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Balog János: Köszöntő
Tisztelt ünneplő közönség!1

Szívemnek, lelkemnek kedves nyugdíjas kolléganők, kollégák!

Amikor az ember fölött egyre gyorsabban eljár az idő, a „toll” is egyre gyorsabban 
halványul – a memóriáról nem is beszélve -, arra kényszerül, hogy idegen tollakkal 
ékeskedjék. Ezért mindjárt bevezetésként kölcsönveszem Orwell következő monda-
tát: „Az ember életében minden év döntő, de vannak évek, amelyek döntőbbek, mint 
a többi”. Ez az év a gimnázium utóbbi éveihez tartozik: alapításának a 245. éve. Ne 
feledjük el, hogy Jászapátin alapították, s a sors véletlenje, hogy a jóval később szü-
letett jász-testvér apáti gimnázium szintén májusban ünnepelte 100. születésnapját.
Ha nem untatom a  kedves jelenlévőket, most egy kicsit személyesre fordítom a szót: 
az én életemben is voltak „döntőbb” évek. Ilyen volt az 1941 év (71 évvel ezelőtt!), 
amikor a tehénpásztorkodás mellől – egy igen színvonalas szellemi vizsga letétele 
után – falusi tehetségmentős Horthy-ösztöndíjas lettem a jászapáti gimnáziumban 
(Azt sem tudtam, hogy mit jelen az a szó, hogy „gimnázium”.)
A másik ilyen „döntőbb” év volt 1953 (59 évvel ezelőtt), amikor latin-magyar szakos 
kezdő tanárként ebbe a patinás, nagy hírű gimnáziumba kerültem, s azonnal osztály-
főnök is lettem. Hét évig voltam „közkatona” szaktanár és osztályfőnök. Ez volt aktív 
életem legszebb, legemlékezetesebb hét éve!

Ennek a hét évnek a másik „döntőbb” oldala a tantestületi polgári szellem. Ne 
feledjük el, az ötvenes éveket éljük, s ezek az évek – hogy finoman fejezzem ki ma-
gam – nem nagyon kedveztek a tisztes polgári szellemiségnek. Külön fejezetet kel-
lene nyitnom annak kifejtésére, hogy azokban a zord időkben mit jelentett a polgári 
szellemet ébren tartani mind a nevelésben, mind pedig a nevelőtestületben, de a szűk 
időkeretben erre nincs lehetőségem, ezért csak néhány fogalmat ragadok ki: őszin-
teség, egymás iránti tisztelet és megbecsülés, jó modor, a szeretet megnyilvánulása 
egymás iránt és a tanulók iránt, az összetartozás öröme, ami a mai ünnepségünket is 
jellemzi. Kiemelem itt a nyugdíjas találkozók színvonalát: egyszer úgy fogalmaztam 
meg, hogy minden produkciónak a művészi-szellemi színvonalán felül szíve és lelke 
is van. Ezen találkozók megalapozója  Nagy András – immáron nyugdíjas – igazgató 
úr volt, s ezt folytatja a mai napig Antics István igazgató úr, a találkozók érzelmi és 
szellemi színvonalát a zenitig emelve. Mindkettőjüknek mindannyiunk nevében kö-
szönöm, hogy ébren tartják bennünk az összetartozás örömét. 

A fenti összetartozás örömére és a polgári szellem jellegére mondanék egy-két 
példát: Petrics József kolléga biológiaórát tartott. Szigorúan csak azt lehetett monda-
ni, amit a tankönyvben előírtak (50-es évek). A tankönyvben szerepelt, hogy az ázsi-
ai sztyeppéken különleges képességű lovakat tenyésztettek, amik óránként vágtában 
sok-sok kilométert   tettek meg (a kilométerek számára már pontosan nem emlék-
szem, de azok teljesen irreálisak voltak). 

1 Elhangzott a Lehel Vezér Gimnázium 245. jubileumán
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Erre az egyik tanuló (Oláh Albert) félhangosan bemondta: „Vonaton, tanár úr!” - A 
következő szünetben ezen derült az egész testület a tanári szobában. Szántai József 
testnevelő tanár teljesen szabadon számolt be hadifogsági „élményeiről”. Ő szelle-
mileg igényes, olvasott ember volt, talált egy orosz nyelvű Robinsont, s a szövegösz-
szefüggésekből megtanult oroszul. Ezt – gyanakodva! – észrevették a tábor politikai 
tisztjei, s éjszakai kihallgatásokon durván faggatták, hogy mi a célja az orosz nyelv-
tudással, biztos a Szovjetunió ellen akarja felhasználni. Elmesélte még, hogy olyan 
statárium volt a Szovjetunióban, hogy a krumpliföldeket fegyveres őr őrizte, s ha egy 
civil ellopott egy kis krumplit, le lehetett lőni. Ennyire bizalmas légkör uralkodott a 
testületben. 

A diákok összetartozásáról és arról, hogy évtizedek múlva is ragaszkodnak az isko-
lához: Zalai Ernőnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Corvinus 
egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának 2011-ben volt az 50 éves érettségi talál-
kozója, de arra a napra esett az egyik gyermekének az esküvője is. Úgy intézte a köte-
lezettségeit, hogy délelőtt részt vett az esküvői ceremónián, de délután-este megjelent 
az érettségi találkozón is. 

Janka Zoltán professzor éppen amerikai kutatóútján volt, amikor érettségi találko-
zója volt (nem tudom, melyik találkozó). Megszakította kutatóútját, hazajött a találko-
zóra, és mindenkinek (a tanároknak is) hozott egy-egy kis emléktárgyat. 
Az 1956-ban végzett egyik osztály tagja az 1956/57-es tanévben a soproni erdészeti 
egyetem hallgatója volt. Ez az évfolyam a forradalom leverése után disszidált Ka-
nadába. Amikor már lehetett törvényesen is hazajönni, minden érettségi találkozóra 
hazajött, és nagyon reálisan számolt be az ottani életéről. Elmondta, hogy mindenért 
nagyon meg kell dolgozni. Az egyik találkozóra nem tudott eljönni, s nagyon kérte a 
szervezőt, hogy a következő évben, amikor már tud jönni, szervezze meg, hogy egy-
két osztálytársa jöjjön el erre a „póttalálkozóra”. A szervező, dr. Gyurkó Lászlóné, 
Dezső Ági írt mindenkinek, s szinte az  egész osztály ott volt ezen a találkozón is!

Igazgatóságom 1961-1975; „döntőbb” évei és eseményei: 
géplakatos szakközépiskola (nagy volt az érdeklődés, okos gyerekek jelentkeztek, sok 
mérnök lett közülük)
tagozatok: 
fizika-matematika (Halmai György, Mile Ferenc, Porpáczi Erzsébet),   
orosz (Zaják Etelka, Szántai Katalin)

Az orosz tagozatról egy-két mondatot. A közhangulat nem volt egyértelműen jó, 
de a szaktanárok ezzel nem törődve kimagasló eredményeket értek el, és nemcsak 
az orosz nyelv tanulásában, hanem az idegen világnyelvek megszerettetésében is. 
(Pl. Tóth Éva Egerben a főiskolán angolt tanít, Miklósné Kiss Ildikó pedig a berényi 
főiskolán németet.) Visszakapcsolva Jászapátira, Budai László professzor Jászapá-
tin járt gimnáziumba, s a 100 éves évforduló ünnepségsorozatában rendeztek olyan 
könyvkiállítást, amelyben a volt diákok könyveit mutatták be, s Budai professzornak 
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40 angol nyelvű könyve volt kiállítva. Találkoztam vele személyesen, s elmondta, 
hogy a gimnáziumban nem tanult angolt, de rányitották a szemét a világnyelvek ta-
nulásának a fontosságára. Megemlítem még, hogy igazgatóságom alatt épültek meg a 
szaktantermek, így a nyelvi labor is, amelynek kisugárzása még az egri főiskolára is 
eljutott, ugyanis Zaják Etelka orosz szakos tanárnő a főiskolára került orosz tanárnak, 
s azt kellett tapasztalnia, hogy ott van egy teljes nyelvi labor készlet originált csoma-
golásban. Azonnal hozzáfogott a nyelvi labor felépítéséhez, s nagyon eredményesen 
használták az orosz szakos hallgatók. 

Elmondom még, - ha nem tűnik szerénytelenségnek – hogy tíz éves szakfelügye-
lőségem alatt igyekeztem az LVG fenti őszinte polgári szellemét terjeszteni. 
Egyetlen példa: a Tiszántúl egyik neves középiskolájában volt az ún. nagy brigádláto-
gatás. Ott tanított a megye egyik legkiválóbb magyar-francia szakos tanárnője, akinek 
a férje is meg az édesapja is református lelkész volt. Ez a nyolcvanas évek első felében 
volt. A személyi anyagában szerepelt egy átirat a helyi pártbizottságtól, hogy helytele-
nítik, hogy a helyi református főlelkész felesége még mindig ott tanít az iskolában. Az 
én megítélésem és kifejezésem szerint ő volt a megyei magyartanárok egyik fényes 
gyöngyszeme. Nagyon bántott ez az „átirat”, s bementem az egyházügyi hivatal me-
gyei vezetőjéhez (a református lelkészre mint okra hivatkozva), hogy szolgáltasson 
igazságot. Ez az igazságszolgáltatás olyan remekül sikerült, hogy a kolléganő (Achs 
Károlyné Kiss Gizella) az év pedagógusnapján megkapta a megyei tanács elnökének 
a Pedagógiai Nagydíját. Ha nem a Lehel Vezér Gimnázium szellemével lettem volna 
átitatva, nem biztos, hogy ezt a lépést meg mertem volna tenni. 

A befejezés előtt az 245. évforduló apropójából még megemlítem, hogy amikor 
a 200 éves évfordulóra készültünk, akkoriban épült föl a Rákóczi úti középiskola,s 
a háttérben, nem nyílt sisakkal, azért folyt a harc, hogy a patinás múlttal rendelkező 
klasszikus Lehel Vezér Gimnázium legyen a szakközépiskola, s az új épületben le-
gyen a gimnázium. Az akkor megyei osztályvezető főnökünk részt vett az ünnepsé-
günkön, s közölte: nagy hiba lett volna, ha a fent jelzett harc másképpen dől el. 
Befejezésül még néhány mondatot az igazgatóságról: életkoromnál fogva és 14 éves 
igazgatói tapasztalatom alapján megengedhetem magamnak, hogy egy újonnan kine-
vezett igazgatónak szívből gratuláljak, de együttérzésem is kifejezzem. Nagyon nehéz 
jó igazgatónak lenni. Mindig az igazság mellé kell állni, még akkor is, ha tanár-diák 
viszonyról van szó, de az igazság kimondása a kellő tapintatot sohasem nélkülözheti. 

A XXI. sz. sajnos nem könnyebb az előzőeknél. Az embereket érhetik méltány-
talanságok (főleg a vezetőket), sebeket kaphatnak (hadd kérkedjem egy kicsit latin 
tanárságommal: vulnera dant formam = a sebek formálnak, edzenek), és az idő nagy 
érzéstelenítő, én már a nyolcadik évtized érzéstelenítő korszakát élem: csak a szép-
re, a jóra, a szeretetre emlékszem s főleg arra a sok jóra és szeretetre, amit ebben az 
iskolában kaptam 31 aktív életemben, és kapok most is a megtisztelő meghívások al-
kalmával, s nem véletlen, hogy a mai nap aktualitása alapján is elsősorban a felejthe-
tetlen, az összetartozást magas színvonalon kifejező nyugdíjas találkozókra gondolok.  


