Jermendy (Wiesinger) László

Munkásságának célja a középiskolai matematika-oktatás
magasabb szintre emelése és eredményessé tétele volt. Tanári
munkáját következetesség jellemezte, s tanítványaitól is
elvárta a precíz, pontos munkát, tiszta tudást, melyre ő maga
mutatott kitűnő példát.
Gyermekkori nevén Wiesinger László Ottó, 1907.
február 13-án született Balassagyarmaton, hol édesapja
főgimnáziumi igazgató volt. Középiskolai tanulmányait az
aranyosmaróti, jászberényi, valamint balassagyarmati állami
főgimnáziumokban végezte jeles eredménnyel, melyről
bizonyítványát meg is kapta 1925. június 10-én,
Balassagyarmaton.
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, a Magyar
Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen, matematikafizika szakon, a báró Eötvös József kollégium tagjaként.
Oklevele 1930. szeptember 23-án kelt ugyanitt. Gyakorlóévét
a fővárosi állami gyakorló főgimnáziumban töltötte el.

A báró Eötvös-kollégium

Az 1931/32. tanévben internátusi felügyelőtanár
volt az aszódi evangélikus reálgimnáziumban. 1932.
szeptember 1-én, 25 évesen megválasztották a
szeghalmi Református Péter András Reálgimnázium
helyettes tanárának az összesen 18 pályázó közül, de
ígéretet kellett tennie, hogy evangélikusról áttér a
református vallásra. Ez évben nyílt meg a 7. osztály is.
Remekül képzett tanár volt, jó módszerekkel tanított.
Munkája során szép eredményeket ért el. Olykor
kimért, ám mindig korrekt magatartású ember volt. A
leglelkiismeretesebb, legpontosabb tanárok sorába
tartozott. Folyton kutatta az önművelés nyújtotta
lehetőségeket,
hogy
tanítványait
alaposan
felkészíthesse. Tanítványai munkájának elbírálásában
mindig hajszálpontos volt.
Kiegyensúlyozottságáról szálegyenes tartása és mindig
kifogástalan öltözéke is árulkodott.

1933. január 28-án a szeghalmi Péter András Gimnázium Sportköre rendezett egy
sportbemutatót, melyen Pelle István is fellépett. Wiesinger László visszaemlékezése szerint
Pelle bajnokra olyan mély benyomást tett a szíves vendéglátás, hogy egy nap helyett egy hétig
tartózkodott Szeghalmon. Másik nagy szenzációja volt Szeghalom vidékének az a repülőnap,
melyet Bánhidy Antal rendezett 1934 októberében. A gimnáziumi tanárok közül többek
között ő is felszállt a híres pilóta kecses, alumínium színben pompázó kétüléses gépére. A
gimnázium az 1938/39. tanévben bekapcsolódott az országos filmoktatási akcióba, így
kimagasló érdemeket szerzett a szemléltető oktatás fejlesztésében, hiszen az 1938-tól 1944-ig
tartó időszakban ő volt az iskolai filmoktatás vezetője. Az első évben 36, a hat év alatt
összességében 470 oktatófilmet vetített le az iskola diákjainak, s egyik vetítés folyamán sem

lépett fel technikai zavar. ,, A filmek technikailag jók voltak, a vetítőgép is megfelel a célnak,
úgyhogy vetítés közben technikai zavar sohasem fordult elő. A tanulók is élvezték a
vetítéseket.”- mondta ekkor. 1943-tól a háborús áramkorlátozások miatt csökkent a vetítések
száma.
Az
1936/37.
tanévben
a
természettudományi szakosztály vezetését
átvette Bujdosó Ernő dr.-tól. Az iskola
alapítójának emlékére rendezett évenkénti
András-bálak rendezésében is vezető
szerepe volt. Ezen bálokon szerzett anyagi
haszon a jól tanuló, ám szegény diákok
segélyezését szolgálta. Ő és tanártársa,
Bujdosó Ernő irányítása mellett az 1933.
december 3-án rendezett András-bál tiszta
jövedelme 500 pengő volt. 1932 és 1940
között a Ref. Péter András Diákotthonban
felügyelt és korrepetált, míg 1940-től 1944ig az internátusban tette ugyanezt.
A szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnázium
1941. szeptember 20-ától 1948. október 1-jéig az adminisztrációs ügyekben lett az igazgató
helyettese. A hivatali munkája mellett teljes óraszámban tanított a gimnáziumban, a
mezőgazdasági tagozatban pedig óraadó tanár lett. 1941-ben feleségül vette volt tanítványát,
Muzsay Máriát, aki egyben a gimnazista lányok felügyelőnője is volt. 1944 októberében a
harcok miatt, családját féltvén, párhetes kisgyermekes feleségével együtt először Mezőtúrra,
azt követően pedig Budapestre ment. A fővárosban a Lónyai utcai ref. gimnáziumhoz
osztották be, de ott nem volt tanítás, így a Salgótarjáni Kőszénbánya rt. központi
igazgatóságánál vállalt munkát. 1945. március 26-án érkezett vissza Szeghalomra családja
körében. Ekkor már folytak az újjáépítések, melyben ő is kivette a részét mint
igazgatóhelyettes.1946. december 13-án belügyminiszteri rendelet folytán nevét Jermendy- re
magyarosította. 1948. október 17-én a főigazgató fizika tanulmányi felügyelővé nevezte ki a
szegedi tankerületben, s emiatt igazgatóhelyettesi tisztjét Fülöp Károlynak átadta. Az 1948.
december 8-tól 23-ig tartó tanulmányi
felügyelőknek rendezett szakszervezeti
szakmai és világnézeti továbbképző
tanfolyamon ő is részt vett. Az itt szerzett
ismereteket ,, A természettudományok
korszerű és demokratikus oktatása”
tárgyában tartott előadások keretein belül
hasznosította Szegeden, Szentesen, Makón
és
Hódmezővásárhelyen.
1950-ben
ábrázoló geometriából szerzett oklevelet.
A gimnázium legnehezebb korszakában,
amikor a népellenes kormányzat által
bojkottált iskola élet-halál harcát vívta a
fennmaradásért,
ő
fellépett
a
minisztériummal szemben és vállalta,
hogy fizetés nélkül tanít, ám erre nem
került sor.
A gimnázium régi épülete

Mindig azt vallotta, hogy a sárréti parasztság társadalmi felemelkedésének a Péter András
Gimnázium és Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola a kultúrbástyája. A sztálini érában
nagy erkölcsi bátorságról tett bizonyságot, amikor nem vett részt az iskolákra kényszerített
politikai ünnepségek során szervezett vastapsokban. Ebből a korszakból maradt fenn
szállóigeszerűen elterjedt megállapítása is: ,, v = r · ω Krisztus születése előtt- és Krisztus
születése után…” Vagyis: képtelen volt belenyugodni abba, hogy a diktatúra meghamisítja a
(humán) tudományokat. 1966-ban a tantestület kicserélődött és többszörösen megfiatalodott.
Ekkor fejezte be ő is tanári pályafutását, akárcsak dr. Pásztor József és Fülöp Károly.
Nyugdíjazásuk alkalmával olyan kartársaitól búcsúzott a tantestület, akik egyet jelentettek és
összefonódtak a Péter András Gimnázium kifejlesztésével és növekedésével.
Nyolcvannégy éves korában, vagyis 1990-ben halt meg. Nyugdíjazásáig 37 éven át
tanított Péter András iskolájában. Közben volt igazgatóhelyettes és tankerületi felügyelő is.
1969-ben vonult nyugdíjba, de még ezután is sokáig foglalkozott az érdeklődő tanulókkal. A
70-es évek elején Gödöllőre költözött, ám sokszor visszatért régi iskolájába, hogy találkozzon
volt tanítványaival, tanártársaival. Nyolcvanadik születésnapján az iskola ifjúsága előtt
köszönt el Szeghalomtól. Talán érezte, hogy már nem lesz ereje visszatérni. Négy év múlva
elhunyt, s a Farkasréti temetőben nyugszik.
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