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Elhangzott 2022. május 13-án a Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola emléktáblaavatásán.  

 

„Akit az istenek gyűlölnek, abból pedagógust csinálnak” – szól a kétezer évvel ezelőtti latin mondás. 

Az én pedagógusi pályafutásom eleven cáfolata e mondásnak, hisz a pályán töltött negyven évemet – 

ebből majd harmincat ebben az iskolában –,  nem az istenek gyűlölete, hanem a tiszta örömöket hozó 

szeretete kísérte. 

Az Értelmező kéziszótár meghatározása szerint az ISKOLA jelenti: 

- az iskola épületét, helyiségeit; 

- a gyerekeknek, serdülőknek rendszeres oktatást nyújtó intézményt; 

- az iskola tanulóinak (és nevelőinek) összességét. 

A következőkben néhány, a fentiekhez kapcsolódó emlékemet idézem fel. 

Ötvenhárom éve léptem be először a posta melletti – ma gazdasági bejáratnak használt – ajtón az akkori 

Kun Béla nevét viselő intézménybe. Kopott, málladozó falak, olajkályhával fűtött tantermek, szegényes 

kis tornaszoba fogadott. Az épület több mint felében a gépiparitechnikum kollégiuma működött. (Az 

iskolában csak párhuzamos osztályok tanultak, a b osztályok ének-zene szakosított tanterv szerint.) 

A tisztes kopottságot ellensúlyozta egy, a városban egyedülálló vonzerő, a természetes állapotban lévő, 

betonozás nélküli udvar a kiserdővel. A kiserdővel, amely úgy keletkezett, hogy a hozzánk érkező jeles 

vendégek, japán, orosz pedagógusok, politikusok, patronáló üzemek vezetői által ültetett fácskák 

megnőttek, a gyerekeknek kedvelt játszóhelyet nyújtottak. 

Itt értem igazán tanárrá. Ma is hálával és szeretettel gondolok egykori kollégáimra, vezetőimre, akiktől 

megtanultam az iskolát szellemi otthonnak tekinteni, ahova nem felületes ismerettel, hanem egyre 

gazdagabb tudással, nem fölényes gesztusokkal, hanem diákokért élő felelősséggel teszi be tanár a lábát. 

Minden mai pedagógus számára is követendő útmutatást jelenthet a következő történet. 

Osztályomban volt egy félénk, visszahúzódó kislány, aki testnevelésórán félt a magasugró lécet 

megközelíteni. Kollégám 50 cm-re tette a lécet, kézen fogta a gyereket, és együtt futva sikeresen át is 

ugrották az akadályt. Egyszerű történet, jelentős tanulságokkal! 

A rend, a szervezettség, a tudás és a szív összeforrottsága a hivatás szépségét mutatta nekem. Elhittük, 

hogy fontos, nagyszerű dolgokat csinálunk, és szebbnek, nemesebbnek tűnhetünk a kor valóságánál. 

A csak párhuzamos osztályokkal bíró iskolánk a város egyik legkisebb iskolája volt. Minden gyereket 

ismertünk, családias jellege, derűs hangulata nagy vonzerőt jelentett a szülők számára is. 

Minden iskola olyan, amilyen embereket nevel. Ebben a nevelésben kulcsszereplők a szülők is. 

Együttműködésünk szép példája a napi zavartalan kapcsolat mellett az, amikor födémcsere és teljes 

felújítás miatt ki kellett üríteni az iskolát, hosszú napokon át együtt dolgozott gyerek, szülő, tanár. 

Egyetlen gyereket sem vittek el az iskolából, amikor a munkálatok idején a Kovács Margit iskolába, a 

Pásztor utcai épületbe és a Villa Negrának becézett oldalépületbe kényszerültünk.  

A nyolcvanas évektől hihetetlen pezsgés indult el a magyar oktatásban. Megszűnt a központi irányítás, 

az iskolák lehetőséget kaptak az igényeiknek, lehetőségeiknek megfelelő önálló arculat kialakítására. 

Az egykönyvűséget a tankönyvcsaládok sokasága váltotta fel a tanároknak felkínálva a csoportoknak, 

tanítási elképzeléseiknek leginkább megfelelő kiválasztását. 

Mi éltünk a lehetőséggel. Örömömre szolgál, hogy Radnóti Ákos alpolgármester úr éppen azokat a 

jellemzőket emelte ki beszédében kedden, amelyekről én is szólni kívánok. Az oktatás területén történő 

változások közül a Zsolnay módszer bevezetése volt a legjelentősebb. Sok munka nyomán a 

személyiség, az egyéni képességek fejlesztése volt a célunk. Kolléganőnk tankönyvvel is gazdagította a 

módszer természettudományi ágát. Vallom: ami jó ma az oktatásban megmaradt, valamilyen módon 

mind Zsolnay József köpenyéből bújt elő. 



Szerda délutánonként különösen pezsgett az iskola élete: a nagykórus próbált, a klubnapközi kis nebulói 

tehetségüknek, érdeklődési körüknek megfelelő foglalkozásokra mentek. Ki bábozott, ki fazekaskodott, 

más drámával vagy kreatív alkotás valamelyikével vagy játékkal töltötte idejét. Mások tollaslabdáztak, 

fociztak vagy kézilabdáztak. Jó volt! 

A felső tagozat 7-8. osztályában a József Attila Tudományegyetem felkérésére a vizsgarendszer 

kipróbálói voltunk. (A Kazinczy 8 osztályos képzése ma is a vizsgarendszert követi.) 

Új színfolt volt intézményünk életében a diákönkormányzat kiépítése, működése. Ma is szívesen 

emlékszem az aulában havonta tartott iskolagyűlésekre, ahol sok-sok elismerés és néhány elmarasztalás 

is hangot kapott. 

Mert siker volt bőven! Az évenként megrendezett szaktárgyi versenyeken, különösen a 

csapatversenyeken rendszeresen dobogós helyen végeztek diákjaink, de néhányszor országos szintig is 

eljutottak. 

Iskolánknak mindig is komoly társadalmi kapcsolatai voltak. A Vagongyár Petőfi brigádja éveken 

keresztül részese volt életünknek. Játszótéri játékokat készítettek, állítottak fel, javították a termek 

berendezéseit, a taneszközöket. 

A Richards trencsényi kapcsolata révén lehetővé vált, hogy Opatova Dolinában az évek során többszáz 

gyerek ismerkedhetett meg a testnevelőink nagyon tudatos munkája nyomán a síelés örömeivel. 

A német nyelv 2. idegen nyelvként történő bevezetése osztrák iskolákkal való barátságot hozott. 

Gänserndorf gyerekekkel, tanárokkal néhány éven keresztül remek kapcsolat alakult ki.  

Az ének-zenei tagozatról órákig tudnék mesélni. 

Arról, hogy fiatalként, ha lyukasórám volt, bekéredzkedtem a kolléganő órájára, ahol 7. osztályosok 

három szólamban lapról énekeltek. 

Arról, hogy az úttörő már elvesztette politikai jellegét, de kiteljesedett abban, hogy csodálatos éneklő 

rajok, kulturális seregszemlék révén összekovácsolta a gyerekcsoportokat tehetségük megmutatása, 

szereplésük révén. 

1983-ban Pozsonyban egy nemzetközi kórustalálkozón szerepelt kórusunk, ’84-ben pedig Prágában 

vendégeskedtünk. 

A születésnaposnak ajándékot illik adni. Én is szándékoztam ajándékozni, de végül is, mint a népmesei 

lány, hoztam is, meg nem is. A kórus prágai szereplésének hangfelvételét csak jelképesen adhatom át, 

mert többheti keresgélés után csak Dunakeszin találtam olyan szakembert, aki digitalizálni fogja a 

kazettás felvételt. 

Kedves Iskolám, Gyerekek, Szülők, Kollégák! 

A 150. évfordulón szeretettel gratulálok, sok sikert kívánok a következő évekre!  

Egy kedves kézművesbolt kirakatában láttam a következőt: „Sok mindennek tudjuk az árát, de kevésnek 

az értékét.” 

Kívánom, hogy gyerek, szülő, tanár minél többször érezze a sokszor fáradságos iskolai munka örömét, 

értékét! 

 

 

 


