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Gledura Lajosné

DIÁKÉVEINK  A  TANÍTÓKÉPZŐBEN

Hosszú életemből diákkorom éveire emlékszem legélénkebben s legrészletesebben, ame-
lyet a Jászberényi Tanítóképző Intézetben töltöttem. 1947–1952-ig tartott ez az időszak, ha 
az érettségi utáni képesítőig tartó gyakorlóévet is beleszámítom. A korosztályomnak talán 
legjelentősebb életélménye a II. világháború átélése volt. Az 1945 utáni változások meg-
határozó, sorsformáló jelentőségűek voltak. Az ifjúkor küszöbén sokak számára a szellemi 
felemelkedés lehetőségét jelentette az, hogy megnyílt előttük a tanulás lehetősége. Közéjük 
tartozhattam én is.

Képzésünk folyamán a sok-sok kulturális „első hatás” kitörölhetetlen emléknyoma szel-
lemi fejlődésem indítója, alakítója lett, egész életemre irányt szabott. Visszaemlékezésemre 
az alma materben töltött idő, az akkori Jászberény egyes eseményei, főleg tanáraim bennem 
nyomot hagyó, feledhetetlen emléke inspirált.

 Tanulmányaink kezdetén

Az 1947/48 tanévre visszaemlékezve a Tanítóképző épülete kívülről mit sem változott az 
évtizedek folyamán. A II. világháború idején egy ideig hadikórház volt az iskola. Ezt 1947-
ben már csak emlegették, de a háború nyomait még sok minden jelezte. Például az épület 
város felőli szárnyán, az előkert felőli részén még látható volt egy falikép, ami nagy felületet 
borított. Erős, fekete festésű kép volt, Hitlert gúnyolta ki. A domborzati műveken Eötvös, 
Pestalozzi, Széchenyi és Herbart domborművű arcképét s nevét láthattuk, mint ahogyan ma 
is. Az 50-es években azonban Széchenyi és Herbart nevét eltüntették. Az épületbe belépve az 
előtérben jobbról, balról boltíves mélyedés van, ami ma is látható. Akkor azonban a mélye-
désben modern, fehér szobrok álltak. Szent Erzsébet és Szent Imre herceg szobra. A lányok 
és fiúk védőszentjeiként tiszteltük. Nagy kultusza volt mindkét szentnek az ifjúság körében 
az egész országban, így a képzőben is.

A földszinten a folyosóra belépve, jobbra haladva nagy, tágas terem volt a tanári szoba. 
Mellette egy kisebb terem, ami akkor könyvtárként működött. A folyosó fordulóján balra ha-
ladva volt a gyakorlóiskola három osztályteremmel és egy kis szertárral, ami akkor majdnem 
üres volt. A háborúban tönkrement pedagógiai szertárat Tóth Gyula tanár úr lelkes buzdításá-
ra hamarosan feltöltötték, és használhatták a berendezéseit, tárgyait a tanítójelöltek.  A tanár 
úr szava nem parancs volt, hanem kérelem, de egyetlen tanuló sem tért ki előle. Mindenki 
olyan tárgyat, vagy eszközt vitt, amilyen foglalkozású egyén volt a családban. Én egy méter-
rudat és egy köbdeciméter makettjét, mert apám asztalos volt, meg tudta csinálni.

1947-ben 44-en kezdtük a tanévet az I. b osztályban, közülük 6-an – velem együtt – az 
Országos Falusi Tehetségmentés Járulékalapja ösztöndíjasaként. A tanulók mintegy harmada 
berényi volt, a többiek vidékiek. Ők a városban laktak házaknál, néhányan zárdai internátus-
ban, amíg az fennállt, majd a Tanítóképző kollégiumában. 
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Egyszerű családok gyermekei voltak, földműveseké, munkásoké, iparosoké. Volt kö-
zöttük hadiárva, és volt tanító gyermeke is. Az igazgató Jantsky Béla, osztályfőnökünk 
Szombathy Miklós tanár úr, pótosztályfőnökünk pedig Simon Andrásné tanárnő volt.
1947-ben vezetésével megünnepeltük a Képző alapításának 30. évfordulóját. Ősszel megin-
dult a színvonalas kultúra széles körű terjesztése a József Attila Szabadegyetem keretében. 
A tanításon kívüli kultúrélmények színhelye a díszterem volt, ami csaknem a mai napig 
őrzi akkori arculatát. A korunkbeliek azonban mást is „odalátnak”. Akkor még a karzat ma-
gasságában lévő négyszögletes falkeretekben márványtáblák voltak, amelyeket aranybetűs 
Széchenyi-idézetek díszítettek. Hiányukat csak azok érzik, akik valaha látták.

Így emlékszem tanáraimra

Osztályfőnökünk Szombathy Miklós tanár úr volt. A mennyiségtant is ő tanította. Pótosz-
tályfőnökünkké Simon Andrásnét tették meg. Hivatalos ügyeinket, a hiányzást, kirándulás 
lebonyolítást a tanár úrral, oldottabb beszélgetést pedig Magdi nénivel bonyolítottuk le.

A hit- és erkökcstan tantárgyat Sindel Ferenc tisztelendő úr tanította. Óráin problémá-
kat is fel lehetett vetni. Ekkor még a Mária Kongregáció volt az ifjúság egyesülete. Azt is 
ő irányította. Hitbuzgalmi szakosztályok is működtek. A magyar nyelv és irodalmat Kiss 
József tanár úr tanította. Ekkor még volt tankönyvünk. Megkövetelte a verstanulást. A ké-
sőbbi években történelmet tanított osztályunkban. Akkor még nem tudhattuk, hogy az a sok 
kulturális háttér, kitérő, széleskörű magyarázat amiket órákon tett, valamikor tudományos, 
értékes könyvekbe torkollik majd.   

Osztálykép 1948–49
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Történelemtanárunk a fiatal, pályakezdő Wittman Tibor volt. Az ismétlés, a tömörítés az 
összefoglalás, a lényeges összefüggések megláttatása, a logikus érvelés jellemezte óráit. 
„Dióhéjban” mindig összefoglalta a már tanult anyagot, arra épített. Tanév elején az érdek-
lődő diákoknak a latin nyelv tanítását is vállalta. Köztük lehettem. Különböző osztályokból 
verbuválódtunk, az érdeklődés tartott össze bennünket. Sajnos hamarosan megszüntették a 
lehetőséget, pedig milyen lelkesen tanultuk a nyelvet. Tanítási órái emlékezetesen újszerűek 
voltak. Egy alkalommal egyetlen szóért beírt egy jó jegyet: az a szó a következtetések lán-
colatában a „pápa” volt, amit én hirtelen, a felismerésből fakadó hangerővel bemondtam. A 
következő évben már nem tanított bennünket. Eltávozott az intézetből, sőt Jászberényből is.

Földrajztanárunk Blénessy János volt. Lenyűgözően tanította az anyagot. Az volt az érzé-
sünk, hogy ő ott volt minden tájegységen, amiről csak beszélt, olyan szemléletesen, élmény-
szerűen tudta megjeleníteni. Nagyszerű, egyszerű, csupaszív ember. Megérezte, felkeltette a 
tudásszomjunkat. Emlékszem, hogy értékes könyvet adott át a saját könyvtárából. A Jászság-
ról szólt a vaskos könyv. Első alkalommal élhettem át, hogy kutatómunkára ösztönöz valaki. 
A kiolvasott könyvet a lakására vittük vissza. Olyankor a felesége, Dócika néni bőségesen 
meguzsonnáztatott. Blénessy tanár úr a Jász Múzeum igazgatója is volt. 1947 -ben ő mutatta 
meg először az osztályunknak a Lehel kürtöt, amelyet a háború idején elástak, s a szárítás, 
tisztogatás után újra a múzeumba kerülhetett.

Kossuth Zsuzsanna szövetkezet
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A francia nyelv oktatása Varga Imre tanár úr-
ral kezdődött, aki a gimnáziumban tanított. Óra-
adóként járt ki a képzőbe. Egy használt könyvet 
ketten tudtunk megvenni a társammal. A nyelvet 
könnyen tanultam, megkedveltem. A kis dalokra, 
versekre máig emlékszem, amit a tanár úr taní-
tott képzős koromban. Őneki köszönhetem azt az 
életre szóló motivációt, amit a tanításával keltett 
bennem. A későbbi években is minden tárgy ta-
nulása közül legnagyobb örömmel és lankadatlan 
érdeklődéssel a francia nyelvet tanultam.

Legeza Pál Dénes tanár úr a természetrajzi 
ismereteket tanította, később pedig vegyi isme-
reteket és az ember egészsége tárgyakat. Nagy 
nyugalommal, szigorú következetességgel adta 
át tudását. Tankönyv híján gyakran diktált. A 
kifejezéseket a címekben latinul éppúgy kellett 
tudni, mint magyarul: alaktan vagy morfológia, 
rendszertan vagy szisztematika stb. Ezek az is-
meretek később más területeken is aktivizálódtak a tanulásunkban. Emlékkép villan: egyik 
alkalommal vártuk őt a nagy előadóban, hogy belépjen a már megszokott, nyugodt, sőt derűs 
arcával. Ehelyett azonban haragtól feszülő, feldúlt arccal lépett be. Közölte velünk, hogy 
Szent-Györgyi Albert professzornak el kellett hagynia az országot. Tanárunk megváltozott 
viselkedéséből megsejtettük, hogy valami zavar, tudományos katasztrófa történhetett az or-
szágban, a tudományos életben. Legeza tanár úr ugyanis Szent-Györgyi professzor tanítvá-
nya volt.

A gazdasági-háztartási ismeretek, a kertben folyó gazdasági gyakorlatok szerves része 
volt az oktatásnak. Az intézet kertészetében töltöttünk beosztás szerint egy-egy napot min-
den évfolyamból.  Versegi Sándor kertész irányításával végeztük a munkát, s a folyamatot 
meg is tanultuk. Így kapcsoltuk össze az elméletet a gyakorlattal. A megtermelt növényeket 
a konyha felhasználta, ahol szintén voltunk gyakorlaton. Ott azonban nem a főzésben, hanem 
az egyéb konyhai munkában segédkeztünk. Törlőruhát is kellett vinnünk, mert nem volt 
készlete a konyhának. Teremtakarításba is bevonták a diákságot, pl. a nevelői szoba ablakait 
mi, diákok tisztítottuk.

Kézimunkaórákon mintakendőt készítettünk, amelyen különböző varrás- és öltéstípu-
sokat tanultunk. Kötés, horgolás technikával babaholmikat készítettünk. A hímzések tanu-
lásakor a tájegységek kulturális életéről is szó volt, színes előadásokat hallhattunk Simon 
Andrásné tanárnőtől. 

A rajzot Fejér Mária tanárnő tanította. Rajzeszközünk és felszerelésünk nagyon gyéren 
volt, óráink nagy részét a II. emeleti rajzteremben tartottuk. A későbbi években ő tanította a 
kézimunkát, nevét ma díszítőművészeti kör őrzi a városban.
Darázs Árpád énekszakos tanárunkra is élénken emlékszem. Nagyon fiatal volt még, de na-
gyon türelmes. Több mint 60 év után is felidéződik egy óramozzanat a tanításából, amint a 
„Meghozta az Isten” kezdetű dalt tanította velünk. Apró technikai lépésekre bontva, kitartó-

Bóna Éva
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an gyakoroltatta, hogy ne Is-ten szótagokat éne-
keljünk, hanem nyújtsuk az i-t, utána hirtelen 
mondjuk a sten-t. Alaposan megtanította! Da-
rázs Árpád is rövid ideig tanított bennünket.
Berzátzy László idős zenetanárunk volt. Az 
első, az 1917-es tanítóképző tantestület tagja. 
Emlékezetesek a vasárnapi szentmisék előtt 
tartott egyházi énekpróbák, amikor minden év-
folyamból együtt voltunk. Néhány felsős lány 
csodálatosan szép hangi adottságokkal bírt, él-
mény volt hallgatni.
Bihari Sándorné tanárnőnk testnevelést tanított. 
Kedvessége, empátiája miatt már ekkor meg-
szerettük, később pedig felejthetetlenné vált. 
Ebből az időből emlékezetes, hogy az egész 
képzős diákságot magában foglaló sokaságnak 
türelemmel betanította a seregszemlékre a da-
los néptáncot. A „Kispiricsi faluvégen” dallam-
ra táncoltunk együtt az akkori salakpályán. Ma 
a kollégium áll azon a helyen. Szinte minden 
időnkre kaptunk elfoglaltságot. Kezdtünk ösz-

szeszokni, bár ez nem volt egyszerű. Az egyensapka viselése kötelező volt. Este 6 óra után 
az utcán tartózkodni, késői moziba menni csak engedéllyel lehetett. Óraközi tízpercben a 
képző előtti előkert útjain sétálhattunk, külön a fiúk, külön a lányok. Ebben az időszakban a 
Zárdában laktam, internátusban. Délután 4 órakor kezdődött a szilencium, addigra igyekezni 
kellett, hogy a képzőből beérjünk, még akkor is, ha előtte növénygyűjtő úton voltunk. Estén-
ként az apácákkal lelkiismeret-vizsgálatot kellett tartani.

Új szelek fújnak

A tanév második felében kezdtük érezni, hogy valami változásban van. Az országban döntő 
gazdasági, társadalmi, politikai változások zajlottak. Néhány osztálytársunk kimaradt az isko-
lából, nem tudtuk miért. Egyre több kérdés „függött” a levegőben, nem találtuk rá a választ. 
A felsős diákok közül néhány félelemkeltő lett. A NÉKOSZ-ról egyre többet hallottunk, jót, 
rosszat egyaránt. A konkrét változást akkor érzékeltük, amikor Jantsky Béla igazgatót 1948 
februárjában leváltották az igazgatói posztról. A szolgálati lakásból, ami az intézetben volt, 
elköltözött családjával együtt. Mi, diákok nem tudtuk miért. Helyette új, megbízott igazgatót 
neveztek ki Vaczek Béla személyében, aki szintén a képző 1917-es alakuló tantestületének 
tagja volt 

A városban készültek az 1948-as centenárium megünneplésére. Ezeken a rendezvényeken 
mi, képzősök is részt vettünk. Közülük legemlékezetesebb a Petőfi-szobor felállítása és lelep-
lezése volt. A dalos felvonulások idejét éltük. Ilyenkor mindig valamilyen eufórikus hangulat 
kerítette hatalmába az együtt menetelőket. A képzőből a május 1-jei ünnepség végén elindult 
a menet a főúton a város főtere felé. Az akkori Apponyi-szobor kb. a mai Líra Könyvesbolt 

Gledura Lajos fiatal kori arcképe
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előtt volt. Oda tartottunk az időközben megnövekedett örömteljes, vidám sereggel. Közben a 
kimenő időpontjáról elfeledkezve kimaradtunk egy kicsit. A daloló, táncoló forgatag közé áll-
tunk, amiért később nagyon nagy árat fizettünk. Komolyabb következménye is lett a meggon-
dolatlan vidámságunknak. Fegyelmit kaptunk, ami esetemben azt jelentette, hogy az egyébként 
szép bizonyítványomban nem lehetett példás a magaviselet jegyem és az általános tanulmányi 
eredményem.

Az 1948/49-es tanév

Díjmentes tanuló lettem. A tanév első felében albérletben  laktam a képzővel szemben lévő  
Kóréh-házban, harmadmagammal egy kis szobában. Az értesítőnkben változást jelentett, hogy 
az eddigi magaviselet rovat magatartásra változott. A rendszeretet rovat megszűnt. A tantár-
gyak osztályozása hetes skálájú lett. Új tantárgyunk lett az ember teste és egészsége című tárgy, 
amelyet Bihari Sándorné tanított. A kézimunkát Fejér Mária tanárnőtől, a rajzot új tanárunktól, 
Vuics Istvántól tanultuk.  

A francia nyelvet is új tanár úr, Simon András tanította. Ebben a tanévben is az I. osztályos 
tankönyvből tanultunk. Heti három óránk volt, mint az előző évben. 

Változatlanul legkedveltebb tantárgyam volt a francia nyelv.  Simon tanár úrnak nagyon 
sokat köszönhetek. 

Tőle tanultam meg és vettem át, hogyan lehet a tantárgyon kívül a látókört kiszélesíteni. 
Óráit áthatotta a tananyagon kívüli, a világirodalom nagyjaira történő kitekintés, mintha ma-
gyar irodalom tanárunk is lett volna. A diákok az egymást segítés időszakában éltek, tanulókö-
rök, tanulópárok alakultak. Rájöttem az autodidaktikus tanulás ízére is.

Az emberi test és egészsége tárgyhoz úgy emlékszem nem volt könyvünk, sokat rajzoltunk. 
Bihari Sándorné tanárnőt a jóságát cselekvően kimutató, nagyszerű egyéniségnek ismertük 
meg. Mind a négy évben tanított bennünket, ismert, mint anya a gyermekét. Emlékezetemben 
nemcsak kiváló szaktanári munkája hagyott nyomot, hanem más is, ami felejthetetlen. Kollé-
gisták voltunk néhányan az osztályból. A falujárás ideje volt, ami azt jelentette, hogy gyakran 
vittek bennünket vasárnaponként falura, különféle kultúrfeladatok ellátására. Olyankor éjszaka 
kerültünk haza teherautóval, másnap pedig tanítás. Néhány álmosságtól kókadó fejű lányon 
szemlátomást látszott a fáradtság. Bihariné – nagyon bátran – megengedte, hogy óráján szu-
nyókáljunk, ha úgy érezzük. Ezt nem lehet elfelejteni.

A kézimunkát ettől az évtől Fejér Mária tanította.  A höveji hímzéssel ismerkedtünk. Min-
den öltését szigorú technikával varrva gyönyörű, ovális terítőt készítettünk. A „pókokat”, a fő 
díszítőelemet azonban saját fantáziánk alapján alkothattuk, így az egységes szép kis terítők 
egyedivé váltak. Ezekre az órákra gondolva más emlék is felbukkan A kötelező olvasmányok 
körében egyre jobban tért hódított a szovjet irodalom. Maxim Gorkij Az anya című regényét 
mindenkinek el kellett olvasni, de nem volt elég könyv. Rugalmasan megoldottuk. Kézimun-
kaórákon Mária néni megengedte, hogy folytatólagosan egyik társunk felolvassa a regényt, a 
többiek pedig megcsinálták az ő darabját is. A pókok ugyancsak változatosak voltak …

Új tanár is került a képzőbe, Vuics István, aki átvette Mária nénitől a rajztanítást osztá-
lyunkban. Első tanítványai lehettünk. Szokatlan volt a módszere. 

Egyéni bánásmódja emlékezetes.  Mindannyiunkhoz odajött és alkotó módon irányította 
rajzolásunkat. 
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Akkor még nem gondoltuk, hogy Baja és Jászberény nagy festőjének kezei alatt szület-
nek rajzaink.

Az ének-zene tárgyakat Kopácsyné Ernőffy Lilla tanárnő tanította. Ha visszaemlékszem  
képzős koromra, talán a legdominánsabb emléke, hogy milyen sokat énekeltünk. Nemcsak 
az órákon, hanem azon kívül is. Kopácsyné tanárnőt sok mindenért csodáltuk. Bánásmódja 
titkait próbáltuk megfejteni. Nagy műveltségét finom leheletnyi iróniával átszőtt stílusban 
közvetítette számunkra. Halk, tudatosan visszafogott hangjával szigorúság nélkül is biztosí-
totta a figyelmet, s példát mutatott, hogyan lehet megkímélni egyik legfontosabb pedagógiai 
eszközünket, a hangerőnket, hangszínünket. A kórusműveket hosszú ideig gyakoroltuk, de 
soha nem volt unalmas. Egy-egy fellépés lehetősége célként lebegett előttünk.
Kaszás Gyula ének-zene tanár a vegyes kórus énekpróbáin tanított, amely a párhuzamos fiú 
osztállyal együtt történt. Gyakran emlegette, hogy az Operaházban Gyurkovics Máriát ve-
zényelte. A Szép könyörgést és a Hét jó nótát énekeltük legtöbbször. Sőt, már orosz népdalt 
is tanultunk.

Keleti szél fújása

A társadalomban nagy változások zajlottak, folyt az államosítás. A vallásos érzelmek és a 
központosítás terén rémhírek kezdtek terjedni. Ez sokféle formában nyilvánult meg. Az is-
kolák államosításának időszakára úgy emlékszünk, mintha az csak az idealista-materialista 
világnézet ellentéte lett volna. Egyik nap még fent volt az iskolák osztályainak falán a feszü-
let, másnap már hiányzott. A Jantsky család távozása után a megüresedett lakás átmenetileg 

Fegyverneki gyakorló éveim 3. osztályosai
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leánykollégiumként funkcionált. Oda költöztem. A szobákból hálók, egy nagy teremből pe-
dig tanulószoba lett.  Egy-egy hálószoba közössége szövetkezetté vált. A miénk a Kossuth 
Zsuzsanna szövetkezet nevet vette fel.

összetartottunk, segítettük egymást. Tanulópárokat szerveztünk. Az ideológiai harc erő-
södött. Egyre jobban érzékeltük. A díszteremben tartott ifjúsági gyűléseken nyíltan ki kellett 
mondani hovatartozásunkat, pl. fiúk-lányok közötti magázódás, tegeződés terén. Az ilyen 
egyszerűnek látszó szavazások abban az időben azt képviselték, hogy a dekadens burzsoá 
ideológia talaján állunk-e, vagy a szocialista erkölcs útját választjuk. A felszabadultság ér-
zése és a lelkifurdalás érzelmeit naponta váltakozva megéltük. A tegeződést némi tépelő-
dés után megszavaztam, de a nagyböjtben való táncolás lehetőségét nem. Tánciskola is volt 
esténként a díszteremben. A társastáncok sorában a szvingig jutottunk el. Az volt akkor a 
legmodernebb tánc, amit tanítottak. De hamarosan jártuk a lovacskát is, amit egymástól ta-
nultunk el. öt-hat lépéssel végigszeltük a termet. Szinte szálltunk a táncpartnerünkkel. Bálok 
alkalmával még divat volt a gardedám. Kísérőink a falak melletti székeken ültek s gyönyör-
ködtek a vidám forgatagban.

Az iskolák államosítása zajlott az országban. Az országgyűlésben a közoktatási bizottság 
vezetője Bognár József volt, a képzőben tanító Bognár Gyula tanár úr testvére. Rácsodál-
koztunk, hogy az ablakból kinézve, bizonyos napokon, nagy sereg ember vonult a város 
központja felé. Lehajtott fejjel, komoran mentek. Jászberényben börtön is volt abban az idő-
ben. Elejtett szavakból hallani lehetett egy-két kimaradt tanuló falubelije sorsáról. A légkört 
a lelkesedés és a bizalmatlanság egyszerre jellemezte. A Népfront keretében gyakran kellett 
szerepelni, műsort adni, sőt összeállítani. A csasztuskát mulatságosnak tartottuk, minden 
alkotóképességünket beleadtuk. Tanév végi értesítőnkben érdemjegyeinket még az Állami 
Líceum és Tanítóképző Intézet pecsétjével kaptuk jún. 5-én, de beiratkozáskor már Pedagó-
giai Gimnázium lett az iskolánk új neve, szeptember 6-án Andrási Béla igazgató úr került az 
intézet élére.

Az 1949/50- es tanév

A III. osztályban, az 1949/50-es iskolai évben változott az intézmény neve, s természetesen 
a tanterve is. Jászberényi Állami Pedagógiai Gimnázium lett az elnevezés. Változott az is-
kola pecsétje is, az eddigi Kossuth-címeres pecsét helyett az ötágú csillagos, szovjet példát 
követő címert nyomtatták az értesítőnkbe. Tantárgyaink közül megszűnt a hit- és erkölcstan. 
A természettudományok közül a vegyi ismeretek és a természettani ismeretek léptek be, 
amelyeket Legeza Pál és Szombathy tanár urak tanítottak. A neveléstant Kétszery Margit, a 
módszertant Kopácsy Béla, a történelmet Kiss József tanította.

Andrási Béla közvetlenül nem tanított bennünket, de óralátogatáson sokszor volt az osz-
tályunkban. Szigorú, nagy tudású, nagy tekintélyű tanár volt. Óra végén gyakran megkérdez-
tem a latin szavakat, kifejezéseket, szállóigéket, amelyeket használt a beszédében. Mindig 
szívesen válaszolt. Azt hiszem, kölcsönösen örültünk. A magyar történelem, földrajz tantár-
gyakat más tanároknál tanultuk mint eddig, s beléptek a pedagógiai tárgyak is. Ez utóbbiak 
maradtak meg legjobban emlékezetemben ebből az időszakból, főleg a pedagógiai gyakor-
latok, az ének-zene órák és a francia nyelv tanulása. A pedagógiai tárgyak tanulásához és 
tanításához nem volt könyvünk. Az ember lelki világa című tárgyat hivatalosan ebben az 
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évben sem tanították. Kiváló tanáraink azonban tankönyvön kívül sok lélektani ismerethez 
juttattak bennünket. Ezek nagyrészt későbbi életünkben tudatosodtak, amikor már taní-
tottunk. Kétszery Margit tanárnőnk sokszor mondogatta: politikamentes iskola nincs. Ezt 
saját bőrünkön tapasztaltuk. Rövid időn át kötelező volt pl. sajtóbeszámolóra járni. Reggel 
fél hétre kellett menni. A becsületfal és a szégyenfal a napi teljesítményünket adta hírül. 

Fontos változás volt, hogy az eddigi díjmentes státuszomat megszüntették, s 75 %-os 
díjkedvezménnyel tanulhattam. A tanulók szüleit kategóriákba sorolták, és én  szerencsét-
lenségemre az „egyéb” kategóriába kerültem, pedig apám nagyon szerény keresetből tar-
totta fenn a családot. A négy gyermek taníttatása nagy gondot, anyagi kiadást jelentett. 
Osztályzatainkat ebben az évben is a hetes skála szerint jegyezték.

Sztálin-fal, Rákosi-fal dekorációt kellett készíteni az osztálynak. Mulatságosnak tartot-
tuk, de aztán inkább félelem vett erőt rajtunk. Ezeket emlékezetem szerint nem tanárok, 
hanem felsőbb évfolyambeli diákfunkcionáriusok kezdeményezték, ellenőrizték, akiknek 
egyre nőtt az aktivitása. A hurrá-optimizmus jelszavaival lelkesítették az ifjúságot min-
den újdonságba és munkába Ebben az évben szabályozták a Zagyvát, megépült a strand. 
Dolgozó kezek százai kellettek a kubikos munkához. Mi, diákok is mentünk s lelkesen 
dolgoztunk. Nem éreztük robotnak, hiszen az ifjúságunk megszépítette a munkát, elűzte a 
fáradtságot. A fiúk versengtek, hogy melyik lány telerakott talicskáját tolhatják. Így aztán 
haladt a munka. 1950. júl. 9-én átadhatták a városi strandot, amelyben az akkori képzős 
diákok lelkes munkája is benne volt.

A francia nyelvet ebben az évben is Simon tanár úr tanította. Azonban új tankönyvből 
tanultunk, ami nélkülözött mindenféle taníthatóságot, fokozatosságot. Néhányan az osz-
tályból nehezen, de megbirkóztunk Molière és Voltaire írásaival. Megtanultuk a Magyar 
Népköztársaság Alkotmánya idézeteit franciául. Az osztály nagy része azonban kétségbe-
esve gondolt arra, hogy majd érettségizni kell. Tanár és diák egyaránt kínlódott. Lelkesen 
énekeltük: „Dalolva könnyebb az élet, az alkotás … Miénk a Föld s a világ sem bír ve-
lünk.” Tudtunk örülni minden kis sikernek. Makarenkóról tanulva a „holnap öröme” töltött 
el bennünket. Sok mindenről  nem tudtunk, amiről azóta vaskos köteteket  írtak. Ifjúsá-
gunk, amely visszahozhatatlan, abban a korban zajlott, „amelyben odatartottuk hamvas, 
fiatal, szép arcunkat a tavaszi fényes szellőknek” – írja Fekete Gyula Tengercsepp című 
könyvében.

A régi, amatőr fényképeken, amelyek ebben az időszakban készültek, szinte mindig 
vidámság látszik az arcokon. Az aggteleki kirándulás alkalmával pajtában, szalmán alud-
tunk, de nem sopánkodtunk, mert mindezt feledtette a gyönyörű látvány, amiben része-
sülhettünk a cseppkőbarlangban. Az Operába is vittek bennünket.  Leírhatatlan élmény 
volt oda belépni. Lakatos Gabriella csodálatos táncában gyönyörködhettünk a Párizs lángjai 
című balettben. Osztálytársaimnak és nekem is felejthetetlen élményt jelentett.
A politika egyre jobban behatolt az iskolai életbe. 1950 telén nagy tanácskozás volt a taní-
tóképzőben. Bemutató tanításra is sor került. Új olvasástanítási módszert akartak bevezetni. 
Kibontó módszer volt az elnevezés. A pedagógusok mellett mi, diákok is ott voltunk. A ta-
nítónő, vagy tanító az L betűt tanította, a szemléltető eszköz egy Lenin kép volt, amelynek a 
bal alsó széléről választották le az L vonalát. Nagyon erőltetettnek tűnt, nem is terjedt el az 
új módszer. Az előadást egy Szolnokról jött férfi tartotta. Pedagógiai műveltségnek a nyomát 
sem lehetett benne felfedezni. Nagyon sajnáltam akkor az igazgatónkat és tanárainkat. Abból 
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az időszakból másik tanácskozásra is emlékszem. A Dohánybeváltó nagytermében volt. 
Ezen diákképviseletben voltam jelen. A dermedt légkörre emlékszem, utasították a tanügyi 
embereket.

Kétszery Margit tanárnő nem csak a nevelés alapelveit tanította, kollégiumi nevelőtaná-
runk is volt. Életre szólóan belénk nevelte: „A jót mindig fel kell tételezni  az  emberben. Ez a 
pedagógus legfőbb kötelessége.” Kopácsy Béla tanár úr a módszertant tanította és benne sok 
didaktikát, amit akkor nem így neveztek. Módszertanon kívül tanítási gyakorlatot is vezetett. 
Hozzá tartoztam, csoportvezető tanárom volt. Füzeteim őrzik a sok konkrét, az egész pályámra 
érvényes jó tanácsait, útmutatásait. Comeniusról – akit akkor Komenszkinek neveztünk – kü-
lönösen szívesen tanított. A tanítási gyakorlatok előkészítő és megbeszélő óráin együtt voltak 
a pedagógia szakos tanárok és a gyakorló iskolai tanítók. Tóth Gyula tanár úr az akkori kép-
zőben szinte jelenség volt, a „tanárság” jelképe. Állandó tanítás, a tudás átadása áradt belőle, 
s végtelen szeretet. Szinte mindenki a bűvkörébe került, még azok is, akiket közvetlenül nem 
tanított. Legemlékezetesebb számomra vele kapcsolatban a bizalom. Az akkori idők kezdődő 
bizalmatlan légkörében, kollégista koromban ideadott nekem a könyvtárból egy tiltott könyvet. 
Az ősi kínai kultúra, a Jin-Jang, a két őserő, az univerzizmus filozófiájáról szólt. Címe, ha jól 
emlékszem: Férfi lélek - női lélek. Nem fűzött kommentárt a könyvhöz, nem is kérte, hogy 
rejtve olvassam, csak ideadta. Lenyűgöző hatással volt rám maga a könyv és a bizalom is. 
Igyekeztem gyorsan elolvasni, bár vaskos kötet volt.

Tanítási gyakorlatok

A füzetek vezetése

Háromféle füzetet vezettünk: látogatási napló, tanítási napló, tanítási tervezetek. A látoga-
tási naplóba jegyeztük az óraleírásokat, amelyeket a gyakorlóiskolában láttunk. A tanítási 
napló füzetbe a saját és minden társunk tanításának rövid leírását, a táblaképet és a bírá-
latot írtuk. Ezeket a pedagógia szakos tanárok rendszeresen ellenőrizték, tanulságos meg-
jegyzéseket írtak rá. A tanítási tervezetbe a bemutató tanításokat és a saját tanításainkat 
írtuk, részletes kidolgozással. Ezt a füzetünket mind a pedagógia szakos tanáraink, mind a 
gyakorlóiskolai tanítóink javították, útmutatásokat, gyakorlati tanácsokat írtak bele.

Egyéni hospitálásként 1949. szept. 15 – 1950. máj. 5-ig 56 órát látogattam, s bizonyára 
a társaim is. Az egész tanítási idő alatt jelen voltunk, de kidolgozni csak egy órát kellett, 
speciális megfigyelési szempont szerint, amelyek zöme didaktikai, módszertani jellegű 
volt. De nem néven nevezve sok lélektani szempontot is kaptunk. A látogatási naplóban  
szeptemberben még nyomát sem lehetett látni, hogy a politika behatolt az iskolába. Hittan 
tantárgy a képzőben már nem volt, de a gyakorlóiskolában még tanították. Az új olva-
sókönyvben azonban már nyoma sem volt a vallásosságnak. A karácsonyi témakör csak 
az ajándékozást emeli ki, s természetesen a tanítási órák is mellőzik a Jézuskát, a szent 
családot. Az énekórák mentesek voltak a politikától. önfeledt öröm jellemezte mind a 
tanító, mind a gyermekek részéről. A relatív szolmizáció nekünk is újdonságot jelentett, a 
gyermekek pedig könnyen tanulták.
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Az 1950/51 -es tanév

Újra díjmentes tanuló lettem. Tanítóvá képzésünk folyamán ismét változás történt. Jászbe-
rényi Állami Tanítónőképző lett az iskolánk neve. Földrajz helyett alkotmánytant tanultunk. 
Természettudományi ismeretek közül természetrajzi ismeretek és természettani ismeretek 
szerepeltek. Nevelési ismeretek közül az ember egészsége az új tantárgy, amelyet Legeza Pál 
tanár úr tanított. Az ember lelki világa tantárgy még ebben a befejező évben sem szerepelt. A 
gyakorlóiskolai tanítókkal egyre sokoldalúbb kapcsolat alakult ki.
Emlékezetem szerint tankönyvvel még ebben az évben sem voltunk teljesen ellátva, de a 
pedagógiát az év folyamán már a Jeszipov–Goncsarov könyvből tanulhattuk. A legnagyobb 
változás az volt a tanévben, hogy áttértünk a francia nyelv tanulásáról az oroszra.
Mindezt „saját kérésünkre” tettük. Emlékezetes, mert a kérelmet nekem kellett megírni, mi-
vel osztálytitkár voltam. Ambivalens érzelmektől áthatva írtam a kérvényt. A legkedvesebb 
tanáromtól való elválást, a legkedvesebb tantárgyamról való lemondást jelentette.

A készségtárgyak terén összegeztük a tanultakat. Pl. rajztanmenetet kellett készíteni, ami 
azt jelentette, hogy egy osztály valamennyi órájának anyagát miniatűr formában el kellett ké-
szíteni. Ezenkívül a legjellegzetesebb táblai rajzot is tudni illett. Ezeket be kellett adni, vagy 
legalább be kellett mutatni. Kézimunkából az egész négyévi anyagot, valamint a növény stb. 
gyűjteményeket szintén be kellett adni, az ének-zene órákon szokatlan volt a szerepváltás. 
A vezénylést is elsajátítottuk. Kopácsyné tanárnő nagy türelemmel mindenre megtanított, 
amire leendő tanító korunkban szükségünk lesz. Zeneórán a zongora mellett harmóniumon 
is játszottunk. Ma már mosolyogni való, hogy az „Amuri partizánok dalát” játszottuk. Szinte 
sírta a harmónium a dallamot.

Az osztályunk összetétele nem nagymértékben, de változott. Néhányan kimaradtak, akik-
nek a sorsáról nem sokat tudtunk meg. Voltak, akik harmadikban, év közben jöttek. Egyik 
osztálytársunk a helyi gimnáziumból jött át. Azt hiszem, jó érzékkel megsejthette, hogy jobb, 
ha a képzőben érettségizik, mint a gimnáziumban. Osztályunknak kedvelt tagja lett.

A párhuzamos osztály sorsa azonban elég meghökkentően alakult az új tanévben. A 
kezdetektől nagy létszámú fiúosztály jó néhány tanulója nem kezdte velünk együtt a tan-
évet, hanem vagy kimaradt, vagy más városban lévő tanítóképzőben folytatta tanulmánya-
it. Ugyanakkor jó néhányan más képzőből jöttek ide, pl. 5-en az egri képzőből, és néhány 
érettségizett diák a jászapáti gimnáziumból. Andrási Béla igazgató úr osztályt nyitott nekik, 
amely eléggé speciális volt. Így a IV. a osztály kb. fele érettségire készült, másik fele –egy-
azon osztályba járva – képesítőre. Nem lehetett könnyű a tanári karnak sem. Év végén az 
osztályuk fele érettségizett, másik fele képesítőzött. Az egri diákok érettségizők voltak, ezért 
egy tablóra kerültek velünk, a képesítőzők külön tablóra. Az 1950/51. tanév végzős diákjai 
tehát két tablón szerepelnek más-más végzettséggel. Így kerültünk mi egy tablóra a későbbi 
férjemmel, Gledura Lajossal, noha két különböző osztályba jártunk. A tablót Bábel Gyula 
és ő készítette.

Nem nagyon tudtuk, hogy az egri diákokat miért bocsájtották el előző iskolájukból. De 
hamarosan kedveltté váltak még a mi osztályunkban is speciális képességeikkel, önzetlen 
segítőkészségükkel. Sok, iskolán kívüli munkában együtt léptünk fel. Műsoros szerepléskor 
egyikük zenei tudásával, másikuk bontakozó festői tehetségével segítette a fellépéseket. Így 
pl. Gledura Lajos együtt festette a kulisszákat Vuics tanár úrral. A színdarabban, amit elő-



örökségünk214

adtunk, anyós és vő szerepünk volt. Aztán az élet, a nagy rendező, más szereposztást kínált: 
anyósból feleség, vőből férj lett idővel, amit ennek a zűrzavaros, gyötrelmeiben is szépséges 
korszaknak köszönhetünk.

Tanáraink törődése áthatotta mindennapjainkat tanórákon és azon kívül is. Falujárások 
vagy más iskolán kívüli elfoglaltság alkalmával leggyakrabban a Kopácsy házaspár kísére-
tével mentünk. Ezek az időtöltések azonban nemcsak csasztuskák énekléséből álltak, mint 
gondolják sokan arról az időszakról, hanem minden szavukból, cselekedetükből a kultúra 
áradt felénk. Ha pl. várni kellett egy járműre, olyan kitalálós játékot játszottak velünk, amely 
az általános műveltségünket növelte, vagy viselkedésbeli rejtett illemtant tartalmazott. 
Mindezek kellemes érzelmeket keltettek bennünk, s a ragaszkodás, a bizalom légkörében jól 
éreztük magunkat.

A gyakorlóiskolában egyre otthonosabban éreztük magunkat. Dudás István az I–II. osz-
tályt tanította, legtöbbször az ő osztályában voltam. Nagyon rugalmas, kreatív egyéniség 
volt, szinte művésze a pedagógiai eljárásoknak. A kor követelménye szerint tanított, az új 
tankönyveknek megfelelően belevitte az ideológiát is a tananyagba, főleg a magyar és a be-
szélgetés tantárgyakba, de a számtan- és énektanítás mentes volt a frázisoktól. Táblai rajzait 
mind összegyűjtöttük. Az énekórákat a Kodály-módszerrel tanította. Élmény volt valameny-
nyi. Dudás tanító úr gyakran bízott meg bennünket ad-hoc feladatokkal, pl. mesét mondatott 
velünk olyankor is, amikor nem szerepelt a felkészülésünkben. Szép hegedűjátékával a taná-
ri kar együttesében játszott. Gyakran hallhattuk, gyönyörködhettünk benne.

Galambos János tanító úr a IV. osztályt tanította. Ő is tanítói példakép volt előttünk, bár 
más egyéniségű, mint Dudás tanító úr. Pedánsan megtervezve minden szava, eljárás-mozza-
nata. Már a közelébe érve is szinte kialakult bennünk a lelkiismeretesség. Egyformán precíz 
órákat tartott. Sok-sok tapasztalati ismerethez juttatta a tanulóit. Főleg a földrajzi jellegű órái 
emlékezetesek számomra. Nagy gondja volt minden tanuló felkarolására. Az adminisztrációs  
munkájába  is beletekinthettünk.  Csak az ő osztályában láttuk, hogy az egész évi tanmenete 
az osztály falán kiterítve rendelkezésünkre állt. Böngészhettük, láthattuk, hogy a tanítandó 
anyagot mi előzi meg és milyen ismereteket készít elő. Minden magyarázatnál többet ért.

Miközben egyre több pedagógiai ismeretre és tapasztalatra tettünk szert, osztályunkban 
mégis előfordultak megtorpanások. A jövőkép olykor zavaros lett, homályosult, különböző 
utak délibábjai játszottak velünk. Néhányan az osztályunkból hirtelen váltással továbbta-
nulásra gondoltak. Intézkedtek. aztán  visszatáncoltak.  Engem is motivált a magyar– fran-
cia szak elvégzése. Gledura Lajossal a sors egyre jobban egymás mellé sodort. Mindketten 
továbbtanulást terveztünk. Neki ugyan ez a tanév különösen nehéz volt. Édesapja fél évre 
börtönbe került „feketevágásért”, aminek az árából ruhát vett a három fiának. Édesanyja 
hihetetlen körülmények között taníttatta ebben az időben a három tanuló fiát.

Az időnként nyomasztó terhek mellett azonban éltük a vidám diákéletünket a Tanító-
képzőben, hiszen akkor voltunk 19-20 évesek. A sok iskolán kívüli munka is összehozta a 
hasonló sorsú vagy gondolkodású diákokat.

Bognár tanár úr hívó szavára lelkesen részt vettünk kulturális rendezvényeken. Emléke-
zetes a Különös házasság filmbemutatóján tartott elemzése, amelyre a Lehel mozi termében 
került sor. A magasröptű eszmefuttatásokat nagyon le tudta egyszerűsíteni. Máig megmaradt 
bennem, ahogyan a realizmus irányzatait magyarázta. Mindenki egyből megértette, meg-
jegyezte, s a művek elemzésénél tudtuk alkalmazni. Így tanította: „Látják azt a fát a képző 
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előtt? ... Ez a fa beteg.” – mondja a realista. …  „Ez a fa beteg, féreg rágja a gyökerét.” – 
mondja a kritikai realista. … „Ez a fa beteg, féreg rágja a gyökerét, le kell ásni, a férget el 
kell távolítani.” – mondja a szocialista realista író. Jellemző, hogy milyen sok időt együtt 
töltöttünk a tanárainkkal. Műsoros estre készültünk, amelyben még Berzátzy tanár úr is se-
gédkezett, pedig már elég idős volt.

Edelényi Béla tanár úr a párhuzamos osztályban tanított. Mi csak egy-két helyettesítési 
óráról ismertük. Nagy tudású, kissé szigorú, tekintélyes. Emlékezetem azonban más olda-
láról őrzi, s kissé glóriát von lénye köré. Az igazgatói lakásban laktak, amely az átmeneti 
kollégium után ismét szolgálati lakás lett. Így emlékszem: az erkély alatt virágoskert, abban 
rózsák pompáztak. Kora reggelenként az egyik diák naponta leszakított egyet belőlük. Gon-
dosan megszabadította néhány tüskéjétől, védte, óvta.  A tanár úr látta, vagy láthatta ezt, de 
nem rótta meg érte a diákot. … A rózsák naponta nálam illatoztak tovább.

Kollégiumi elfoglaltságaim

Betartottuk a szilenciumot. Naponta 16 órától egy nagy teremben voltunk az első emeleten, 
készültünk másnapra. Felsős diákokból került ki a felügyelő. Így én is betöltöttem ezt a 
tisztséget. örültem, ha segíthettem a fiatalabbaknak. Láthattam, hogy az általunk falujáráson 
beiskolázott lányok is ott vannak köztük. Azt is láthattam, hogy az államosítás után kiadott 
könyvek némelyike nagyon maximalista. Legjobban a földrajzkönyvre emlékszem. Vaskos, 
nagyon tudományos, nehezen tanulható. Az alsó osztályosok alig tudtak vele megbirkózni. 
Kollégiumi könyvtáros is lehettem. Egy kis teremben a második emeleten rendezték be a 
könyvtárat. Bútorzat nem volt benne. A kölcsönözhető könyvek a padlón hevertek. Zömében 
az akkori realista vagy szocialista realista művek, de klasszikusok is. A terem egy oldalán 
szintén a padlón sorjázva pedig indexen lévő művek, pl. Ferenczi S., Déry T., Bölöni  Gy.  
Azt hiszem, a gyorsolvasásra akkor szoktam rá ...

Ballag már a vén diák

Év vége közeledett. Ballagási hangulat töltött el bennünket. Már kezdtük volna szervezni, de 
felsőbb utasítás jött, hogy a régi hagyományok szerint nem lehet ünnepelni. Az életbe való 
kilépés nem sírnivaló, hanem örömteljes, tehát nem rendezhetjük úgy, mint eddig. Ezen ke-
seregtünk, de aztán röviddel az időpont előtt mégis engedélyezték a ballagást. Könnyeimmel 
küszködve mondtam a búcsúbeszédet.

Az érettségi jól sikerült, mindketten érett diákok lettünk. A Gledura Lajos bizonyítványá-
ba idézőjel közé tették: „Az érettségi vizsgát megkezdte.  Andrási Béla.” Ez akkor fel sem 
tűnt. Felvételi vizsgát tettem Budapesten a Pedagógiai Főiskolán. A magyar–francia szakra 
azonban nem sikerült jelentkezni. Népgazdasági érdekből földrajz-rajz szakra irányítottak.

Váratlan fordulat

Érettségi után vártam az értesítést a főiskoláról. Lajos elhalasztotta a továbbtanulást. Várta 
édesapja szabadulását. Júliusban, mint derült égből villámcsapás, a mi családunkat is elérte 
a sors keze. Apám „feketén vásárolt” deszkából akarta fellendíteni az ipart, hogy négyünket 
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taníttathasson. De balul sikerült, a deszkát elkobozták, apámra rázúdult a sok adósság. Be 
kellett látnom, hogy nem tanulhatok tovább, kenyérkeresetet kell vállalnom. Gyorsan dön-
töttem. Gyakorlóévre megyek. Intézkedtem a Tanítóképzőben, nem volt egyszerű vissza-
csinálni. A nyár kételyek között telt el.  Végül majdnem egyszerre mindkét helyről kaptam 
az értesítést: felvételem sikeréről és kinevezésemről a gyakorló évre. Ezt választottam. Így 
erre a tanévre is a Tanítóképző keretén belül maradtam. Mindketten gyakorló évre mentünk. 
Lajos Kisorosziba, én Fegyvernekre. 

A tanítóképzés folyamán a mi évfolyamunk volt a második, amelyik gyakorlóévre me-
hetett. Jó pedagógiai tapasztalatszerzés volt számunkra, ugyanakkor országosan enyhítette a 
tanítóhiányt. Az elmaradt falvakat, tanyákat ellátta friss gondolkodású, a kornak megfelelően 
képzett pedagógus gárdával. A gyakorlóév egyik fontos célja volt, hogy az elméletet a gya-
korlattal ötvözzük, majd a képesítővizsgán számot adjunk róla.

Készülés a képesítőre

Fegyvernek községben, osztott iskolában taníthattam, 3. osztályt kaptam. Tanítási eljárásaim 
újszerűnek tűntek, a nevelés azonban sokkal nehezebben ment. Rácsodálkoztam naponta 
idősebb kartársaim apró taktikáira, s próbáltam ellesni, utánozni azokat. Első tanítványaim 
és köztem nagyjából tízévnyi korkülönbség volt. Lajossal levelezés útján cseréltünk tapasz-
talatokat. Ő Kisorosziban 1–3. osztályt tanított, azon kívül 5–6. és 8-ban földrajzot, 7-ben 
rajzot.  Jó mély vízbe dobták akkor országos szinten a gyakorlóéveseket! Még karácsony 
előtt behívták katonának, nem kapott felmentést. A képesítőre a honvédség kemény kiképzé-
se mellett tudott készülni, úgy-ahogy.
1952 februárjában már megkaptuk az értesítést, hogy mikor lesz a képesítő. Lajos nem ka-
pott. Tankönyv csak a Jeszipov–Goncsarov kötet volt és a Tanterv. Igazi forrásanyagot az 
élet iskolájából merítettünk. A kiskatonának levelekben számoltam be sikereimről, küszkö-
déseimről. Vázlatot minden órára kötelező volt írni. Ezt ellenőrizték is. Minden tanításba 
bele kellett vinni az ideológiát. Az én felkészülésemet segítette az, hogy kiváló pedagógus 
családnál lakhattam, így tanórán kívül is gyarapíthattam ismereteimet. Első tanítványaim 
szívemhez nőttek, máig bennem él emlékük.
Vasárnaponként a gyerekeknek természettudományos előadásokat kellett tartani. Ugyanab-
ban az időpontban, amikor a mise volt. Máskor MNDSZ-rendezvényen segédkeztünk, ami-
kor a teadélután valami agitációs eseménnyel is össze volt kapcsolva. Előfordult, hogy béke-
kölcsön -jegyzés miatt jártuk a falu utcáit. Ilyenkor mi, fiatal tanítók csak kísérők voltunk a 
falubeliek mellett, viszont a felvilágosító munkánkra számítottak. A tanítással az időnk nagy 
része eltelt.  Vázlatírást egyszer sem hagytunk ki. Ellenőrizni nemcsak az igazgató feladata 
volt, hanem a felügyeleti szervek visszamenőleg is kérhettek valamely óravázlatot. Igyekez-
tünk jól tanítani, legnagyobb részt kedvvel, érdeklődéssel.

Eljött a képesítés ideje

1952. június 24-re tűzték ki a képesítő napját. A honvédségnél a sűrű levélváltásunk 
jelentette a felkészülést. Kétségek után, de engedélyt kapott a képesítőre Gledura Lajos hon-
véd is. Újra az alma materba kerültünk. Egyévnyi felnőtt élet után ismét diákként kellett 
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számot adni arról, hogy mit tanultunk az élet iskolájában. Gyakorlóiskolai tanítóinknak is 
meg kellett mutatni, kiálljuk-e a próbát a náluk töltött időt ötvözve a kinti tapasztalatokkal. 
Dudás István és Galambos János tanító uraknak már a látványa is bizalmat árasztott. Az ő 
osztályaik tananyagaiból képesítőztünk. összeszedtük magunkat, minden szellemi erőnket, 
és mindketten jeles írásbeli dolgozatot írtunk.
A kézzel írott dolgozataink évtizedekig a Tanítóképző iratai között hevertek 1952–1975-ig. 
Ekkor kerültek hozzánk.

A Jászberényi Tanítóképzőben 1952. július 2-án tanító képesítő vizsgát tettek:

1/a – fiúosztály:

1. Balázs Győző
2. Baranyi Tibor
3. Bábel Gyula Mihály
4. Bolyki János
5. Gledura Lajos
6. Járomi Béla
7. Juhász János
8. Keresztesi József
9. Kiscsatári József
10. Kohári András
11. Ladányi Lajos
12. Legeza György
13. Papp Béla Mihály
14. Tihanyi György
15. Tóth László
16. Turi László
17. Zöld András
18. Friedvalszki Gyula
19. Sz. Nagy Sándor

1/b – lányosztály:

1.  Bárány Irén Erzsébet
2.  Bóna Éva
3.  Cseresznyési Mária
4.  Ézsiás Magdolna
5.  Faragó Mária
6.  Fodor Zsuzsanna
7.  Gál Gizella
8.  Gyenes Terézia
9.  Gyurkovics Klára
10. Hagyó Erzsébet
11. Hornyák Ilona
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12. Kakuk Rozália
13. Mizsei Ilona
14. Ócsai Mária
15. Pap Erzsébet
16. Szarka Margit
17. Szurovecz Margit
18. Tóth Ágnes Erzsébet
19. Törőcsik Mária
20. Varga Edit

Epilógus

Képesítő után mind a ketten Fegyverneken tanítottunk, már házastársként. Akkor még nem 
gondoltuk, hogy 8 év kitérő után újra visszakerülünk a Jászberényi Tanítóképzőbe. 1959-ben 
Andrási Béla egykori igazgatónk hívott a Felsőfokú Tanítóképzőbe bennünket. Számunkra 
pedig mintha folytatódott volna a permanens képzés, élethosszig tartó tanulás.

Egykori tanáraink közül Szombathy Miklós, Simon András, a Kopácsy házaspár, Fejér 
Mária, Vuics István kartársai lehettünk. A sors jutalmaként élhettük át a velük való munkál-
kodást. Gyakorlóiskolai tanítóként tanítottam Simon András és Szombathy tanár úr unokáit. 
Legkisebb gyermekünket kisiskolásként kedvtelésből tanította franciára Simon tanár úr a 
saját unokájával együtt.

Alsó tagozatos kartársaimat munkaközösség-vezetőként irányítottam. Andrási Béla igaz-
gatónk, később főigazgatónk elindította a tudományos pálya útján Gledura Lajost. Az egye-
tem elvégzése után a főiskolán oktatott. Diákkori éveinkhez hasonlóan a változó világban 
változott iskolánk neve, jellege. Tanítóképző Intézet, Felsőfokú Tanítóképző, Tanítóképző 
Főiskola. A változásoknak azonban már alkotó közreműködői is lehettünk.

1975-ben – Tóth Gyula tanár úr nyugdíjba vonulását követően – a főigazgató úr Gledura 
Lajost jelölte utódjaként a Neveléstudományi Tanszék vezetőjének. A tanár úr iratai selejte-
zésekor kerültek elő a képesítő dolgozataink, melyeket átadott nekünk. Máig őrizzük.
Visszaemlékezve tanárainkra hálát adunk a sorsnak, hogy akkor lehettünk képzős növendé-
kek, amikor ők tanítottak. Akkor és úgy tanítottak, ahogyan abban az időben lehetett, ezáltal 
életre szóló szellemi tartást sugároztak felénk. Nevelésük hatását máig érezzük. Példás éle-
tükből kifogyhatatlanul meríthetünk.


