.
Francia
Magyar
Biol.-kém.
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1988
1973
1986
1982
1994
2000
1999
1994
1999
2001
1996
1988
1982
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Gartner István
Gergely Jánosné
Gergely Nóra
Dr. Gerőcsné Czinege Mária
Gyanó Éva
Gyimesi Róbert (igazgató)
Hidvégi Réka
Kis Róbert
Kismarci Nóra
Koncz Levente
Kovács Judit
Kovácsné Fekete Andrea
Kovácsné Keszléri Erzsébet
Kőrösmezei Sarolta
Kővölgyi Szilvia
Kuthy Erika
Lienhardt Krisztina
Litván Péter
Makainé Kovács Judit
Marosvölgyi Jánosné
Meszlényiné Róka Ágnes
Dr. Mezei István
Mikusi Imre
Mikusi Imréné (igh.)
Molnárné Vámos Katalin
Nagy Attila
Nagy Györgyné
Orosz Erzsébet
Pápai Éva
Rónyai Tünde
Sarlósné Bánhegyi Lídia
Serfőző Anikó
Szabóné Kocsis Ágnes
Szalay F. Ágnes
Szászvári Irén
dr. Száva Gézáné (igh.)

Fizika
Angol-kvtár
Rajz
Angol–orosz
Matematika
Mat.-fiz.
Biol.-kém.
Biol.-kém.
Német
Mat.-fiz.
Bio.-földr.
Testnevelés
Biol.-kém.
Német-tört.
Testnevelés
Spanyol
Angol–orosz
Angol–német
Matematika
Testnevelés
Mat.-fiz.
Mat.-fiz.
Mat.-fiz.
Mat.-fiz.
Magyar–orosz–ang.
Mat.-fiz.-inf.
Német–orosz
Ének
Kémia-angol
Magyar-kvtár
Tört.-földr.
Német
Angol–spanyol
Informatika
Mat.-fiz.
Mat.-fiz.

Fizika
Angol
Rajz
Angol
Matematika
Matematika
Biológia
Biológia
Német
Matematika
Biol.-földr.
GYES
GYED
Német
Testnevelés
Spanyol
Angol
Angol
Matematika
Ifjvéd. f.
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Magyar–angol
Fizika
Német
Ének
Angol
Magyar-kvtár
Történelem
Német
Angol–spanyol
Informatika
Mat.-fiz.
Matematika
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dr.Szendi Emma
Tört.-francia
Történelem
Sziliné Dienes Irén
Biol.-földr.
Biol.-földr.
Sztojcsevné Fekete Mária
Mat.-inf.-kém.
Mat.-inf.
Tajtiné Váradi Emőke
Fizika–kémia
Fiz.-kém.
Tallár Tamás
Testnevelés
Testnevelés
Tóth Judit
Kém.-biol.
Kém.-biol.
Vajda István
Mat.-fiz.-inf.
Matematika
dr.Vankó Péter
Fizika
Fizika
Varga Judit
Magyar
Magyar
Varga Júlia
Magyar-tört.
Történelem
Veszprémi Lilla
Tört.-fil.-orosz-ang. GYES
TOVÁBBI ALKALMAZOTTAK
Név
Munkakör
Csiba Zsolt
Iskolapszichológus
Gergely Gizella
Gazdasági igazgatóhelyettes
Tóthné Kundra Jolán
Gazdasági ügyintéző
Berkes Sándorné
Iskolatitkár
Mihalovics László
Laboráns
Bolcsik Zoltán
technikai dolgozó
Durányik Tünde
technikai dolgozó
Forján Lajosné
technikai dolgozó
Karsai Tamás
polgári szolgálatos
Pokorny Ottóné
technikai dolgozó
Skripek Istvánné
technikai dolgozó
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1996
1998
2000
1987
-tól
2001
2001
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1998
2001
2000
1998
2000
1999
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A 100. tanév tantestülete és
a gimnázium további alkalmazottjai
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98. Igazgatói szemmel: Gyimesi Róbert
A gimnázium jelene és jövője, ahogy a centenáriumi év igazgatója látja
Néhány – szubjektív – bevezető gondolat
Az első kinevezésem óta eltelt több mint öt év alatt – miközben gratuláltak
vagy „részvétüket nyilvánították” – nagyon sokan: rokonaim, barátaim, ismerőseim, kollégáim, volt és jelenlegi tanítványaim és szülők is szép számmal kérdezték, milyen érzés az Árpád Gimnázium igazgatójának lenni.
Nagyon tömören fogalmazva a választ, szép és nehéz feladat, ezért érdemes
a gimnáziumot vezetni. Az iskola rendkívül szerteágazó és sokszínű világa, az
ebben való részvétel, az egymást követő, változatos feladatok sikerei és kudarcai bizonyítják igazamat. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen húsz éve
vagyok az Árpád Gimnázium tanára, így magaménak érzem az iskola által képviselt értékeket, ismerem gazdag hagyományait, hosszú idő óta élem ünnep- és
hétköznapjait. A közös múlt, az iskola életében szerepet játszó közösségek tagjaival: kollégáimmal, a diákokkal, a szülőkkel, a fenntartó önkormányzat vezetőivel, képviselőivel és munkatársaival, a közelünkben dolgozó általános iskolákkal korábban kialakult jó viszonyom könnyebbé tette első lépéseimet, megalapozta a folyamatos átmenetet. Örömmel állapítom meg, és hálásan említem,
hogy az elmúlt időszakban tapintatos figyelem, segítőkészség, a közös célok
elérésének szándéka kísérte és támogatta munkámat.
Úgy vélem, első igazgatói ciklusom öt éve elegendő volt arra, hogy felmérjem, milyen feladatok elvégzése hárul ma az iskolaigazgatókra; ám módfelett
kevés volt ezek maradéktalan ellátására. E tapasztalatok birtokában és az új
kihívások teremtette helyzetben a korábbinál talán nagyobb, mégis serkentő
felelősség az iskola élén állni.
Pedagógiai törekvéseink lényege
A 2001–2002-es tanévben fennállása 100. évfordulóját ünneplő Árpád
Gimnázium a 20. század első harmadától világszerte elismert színvonalon működő magyar gimnáziumi rendszer egyik intézménye, értékeinek és hagyományainak őrzője.
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Manapság sokat beszélgetünk, vitatkozunk arról, mi is valójában az iskola
célja, feladata, milyen súllyal szerepel tevékenységében a nevelés, illetve az
oktatás. Én, aki egykor diákként voltam, ma tanárként, igazgatóként és szülőként is részese vagyok különböző iskolák mindennapjainak, úgy látom, e kettő
elválaszthatatlan. Tagadható-e ugyanis, hogy egy-egy tanórán vagy tanórán
kívüli rendezvényen nemcsak tudásunk pallérozódik, hanem fejlődik önismeretünk, gazdagodnak társas kapcsolataink, megtanuljuk, hogyan találjuk meg
helyünket egy közösségben, s minden, ami körülöttünk, velünk történik, alakítja világszemléletünket? Mindezek ellenére a nevelés és az oktatás bizonyosan
megkülönböztethetők abban a tekintetben, hogy eredményük, hatásaik mikor és
milyen módon jelentkeznek. Egy matematikadolgozat értékelése azonnal világossá teszi, e tárgyban milyen teljesítményre vagyok képes, de ki tudja, menynyivel később érlelődik meg bennem és változtatja meg magatartásomat az a
felismerésem, hogy kicsit többet vagy kevesebbet gondoltam a tudásomról,
inspirált vagy megbénított a dolgozatírás légköre, nehezen vagy könnyen vagyok képes büszkeségemen vagy szégyenérzetemen úrrá lenni.
Az Árpád Gimnáziumban ma (is) azt valljuk, iskolánk – múltjában gyökerező és pedagógiai programjában rögzített – legfontosabb célja és feladata annak segítése, hogy tanulói a jövőben hazánk tisztességes és művelt polgárai
legyenek.
Tudjuk, hogy az említett célok elérése az iskolai életben mindennapi erőfeszítésekkel, küzdelmekkel és konfliktusokkal zsúfolt folyamat, de biztosak
vagyunk abban is, ezen a módon a sikeresen teljesíteni tudók cserébe – lassan
beérő fejlődés eredményeként – a közösséghez való tartozás tudatát és a széleskörű ismeretekkel rendelkezők biztonságát ötvöző tartáshoz jutnak.
Az Árpád Gimnázium helyzetének alakulása az elmúlt öt évben
A tanulókra vonatkozó adatok
Az utóbbi tanévek mindegyikében – a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre
való részleges áttérés befejeztével – iskolánk 16 osztályában hozzávetőlegesen
500 diák tanult, akik közül évente néhányan – elsősorban külföldön folytatott
tanulmányok miatt – felmentést kaptak a mindennapi iskolalátogatás alól. Általában kicsi a tanév közben távozó, illetve hozzánk érkező tanulók aránya, az
elmúlt évek során legfeljebb néhány ilyen tanuló akadt; a sok átjelentkezési
kérelemmel hozzánk fordulónak is köszönhetően, többen folytatják tanulmányainkat nálunk, mint ahányan távoznak.
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A tanulók tanulmányi átlaga a 4,2-4,3 értékek között mozog, több évre viszszatekintve stabilnak mondható. A tanévek végén a tanulók átlagosan 7-8%-a
ér el kitűnő tanulmányi eredményt, s minden évben akad néhány (általában a
tanulók 1%-ánál kevesebb), aki valamilyen tantárgyból elégtelen osztályzatot
kap. Az egy tanulóra jutó igazolt hiányzások száma átlagosan 70-72 óra, míg
az igazolatlan mulasztások száma 1-1,5 óra között ingadozik. Megjegyzem, a
hat évfolyamos képzés „jótékonyan” befolyásolta, javította a hiányzási statisztikát, hiszen az alacsonyabb évfolyamokra járók nagyobb munkafegyelme e
mutatóban is érezhető.
Tanulóink nagy számban és szép eredményekkel vettek, vesznek részt a különböző tanulmányi versenyeken; szinte minden tanévben volt országosan, olykor nemzetközileg is jegyzett teljesítményt mutatott diákunk.
Az utóbbi években tanévenként – jellemzően ismétlődő és kisebb fegyelemsértésekért – legfeljebb egy-két tanuló ellen folytattunk fegyelmi eljárást, a
büntetések jellemzően megrovás, szigorú megrovás voltak.
A gimnázium, az Árpádban való továbbtanulás iránt nagy a – tágabb környezetünkben működő – általános iskolák hatodikos és nyolcadikos diákjainak
érdeklődése. A felvételi eljárások során – az osztály, illetve a csoport jellegétől
függően – általában 3-7-szerese a jelentkező diákok száma a felvehetőkének. A
hozzánk pályázók a felvételi beszélgetéseken elmondják, választásuk során –
szüleikkel együtt – lényeges szempontként mérlegelték iskolánk „jó hírnevét”,
mely alatt elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz való esély megteremtését, növelését értik. S valóban, az Árpád Gimnáziumban érettségizettek
hozzávetőlegesen 85%-a folytathatja azonnal tanulmányait nívós felsőoktatási
intézményben, s néhány év múlva a korábban sikertelenül felvételizők is egyetemi, főiskolai hallgatóvá válnak. Az előző állítást kiegészítem azzal, hogy a
továbbtanulási arány egyre kevesebbet kifejező indikátora mellett eredményeinket mutatja, hogy a közös érettségi-felvételi dolgozatot író, tehát keresett
egyetemre, főiskolára jelentkezett tanulóink átlagos teljesítménye – az elérhető
15-ből – közel 10 pont, s ez – tekintve, hogy országosan csupán húsz középiskola végzősei értek el ennél jobbat – kiemelkedőnek mondható.
Büszkék lehetünk arra, hogy az utóbbi években érettségiző tanulóink átlagosan több mint egy – legalább középfokú – állami nyelvvizsgával rendelkeznek; a speciális idegen nyelvi tantervű osztályban tanulónként jellemzően kettő,
a speciális matematika tantervű osztályban egy, a négy évfolyamos osztályban
fél a sikeresen teljesített nyelvvizsgák száma.
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Sok egyéb mellett a fentebb felsoroltak is igazolják, gimnáziumunk – noha
az utóbbi időben elég gyakran érintik az oktatási reformok kényszerei – értékeit
megtartva, hagyományait őrizve fejlődik.
A tanári testületre vonatkozó adatok
A nevelés és oktatás egyidejűleg zajló, egymástól elválaszthatatlan tevékenységek, eredményességük záloga a munkájában kiteljesedést találó, azt
örömmel végző pedagógus. Az egyre sokasodó, összetettebbé és bonyolultabbá váló feladatok megoldásához a hatékony pedagógiai módszerek között szabadon választani képes tanári közösség munkája szükséges. Tudatában lévén
annak, hogy egy vezető csak a rábízott kollektíva együttműködésével, munkatársai bizalmát, egyetértését és támogatását elnyerve érhet el sikereket, különös
fontosságúnak tartom a tantestület fejlesztését, személyi és szerkezeti alakítását, a tagjaival való személyes kapcsolatomat; s szerencsésnek is magam, tekintve, hogy a gimnázium nevelőtestülete felkészült, igényes, ambiciózus és
egymás munkája, személye iránt lojális kollégák stabil közössége. E közösségben – a közös célok elérése érdekében – vállvetve képesek dolgozni a – nem
egy esetben már nyugdíjas – „nagy öregek”: Bertha Irma, dr. Berend Mihály,
dr. Száva Gézáné, Marosvölgyi Jánosné, Mikusi Imre, Mikusi Imréné, Nagy
Györgyné; az egy-két évtizedes tanári, javarészben árpádos pályafutásukra viszszatekintő törzstagok: Besnyőné Titter Beáta, Czinki József, Csorbáné Tóth
Irén, dr. Gerőcsné Czinege Mária, dr. Szendi Emma, dr. Vankó Péter, Feketéné
Kovács Anikó, Fridliné dr. Lajos Ildikó, Gärtner István, Gergely Jánosné, Gergely Nóra, Gyanó Éva, Kovács Judit, Kőrösmezei Sarolta, Meszlényiné Róka
Ágnes, Molnárné Vámos Katalin, Nagy Attila, Orosz Erzsébet, Rónyai Tünde,
Sarlósné Bánhegyi Lídia, Serfőző Anikó, Szabóné Kocsis Ágnes, Sziliné Dienes Irén, Sztojcsevné Fekete Mária, Tajtiné Váradi Emőke, Tallár Tamás, Tóth
Judit, Vajda István, Varga Júlia; a bizonyítani vágyó, tettre kész, árpádos diákmúlttal is rendelkező fiatalabbak: Csernus Magdolna, Csík Zoltán, Kismarci
Nóra, Koncz Levente és a hosszabb-rövidebb ideig helyettesítést vállalók:
Czifrik Balázs, dr. Mezei István, Enyedi Anikó, Kővölgyi Szilvia, Kuthy Erika,
Lienhardt Krisztina, Litván Péter, Pápai Éva, Szalai F. Ágnes, Szászvári Irén,
Varga Judit.
Mindamellett, hogy fontos értékként említem a tanári testület összhangját és
viszonylagos állandóságát, szólnom kell arról a fenyegető veszélyről, amely
abban áll, hogy a magasan kvalifikált és konvertálható szaktudással rendelkező,
elsősorban legfeljebb középkorú és férfi, tehát családfenntartó(nak tekinthető)
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kollégák – talán egzisztenciális okokból – nemcsak iskolánkat, de nem egy
esetben a tanári pályát is elhagyva keresik (kénytelenek keresni?) boldogulásukat. Sajnálatos, hogy e területen sem vezetői tevékenységem, sem a nevelőtestület kohéziós ereje nem bizonyultak elégségesnek.
Anyagi feltételeink, lehetőségeink
Közismertek iskolánk mostoha tárgyi feltételei: a Budapesti Műszaki Főiskolával közösen használt főépület, a helyszűke miatt a Szőlő utcai épületbe
„száműzött” két osztályunk helyzete, helyiségeink, tárgyi eszközeink, taneszközeink elhasználódott állapota, hiánya. E problémák generális megoldása önmagában az éves iskolai költségvetéstől nem, illetve – hiszen fejlesztési, felújítási, karbantartási forrásaink minimálisak – alig remélhető. A költségvetésben
ugyanis hozzávetőlegesen 55-57%-nyi hányadot foglal el a (bruttó) személyi
juttatások köre, s további 24-25%-ot az előzőhöz kapcsolódó járulékok tömege.
A fennmaradó – úgynevezett dologi – kiadásokra így mindösszesen 18-21%,
azaz húszmillió forint körüli összeg jut, javarészben kötött, üzemeltetési kiadásokra; így akár az igazgató, akár a gazdasági vezető, akár a nevelőtestület erősen korlátozott mozgástérrel rendelkezik.
Az elmúlt években azonban – szerencsére – más lehetőségek is nyíltak előttünk: az iskolák minimális felszereltségére vonatkozó előírások teljesítését elkülönített önkormányzati források, normatív támogatások, pályázatok segítik,
miként hozzájárulások nyerhetők a tanórán kívüli, szabadidős, tábori programok lebonyolításához is. Annak ellenére tehát, hogy némi felkészültséget, körültekintést és – nem utolsósorban – időt igényel a pályázatok kiírásának nyomon követése, a beadványok elkészítése, a jövőben fokozottan élnünk kell ezzel az eszközzel.
Az Árpád Gimnázium a 2000-es költségvetési évtől gazdálkodási feladatait
mint önállóan gazdálkodó intézmény látja el. Mivel a gazdasági önállóság joga
és felelőssége január 1-jétől illeti meg az intézményt, e feladatok ellátásához
létszámbővítésre (a gazdasági ügyintéző mellett gazdasági vezető alkalmazása)
és a működéshez szükséges eszközök (irodabútorok, számítógépek, szoftverek
stb.) biztosítására volt szükség. Az előző évben még részlegesen önálló státuszú iskola számára több hónapig tartott az átmenet, a tanulás folyamata, s ma
már talán elmondhatom, a gazdálkodás területén minden tekintetben érvényre
jutnak az önállóság jegyei. Az említett változások az iskola minden alkalmazottja, tanulója (s talán a szülők) számára is új helyzetet jelentettek; remények
és aggodalmak keveredtek, miközben meg kellett oldanunk a harmonikus, zök-
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kenőmentes mindennapi működést. Az önálló gazdálkodás lehetősége egyben a
saját – és így fejlesztési célokra (is) felhasználható – bevételek növelésének
esélye; remélem, tapasztalatokban gyarapodva mind jobban élünk vele a jövőben.
Rövid számvetés az elmúlt öt évben teljesítettekről, a jövő feladatairól
A hivatalban lévő igazgatónak szakmai, vezetői és morális kötelessége,
hogy röviden számot vessen azzal, mi bizonyult reálisnak, mi valósult meg
mindabból, ami a közelmúltban célként, tervként, konkrét tennivalóként az
iskola feladatául jutott; s tömören számba kell vegye, mi az, amit a közeljövőben kell megoldanunk.
Jóleső érzés hallani, ha addig idegen emberek dicsérően szólnak árpádos diákok teljesítményéről, magatartásáról, s elszomorító, ha fegyelmezetlen, kulturálatlan viselkedéssel, gondatlansággal, közömbösséggel találkozunk tanulóink
körében. Mindez növeli a – becsületre, emberségre – nevelés súlyát. Tisztesség
nélkül ugyanis elromlik a tudás, a tudomány, a világ ismerete. Tanítványainkban tehát (továbbra is) azt kell erősítenünk, a felismerések, élmények, tapasztalatok, megtanultak nem azért vannak, hogy általuk különbnek vélhessük magunkat, hanem hogy még jobban hasznára válhassunk közösségeinknek. Erre
kapjuk az élményt, a tapasztalást, ez a célja és értelme a titkok és tudomány
ismeretének.
Az 1996–98-as időszakban különös jelentősége volt az iskolai pedagógiai
program megalkotásának. Ebben a munkában – a munkaközösség-vezetők irányításával – szinte az egész nevelőtestület részt vett, annak ellenére, hogy a
tantervkészítés speciális ismereteivel nem vagy csak nagyon hiányosan rendelkeztünk, továbbá el kellett látnunk mindennapi teendőinket. Azt, hogy ezt a
munkát sikeresen végeztük el, igazolja pedagógiai programunk dicsérő szakértői bírálata, a fenntartó jóváhagyása, ám főként gyakorlati alkalmazhatósága,
eredményessége; nemkülönben az a tény, hogy – a kerettantervek kiadása által
is – szükségessé lett módosítása viszonylag könnyen és iskolánk erősségeit,
értékeit tovább őrizve volt 2001 tavaszán végrehajtható. A jelenleg – a 10. évfolyamunkig – bevezetett, alkalmazott tanterveink erényének tartom, hogy az
utolsó két gimnáziumi évben valamennyi tanulónk számára biztosítják – fakultáció keretein belül – nemcsak az érettségi vizsgára, de a felvételire való felkészülés lehetőségét is. Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata e tekintetben pedagógiai programunk bevezetése során annak folyamatos értékelése,
szükség szerinti korrigálása, minőségének biztosítása és javítása.
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Befejeződött gimnáziumunk szerkezetváltása. A hozzájuk fűzött reményeket beváltva dolgoznak hat évfolyamos osztályaink, s továbbra is működtetünk
egy négy évfolyamos osztályt. Öröm számomra, hogy amellett, hogy helyi tanterveink által is megerősödött képzési profilunk, felmerült a humán, társadalomtudományi jellegű osztály, csoport programja kidolgozásának, indításának
gondolata. Ez a jövő nehéz, de a gimnázium fejlődését elősegítő feladata lesz.
Talán a tanulói, szülői igények, talán elszántságunk hiánya okán – egy számítástechnikai jellegű képzéstől eltekintve – jelenleg nincsenek iskolánkban
szakképesítést adó – akár gazdasági társaságok, intézmények által szponzorált,
akár önköltséges – szaktanfolyamok (közgazdasági, pénzügyi, társadalombiztosítási, gépjármű-vezetői stb.). Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben – hiszen
az egyetemi felvételi vizsgák egyik tantárgya is lehet – megnőtt a közgazdaságtan iránti érdeklődés, e kérdést napirenden kell tartanunk a jövőben is: 2001
őszén egykori árpádosok vezetésével indul az első ilyen tanfolyam.
Az iskolai hagyományok köre, a szabadidős tevékenységek kínálata – több
tanári és diákkezdeményezésnek köszönhetően – úgy gyarapodott, hogy ezzel
együtt tovább élnek régebbi múltra visszatekintő tevékenységeink. Sok-sok
pozitívum mellett ezen a területen fájdalmas veszteségnek érzem, hogy az
utóbbi időben nem került sor „pedagógiai tanácskozásra”, pedig ezek az öntevékeny nevelőtestületi alkalmak a tájékozódás, a nevelési koncepciók ütköztetésének, a problémák megbeszélésének színterei voltak.
Megvalósult iskolánk gazdasági önállósága. Az első, átmeneti évben inkább
e változás terheit, felelősségét éreztük. Terveim és reményeim szerint azonban
a jövőben ez az eszköz is mindjobban közös céljaink elérését szolgálja.
Szinte bizonyos, hogy az elkövetkező években megoldódnak a Budapesti
Műszaki Főiskolával közös épülethasználatból fakadó gondjaink; nevezetesen
– tudomásom szerint – elhárultak a jogi, a vagyonértékelési és finanszírozási
akadályok a főiskola elköltözése elől. Az azonban jelenleg még felmérhetetlen,
mennyi idő alatt, milyen hosszú átmenettel, milyen forrásokra építve vehetjük
újra birtokba a teljes épületet.
Mi, az iskola jelenlegi tanárai, bár bizonyára elfogultan, úgy gondoljuk, az
Árpád sokat adott és ad ma is tanítványainak. A gimnázium tehetséges diákjai
nemcsak tanulmányi éveik alatt járultak, járulnak hozzá az iskola eredményességéhez, hanem – 100 év távlatából állíthatjuk – későbbi életpályájukkal, sikereikkel is. A szinte végeláthatatlan sorból engedtessék meg most csupán egyetlen egykori árpádos, Sinkovits Imre nevének említése, aki a gimnáziumhoz
élete végéig tartó ragaszkodásával bizonyította – örökül hagyott – mondata
igazát: A hűség kötelez!
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Az elmúlt, közel 100 év teremtette értékekre, hagyományokra gondolva,
biztos vagyok benne, elmondhatjuk: van mire építenünk, van mit megtartanunk, és van miért küzdenünk; s kívánom, mindannyiunknak legyen ehhez hitünk, akaratunk és erőnk.

Gyimesi Róbert
igazgató

Gyimesi Róbert
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99. Centenáriumi rendezvényeink
Az Árpád Gimnázium alapításának 100. évfordulóját méltó módon megünnepelni nem csak a „mai” árpádosok – tanárok és diákok – szívügye. Már az
előkészületekből is kiveszik a részüket, és a majdani rendezvényeken is aktív
szerepet vállalnak az iskola „öreg” diákjai, tanárai. A teljes Árpád Család öszszefogásával alakul a jubileumi év.
A hagyomány kötelez: a méltóságteljes 25 éves ünnepély és a 75. évforduló
többnapos rendezvénysorozata eleve magasra tette a mércét. Ráadásul pótolnivalónk is van: az 50-es években elfeledett-elhallgatott fél évszázados ünnep…
A centenáriumi év – már megvalósult és még csak tervezett – ünnepi rendezvényeiről a gimnázium igazgatóhelyettese, Mikusi Imréné számol be:
„Az ünnepi tanévet több rendezvénnyel szeretnénk emlékezetessé tenni,
mind a jelenlegi, mind a régebben végzett diákjaink számára.
A tanévnyitó ünnepélyt az amfiteátrumban tartottuk, ahol az irodalmi színpad tagjain kívül Götz Anna – árpádos öregdiák, a Nemzeti Színház művésze –
szavalt, ünnepi beszédet mondott Tarlós István polgármester – szintén árpádos
öregdiák – és Gyürk András országgyűlési képviselő.
Október 10-én olimpikonokat láttunk vendégül baráti beszélgetésre, mely
után a sportolók az iskolaválogatottal focimeccset játszottak.
Vendégeink voltak: Szabó Bence (árpádos öregdiák), Martinek János, Fábián László, Zala György, Guczoghy György olimpikonok és Gulyás László
sportriporter.
Emlékfát ültettünk az iskola elé november 13-án, kihasználva, hogy a parkot most hozatja rendbe az önkormányzat. A tövéhez egy emléktáblát is el fogunk helyezni, remélhetően még novemberben.
A következő programsorozatunk a tavaszi iskolanapokon, március 5–15.
között lesz.
Március 5-én az immár hagyományos Árpád Öregdiák Találkozón szeretnénk megnyitni az iskolatörténeti kiállítást, valamint tanulóink, tanáraink,
öregdiákjaink művészi alkotásainak kiállítását.
Az iskolanapokon rendezzük meg többek között a Bajza-Könözsyszavalóversenyt, ekkor mutatják be elsőseink színdarabjaikat, és ekkorra tervezzük az Árpád fejedelem nevét viselő iskolák műveltségi vetélkedőjét.
Természetesen nem maradnak el a hagyományos programok sem, a matematika háziverseny döntő fordulója, magyar irodalmi pályázatok értékelése,
tantárgyi vetélkedők stb.
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Március 14-én délután a Madách Színházban tartjuk az iskolai ünnepélyt,
amelyen az irodalmi színpad jelenlegi tagjai az elmúlt 25 év színjátszóival közösen adnak ünnepi műsort.
Május 25-én szombaton az iskola udvarán és az amfiteátrumban családi
majálist rendezünk, délelőtt játékos sportversenyekkel, délután, illetve este a
szülők, tanárok és régi diákok részére szórakoztató műsorral, zenével, tánccal,
baráti találkozóval.
A tanévet június közepén gálaműsorral zárjuk, melyet a régi diákjaink adnak. Várható helyszíne a Vígszínház lesz.
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100. Hogy mi lesz ebből…?
A közönség újra elfoglalta helyét a nézőtéren.
Illusztris vendégek töltötték meg a páholyokat és a földszinti sorokat egyaránt. Országos hírű személyiségek, az Árpád Gimnázium élő legendái, valamint
az iskola „házi nagyságai” és sok-sok büszke öregdiák várta a folytatást. Újra
egybegyűlt az árpádosok Nagy Családja.
Tudósok, egyetemi tanárok és akadémikusok, akik az Árpádban csodálkoztak rá először a tudomány csodáira. Művészek, Kossuth- és egyéb díjasok,
akiknek bimbózó tehetsége e gimnázium falai között szökkent szárba. Sportolók, olimpiai, világ-, Európa- és ki tudja még hányféle bajnokok, akik árpádos
színekben kezdték szórni a gólokat, úszni és futni a jobbnál jobb időket. Közéleti személyiségek, akik az iskolarádiótól és a diáklaptól jutottak az országos
ismertségig. Politikusok, miniszterek, polgármesterek, képviselők, akik magas
állami hivataluk felé az első lépéseket az Árpádban tették. Sikeres üzletemberek, akik árpádos álmaikat megvalósítva érték el sikereiket. És „egyszerű
árpádos öregdiákok” sokasága, akik az Árpád Gimnáziumban szerzett szellemi
és erkölcsi alapokra építve váltak becsületes, hivatását szerető munkásemberré,
értelmiségivé, gyerekeit nevelő családanyává.
Itt voltak a tanárok is, akik egyenként és együtt próbáltak tenni – tanítani és
nevelni – azért, hogy diákjaik egyszer azzá lehessenek, akivé váltak. Mindig is
büszkék voltak tanítványaikra, de ma különösen. Mindig is hálásak voltak a
tanítványok, de ma különösen.
A szünet önfeledt múltidézéssel telt. Volt mire és volt kire emlékezni. Régi
diákcsínyeket idéztek fel, félelmetes feleltetések emlékei szépültek meg, sírig
tartónak ígért szerelmek képei fakasztották mosolyra az öregdiákokat. Legendás tanárok szellemiségét idézték meg, gesztusaik, szavajárásuk, egy-egy nagy
mondásuk elevenen élt az emlékezetekben évtizedek múltával is.
Az első felvonás pazarul sikerült: az öregdiákok kitettek magukért. Emlékeket idéztek, szavaltak, zenéltek. Előadásuk által megelevenedett a múlt.
A nézőtér lassan elcsendesedett, mindenki lélegzet-visszafojtva várta a következő felvonást. Most a ma diákjain volt a sor. Folytatódott az előadás:
A 100 ÉVES ÁRPÁD GIMNÁZIUM
JUBILEUMI EMLÉKMŰSORA
Hogy mi lesz ebből…?
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Hogy mi lesz ebből…?
A közönség újra elfoglalta helyét a nézőtéren.
Illusztris vendégek töltötték meg az égi páholyokat. Országos hírű személyiségek és az iskola „házi nagyságai” – az Árpád Gimnázium örök legendái, és
sok-sok büszke öregdiák várta a folytatást. Újra egybegyűlt az árpádosok Nagy
Mennybéli Családja.
A Tudósok Klubjának korelnöke stílusosan régész: az 1912-ben végzett Alföldi András akadémikus, régész-történész-numizmata egyetemi tanár. A tagok
között Kossuth-díjasok, akadémikusok egész sorát találjuk Simonyi Sándor
fizikustól Peschka Vilmos jogászprofesszorig.
A Kossuth-díjas művészek társaságában Komor Vilmos karnagy és Marton
Endre rendező mellett van immár Sinkovits Imre nemzettanító színművészünk,
is és ma már az égi műsorokat konferálja Peterdi Pali bácsi is.
Az egykori nagy sportemberek, a már gimnazistaként olimpikon úszó
Kánássy Gyula, a valaha élt legsokoldalúbb sportolók egyike, dr. Kehrling Béla
büszkén tekintenek le olimpiai bajnok utódaikra.
Az egykorvolt sikeres üzletemberek, és az „egyszerű árpádos öregdiákok”
sokasága mind „árpádos álmaikat” megvalósítva érték el sikereiket. Ahogy
Mocsári Márton 1902-ben I. c osztályos tanuló. Ők mind az Árpád Gimnáziumban szerzett szellemi és erkölcsi alapokra építve váltak becsületes, hivatásukat szerető munkásemberekké, értelmiségiekké, gyerekeiket nevelő családanyákká. És adták tovább az árpádos értékeket ma is élő utódaiknak.
Itt vannak az egykori tanárok is. Tíz hajdani igazgató dr. Morvay Győzőtől
Fülöp Zoltánig, az első 70 év vezetői. 100 év tanárai, akik mindig büszkék voltak tanítványaikra, és akikre mindig hálásan gondolnak a tanítványok.
A szünet az első felvonásban átélt élmények felidézésével telt: az első,
„egyosztályos” év, a Zsigmond utcai bérházban töltött évek, az új épület varázsa, két világháború borzalmai, a lakatosipari évek – volt miről beszélni…
Az első felvonás pazarul sikerült: az öregdiákok és tanáraik kitettek magukért.
A nézőtér lassan elcsendesedett, mindenki lélegzet-visszafojtva vár. Most a
ma diákjain és tanárain a sor. Folytatódik az előadás:
AZ ÁRPÁD GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE
Hogy mi lesz ebből…?
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100 év tanárai
Az Árpád Gimnázium igazgatói 1902–2001

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NÉV
IGAZGATÓSÁG IDEJE
dr. Morvay Győző
1902–1926
dr. Vasadi Balogh György
1926. ápr.–1927. febr.
megbízott igazgató
Rácz Jenő
1927. febr.–1927. szept.
megbízott igazgató
1927–1942
Gáldy Béla
(az 1941/42. tanévben
betegállományban)
dr. Bíró Lajos Pál
1941–1942
megbízott igazgató
Kékesy János
1942–1947
Udvarhelyi Ágoston
1947–1950
dr.Vörös István
1950–1952
Éber Imre
1952–1956
árpádos öregdiák
Fülöp Zoltán
1956–1971
Tiszavölgyi István
1971–1986
dr. Száva Gézáné
1986–1996
Gyimesi Róbert
1996 –
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Az Árpád Gimnázium tanárai 1902–2001
1. Abád József
2. Abaffy Károly
3. Ackermann János
4. dr. Ackermann Kálmán
5. Adler Ágnes
6. dr. Adler Éliás
7. Adorján Jenőné
8. dr. Ágner Lajos
9. dr. Ajtai Kálmán
10. Alberti Gábor
11. Albrich János
12. Almási Balázs
13. Almássy Marianna
14. dr. Alszeghy Zsolt
15. Altenburger János
16. Antal János
17. Aradiné Lévay
Gyöngyi
18. Arany Kovács István
19. Árvay Ede
20. Aujeszky Lászlóné
21. Baciu János
22. Badics Béla
23. Bagi Krisztina
24. Baitz Károly
25. Bajusz Károly
26. Bajza Károly
27. Bajzáth Gabriella
28. dr. Balázs Endre
29. dr. Balázs István
30. Bálint Antal
31. Balog Tamásné
32. dr. Balogh György
33. Balogh Imre
34. Balzsay András
35. Bánátiné Tóth Ágnes
36. dr. Bánkuti Imre
37. dr. Bányai József
38. Bányai Lajos
39. Bányai Petra
40. dr. Barabás Ferenc
41. Barber Imre

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Barcsai Sándor
Barkász Lajos
Barna Béla
Bars László
Bartha Ilona
Barthos Indár
Bátfay Zsigmond
dr. Bátori Béla
Battyán Katalin
Beck Károly
Bede István
Békési Antal
Békési Jánosné
Belinszky Klára
Benedek Károlyné
dr. Benke János
dr. Benke Jánosné
Benkő József
dr. Benoschofsky
Imre
dr. Bentsik György
Benyovszkyné Baumann Emese
dr. Berczeli István
dr. Berend Mihály
dr. Beresztóczy
György
dr. Berg Pál
Bergmann Hans
Joachim
Berkes Emil
Berkes József
Bernátné dr. Lajos
Ildikó
Bertha Irma
Besnyőné Titter
Beáta
Biczó Károly
dr. Bihari János
Biró Lajos
dr. Bíró Lajos Pál
Bíró Zsolt

78. dr. Bödey József
79. dr. Bodhaneczky
Imre
80. Bódi Endre
81. Bodroghelyi Csaba
82. Bognár Endre
83. Bogoevics György
84. dr. Bogyay Attila
85. Boksai János
86. Bolemányi Károly
87. Bolgár Ferenc
88. dr. Bolla József
89. Borbély Andor
90. Boreczky László
91. Boromissza Sándorné
92. Boros Ferenc
93. Botta István
94. dr. Budaméry Béla
95. Buday Gyula
96. Bulyovszky Gyula
97. Buncsák Piroska
98. Burda Melinda
99. Busák Béla
100. Bussay Tivadar
101. dr. Buzás Lászlóné
102. Csaba György
103. Csallóközi Jenő
104. Császár Ernő
105. dr. Császár Mihály
106. Csécs Barnabás
107. Csehi Veronika
108. Cséke Csaba
109. Cseke Istvánné
110. Cser Gusztáv
111. Csernay József
112. Csernus Imre
113. Csernus Magdolna
114. Csík Zoltán
115. Csikós Éva
116. Csinádi István
117. Csincsa Ferenc
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118. Csizmazia Anikó
119. Csizmazia Tamás
120. Csobai István
121. Csobaji Csabáné
122. Csömöri István
123. Csonka Árpád
124. Csopják Attila
125. Csorba László
126. Csorbáné Tóth Irén
127. Csortos Csaba
128. Csutorás Csaba
129. Csutorás Csabáné
130. Czeczey Zoltán
131. Czifrik Balázs
132. Czikmántori Ottó
133. Czinki József
134. D’Albini Endre
135. Damián István
136. Danczer Béla
137. Dániel Endréné
138. Danielisz Sándor
139. Dánosné dr. Juhász
Gabriella
140. Debreceni Árpádné
141. Debreczeni Tivadar
142. Demcsákné dr. Ódor
Zsuzsanna
143. Dériné Lehmann
Krisztina
144. Derzsy Géza
145. Divéki Tivadar
146. dr. Dobosy Tibor
147. Dobra Gyuláné
148. ifj. Domahidy László
149. dr. Dominik Gyula
150. dr. Dömötör Gábor
151. Dragon Zoltán
152. Drucker Péter
153. Duschek Károly
154. Éber Imre
155. dr. Edelstein Bertalan
156. Erdős Ákos
157. Égerházi László
158. Egressy Zoltánné

159. Eksenázy Licco
160. Ember István
161. dr. Endrei Gerzson
162. Endrényi Gábor
163. Endrőczy László
164. Enyedi Anikó
165. Eörsi István
166. Erdész Ernő
167. Erdődi Györgyi
168. Erdős Ferenc
169. Esztergomi Ferenc
170. Etédi Márta
171. Fabók Adrienn
172. Facsar Sándor
173. Facsar Sándorné
174. Fáj Árpád
175. Fallenbühl Tivadar
176. dr. Farkas Jánosné
177. P. Farkas László
178. Farkas Márta
179. Farkasné Bőcs Judit
180. Fazakasné Mayer
Erzsébet
181. dr. Fejes Tóth László
182. Feketéné Kovács
Anikó
183. Felhősi Istvánné
184. Fenyvesi Péter
185. Filippinyi Eszter
186. Florek Ferenc
187. Fludorovics Zsigmond
188. Fodor Judit Pálma
189. Földes Zoltánné
190. Fonyódi Jenő
191. Fonyódi Jenőné
192. Frank Éva
193. Frank Ferenc
194. Fridl Frigyes
195. dr. Fridli Sándor
196. Fridliné dr. Lajos
Ildikó
197. Fügedi Péter
198. Fülöp Zoltán
199. Futó András

200. Gajda (Gáldy) Béla
201. Gajdács András
202. dr. Gajtkó István
203. Galambosné Faragó
Mária
204. Gáldi Gábor
205. Gartner István
206. Gazdag Lajos
207. Gécs Pál
208. Géczi László
209. Gergely Jánosné
210. Gergely Nóra
211. dr. Gerőcsné Czinege Mária
212. Goldberger György
213. dr. Goldziher Károly
214. Golub Alexandra
215. Gombár Vince
216. Gombár Vincéné
217. Gombos József
218. Gombos Sándor
219. ifj. Gombos Sándor
220. Grajfel (Gáti) Béla
221. Gremsperger József
222. Gróf Imre
223. Gubics József
224. Gyanó Éva
225. Gyimesi Róbert
226. Gyimesi Zoltán
227. dr. Gyimessy János
228. György András
229. Háda Lajos
230. Hajdú Gábor
231. Hajdu Gyula
232. id. Hajdu Gyula
233. Hajdu Mihály
234. dr. Hajdú Péterné
235. Hajós Istvánné
236. Halász Klára
237. Hamvas Ferencné
238. Handlos Gyula
239. Hardy Zsigmond
240. Harsányi Lajos
241. Hartmann
(Keményfy) János

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Mellékletek

529

242. Hasitz Nóra
243. Hegedűs Lajos
244. Hegedűs Péter
245. dr. Hepp Ferenc
246. Hera Gábor
247. Hernádi János
248. Hidvégi Nóra
249. Hidvégi Réka
250. dr. Hofbauer Róbert
251. dr. Holztrager
Frigyes
252. dr. Honti János
253. Horváth Anikó
254. Horváth Enikő
255. Horváth Gizella
256. Horváth István
257. Horváth János
258. P. Horváth József
259. Horváth Lajos
260. Horváth László
261. Horváth Melinda
262. Horváth Mihály
263. Horvay Katalin
264. Huber Árpád
265. Ignácz (Iglói) Mihály
266. dr. Illyés Antal
267. Incze Lajos
268. Istvánfy Klára
269. Iván Gabriella
270. Jablonkay Pál
271. Jaeger (Járay) Imre
272. Jakab József
273. Jakobszenné Szentmihályi Rózsa
274. Jancsi László
275. Jancsó József
276. Jankovich Lászlóné
277. Jankovics János
278. Jávor Márta
279. dr. Jelitai József
280. Jobbágy Emma
281. Józan Miklós
282. Juhász József
283. Juhász Péterné
284. Kaiser József

285. Kákonyi László
286. dr. Kákonyi Zoltán
287. Kalocsai Mária
288. Kalocsi Rózsa
289. Kámán József
290. Kántor Péter
291. dr. Karádi Győző
292. Karádi Frigyes
Károly
293. Karádi Károly
294. Karádi László
295. Karádi Magdolna
296. Kardon Antónia
297. Karig Zsuzsanna
298. Károly Zoltán
299. Karpinetz Heremiás
300. Kássa Gábor
301. Kecskeméti Sándorné
302. Kecskóczi Ödön
303. Kékesy János
304. dr. Kéky Lajos
305. Kelemen Endréné
306. dr. Kemény Csaba
307. dr. Kemény Csabáné
308. Kenyeres János
309. Kerékgyártó Árpád
310. Kereki Gábor
311. Kertész Ármin
312. Kertész Dezső
313. dr. Kéry Józsefné
314. Keselya Fedorné
315. Kigyós Erzsébet
316. Kimnach Ödön
317. dr. Kincses Endre
318. Kiskalmár Éva
319. Kiskun Ernő
320. Kismarci Nóra
321. Kis Róbert
322. dr. Kiss Arnold
323. dr. Kiss Ernő
324. Kiss Gabriella
325. Kiss Istvánné
326. Kiss Jenő
327. Kiss Ottó

328. Kiss Virág
329. Kissné Révfalvi
Andrea
330. Klein Sámuel
331. Klein Sándor
332. Kmetykó János
333. Kocsis József
334. Koczkás Kálmánné
335. dr. Kohányi Zoltán
336. dr. Kökény Ferenc
337. Koller Gusztáv
338. Kolonits Klára
339. Kolumbán György
340. Kolunbán Gábor
341. Koncz Levente
342. Konda László
343. dr. Könözsy Lajos
344. Kontra Aladár
345. dr. Koris Kálmán
346. dr. Körmöczi László
347. Körösmezei Sarolta
348. Kovács Attila
349. Kovács Emil
350. Kovács Gerzson
351. Kovács Ilona
352. Kovács János
353. Kovács Judit
354. Kovács László
355. Kovács Mária
356. Kovács Október
357. Kovács Zoltán
358. Kovácsné Fekete
Andrea
359. Kovácsné Kapcsos
Anna
360. Kovácsné Keszléri
Erzsébet
361. Kováts Gyula
362. Kövessi Zsolt
363. Kővölgyi Szilvia
364. Kozma Péter
365. Krajcsovics Márton
366. dr. Krausz Tamásné
367. Kuncze Géza
368. dr. Kunszeri Gyula
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369. Kuthy Erika
370. Kvassay Mária
371. Lakos Gábor
372. dr. Latkóczi Mihály
373. Láng Ernő
374. Láng Gyula
375. Langó Jánosné
376. Latkóczy Mihály
377. Lavicza Imréné
378. dr. Lehel Csabáné
379. Lehr András
380. Lencz Ferenc
381. Lengyel Anna
382. Lengyel Attila
383. Lengyel Katalin
384. Lévay Zsolt
385. Lienhardt Krisztina
386. dr. Ling Lajosné
387. Lini János
388. Liska Endre
389. Litván György
390. Litván Péter
391. Lőrincz László
392. Lőrincz Mária
393. Losonczy Lajos
394. Lukács Józsefné
395. Lukács Magda
396. dr. Lukinich Imre
397. Lutter Tibor
398. Maár Tihamér
399. Maár Tihamérné
400. Madaras Lénárdné
401. Magyar Kálmán
402. Major Andor
403. Major Júlia
404. Majorné Kesztler
Erika
405. dr. Majoros János
406. Makainé Kováts
Judit
407. Makoldy Viktor
408. dr. Maksay László
409. Malatinszky András
410. Malek Éva
411. Marjanek József

412. Marks Lipót
413. Marosvölgyi Jánosné
414. Marót Gyula
415. dr. Marót Kátoly
416. Martin Gyula
417. Masznyik Zoltán
418. dr. Máté Lajos
419. Mátrai Vilmos
420. Mayer Tibor
421. Medveczky Imre
422. Melles Emil
423. Merényi György
424. Mészáros Béláné
425. Mészáros Ferenc
426. Meszlényiné Róka
Ágnes
427. dr. Mezei István
428. Mihalovics Mária
429. Mihalovits Sándor
430. Mihályi József
431. Miketáné dr. Fenyvesi Györgyi
432. Mikler Sámuel
433. Mikusi Imre
434. Mikusi Imréné
435. Miltényi György
436. Mockovcsák István
437. Módis László
438. Mohos Margit
439. Mohr Henrik
440. Molnár Benjámin
441. Molnár Katalin
442. Molnár László
443. Molnár Mihály
444. Molnár Zoltán
445. Molnárné Vámos
Katalin
446. Móra János
447. Morvai István
448. dr. Morvay Győző
449. Muncz Frigyes
450. dr. Munkácsy
Kálmán
451. Nádas János István

452. dr. Nádori László
453. Nádújfalvy József
454. dr. Nagy Sándor
455. Nagy Attila
456. dr. Nagy Dénes
457. Nagy Emese
458. Nagy Ferenc
459. dr. Nagy Ferenc
460. Nagy Györgyné
461. Nagy Gyula
462. Nagy János
463. Nagy Károly
464. Nagy László
465. Nagy Pál
466. Nedelkovics Vazul
467. Nemeskéri Veronika
468. Nemesné Szépfalvi
Ágnes
469. Németi János
470. Neszmélyi Emil
471. Neumer József
472. Novák Kálmán
473. Oláh Gyula
474. dr. Olgyai Bertalan
475. Ongrádi József
476. Orbók Aladár
477. Orosz Erzsébet
478. Oszkó Szilvia
479. Osztrogonacz Ferenc
480. Otta Endréné
481. Óvári Miklósné
482. Pádár Klára
483. dr. Pais Dezső
484. Pajkossy Mária
485. dr. Palágyi Menyhért
486. Páldi János
487. Pálla Jenő
488. Pankotai István
489. dr. Pap Illés
490. Pap Katalin
491. Pápai Éva
492. Pápai Melinda
493. Papp Ferenc
494. Para Endre
495. dr. Párdányi Emil
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496. Pastinszky János
497. Pataky Katalin
498. Patz Jenő
499. Pázmán József
500. dr. Peller József
501. dr. Per Lajos
502. dr. Perczel Sándor
503. dr. Persányi Miklós
504. Petricskó Miklós
505. dr. Pfisterer Miklós
506. dr. Pinkert Ede
507. Pogány Géza
508. dr. Polcsán Mihály
509. Polgár Andor
510. dr. Polgár Gy. Ödön
511. Pongrácz József
512. Pongrácz Zsolt
513. Porjesz András
514. dr. Poszvék Lajos
515. Rabb Viktor
516. Racskó János
517. dr. Rácz Elemér
518. Rácz Jenő
519. Rácz Mihályné
520. Radich Gyula
521. Radich Jolán
522. Radics Éva
523. dr. Radics Jenőné
524. dr. Radó János
525. Ragasits Gábor
526. dr. Raisz Aladár
527. dr. Rausch Géza
528. Rédei Ernőné
529. dr. Rédei Kornél
530. Redő Júlia
531. Reichmann Győző
532. Reif Pál
533. Reimann István
534. Rékai Miklósné
535. dr. Reményi Lajos
536. Réthy Dezső
537. dr. Révész Mártonné
538. dr. Rieger Imre
539. dr. Riesz Frigyes
540. dr. Rigó István

541. ifj. Rimár Jenő
542. Rónyai (Szlávik)Tünde
543. Russay Péter
544. dr. Ruttkay Miklós
545. Sajó Sándor
546. Salamon Károly
547. Salca János
548. Sándorné Anschau
Csilla
549. Sárközy Elemér
550. Sarlósné Bánhegyi
Lídia
551. Schanda Györgyné
552. Schultz Ernő
553. Schuster Alfréd
Károly
554. dr. Schuszter Ferenc
555. Schuszter Róbert
556. Sebestyén László
557. Segmüller József
558. dr. Senkár Lajos
559. Seprődi Márton
560. Seregdy Andrea
561. Serényi Emma
562. Serfőző Anikó
563. Simon S. Miklós
564. Sinkó Pál
565. Sipos Gábor
566. dr. Sípos István
567. Siposs Mihály
568. Sirkó Imre
569. Skripeczky Bertalan
570. Somlói József
571. Somogyi Imre
572. dr. Somogyi István
573. Somogyvári
(Schlachta) Ferenc
574. Soós Júlia
575. Sós Sándor
576. Spollár Józsefné
577. Stauer András
578. Stefkó Gizella
579. Stovicsek Gusztáv
580. Strada Ferenc

581. Sulatsik Zoltán
582. Sümegh László
583. Susan M. Gelder
584. Sviszt Katalin
585. Szabados Károly
586. dr Szabó Edit
587. Szabó Ferenc
588. dr. Szabó Géza
589. Szabó Gizella
590. Szabó István
591. Szabó Judit
592. Szabó László
593. Szabó Zoltán
594. dr. Szabolcsi Miklós
595. Szabóné Kocsis
Ágnes
596. Szakolcai Ildikó
597. Szalai F. Ágnes
598. Szalkári Vilmos
599. Szalkay Alfonz
600. Szalmai János
601. Számadó László
602. dr. Szántó Jenő
603. dr. Száraz Péter
604. Szász Pálné
605. Szászvári Irén
606. Szatmári Emőke
607. Szatmári Imre
608. dr. Száva Géza
609. dr. Száva Gézáné
610. Szegedi István
611. Székely György
612. Székely Sándor
613. Szekeres Ágnes
614. Széles Sándor
615. Szelezsán Edit
616. dr. Szemere Samu
617. Szemkő Aladár
618. dr. Szendi Emma
619. Szentes Lajos
620. dr. Szentgyörgyi
László
621. Szentgyörgyi Timea
622. Szepessy István
623. Széplaki Jenőné
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624. Szerető Géza
625. dr. Szétsi Sándor
626. dr. Szidarovszky
János
627. Szigetváry Károly
628. Szijj Zoltán
629. Sziklavári Irén
630. Sziliné Dienes Irén
631. Szirtes Györgyné
632. dr. Sziva József
633. Szluha Vilmos
634. Szőke Imre
635. Szőke Katalin
636. Szolya Ferenc
637. dr. Szombatfalvy
György
638. Szőnyi Alfréd
639. Szőnyi Jenõ
640. Szőnyi László
641. Szövényi Lux Géza
642. Sztojcsevné Fekete
Mária.
643. Szűcs Zsuzsanna
644. Szvetnyik Krisztina
645. Tajtiné Váradi Emőke
646. Takács Andor
647. Takács Jánosné
648. dr. Takács Pál
649. Takács Valéria
650. Tálasi Istvánné
651. Tallár Tamás
652. Tallós Péter
653. Tarajos Zsuzsanna
654. Tarczal Béla
655. dr. Tari Imre
656. Tarnay Marianna
657. Telbisz György
658. Temes Ferenc
659. Theiszler Frigyes
660. Thorday Levente
661. Thuston Niel Richard
662. Thym Adolf
663. dr. Tichy Gyula

664. Till Ottó
665. Timkó Mihály
666. Tirts Tamás
667. Tiszai Tamás
668. Tiszavölgyi István
669. dr. Tölgyessy Ferenc
670. dr. Tolnai István
671. dr. Tompa Béla
672. dr. Törös Béla
673. Tóth Ernő
674. dr. Tóth Gábor
675. Tóth Ibolya
676. Tóth Judit
677. dr. Tóth Pál László
678. Tóthpálné Drubics
Klára
679. Trager József
680. Trebics Jolán
681. Turán Józsefné
682. Turáni Szabolcs
683. Udvarhelyi Ágoston
684. Ugaros Lászlóné
685. Ujlaki Rozália
686. Ujlaky Tibor
687. Ulicsák Béla
688. Urbán Lajos
689. Váczi János
690. Vágó Mária
691. Vaik Dóra
692. Vajda István
693. Vajda János
694. Vajkó Pálné
695. dr. Vajthó László
696. dr. Vallentinyi Aladár
697. dr. Vankó Péter
698. dr. Vanyek Béla
699. Váradi Mariann
700. dr. Várady Béla
701. Varga Gyula
702. Varga István
703. Varga Judit
704. Varga Julianna
705. Vargyas Katalin

706. dr. Vasadi Balogh
György
707. Vass Árpád
708. Vérdeák Ferenc
709. dr. Vértessy Rezső
710. Vészi János
711. Veszprémi Lilla
712. dr. Vidor Pál
713. dr. Világi Gyuláné
714. Vincze Andrásné
715. Virányi József
716. Voksai János
717. dr. Vörös István
718. Vörös József
719. Vujicsics Dusán
720. Wajand Ágnes
721. Walter Vilmos
722. Werenka Ödön
723. Wieser János
724. Willer József
725. Willer Józsefné
726. Witkowicky Károly
727. Wlassich Béla
728. dr. Wojnárovich
Elekné
729. Zachár Emil
730. Zákányi Erika
731. Záray Gyuláné
732. dr. Zayzon Sándor
733. Zékány Gyula
734. Zelenka Klára
735. Zelenka Tibor
736. Zöld József Balázs
737. Zombori Béla
738. Zubriczky Zoltán
739. Zsigovits Gabriella

100 év – 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből

Mellékletek

533

100 év – 35 név: az Árpád Gimnázium öregdiák tanárai
1. Balog Tamásné (diákként: Botzheim Edit)
2. Bartha Ilona
3. Bíró Zsolt
4. Cséke Csaba
5. Csernus Magdolna
6. Csík Zoltán
7. Csikós Éva
8. Csizmazia Anikó
9. Dominik Gyula dr.
10. Éber Imre
11. Felhősi Istvánné/Marosvölgyi Jánosné (Hagyits Katalin)
12. Gécs Pál
13. Gombos Sándor ifj.
14. Hidvégi Réka
15. Karádi Károly
16. Karádi Magdolna
17. Kemény Csaba dr.
18. Kiskalmár Éva
19. Kismarci Nóra (Hidvégi Nóra)
20. Koncz Levente
21. Kovácsné Fekete Andrea
22. Kovácsné Kapcsos Anna
23. Krajcsovits Márton
24. Lengyel Anna
25. Lengyel Attila
26. Lengyel Katalin
27. Lévay Zsolt
28. Malatinszky András
29. Mészáros Katalin (Pap Katalin)
30. Orosz Erzsébet
31. Radics Éva
32. Seprődi Márton
33. Száva Géza dr.
34. Szluha Vilmos
35. Tallár Tamás
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100 év – 100 kép

100 év – 50 név: az iskola országosan (el)ismert tanárai
Az Árpád Gimnázium első száz évének tanári karai nem szűkölködtek a hírességekben. A sok-sok remek tanáregyéniség többsége „csak” házi legendává
vált, „csak” a tanári pályán, az oktató-nevelő munkában alkotott nagyot. Az ő
névsoruk túlontúl hosszú, összeállítása túlságosan is szubjektív feladat lenne,
így erre nem is vállalkozhatunk.
Mások az iskola falain kívül (is) letették névjegyüket. Voltak akik már aktív
árpádos tanárként, tudományos szakterületükön belül, esetleg országosan is
(el)ismert személyiséggé váltak. Bár a többség életútja későbbi szakaszában
szerzett nevet magának, és néhányan alig 1-2 évet töltöttek el iskolánknál, mégis úgy érezzük, fontos megörökíteni nevüket. Egy tucat akadémikus, Kossuthdíjas tudósok, egyetemi tanárok…
Bölcsészettudományi szaktekintélyek:
1. Ágner Lajos dr. orientalista, nyelvész, irodalomtörténész, műfordító
2. Berkes Emil filozófus, kutató szakíró
3. Litván György Akadémiai és Deák Ferenc-díjas történész
4. Lukinich Imre dr. történetíró, egyetemi tanár, az Országos Levéltár és az
Országos Széchényi Könyvtár igazgatója, az MTA tagja
5. Marót Kátoly dr. Kossuth-díjas egyetemi tanár, az MTA tagja
6. Pais Dezső dr. Kossuth-díjas nyelvész, az MTA tagja
7. Schuster Alfréd Károly nyelvész, tankönyvíró
8. Szabolcsi Miklós dr. irodalomtörténész, az MTA tagja, egyetemi tanár
9. Szemere Samu dr. filozófus, író, az MTA tagja
10. Szidarovszky János dr. egyetemi tanár, az MTA tagja
11. Szövényi Lux Géza művészettörténész
12. Tóth Pál László dr. nyelvész
13. Várdai Béla dr. író, esztéta, a Szt István Akadémia tagja
14. Vészi János történész
15. Willer József dr. szakfordító, szótárszerkesztő
Festőművészek:
16. Barkász Lajos
17. Kássa Gábor
18. Mátrai Vilmos
19. Sárközy Elemér
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Irodalmi munkásságával nevet szerzett:
20. Alszeghy Zsolt dr. irodalomtörténész, az MTA tagja
21. Ackermann Kálmán dr. író, lapszerkesztő
22. Ajtai Kálmán dr. író
23. Berend Mihály dr. író, tankönyvíró
24. Bíró Lajos Pál dr. szótárszerkesztő, színháztörténeti szakíró, lapszerkesztő
25. Eörsi István író, dramaturg
26. Goldziher Károly dr. író, műegyetemi tanár
27. Hartmann (Keményfy) János irodalomtörténész, kritikus, az MTA tagja
28. Kéky Lajos dr. irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Kisfaludy Társaság és
az MTA tagja
29. Latkóczi Mihály dr. író
30. Máté Lajos dr. író
31. Morvay Győző dr. irodalomtörténeti szakíró
32. Palágyi Menyhért dr. író, főigazgató
33. Riesz Frigyes dr. író, egyetemi tanár, az MTA tagja
34. Sajó Sándor költő, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja
35. Szentkuthy (Pfisterer) Miklós dr. Kossuth-díjas író, műfordító
36. Vajthó László dr. irodalomtörténész
37. Vasadi Balogh György dr. író, nemzetgyűlési képviselő
38. Vértessy Dezső dr. író
39. Vidor Pál dr. szakíró, lapszerkesztő
Sportszakemberek:
40. Bátori Béla dr. atlétikai szövetségi kapitány
41. Ignácz (Iglói) Mihály atlétikai szövetségi kapitány
42. Kmetykó János a magyar tornaügy átszervezője, szakíró, főiskolai tanár
Természettudományos munkásságáról ismert:
43. Fejes Tóth László dr. Kossuth-díjas matematikus, az MTA tagja, az MTA
Matematikai Kutató Intézetének igazgatója
44. Frank Ferenc meteorológus, szakíró
45. Jelitai József dr. matematikatörténeti kutató, szakíró
46. Vanyek Béla dr. kémiai tudományos kutató, szakkönyvíró
Zeneművészek:
47. Cser Gusztáv zeneszerző, karmester
48. Hajdu Mihály zeneszerző
49. Kimnach Ödön zeneszerző
50. Kunszeri Gyula dr. zeneszerző, szövegíró, író
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100 év diákjai
100 év – 100 név: az iskola országosan (el)ismert öregdiákjai
Az Árpád Gimnázium fennállásának első száz évében sok ezer diák koptatta az Alma Mater padjait. Sok ezer kisdiák lépett be kapuján és sok ezer becsületes, művelt embert bocsátott útjára. Mindannyiunkat összeköti a láthatatlan,
de erős és erőt adó kötelék – az árpádos szelem.
Az árpádos Öregdiákok közül sokakat az a megtiszteltetés ért, hogy nevüket szélesebb körben is megismerhették. Híres emberek? Egy részük biztosan.
Mások „csak” akadémikusok lettek… Közismert személyiségek? Olyanok is
vannak köztük, és még többen akiket „csak” tudományos szakterületükön belül
ismernek, mondjuk mint Kossuth-díjasokat… Vannak akiknek arcát a mindenható televízió tette percek alatt ismertté. Egyesek a színpadon, mások a színfalak mögött alkottak maradandót. Regények, versek, műfordítások, forgatókönyvek, újságcikkek – írások sokasága őrzi az árpádos szerzők szellemét.
Vannak, akik épületeikben, szobraikban, festményeikben, zenei alkotásaikban
élnek tovább, másokat olimpiai, világbajnoki címük emelt a magasba.
Ők mind tudják, mekkora szerepe volt pályájuk alakulásában a jó öreg Árpádnak. Sokan közülük ki is fejezték hálájukat, többen e könyv lapjain is. Most
rajtunk a sor.
Megbecsülésünk, tiszteletünk, elismerésünk kifejezéseként összegyűjtöttük
az „első száz év százas listáját”:
Építészek
1. Borvendég Béla Ybl-díjas
2. Hollay György Ybl-díjas
3. Peschka Alfréd Ybl-díjas
4. Pintér Béla kétszeres Ybl-díjas
Írók
5. Gelléri Andor Endre
6. Kardos István
7. Kiss Péter Imre kritikus
8. Kőháti Zsolt filmtörténész, kritikus, műfordító
9. Merényi (Lengyel) Péter József Attila-díjas író, dramaturg, műfordító
10. Módos Péter író, szerkesztő
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11. Dr. Sárospataky István író, pszihiáter
12. Tellér Gyula szociológus, műfordító
Képzőművészek
13. Márkus Károly szobrász
14. Mészáros Mihály Munkácsy-, Dante- és bécsi Ludwig-díjas szobrász
15. Segesdi György Munkácsy-díjas szobrász, Érdemes és Kiváló Művész
16. Szabados Árpád Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész
17. Szervátius István szobrász
18. Vígh Tamás Munkácsy-, Kossuth-díjas szobrász, Érdemes és Kiváló Műv.
Politikusok
19. Dr. Garamvölgyi Károly oktatási miniszer-helyettes
20. Manninger Jenő a KHVM politikai államtitkára
21. Siklós Csaba közlekedési miniszter
22. Tarlós István a III. kerület polgármestere
23. Dr. Várkonyi Péter külügyminiszter
Sportolók
24. Fábián László olimpiai bajnok kajakozó
25. Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízipólózó
26. Kánásy Gyula Európa-bajnok vízipólózó
27. Dr. Kehrling Béla világbajnok asztaliteniszező
28. Dr. Konrád Ferenc olimpiai bajnok vízipólózó
29. Dr. Konrád János olimpiai bajnok vízipólózó
30. Markovits Kálmán kétszeres olimpiai bajnok vízipólózó
31. Sasics Szvetiszláv világbajnok öttusázó
32. Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó
33. Tarics Sándor olimpiai bajnok vízipólózó
34. Dr. Török Ferenc kétszeres olimpiai bajnok öttusázó
Színház- és filmművészeti szakemberek
35. Bélai István (rajz)filmrendező, forgatókönyvíró, hangmérnök
36. Götz Béla rendező, díszlettervező
37. Korompai Márton rendező
38. Lengyel Anna dramaturg
39. Marton Endre kétszeres Kossuth-díjas rendező
40. Radványi Zoltán rendező
41. Szőnyi G. Sándor rendező, kétszeres Érdemes Művész
42. Wiedermann Károly rendező
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Színművészek
43. Cserháti Katalin
44. Götz Anna
45. Grill Lola szavalóművész
46. Juhász György
47. Kisgyörgy Enikő bábművész
48. Ifj. Kőmíves Sándor Jászai-díjas
49. Mádi Szabó Gábor Kossuth-díjas
50. Mészáros Károly
51. Mihály Mariann
52. Oravecz Edit
53. Reviczky Gábor Jászai-díjas és Ajtay Andor-díjas
54. Sinkovits Imre Kossuth-díjas
55. Sinkó László Kossuth-díjas
Tudósok
56. Alföldi András archeológus, ókortörténész, numizmatikus
57. Bognár Géza kétszeres Kossuth-díjas mérnök
58. Hirt Géza az Országos Egészségügyi Intézet igazgatója
59. Jancsetz Antal az MNB igazgatója
60. Nagy Lajos az aquincumi ásatás vezetője, a Főv.-i Régészeti Int. alapítója
61. Peschka Vilmos jogász, az MTA tagja
62. Simonyi Károly Kossuth-díjas atomfizikus
63. Szakál Pál Kossuth-díjas vegyészmérnök
64. Szécsy Károly Kossuth-díjas mérnök, az MTA tagja
65. Vargyas Lajos Széchenyi-díjas népzenekutató, az MTA tagja
66. Vertse Albert a Madártani Intézet igazgatója
67. Vitéz András az Idegenforgalmi Hivatal igazgatója
68. Persányi Miklós állatkertész, a Főv.-i Állat és Növénykert főigazgatója
Újságírók, rádiós, televíziós személyiségek
69. Ágoston István a Magyar Rádió munkatársa
70. Bognár Mónika a Magyar Rádió munkatársa
71. Bruckner Gábor újságíró
72. Del Medico Imre közíró
73. Kalmár György az MTV műsorvezető-riportere, Rózsa F.-díjas újságíró
74. Kassai B. (Bulla) Károly az MTV főmunkatársa, műsorvezető-szerkesztő
75. Kádasi Csaba az MTV riportere
76. K. Halász Gyula a Magyar Rádió rendezője
77. Kiskalmár Éva az MTV bemondója
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78. Meixner Mihály a Magyar Rádió zenei osztályvezetője
79. Papp Endre az MTV Belpolitikai Főszerkesztősége vezető szerkesztője
80. Peterdi Pál író, újságíró, kritikus, televíziós műsorvezető
81. Szarvas László a TV2 műsorvezetője
82. Szádvári Gabriella az MTV bemondója
83. ifj. Vészi János az MTV műsorvezetője
Zeneművészek
84. Bontovics Kati énekesnő
85. ifj. Csoóri Sándor Liszt Ferenc-díjas zenész
86. Földes Andor zongoraművész
87. Fridl Frigyes az Operaház karmestere
88. Fülöp Attila operaénekes, a Francia Akadémia nagydíjasa
89. Fülöp Zsuzsa operaénekes
90. Horváth Ágota operaénekes
91. Horváth Eszter operaénekes
92. Kertesi Ingrid Liszt Ferenc-díjas operaénekes
93. Komor Vimos Kossuth-díjas karnagy
94. Koncz Tamás az Operaház karmestere
95. Kovács Felícia jazzénekesnő
96. Körmendi Vilmos zeneszerző
97. L. Kecskés András lantművész
98. Rajk (Kerek) Judit operaénekes
99. Stark Tibor zeneszerző
100.Szerényi Béla népzenész, tekerőlant-művész
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Összesített statisztikák
Az első 40 év statisztikai adatai (1902–1942)

1
3
5
7
8
9
10
11
11
11
9
10
8
8
9
9
9
10
11
9

34,0
43,7
39,8
39,1
39,9
38,7
39,5
38,5
37,7
35,4
45,2
39,0
41,6
40,8
41,4
41,6
50,2
45,9
37,5
45,8

4
1
10
10
14
17
9
7
17
26
19
30
17
10
12
17
n.a.
14
28
26

4
11
36
61
85
86
104
128
74
87
89
116
39
93
91
135
49
133
104
123
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MU
ÖSSZES
IGAZOLT/ÉV

BUKOTT TANULÓK
SZÁMA

34
131
199
274
319
348
395
423
415
389
407
390
333
326
373
374
452
459
413
412

KITŰNŐ TANULÓK
SZÁMA

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

BEÍRT TANULÓK
SZÁMA
OSZTÁLYOK
SZÁMA
ÁTLAGOS LÉTSZÁM
OSZTÁLY/FŐ

ÉV

AZ ELSŐ 40 ÉV (1902 -

982
3 302
5 586
5 562
7 759
10 199
12 002
12 862
13 291
12 605
15 372
12 797
8 628
10 108
9 751
9 188
n.a.
13 347
12 538
22 822
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IGAZOLT/FŐ

ÖSSZES
IGAZOLATLAN/ÉV

IGAZOLATLAN/FŐ

RÓMAI
KATOLIKUS

R.K. %

IZRAELITA

IZR. %

1942) STATISZTIKAI ADATAI
LASZTOTT
VALLÁS
ÓRÁK

28,88
25,21
28,07
20,30
24,32
29,31
30,38
30,41
32,03
32,40
37,77
32,81
25,91
31,01
26,14
24,57
n.a.
29,08
30,36
55,39

40
245
512
529
284
209
310
390
42
228
120
137
75
83
223
142
n.a.
n.a.
n.a.
65

1,18
1,87
2,57
1,93
0,89
0,60
0,78
0,92
0,10
0,59
0,29
0,35
0,23
0,25
0,60
0,38
n.a.
n.a.
n.a.
0,16

24
76
113
151
178
216
234
240
235
202
189
224
183
183
182
196
n.a.
207
202
268

70,6
58,0
56,8
55,1
55,8
62,1
59,2
56,7
56,6
51,9
46,4
57,4
55,0
56,1
48,8
52,4
n.a.
45,1
48,9
65,0

7
31
49
65
71
74
89
110
107
107
108
98
98
103
118
132
n.a.
137
113
108

20,6
23,7
24,6
23,7
22,3
21,3
22,5
26,0
25,8
27,5
26,5
25,1
29,4
31,6
31,6
35,3
n.a.
29,8
27,4
26,2
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1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

399
385
385
406
417
438
457
526
562
605
598
621
617
622
629
662
610
594
612
636
659

8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
14
15
16
16
16
16

49,9
48,1
42,8
45,1
41,7
43,8
45,7
47,8
51,1
55,0
54,4
51,8
51,4
51,8
48,4
47,3
40,7
37,1
38,3
39,8
41,2

32
19
16
12
16
24
16
20
25
37
36
47
37
38
45
39
35
43
40
36
22
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134
73
101
124
102
114
114
136
133
164
142
157
167
140
143
141
126
136
129
175
153

MU
ÖSSZES
IGAZOLT/ÉV

ÁTLAGOS LÉTSZÁM
OSZTÁLY/FŐ
KITŰNŐ TANULÓK
SZÁMA
BUKOTT TANULÓK
SZÁMA

BEÍRT TANULÓK
SZÁMA
OSZTÁLYOK
SZÁMA

ÉV

AZ ELSŐ 40 ÉV (1902 -

15 492
17 498
18 842
15 642
19 253
21 105
32 084
25 568
28 743
31 597
25 541
24 388
28 002
19 624
22 193
28 480
35 515
24 734
30 452
26 031
33 369
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IGAZOLT/FŐ

ÖSSZES
IGAZOLATLAN/ÉV

IGAZOLATLAN/FŐ

RÓMAI
KATOLIKUS

R.K. %

IZRAELITA

IZR. %

1942) STATISZTIKAI ADATAI
LASZTOTT
VALLÁS
ÓRÁK

38,83
45,45
48,94
38,53
46,17
48,18
70,21
48,61
51,14
52,23
42,71
39,27
45,38
31,55
35,28
43,02
58,22
41,64
49,76
40,93
50,64

126
68
103
94
84
79
107
120
21
67
96
44
95
1
29
13
199
125
57
246
267

0,32
0,18
0,27
0,23
0,20
0,18
0,23
0,23
0,04
0,11
0,16
0,07
0,15
0,00
0,05
0,02
0,33
0,21
0,09
0,39
0,41

282
281
210
234
239
265
284
335
349
364
363
425
414
418
438
469
434
419
447
459
453

70,7
73,0
54,5
57,6
57,3
60,5
62,1
63,7
62,1
60,2
60,7
68,4
67,1
67,2
69,6
70,8
71,1
70,5
73,0
72,2
68,7

99
91
91
84
79
74
66
80
98
106
108
107
97
98
97
99
65
57
55
48
37

24,8
23,6
23,6
20,7
18,9
16,9
14,4
15,2
17,4
17,5
18,1
17,2
15,7
15,8
15,4
15,0
10,7
9,6
9,0
7,5
5,6
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OSZTÁLYOK
SZÁMA

ÁTLAGOS LÉTSZÁM
OSZTÁLY/FŐ

BUKOTT TANULÓK
SZÁMA

386
413
435
491
580
634
636
636
568
571
536
538
520
514
511
508
463
468
476
499
498
517

12
12
13
14
16
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16

32,2
34,4
33,5
35,1
36,3
37,3
37,4
37,4
35,5
35,7
33,5
33,6
32,5
32,1
31,9
31,8
30,9
31,2
29,8
31,2
31,1
32,3

6
13
3
9
3
13
6
n.a.
4
n.a.
5
17
9
9
n.a.
3
11
7
3
7
8
n.a.

IGAZOLATLAN/FŐ

BEÍRT TANULÓK
SZÁMA

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

MULASZTOTT
ÓRÁK
IGAZOLT/FŐ

ÉV

Az utolsó 20 év statisztikai adatai (1980–2000)

61,8
64,8
66,0
55,9
58,3
67,9
70,9
n.a.
69,1
69,6
70,8
70,4
71,5
66,0
n.a.
10,1
66,5
62,9
71,6
71,1
62,7
n.a.

1,6
2,0
1,8
0,6
0,5
1,6
1,7
n.a.
1,9
2,2
2,2
3,0
2,8
2,7
n.a.
2,6
1,8
1,3
1,4
1,3
1,5
n.a.
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Létszámok periodikus alakulása 1902–2001
BEÍRT
ÁTLAGOS
OSZTÁLYOK
ÉV TANULÓK
OSZTÁLY
SZÁMA
SZÁMA
LÉTSZÁM
1902
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1944
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001

34
274
415
326
413
406
562
622
612
601
n.a
590
529
507
481
372
386
634
536
508
498
517

1
7
11
8
11
9
11
12
16
16
n.a
13
13
13
13
12
12
17
16
16
16
16

34,0
39,1
37,7
40,8
37,5
45,1
51,1
51,8
38,3
37,6
n.a
45,4
40,7
39,0
37,0
31,0
32,2
37,3
33,5
31,8
31,1
32,3
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Tanulói létszám alakulása 1902–2001
Tanulói létszám

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1902

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

Tanulók és tanárok létszámaránya 1902–2001
Az átlagosan egy tanárra jutó tanulók számának alakulása
25,0
20,0
15,0
10,0

2001

1995

1990

1985

1977

1968

1959

1945

1925

1902

5,0

Év Tanárok száma Tanulók száma Egy tanárra jutó tanulók száma
1902
4
34
8,5
1925
16
364
22,8
1945
27
598
22,1
1959
28
528
18,9
1968
23
439
19,1
1977
28
372
13,3
1985
48
634
13,2
1990
48
536
11,2
1995
54
508
9,4
2001
51
517
10,1
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Osztályok száma és átlagos osztálylétszám alakulása 1902–2001

Osztályok száma
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

1960

1955

1950

1944

1940

1935

1930

1925

1920

1915

1910

1905

1902

-

Átlagos osztálylétszám

1960

1955

1950

1944

1940

1935

1930

1925

1920

1915

1910

1905

1902

54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
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