
Iskolánk – eredetileg a Mária Terézia téri elemi iskola, később, az
államosított bencés gimnáziummal való összeolvadás után, az
1960-as évektől Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Is -
kola és Gimnázium – működése fennállásának első száz évében
el választhatatlanul összefonódott a Fővárosi Pedagógiai Sze -
mi nárium, a II. világháború utáni nevén a Fővárosi Pedagógiai
In tézet tevékenységével. Azt a kijelentést is megkockáztathat-
juk, hogy a Fazekas sikerei valójában a Pedagógiai Szemi ná ri -
um nagy pillanatai voltak. Az bizonyos, hogy a működését az
1911/12-es tanévben megkezdő Mária Terézia téri elemi iskolát
a zért alapították, hogy az 1912 januárjában létrehozott Peda -
gó giai Szeminárium gyakorló iskolája legyen. A Szeminárium
cél ja kettős volt: a főváros egyfelől a pályakezdő budapesti ele -
mi iskolai tanítók betanítását, másfelől a már régebb óta műkö-
dő tanítók, tanárok továbbképzését kívánta biztosítani általa.
Összegezve: a Szeminárium Budapest közoktatását fejlesztette.
A Fazekas tehát a főváros gyakorló iskolája volt (egészen 2012.
de cember 31-ig). Ezeket a régi időket idézi föl Sarodi Judit írása,
aki az 1950-es években gyakorlatilag a Horváth Mihály téri épü-
letben nevelkedett, minthogy mindkét szülője itt dolgozott. A csa-
 ládtörténetbe ágyazva – milyen rögös úton vezette a sors ezt a csa-
 ládot! – a Fazekas történetével ismerkedhetünk meg.
Ajánlom ezt az írást minden tanár kollégámnak és minden diák-
nak, aki kíváncsi, milyen múltja van a tantermeknek, ahol tanít
vagy tanul, a folyosóknak, amelynek kövezetét lábai nap mint
nap koptatják, vagy érdekli, hogyan lettek a Fazekas alsós és

nap közis tanítóinak módszerei az országhatárokon túlnyúlóan
híressé és példaértékűvé!

Keglevich Kristóf

4 Fazekas-évkönyv

Visszapillantó

Miután magam is pedagógus lettem, igen nagy tisztelettel és
megértéssel követtem végig édesapám, Sarodi Gyula életútját.
Szeretnék ezzel az anyaggal emléket állítani neki. Uno kái nak, a
mai ifjúságnak példaértékű lehet, hogy családja nehéz sor sa
ellenére, nehéz időszakban milyen sokrétű önképzés és al kotó
munka révén tudott eredményt felmutatni.

Sarodi Gyula egyszerű munkáscsalád második gyermek-
eként szü letett Budapesten 1910. augusztus 5-én. Felmenői
nagy va lószínűséggel a Fertőd melletti Sarródról származtak.

Apja, idősebb Sarodi Dénes 1881-ben született Szilben
(Sop ron megye), aki Budapesten 1914-ben elvette a nagyug-
ró ci (Bars megye) Liska Anasztáziát. Négy gyermekük szüle-
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tett, ifj. Dé nes, Gyula, Borbála és Lajos.
Az I. világháború kitörésekor a családfőt behívták az Oszt -

rák-Magyar Monarchia seregébe, és az olasz fronton vetették
be. A háborút – feleségének írt levelei alapján – nagy nehéz-
sé gek árán vészelte csak át, ám utána, 1918 augusztusában Ci -
vi daléban (Olaszország) maláriában elhunyt. Erről a Vörös ke -
reszt tájékoztatta a családot. Liska Anasztázia – nagymamám –
32 éves korában négy kisgyermekkel és két nagymamával ma -
radt egyedül, akikről mind gondoskodnia kellett. Budán a Ká -
belgyárban dolgozott, ahol a hadiözvegynek és gyermekei nek
a Fehérvári út 112. sz. alatt (a ma is álló ún. Felten-házban) bizto -
sítottak egy egyszobás szolgálati lakást. Anyja – dédmamám –,
Dannek Magdolna polírozással, székek fonásával foglalkozott.
A lakás tele volt azokkal a székekkel, amelyeknek javítását
elvállalta. Ezzel tudta segíteni a családot. Széket fonni még
uno káit, édesapámat is megtanította. Haláláig, 66 éves koráig
lá nyával és annak családjával élt.

Liska Anasztáziának négy gyermek közül hármat: ifjabb Dé -
nest, Gyulát és Borbálát sikerült felnevelnie; egyik kisfia meg be-
tegedett és elhunyt. Édesapám, Sarodi Gyula iskoláit az I. ker.
Hengermalom úti elemi iskolában kezdte (1919–1922), vé gig
kitűnő és jeles eredménnyel tanult. 1922 és 1925 kö zött az I. ker.
Fehérsas téri polgári iskolában hasonló eredménnyel foly tatta
tanulmányait. Végig napközis volt. Társai közül kitűnt szor gal-
má val, érdeklődésével. Jó tanulmányi eredménye mi att taní-
tó ja továbbtanulását javasolta és a Budai Taní tó kép ző be tör-

té nő felvétele után anyagilag is támogatta. A család igen szű-
kös anyagi körülmények között élt. Dannek Mag dol na halála
után (talán a 10-es évek végén) a másik nagymama, Czi rák
Mária visszaköltözött Sopron megyébe, Karolina nevű lá nyá-
hoz. Liska Anasztázia éjjel-nappal dolgozott, hogy há rom gyer-
 me két el tudja tartani. Panasz nélkül vállalta sorsát. Hogy meg
tud janak élni, a gyerekek is sokban segítették, még az éjjeli
mun kákból is kivették részüket.

Édesapámat, Sarodi Gyulát 1929-ben vették fel a Budai Ta -
ní tóképző Intézetbe, melynek elvégzése után, 1932-ben adott
be kérvényt a Budapest Székesfővárosi Polgár mes ter hez, hogy
tanítói állásra kinevezzék. A hivatalos válasz szerint előjegyez-
ték az alkalmazást kérők sorában. Míg bátyja a Kábelgyárban
dol gozott, ő korrepetálásokat vállalt, hogy hozzájáruljon a csa-
 lád kiadásaihoz. Kérésére felvételt nyert a Mária Terézia Té ri
Gya korló Általános Iskolával szimbiózisban működő Fő vá ro si
Pe dagógiai Szemináriumba. Miután az 1933/34-es tanévben
el végezte a kezdő tanítók állandó tanfolyamát, erről bizonyít-
 ványt kapott. E nélkül a fővárosban nem lehetett kinevezett
ta nítói állást kapni.

A fővárosban 1935-től helyettesítő tanítóként alkalmaz-

ták. Ez már rendszeres jövedelmet biztosított számára. Így
dol gozott hol pár napot, hol heteket a IV. kerületi Ranolder, a
VII. kerületi Hernád, az I. kerületi Hengermalom, a II. kerületi Te -
le pi, Őrnagy és Sopron, illetve a Váci utcai elemi iskolákban.

Fazekas-évkönyv   5

A Sarodi család 1916-ban (Sarodi Gyula a jobb szélen)

A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium, az elemi iskolák és az óvo -
da Mária Terézia téri épülete 1921-ben (Gerhard Antal fotója)
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Közben igyekezett továbbképezni magát. A Szeminári um -
ban ön kéntesen lehetett képzésekre jelentkezni: az általános
kép zés mellett az állattan előadásokat és gyakorlatot, valamint
az 1933/34-es, 1934/35-ös és az 1938/39-es tanévekben az isko-
lai mun ka (szlöjd) tanfolyamokat látogatta. (A szlöjd nevelő ké -
zi munkát, papírmunkát jelent.) Az 1934/35-ös tanévben az Eu -
ró  pa, Magyarország és Budapest földrajzát bemutató tanfolya-
 mot végezte el. Ezekben az években vett részt Stolmár Lász ló
ve zetésével művészettörténeti előadásokon és hozzá kap csola-
tos tanulmányi kirándulásokon (Budapest műemlékei), hospi-
tált az I–VIII. osztályok mindegyikében. Helyet te sítései so rán
fel figyeltek lelkes hozzáállására, megbízhatóságá ra. 1936.

október 19-én a Mária Terézia téri elemi iskolában ka pott meg-
bízást helyettesítésre, majd október 21-től véglege sítették.

1938-ban a Pedagógiai Szeminárium című folyóiratban je -
lent meg első cikke A korszerű napközi otthonok címmel. A Fi a -
tal Tanítók Szervezetének márciusi kultúrprogramjában a vi ta-
est előadója volt. Egy korabeli cikk alapján: „mélyen meggyő ző-
déses átérzéseivel, s e munkaterület új célkitűzéseinek meg jelölé-
sével a napközi otthon gondolatát közelebb hozta a fi atal taní-
tóság lelkéhez. Ő maga is fanatikus harcosa ennek a mun ká-
nak.” (Kutasi György) A fővárosi népiskolai napköziotthonok
1943-ban negyvenedik éve működtek. A Fővárosi Pedagógiai
Sze mináriumban ünnepi héten emlékeztek meg erről az év -
for dulóról ismertető előadásokkal, foglalkoztatások bemuta-
tá sával és a növendékek munkáinak kiállításával.

1944/45-ben átvonult a front Budapesten. Sarodi Gyula az
ostromot az épületben vészelte át (Budáról nem tudott vol na
bejárni). „Nemcsak munkádat, hanem munkahelyedet is szeret-
ted. Budapest felszabadulását is itt élted át. A rommá lőtt iskola
első helyreállítóiként emlegetünk s büszkélkedhetsz avval, hogy
miközben Budán még folytak a felszabadító harcok, a nyolcadik
kerületben elsőnek a Te vezetéseddel indult meg már február 5-én
a gyermekek napközis ellátása” – idézet Genzwein Ferenc, a Fa -
zekas Gimnázium és Kaján László, a Fővárosi Pedagógiai Sze -
mi nárium/Intézet igazgatójának búcsúztatójából Sarodi nyug-
 díjba vonulásakor (1971-ben). Az Intézet iránti kötődése ab ban
is megnyilvánult, hogy bekerülésétől kezdődően gyűjtöt te az
anyagokat a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium történe téről és
neves igazgatóinak, pedagógusainak életéről, mun kásságáról.

Mikor ismét megindult a rendszeres tanítás, ismét to vább-
 képzésekre járt. 1947/48-ban történelemből általános is ko lai
szaktanítói képzésen vett részt, 1949-ben a pedagógia, tár sa-
dalomtudomány, lélektan, magyar nyelv és irodalom, tör téne-
lem általános iskolai szaktanítói tanfolyam képesítővizs gáját
tet te le. 1951-ben a napköziotthon-vezetők tanfolya mát vé -
gez te el. Hiánypótló napközis kézikönyvek (1953, 1957, 1963)
szer kesztésében vett részt.

1953-ban megindult a napköziotthonok országos szerve-
zése. „Mindenütt ott voltam, ahol segíteni kellett” – írta egy visz-
szaemlékezésében. „A fővárosi nevelők továbbképzésén kívül a
Mű velődésügyi Minisztérium és az illetékes megyei tanácsok fel-
kérésére megkezdtem »országjárásomat« Győr, Pápa, Hajdú szo -
bosz ló, Törökszentmiklós, Mezőkövesd, Baja, Gyöngyös, Ka pos -
vár, Salgótarján, Miskolc, Komárom, Eger voltak állomásaim.”

6 Fazekas-évkönyv

Sarodi Gyula 1934. évi bizonyítványa
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1957/58-ban készült minősítésében szerepel: „A Napközis mun -
 ka apostola, A napköziben működők főpatrónusa. Ál lan dó an
küzd a napköziben folyó munka minél nagyobb elismeréséért,
megbecsüléséért, illetve megbecsültetéséért. Az idén különösen
sok munkát rótt a napközire a szemináriumok vezetése. Ezt a
mun kát Sarodi kartárs fogta össze, adminisztrálta, amellett ma -
ga is vezetett szemináriumi csoportot.” Tapasztalataira az 1960-
as években az Országos Napközi Otthoni pedagógiai-mód-
szertani munkabizottság is igényt tartott.

1971-ben nyugdíjba ment. A már említett búcsúztatóban
olvasható: „A tanulóifjúság körében végzett áldozatos munká-

dat a felszabadulás után kiegészítetted azzal, hogy 25 éven át az
alapismereti tanfolyam vezetője voltál. Több száz felnőttet ne -
vel tél ezzel magabiztosabb, teljesebb értékű emberré!” Az alapis-

Fazekas-évkönyv   7

Sarodi Gyula a napköziben korrepetál (1953)

Levél egy alapismereti tanfolyamon részt vevő tanítványtól (1959)

Sarodi Gyula az iskola udvarán (1955)
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me reti tanfolyamon olyan felnőtteket tanított, akik korábban
egy általán nem jártak iskolába. Például a Sarodi Gyulának szó -
ló mellékelt levél 49 éves szerzőjének édesapja pásztor volt So -
mogyban, tizenketten voltak testvérek. Özvegyen kezdte ta -
nul ni az egyszeregyet.

Bár Sarodi 1971-ben nyugdíjba ment, az erős kötődés mi att
szívesen vállalt munkát volt iskolája gyermekkönyvtárában és a
szakszervezeti bizottság munkájában. 1976-ban az Okta tás ügy
Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült, 1983-ban a Pe da gó -
gusok Szakszervezete emlékplakettjét kapta meg több évtize-
 des munkájáért. 1945-ben az újjáalakult Pedagó gu sok Szak -
szer vezetének és az iskolai bizottságnak tagja lett. Számon tar-
 totta a kollégák nyugdíját, és ha volt méltányossági emelési le -
hetőség, elintézte számukra. Figyelte korukat és a kerek évfor-
du lókon köszöntötték nyugdíjas volt dolgozóikat, akiket rend-
 szeresen többekkel meglátogattak és szerény karácsonyi aján-
 dékkal is meglepték őket. Munkatársait időnként tájékoztat ta a
régmúlt eseményekről, és őket is a régi emlékek megőrzésére
buzdította.

*
Sarodi Gyula az 1940-es években ismerkedett meg a Mária Te ré -
zia téri Gyakorló Óvodában dolgozó Szabó Klára óvónővel, édes-
a nyámmal, akivel 1945. október 14-én házasságot kö töttek.

Szabó Klára 1915-ben született Budapesten. Rákos szent mi -
hályi építész családból származott, apja, ifjabb Szabó József (1889–
1955) első gyermeke volt. Öccse megszületése után é des anyjuk,
Ballon Margit (1894–1918) spanyolnáthában el hunyt. Benne is nagy
volt a tanulási vágy, de mivel nő lévén nem mehetett az építészkar-
ra, a család javaslatára óvónő lett. Ele mi is koláit a rákosszentmihá-
lyi népiskolában kezdte kitűnő és di csé retes eredménnyel,
majd a polgári iskolát teljesítette jó és je les eredménnyel. 1929-
ben vették fel a VI. kerületi ma gyar ál lami óvónőképző intézet-
be, amit 1933-ban végzett el. Ezt kö vetően hat évig állás nélkül
volt, magántanulókat tanított. 1939 februárjától májusig
helyettesített a XI. kerületi Ver pe léti úti, ezután a VI. kerületi
Lehel utcai óvodákban, majd 1939. jú nius 15-én lépett a fővá-
ros szolgálatába, mint beteghe lyettes. 1940 januárjától kiren-
del ték a Fővárosi Pedagógiai Sze mi náriumba óvónői tovább-
kép ző tanfolyamra, és október 2-től ál landó helyettesi feladat-
kör be sorolták. Ezután a Vágó híd ut cai, majd Soroksári úti Óvo -
dákba irányították. 1941-től dol gozott a Mária Terézia téri Gya -
korló Óvodában. Ezekben az é vek ben ismerkedett meg Sarodi
Gyu lával, a Gyakorló Is ko la nap közis nevelőjével.

Az ostrom alatt és a felszabadulás után ő is közreműködött
az épület (az óvoda) romtalanításában, és 1945. február 8-án már
meleg teremben, meleg étellel fogadták a gyerekeket. 1945 már-
ciusában belépett a Pedagógusok Szabad Szak szer vezetébe, és
átesett a minden közalkalmazott számára kö te lező igazoláson.
Októberben rendes óvónővé nevezték ki. E hó nap 14-én háza-
sod tak össze Sarodi Gyulával. 1946-ban meg született első gyer-
 mekük, Tibor, aki hamarosan az óvoda leg ifjabb gyermeke lett.
Második gyermekük, Judit – e sorok író ja – 1950-ben született.

Sarodi Gyuláné 1954-től bemutató foglalkozásokkal vett
részt az óvónők szakmai továbbképzésében. (Az általános is -
ko lához hasonlóan az óvoda is gyakorló volt.) Az 1956-os for-
ra dalom során a Horváth Mihály téri épület annyira megsérült,
hogy – miután ki lehetett menni az utcákra – november 10-től
a Gyulai Pál utcai Óvodában, majd a Szűz utcai Óvodában tel-
je sített szolgálatot. Később hozzáláttak a nagyon romos óvo da
rom talanításához. December 15-től tudták csak saját óvodá juk-
 ban foglalkoztatni a gyerekeket. Szabó Klára 1965-ben a Kecs -
keméti Óvónőképzőben vett részt képzésen, ahol óvónőkép-
ző intézeti gyakorló óvodai óvónőnek nyilvánították (valójá-
ban már egy évtizede vezető óvónői munkát végzett).

Sarodi Gyuláné 1970-ben kérte nyugdíjazását. Ebből az al -
ka lomból eredményes munkájáért „Az oktatásügy kiváló dol-
go zója” kitüntető jelvényt adományozták neki. A nyugdíjazás

8 Fazekas-évkönyv

Szabó Klára (utóbb Sarodi Gyuláné) 1943-ban nagycsoportosok-
kal az udvari szín előtt
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után is évekig visszajárt különböző óvodákba dolgozni, de a mel-
 lett maradt ideje arra, hogy öt unokája nevelésében is se gítsé-
get nyújtson a gyerekeinek.

Szüleink közel 45 évig éltek a legnagyobb egyetértésben.
Édesanyánk szíve már fiatal korában is rosszalkodott, de amikor
édesapánk szívritmus-szabályozót kapott, mintha megfeled ke-
zett volna a saját bajáról, odaadóan ápolta, segítette, még kül-
földre is nemegyszer elutaztak ketten: a tennivalók ja va édes-
anyánkra maradt. Édesapánk 1990. évi halála után mint ha nem
találta volna a helyét. Utána vágyott, a szíve is egy re gyengéb-
ben vert. A szaporodó rosszullétek, balesetek, ope rációk, kórhá-
zi kezelések után abban a kegyelemben ré szesült, hogy otthon,
szerettei körében érte a halál (2000).

Mindketten életük nagy eseményének tartották, hogy ilyen
ran gos intézményben dolgozhattak. Törekedtek megfelel ni a
fe la datoknak és őrizték az iskolához kötődő emlékeiket. Volt kol-
 légáikkal, vezetőikkel, a Szemináriummal tartották a kap cso la-
tot, figyelemmel kísérték a munkatársak, a Sze mi ná ri um sorsát.
Közös tanítványuk, Gellén Sándor így írt róluk e so rok szerzőjé-
nek: „Klári néni az óvónőm volt 1961-től 1965-ig és mindig a leg-
nagyobb tisztelettel és szeretettel gondoltam rá. Gyu szi bácsi pe -
dig napközis tanárom volt a Fazekasban az 1966-67-es tanév-
ben, őt is nagyon szerettem. Vele még a nyolcvanas évek köze-
pén-végén többször összetalálkoztam, mivel a Hor váth Mihály
té ren laktam és ő nyugdíjasként bejárt a Fa zekasba dol gozni.

Még a kisfiamat is bevittem hozzá néhányszor. Sajnos később
szem elől vesztettem, egyszer-kétszer még ta lálkoztunk a kör-
 úton. Szóval Klári nénire és Gyuszi bácsira mindig úgy emlék-
szem vissza, mint akik a szó legnemesebb értelmében vett, igazi
pedagógusok voltak, akik az életüket tették fel a gyerme kek
nevelésére. Őket soha nem lehet elfeledni.”

*
Zárszóként röviden két gyermekükről, Tiborról (†2010) és ró -
lam. Szüleink munkahelyéből adódóan mindketten az iskola
é pü letében nőttünk fel. Tibor érettségi után (1965A, Zsombor
Lász ló osztálya) angol-spanyol szakon végzett az ELTE-n. Ta -
nul mányai mellett az IBUSZ-nál idegenvezetőként tevékeny-
ke dett. Eközben a felnőttoktatásban is hasznosította ismere-
te it, a TIT-ben voltak csoportjai, illetve különböző munkahe-
lyek, például a KFKI bízta meg dolgozói oktatásával. Később
köny vek, filmek fordításával foglalkozott, majd a Pannonia
film stúdiónál és egyéb filmes cégeknél dramaturgként tevé-
keny kedett.

Idősödő napjaiban egy visszaemlékezésben számba vet -
te, ki mindenki adott az életéhez, ki mindenki alakította sze-
mé lyiségét. Így alma matere is. „A Fazekas! Sokan irigyeltek,
ami kor a gimnáziumi éveimről meséltem, igazán kivételes volt
az, amit mi ott megéltünk. Azok a csodálatos tanárok, és az osz-

Fazekas-évkönyv   9

A Fazekas épülete az 1960-as évek elején

Az óvoda dolgozói 1951 novemberében. Középen Villányi Ferenc -
né óvodavezető ül. Sarodi Gyuláné az ülő sorban jobbról a máso-
dik. Az óvónők fehér köpenyt, a dadusok drapp köpenyt viselnek
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tály társak! Zsombor, a kémiatanár volt az osztályfőnökünk. Mi -
után kiemeltük az ajtót a politechnikán és hazamentünk, azt
mond ta »Fiúk, ezt nem kellett volna.« Pont, vége. Rábai, a matek-
ta nár, aki még ma is a találkozók sztárja. Isteni jó fej volt! Wie de -
mann, a fizikatanár, akiért nem rajongtam annyira, de utóbb ki -
de rült, hogy ő sem akárki. Nyárádi, a biológiatanár, aki miatt az
is megfordult a fejemben, hogy orvosnak megyek. Én! Direkt elő -
re vettem a reáltárgyakat, hogy tessenek észrevenni, én, a böl-
csész, őket is szerettem. Aztán Egedy Marcsa, aki csodálatos ma -
gyar tanár volt. […] Az angolt Majdik Zoltán tanította, aki igazi
án glius úriembert alakított és nagy kedvet csinált az angolhoz,
rá adásul ő tanácsolta a szüleimnek, hogy az olasz helyett spa-
nyolt tanuljak, ami igazi telitalálatnak bizonyult.”

Judit (e visszaemlékezés írója) 1953-ban került a gyakorló
ó vo dába, 1956-tól már az általános iskolában is együtt volt a
csa lád. A személyes érintettség miatt nem éreztem sohasem
meg különböztető bánásmódot szüleim kollégái részéről.
Min den óvónénire, alsós tanítónénire egyformán szeretettel
em lékezem vissza, nagyon sokat és lelkiismeretesen foglal-
koz tak mindnyájunkkal. Arra nem emlékszem, hogy szüleim a
sok szor rendkívüli elfoglaltságaik miatt elhárítottak volna ma -
guktól. Nyugodtan, békésen telt az életünk. Bátyám jobb
ered ménnyel teljesített a mindennapokban, ezt a család elfo-
gad ta, de bármiben kértem segítséget, megkaptam. Végig
nap közis voltam, ahol sok élményben volt részem a tanuláson
kí vül. A 7. és a 8. osztályban Kelendi Gyuláné volt a napközis
ne velőnk, akiért mindenki rajongott a csoportban és a ragasz-
ko dásunk tanulmányi munkánkat is könnyebbé tette. Ezeket
az élményeket próbáltam aztán alkalmazni pedagógusi pá -
lyám során.

Gimnazista koromban, az 1960-as években már nagyon
szí  vesen foglalkoztam én is gyerekekkel, egy általános iskolai
raj nak vezetője is voltam, akikkel többfajta érdekes programot
szer veztünk. Almamagot gyűjtöttünk, amit a Mező gaz da sági
Mi nisztériumban leadva pénzhez jutottunk és abból kétna pos
kirándulásra mentünk a Börzsönybe, gyűjtöttünk képeket,
anya gokat az olimpiákról, az űrkutatás kezdeteiről, a filmművé-
szet kialakulásáról, mindenről, ami csak a gyerekeket ér de kel te.
A gim náziumban Egedy Mária osztályába jártam (1968A). Őt
nem csak magyartanárként, hanem mint osztályfőnököt is na -
gyon szerettük. Gazdag, életre szóló útravalót adott nekünk.

Elhatároztam, hogy én is pedagógus szeretnék lenni és tör-
 ténelem-német szakra felvételiztem az egyetemre, amiről fél

pont híján lemaradtam. Ezzel az eredménnyel viszont be i rat-
 kozhattam a Budai Tanítóképzőbe, ahol évfolyamelsőként Nép -
köztársasági Ösztöndíjjal végeztem. Ennek azért volt je len tősé-
ge, mert édesanyám akkor már nyugdíjba ment. Ta nul -
mányaim és gyakorló tanításaim során nagyon megkedvel tem
a matematikát. Thiry Gabi néni révén a Fazekasból ki tűnő ala-
pokkal rendelkeztem, de az ottani nagy tehetségek mel lett
azokban az években még nem mertem ilyenre gondolni.

Tanítói pályafutásomat 1971-ben a VIII. kerületi Dugonics
ut cai Általános Iskolában kezdtem. Az igények szerint iskola-
ott honos formában tanítottam, aminek különösen örültem,
mert a tanítási időn túl szabadidőben is együtt lehettem a gye-
 rekekkel. Később felvételt nyertem a Szegedi Juhász Gyula Fő -
iskola matematika szakára, amelyet iskolai támogatás nélkül
el végeztem. (Nem volt szükségük matematikatanárra, így szí-
ves ségi helyettesítésekkel oldottam meg a konzultációkra és
vizs gákra való eljutásomat.)

1978-ban férjhez mentem és Vácra költöztem. Emiatt 1979-
től a váci Radnóti Miklós Általános Iskolában vállaltam ta nítói
állást, majd mikor lehetőség adódott, ugyanitt felső ta go za-
ton matematikát tanítottam. Nagyon szerettem a tantárgya-
 mat és pedagógiai munkámban nagy segítségül szolgált az
alsóban és az iskolaotthonban szerzett sok tapasztalat.

Az oktatás helyzetét figyelemmel kísérve és az unokám, va -
lamint környezetem mai tapasztalatait figyelve nagyon hely te-
lennek tűnik számomra a jelenlegi általános gyakorlat. A tanu-
lók egész napjukat az intézményekben töltik, a napközi meg-
szűnt, a délután kimerül a házi feladatok elkészítésében, de
még az sem teljesül minden nap. A gyerekek sokkal fáradtabb-
 nak tűnnek és nem hallok, látok annyi megszállott, mindenkit
ma gával húzó pedagógust, akik lelkesíteni tudnák a diákokat
és akikkel szárnyalni tudnának a gyerekek. Ebben mi a Gya kor -
ló Általános Iskolában és a Fazekasban jócskán részesedtünk.

A Fazekas, különösen szüleim példája áthatotta egész lé -
nyün ket, és amit mi mintaként kaptunk, azt úgy érzem, követ-
ni tudtuk. Családjaink ebben a szellemben éltek, dolgoztak és
i gyekeztek az értékeket továbbadni. Ezt láthatjuk a sok tehet-
sé ges, értékes kortársunk, elődeink, későbbi tanítványok éle té -
ben is.

Chikánné Sarodi Judit (1968A)
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A gyakorló óvoda és játszótere
Erdélyi Mór 1913. évi fotóin

Snúrozó fiúk egy 1955. évi
beállított képen
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