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– Érd nagyközségben 1961-ben 
elindították az első gimnáziu-
mi évfolyamot. Mi volt az érdi 
gimnázium alapításának előz-
ménye?

– Az a megyei határozat, 
amely szerint a középfokú 
oktatásban a gimnáziumokat 
részesítik előnyben, 1960-ban 
született meg. Pest megyében 
1961-ben 9 településen szer-
veztek gimnáziumot. Ez nem 
volt egyszerû folyamat, hiszen 
ehhez épület és tanárok kellet-
tek. A középfokú intézmények 
végül általános iskolákban, 
azok tantermeiben, részben 
tanáraikkal – ha volt egyete-
mi végzettségük – indultak el. 
Ilyen volt Szobon, Maglódon, 
Abonyban, Budaörsön, 

Budakeszin, Pilisvörösváron 
és Vecsésen. Ezek egy része 
már régen meg is szûnt, csak 
a legerősebbek maradtak fenn. 
Később – a 2000-es években 
– az érdi lett Pest megye legna-
gyobb gimnáziuma – a tanulói 
létszámot tekintve – megelőz-
ve ezzel a vácit, a ceglédit, a 
nagykőrösit, amelyek korábban 
majdnem hogy mintaként sze-
repeltek előtte. Budapest köze-
lében kockázatos volt megnyit-
ni ezt az iskolát, mert a főváros 
elszívó hatása sokáig érezhető 
volt. Mára már inkább csak az 
egyházi és a kéttannyelvû gim-
náziumoknak van tőlünk elszí-
vó ereje.

– Hol kezdte el mûködését az 
érdi gimnázium első osztálya?

– Az akkor még III. számú 
általános iskolában (a mai 
Marianum Általános Iskolában) 
1961-ben egyetlen osztállyal 
indult el az érdi gimnázium. 
Ez volt az intézmény abszolút 
„hőskora”. Élére nem válasz-
tottak külön igazgatót, Székely 
Andor általános iskolai igazgató 
vezette.

– Mikor került át az intéz-
mény a mai, végleges helyére?

– A középiskolai intézmény 
építése 1961-ben kezdődött meg. 
Az első érdi gimnazisták csak 
az érettségi évében, 1964-ben 
jöttek át a mai iskola épületébe. 
Ekkor már elég nagy létszámú 
osztályok voltak, és párhuza-
mos osztályokat is indítottak. 
Az intézményt kimondottan a 
gimnázium számára építették, 
a helyén 1961-ig egy törpe feny-
ves volt. Az új épület birtokba-
vételével az iskola önálló igaz-
gatót is kapott Dizseri Sándor 
személyében, aki korábban a 
ceglédi gimnázium magyar–tör-
ténelem szakos tanára, illetve 
történelem szakfelügyelő volt. 
A megyei tanács fölkérésére vál-
lalta el a gimnázium vezetését, 
amelyet 16 évig, egészen 1980-
ig látott el.

– Kik voltak a gimnázium ala-
pító tanárai?

– Pfeiffer Ádám, Terkovits 
István, a Tohai házaspár, Szalay 
Jenő, Hirmann József, Tóth 
Aladár és egy a fontos név, aki 
igazgatóhelyettesi pozíciót is 
betöltött: Komáromi Sándor. Õk 
nyolcan voltak, akik 1964 előtt 
tanítottak az általános iskolá-
ban, és amikor felépült a gimná-
zium, átjöttek az új épületbe.

– Mikor vette fel a gimnázi-
um a költő Vörösmarty Mihály 
nevét?

– Az iskola 1968-ig állami 
gimnázium, hivatalos nevén 
Érdi Általános Gimnázium volt. 
A tantestület sokáig töprengett 
azon, kinek a nevét vegye fel – a 
névfelvétel a hagyományok tisz-
teletét jelentette, a nemzeti múl-
tunknak, értékeinek a tovább-
örökítését. Budapest kulturális, 
irodalmi, mûvészi, tudományos 
központja volt az országnak, 
akik ott alkottak, azok ott is 
laktak, Érden nem igazán tele-

pedtek le mûvész emberek, 
ezért körül kellett nézni a kör-
nyéken. Vörösmarty kápolnás-
nyéki szülőháza adta az ötle-
tet, hogy legyen Vörösmarty 
Mihály Gimnázium. A költő 
születésnapján, december 1-jén 
vette fel az iskola hivatalosan a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
nevet 1968-ban. Ekkor készült 
az épületben található, Tündér-
kert címû mozaik is, amelyet 
Makrisz Zizi, egy görög szár-
mazású mûvésznő alkotott. 
A mûnek mûvészi értéke van, 
hiszen az országban csak egy 
nagyobb mozaik található.

– A névadás megnyitotta az 
iskola hagyományainak kiala-
kítását?

– Ebben az időben az iskola 
még nem tudta a hagyományait 
kialakítani, mivel Vörösmarty- 
nap is csak 1968-ban volt elő-
ször.

– Mikor jelentkezett az első 
átütő tanulmányi siker?

– Az iskola ekkor még fiatal, 
viszonylag kevés tanulója van, 
kezdők a tanárok, nincsenek 
olyan tapasztalataik, hogyan 
lehet a legtehetségesebb gyere-
keket országos versenyekre jut-
tatni. Az első sikereket Szalay 
tanár úr atlétái érték el: ebben 
az évtizedben országos első 
helyezettek az iskola magasug-
ró lányai. Később, a következő 
évtizedben ezek az atléta sike-
rek folytatódtak.

– Már az iskola kiépülésének 
korszakában kialakultak az első 
tagozatok. Melyek voltak ezek?

– Az első kémia–biológia tago-
zatos osztály 1968-ban indult. 
Méltó kezekbe került, Pfeiffer 
Ádám tanár úrhoz, aki legen-
dája az iskolának. Ez egy nagy 
esemény volt a gimnázium 
életében, hiszen már minőséget 
tudtunk beiskolázni. Ebben az 
időben nem volt felvételi, csak 
azt kötöttük ki, hogy a diákok 
átlaga ne legyen rosszabb 4 
egésznél. Ezzel szemben azo-
kat, akik tagozatos osztályokba 
jelentkeztek, már megmértük 
biológiából és kémiából. Belőlük 
okkal várhattuk, hogy biztosan 
kiváló orvosok, mezőgazdászok 
vagy vegyészek lesznek.

 Kovács Renáta

Beszélgetés Somfai Istvánnal a gimnázium történetérõl

A hõskor: 1961-tõl 1968-ig
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium. Az elmúlt fél évszáza-
dot, a fejlõdés legfontosabb szakaszait Somfai István 
tanár úrral idézzük fel. Jelen lapszámunkban a téma a 
jubileumi intézmény hõskora.

A gimnázium épülete közvetlenül elkészülte után, 1964-ben

A névadó ünnepség 1968-ban

helyi társadalom

Immár második alkalommal rendezik meg az érdi katolikus 
egyházközségek az Élő Rózsafüzér Zarándoklatot. Idén a Család 
Évének jegyében október 8-án tartják meg ezt az egész napos, 
püspöki szentmisével záródó rendezvényt. Noha a zarándokút 
17 kilométeres, egy-egy rövidebb szakaszra is csatlakozhat 
bárki, hiszen az útvonal minden érdi katolikus plébániát érint.

Tizenhét kilométeres városi zarándoklatot rendeznek a kato-
likus érdi egyházközségek október 8-án, szombaton. A Bécsből 
eredő Élő Rózsafüzér Zarándoklatot tavaly rendezték meg elő-
ször Érden, több mint ötszáz résztvevővel. A zarándokok végig-
járták Érd összes katolikus templomát és kegyházát, imádkozva 
a városért, az itt élőkért. 

A zarándoklat idén is Parkvárosban indul, és a tavalyi két 
útvonalon vezet Ófaluig (lásd a mellékelt táblázatot). Utolsó 
állomás a Szent Mihály-templom lesz, ahol püspöki szentmisé-
vel és agapéval zárul a reggel fél nyolctól délután öt óráig tartó 
zarándoklat. 

– Idén a Család Évét tartja a katolikus egyház, ami zarán-
doklatunkon is nagy szerepet kap. A parkvárosi Szent István 
Király Plébániában a fiatalokért, a házasságra készülőkért, a 
Szeretet Misszionáriusainál és az Apátságban a gyermekáldást 
elfogadókért és a nagycsaládokért, a Fundoklia-völgyben és 
a Görög Katolikus Plébánián a gyermekáldásra vágyakozó-
kért, a tusculanumi Szent Szûz Plébánián és a postástelepi 
Kármelhegyi Boldogasszony Plébánián az elutasított életekért, 
Újtelepen a Rózsafüzér Királynéja Plébánián és Érdligeten, a 
Nagyboldogasszony Plébánián a válságban lévő családokért, 
Újvárosban, a Jézus Szíve Plébánián pedig a nagyszülőkért 
imádkozunk – mondta lapunknak Hajdu Ferenc plébános, a 
zarándoklat egyik szervezője. 

A tizenhét kilométeres útvonal végigjárása természetesen 
nem kötelező – bárki csatlakozhat egy-egy rövidebb szakaszra 
is, vagy valamelyik templomban bekapcsolódhat a közös imád-
kozásba. 

Ez a zarándoklat nemcsak lelki élményekkel gazdagítja a 
résztvevőket, de a gyülekezetek tagjait is összehozza; a pihe-
nésre szánt negyedórákban mód nyílik a beszélgetésre, ismerke-
désre is. Ahogy a tavalyi zarándoklat egyik résztvevője, egy idős 
érdi asszony fogalmazott: a mai világban nagy szükség van arra, 
hogy az emberek ráeszméljenek a valódi értékekre.

 Ádám Katalin

Idén is Élõ Rózsafüzér 

Zarándoklat


