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...Több idősebb tanárról, - például a Takács tanár úrról - tudtam, hogy a gyerekekkel szinte apai 
módon bánt, ami különösen a vidékről felkerült növendékeknek volt nagyon fontos. Egyébként 
a tanítási órák nagyon hatékonyak voltak, a fegyelem katonás volt. Például az órákra két 
becsengetés figyelmeztetett. Az elsőnél a növendékeknek kellett bevonulni a tanterembe, a 
másodiknál a tanárnak kívülről le kellett nyomni a kilincset.  A kialakított rend kedvező volt az 
oktatás szempontjából is, mivel fegyelmezéssel a tanároknak nem kellett foglalkozni...1 
A növendékek rendkívül szerették és tisztelték tanáraikat, s ez kölcsönösen 
megnyilvánult a tanári kar részéről is. Az iskola tanári állománya nemcsak magas 
szaktudással, de rendkívül jó pedagógiai adottságokkal is rendelkezett. Jól ismerték a 
fiatalok pszichikai tulajdonságait, érzelemvilágát, tudtak a nyelvükön beszélni, 
viselkedésükre, magatartásukra hatást gyakorolni. Képesek voltak életre szólóan 
kiváltani érdeklődésüket a mind magasabb szintű tudás megszerzése iránt, felkelteni 
kíváncsiságukat a tudomány újabb és újabb eredményei iránt, megszerettetni a zenét, 
az irodalmat, az olvasást és a művészeteket, alázatot és tiszteletet tanúsítani az emberi 
kultúra történelmileg felhalmozott értékei iránt.2 
A tanárok és diákok viszonya korrekt, a hangnem nyugodt, komoly és határozott volt, 
tükrözte a tantárgy szeretetét, a tananyag elmés - ahol helye volt, humoros - átadását. 
A feleltetések hasonló légkörben zajlottak. A tanár és diák közötti kapcsolat a 
kölcsönös tiszteleten alapult, bratyizás nélkül és ezt nem árnyékolta be az sem, hogy a 
tanárok egy részét becenevekkel illették. A nevelőtisztek hangneme, fellépése 
határozott és katonás volt, mentes mindenféle durvaságtól, otrombaságtól, 
káromkodástól. A fentiekhez igazodott a növendékek egymás közötti érintkezése, még 
akkor is, ha ez nem volt mentes a hülye viccektől, ugratásoktól. Nem volt használatban 
a - ma nagyon is divatos – trágár kötőszóhasználat. 
 

                                                           
1 Interjú Richter Nándor tanár úrral. Az interjút készítette Horváth Gyula alezredes és dr. Radványi Lajos alezredes. 

A felvétel időpontja 2012. 05. 31. p. 168. 
2 Dr. Radványi Lajos alezredes: Az iskola oktatási, nevelési rendszere. pp. 61-188. 


