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I. BEVEZETÉS 

„. . .hol a kultúra kis mécsese először gyulladt. . ." 
(Kelemen Krizosztom) 

Kelemen Krizosztom főapát az 1938. évi ünnepi tanítógyűlést meg-
nyitó beszédében a Szent Márton-hegyi főmonostor múltját méltatva 
kért az egyházmegyei tanítóktól buzgó és lelkiismeretes munkát az 
akkori forrongó világban. 

A kis mécses lángja a történelmi viharokban soha nem húnyt ki, 
elődeinknek mindig és minden körülmények között utat mutatott. 
Egyre erősebb fényénél ünnepre készülünk. A magyarországi iskola 
és a magyar bencés rend millenniumára. 

Az évforduló Pannonhalmához kapcsolódik, hiszen a szent he-
gyen létesült 996-ban az első magyarországi iskola. A Szent Bene-
dek-rend monostora kezdettől fogva jelentős szellemi központ, hatása 
egész Dunántúlra kiterjed. 

A középfokú oktatás és a tanárképzés területén a rend kiemelkedő 
eredményeket ért el, azonban az elemi iskolai oktatás is figyelmének 
középpontjában volt. Mindig is fontosnak tartotta a rend az egyház-
megye alapfokú iskoláinak gondozását. 

A gimnáziumi nevelés-oktatás és a rendi tanárképzés tudományos 
igényű feldolgozása folyamatosan a neveléstörténeti kutatómunka 
tárgya, viszont a pannonhalmi egyházmegye katolikus népiskoláinak 
történetével, pontosabban annak átfogó, egyházmegyei szintű feldol-
gozásával - jelenlegi ismereteink szerint - nem foglalkoztak. 

Munkánkkal - az évforduló alkalmából - most ezt a hiányt sze-
retnénk pótolni. A főapátság tanügyirányító tevékenységét kívánjuk 
nyomon követni a levéltári anyag feldolgozásával 1919-től egészen 
az államosításig. A témából adódóan fő kutatási módszerünk a doku-
mentumelemzés. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár gazdag, 
de nagyon kevéssé kutatott, s még kevésbé feldolgozott népiskolai 
tárgyú iratanyaggal büszkélkedhet. 

A nullius főapátság 15 községre kiterjedő egyházmegyéjének 
kegyura a főapát volt, irányítása és ellenőrzése alá tartoztak a közsé-
gek iskolái. A múlt század 60-as éveitől a népiskolákra vonatkozó le-
véltári anyag folyamatos és alkalmas egyházmegyei szintű követ-
keztetések levonására. 



Dolgozatunkban elsősorban az egyházmegyei tanügyigazgatást 
vizsgáljuk, de szó lesz az állami oktatásirányítás helyi vonatkozá-
sairól. Megismerhetjük az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal tör-
ténetét, a hivatalt vezető esperesek tanügyi munkásságát. Betekin-
tünk a főapátsági tanítóegyesület életébe, és szándékunk szerint szó 
lesz a káptalani gyűlésekről, melyek a népiskolai munka értékelésé-
nek fontos színterei voltak. 

Munkánkkal tehát kettős célt kívánunk elérni. Egyrészt - mint 
már említettük - az 1000 éves magyar iskolára emlékezünk, másrészt 
a rövidesen ismét felépülő katolikus tanügyigazgatási rendszer kiala-
kításához kívánunk történeti adalékokkal szolgálni. Nem a két vi-
lágháború közötti struktúra mechanikus átvételét szorgalmazzuk, azt 
azonban meg kell állapítanunk, hogy egyetlen korszerű oktatásirá-
nyítási rendszer sem nélkülözheti az előzmények alapos ismeretét. 

Reméljük, a katolikus iskolák ismételten elfoglalják helyüket a XXI. 
század magyar iskolarendszerében. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csóka Gáspár pannonhal-
mi levéltárigazgatónak és Reichardt Aba levéltárosnak, akik tudásuk-
kal, hasznos tanácsaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy munkánk el-
készülhessen. 

A magyar Szent Benedek-rend főmonostora már 1000 év óta szol-
gálja a nemzet kutúráját, szolgálja a magyar katolikus nép lelkiekben 
való előrehaladását. Az ezeréves múlt fokozott kötelességet ró ránk: 
megőrizni és továbbvinni az örökséget. 

Kutatásunkat az „1000 éves a magyarországi iskola" Alapítvány, 
valamint Tárkány Község Képviselőtestülete támogatta. 

Pázmándfalu, 1996. Szent Benedek ünnepén 

A szerző 



DL A PANNONHALMI EGYHÁZMEGYE NÉPISKOLÁI 

A pannonhalmi apátságot Géza fejedelem alapította, felépítése 
Szent István királynak köszönhető. A szerzetesek a templom falai 
között létrehozott iskolában végezték a vallásos nevelést és oktatást, 
közvetítették a kultúrát. Nemcsak a kolostoron belül, hanem az Ist-
ván király által adományozott birtokokon is tanítottak. 

Pannonhalma birtokaival együtt ún. nullius apátság lett, mivel már 
az alapítólevélben biztosította a király a montecassinói apátsággal 
való jogközösséget, tehát Pannonhalmát közvetlenül az Apostoli Szent-
szék joghatósága alá rendelte. 

Az egyházmegye 15 plébániája mind teljes jogú szerzetesplébá-
nia, melyek a főapátság kegyurasága alá tartoznak. A pannonhalmi 
egyházmegye területe más egyházmegyékbe és állami közigazgatási 
egységekbe ékelődik be. A hitközségek és a népiskolák az egyházi 
és tanügyi közigazgatás szempontjából a főapátsághoz, illetve az 
egyházmegyei tanfelügyelőséghez tartoztak. 

Az egyházmegye népiskolai hálózata a XVIII. századtól kezdve 
fokozatosan épült ki. Az 1802-ben visszaállított bencés rend a kö-
zépfokú oktatás mellett egyre nagyobb figyelmet szentelt az alapfo-
kú oktatás ügyének. A visszaállító oklevélben I. Ferenc király a taní-
tást kötelezően előírta a szerzetesrend számára. 

Az 1867-es kiegyezésnek, valamint Kruesz Krizosztom főapát (1865 
-1885) működésének köszönhető, hogy a XIX. század utolsó éveire 
majdnem teljes egészében kialakult az egyházmegye népoktatási 
rendszere. 

A pannonhalmi egyházmegye népiskolái: 

Győr megyében: 
1. Győrszentmárton 
2. Győrszentiván, Vének, Kismegyerpuszta 
3. Ménfőcsanak 
4. Nyalka 
5. Ravazd, Tarjánpuszta 
6. Tényő 
7. Kajár 

Komárom megyében 
8. Komáromfüss, Tömördpuszta 
9. Tárkány, Ölbőpuszta 



Pozsony megyében 
10. Deáki 

Veszprém megyében 
11. Bakonypéterd 
12. Bársonyos 
13- Lázi 
14. Veszprémvarsány 
15. Bakonybél, Somhegypuszta 

Az anyaegyházakhoz tartozó filiákat (fiókegyházakat) közös sor-
szám alatt tüntettük fel. 

Győrszentmárton 

Eleinte Győrszentmárton iskolája községi jellegű volt, Kruesz Kri-
zosztom főapát (1865-1885) 1873-ban kegyúri jogkörébe átveszi az 
intézményt és gondoskodik annak fenntartásáról. Ekkor már két tan-
termes az épület. A főapátság és a plébánia 1879-ben közös elhatá-
rozásból szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt három leányosztályt 
nyit meg a községben. A fiútanulók számának emelkedése miatt szük-
ségessé vált harmadik fiúosztály megnyitása, melynek felavatására 1896. 
december 27-én került sor. 

Győrszentiván 

A községnek 1800-tól áll két tantermes iskolája, 1855-ben külön 
leányosztály létesül. A fiúiskola 1890-ben lett iskolává, előtte uradal-
mi kocsma volt. Két új terem és szolgálati lakás épült 1910-ben. 
A zárdaiskola Molnár Vid Bertalan bőkezű adományából indult meg, 
aki 25.500 Ft értékű kötvényt helyezett el Pannonhalmán abból a 
célból, hogy a létesítendő zárda és leányiskola fenntartását biztosítsa. 
Ennek nyomán Vaszary Kolos (1885-1891) főapát elhatározta, hogy 
megépítteti a zárdát, amelyet rendeltetésének 1889-ben adtak át. Az 
építés a rendnek 42 ezer forintjába került. 

Az épület eredetileg két tanteremből és egy óvodából állt. A har-
madik tanterem 1911-ben épült a rend költségén, majd 1931-ben el-
készült a negyedik tanterem. 



A Szent István-telepi iskola 1929-ben épült teljesen államsegély-
ből. Az épület két tanteremből, egy kétszobás tanítói lakásból, és 
egy egyszobás tanítói lakásból állt. 

Győrszentiván csatolt részei: Vének, Kismegyerpuszta. 

Vének 

Az iskolaépület a községé volt, a Duna elárasztotta, majd 1857-
ben kijavították. Az iskolát 1890-ben pásztorlakássá alakították. Az 
egyházközség megvette a kocsmaépületet, melynek átalakításával 
egy tanterem és egy kántortanítói lakás épült fel. 

Kismegyerpuszta 

A puszta alkalmazottai a szabadhegyi iskolába küldték gyerme-
keiket, ennek fejében a rend tandíjat fizetett az iskolának. Az egyre 
erősödő teher következtében a rend önálló iskola építését határozta 
el, mely 1903- március 7-én nyílt meg Fehér Ipoly főapát (1892-1909) 
jóvoltából. 

Ménfőcsanak 

A plébániai napló írásának kezdeti évében (1847) az iskola épü-
lete már megvolt, egy tanteremből és egy tanítói lakásból állt. A má-
sodik tanterem 1871-ben nyílik meg, tanítói gazdasági épületekből 
alakítják ki. A harmadik tantermet 1893-ban építik, melynek költsé-
geiből ezer forintot az iskolaalap fedez. Az alapot még 1875-ben Kru-
esz főapát létesítette. 

Nyalka 

Már 1726-ban nyugalmazott tanítója volt Nyalkának. A 39. számú 
épületben volt egy tanterem, a ludi magister lakása is itt volt. Tante-
remként 1847-ig szolgált, majd 1929-ig tanítói lakás volt az egész 
épület. Az ún. régi iskolát 1847-ben a főapátság építtette, mely egy 
tanteremből és egy folyosóból állt. 



Az épületet 1912-ben kibővítették, így 2 tantermes lett. Ekkor lett 
az iskola 2 tanerős. A harmadik épületet, az új iskolát 1928-ban az egy-
házközség építtette. 

Ravazd 

A 2 osztályos régi iskola 1876-ban épült, a főapátság nagy anyagi 
hozzájárulásával az egyházközség építtette. 

Új iskola épült 1909-ben és ettől kezdve három tanerő működött 
az iskolában. Hajdú Tibor főapát (1910-1918) 1912-ben alapítványt tett 
ezer korona értékben az iskola céljaira. 

Ravazd csatolt része: Tarjánpuszta. 

Tarjánpuszta 

A főapátság 1879-ben emeltette föl az iskolát, mely osztatlan, egy 
tanerős tanyai iskola volt. Földszintes téglaépület, egybeépítve a ta-
nító lakásával. A tanítás célját egy tágas, ötablakos, padlós tanterem 
szolgálta. 

Tényő 

Tényőn a pannonhalmi rend régóta tartott fenn kegyúri iskolát. 
Kruesz Krizosztom főapát 1878-ban két tanteremmel új iskolát épít-
tetett, a kántortanító lakásául a volt uradalmi tiszti lakot adta. 

A korábbi egytantermes régi iskola eladási árát kiegészítve má-
sodik tanítói állást szervezett. A kegyúri iskolát 1896-ban átvette az 
egyházközség és 1898-ban harmadik tantermet építtetett hozzá. A ne-
gyedik tantermet 1924-ben az egyházközség a hívek és a főapátság 
közreműködésével állította fel. 

Kajár 

Két iskolája volt Kajárnak. A fiúiskolát a bakonybéli apátság épít-
tette az 1890-es években. Restaurálás 1947-ben volt, a költségeket 
teljes egészében az egyházközség fedezte. 

Ezenkívül működött egy alapítványi zárdaiskola dr. Sárkány 
Miklós bőkezű adományából. 



Komáromfüss 

A régi iskolát 1847-ben lerombolták, majd újat emeltek, mely 
1867-ben leégett. Az 1 tantermes új iskola 1898-ban épült fel. Az első 
világháború után az anyaországtól elszakították. Az egyházmegye a 
Felvidék visszacsatolásával 1938-ban még egy rövid időre a községet 
visszakapta. A második világháború alatt végleg elszakították Pan-
nonhalmától. 

Tömördpuszta 

Az iskolát a pannonhalmi főapátság hozta létre 1889-ben. Föld-
szintes épület, a tanterem egybeépült a tanítói lakással. Az intéz-
mény 1945-ig főapátsági uradalmi népiskola volt. A földreform foly-
tán fenntartó nélkül maradt iskolát az 1945-ben szervezett tömörd-
pusztai egyházközség tartotta fenn az 1948. évi államosításig. 

Tárkány 

Valószínűleg már 1745-ben volt iskolája, pontos adatok a kegy-
uraság által 1807-ben épített iskoláról vannak. Az új emeletes iskola 
alapkövét 1894. május 20-án rakták le, novemberben el is készült négy 
tanteremmel. Az emeleten három tanítói lakás kapott helyet. Az ud-
varon 1928-ban épült hozzá egy földszintes épület kétszobás tanítói 
lakással és egy nagy tanterem, melyet beépített színpadával kultúr-
háznak használtak. Itt helyezték el 1935-től a cigányiskolát, melyet az 
egyházközség tartott fenn, az állam adta a tanítót, a főapátság a költ-
ségeket. A háborús viszonyok miatt 1940-ben megszűnt az iskola. 

Tárkány csatolt része: Ölbőpuszta. 

Ölbőpuszta 

Az iskola megépítését már 1928-ban komolyan tervbe vették. Nagy 
szükség volt rá, mert 7 km-t gyalogoltak a pusztai gyerekek Tár-
kányba. Állandó kívánsága volt a szegődményeseknek, hogy az is-
kola épüljön meg, de ez csak 1940-ben valósult meg. 



Az iskolának szánt épület megvolt. Az egytantermes osztatlan is-
kola tervét Nagy Vencel jószágkormányzó készítette el, házilag építette 
meg és rendezte be. A tanterem mellé szertár és tanítói lakás épült, 
mely 1944-ben lett kész. Addig a jószágkormányzó lakásában lakott a 
tanító. A költségekhez kizárólag a rend járult hozzá. 

Deáki 

A főapátság a községnek adott egy épületet, melyben 1786-től mű-
ködött az iskola. Harmadik tanterem építése vált szükségessé, mely 
1893-ban tető alá is került. Az iskola egyre kevésbé felelt meg az igé-
nyeknek, ezért 1911-ben újból épült, 5 tanteremmel és 3 tanítói lakás-
sal. Az iskola az első világháború után Komáromfüss sorsára jutott, a 
második világháború következtében pedig ismét Csehszlovákiához 
csatolták. 

Bakonypéterd 

Az 1 tantermes épületet a főapátság a XVIII. században állította fel 
és gondozta, a telekkönyv behozatalakor a XIX. század elején az egy-
házközségnek ajándékozta. A plébános 1900-ban iskolaalapot lé-
tesített. Hosszú ideig itt működött Wohlmuth József plébános, főapát-
sági esperes-tanfelügyelő. 

Bársonyos 

Az iskolát a főapátság építtette 1886-ban. Az épület földszintes, 3 
szobás kántorlakással, két tanteremmel és egy tanítószobával. 

Bársonyos-Öreghegyen az 1930-as években községi iskolát szer-
veztek a bársonyosiak. Ez volt az egyházmegye egyetlen nem fele-
kezeti népoktatási intézménye. 

Lázi 

A régi iskolaépületet, mely 1872-ben épült, részben a pannonhal-
mi főapátság, részben Lázi község katolikus hívei építették, az egyik 
tantermet a főapátság szerelte fel. Az új iskola 1910. augusztus végé-
re készült el, az egyházközség építtette. Mindkét épület földszintes, 
a régi iskolában két tanterem, egy tanítói szoba, az új iskolában egy 
tanterem épült. 



Veszprémvarsány 

Az egyházközség iskolája 1888-ban épült fel a főapátság telkén, 
majd 1902-ben szükségessé vált a fejlesztése. Az épületen 1944-ben 
ismét nagyobb átalakítást hajtottak végre. Az épület földszintes, két 
tanteremmel és egy szertárral. 

Bakonybél 

A régi iskolaépületet 1730. körül építették, főként az apátság hoz-
zájárulásával. További építtetői Guzmics Izidor bakonybéli apát 1834-
ben és Sárkány Miklós apát 1874-ben. Az épület emeletes, két tante-
remmel. Nagyobb átalakítás az épületen 1943-ban volt. Az új iskola 
1938-1939-ben épült három tanteremmel. 

Bakonybél filiája Somhegypuszta. 

Somhegypuszta 

Eredetileg uradalmi iskola volt, majd községi lett. Mint ilyet az 
1930-as évek közepén megszüntették, de az egyházközség a somhegy-
pusztai iskolakötelesek könnyebb iskoláztatása érdekében magára 
vállalta a fenntartás terheit. Az állam ideiglenes kisegítő tanítót osz-
tott be, aki az egyházközség által bérelt szobában tanított. Az állást 
az egyházközség 1938-ban szabályszerűen megszervezte, a miniszté-
riumi jóváhagyás az államosításig nem történt meg. 

Főbb vonalaiban bemutattuk az egyházmegye népiskoláit. Az egyes 
intézmények történetének részletes bemutatása dolgozatunk célját és 
kereteit meghaladná, ezért csupán néhány fontosabb adat és tény köz-
lésére vállakoztunk. 

Minden bizonnyal így is áttekinthető a Pannonhalmi Szent Bene-
dek-rendi Egyházmegye népoktatási intézményhálózata. 



m . A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 
NÉPISKOLÁINAK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁINAK 

TANÜGYIGAZGATÁSA 

Történeti áttekintés 

Kósa Kálmán írja „Közoktatásügyi igazgatás és iskolafelügyelet" 
című munkájának bevezetőjében: 

„A tanügyigazgatás jelentése kettős. Jelenti egyrészt a közokta-
tásügyi feladatok megoldására szolgáló szervezetet, jelenti másrészt a 
szervezet által kifejtett működést. Cél, hogy a szervezet módosítása 
minél tökéletesebb működést biztosítson."1 

A tanügyigazgatás valóban arról szól, hogy meglévő jogi felté-
telek mellett minél tökéletesebb pedagógiai eredményt érjen el az 
iskola. Ebből a szempontból a tanügyigazgatás alárendelt szereppel 
bír, ami igazán fontos, az csak a pedagógia oldaláról közelíthető meg. 

Azért azt is meg kell jegyznünk, hogy egy rosszul megalkotott, il-
letve elavult igazgatási struktúra beláthatatlan károkat okozhat a ne-
velés-oktatás terén. 

Egész Európában évszázadokon keresztül egyedül az egyház fog-
lalkozott nevelési és oktatási kérdésekkel. Az állam a XVIII. szá-
zadtól kezdett jelentősebb befolyást gyakorolni az iskolára. 

A középkorban az állam és az egyház szoros kapcsolata és össze-
fonódása miatt nem különült el a királyi és az egyházi iskolafelü-
gyelet. A római katolikus egyház mellett megjelenő protestáns egy-
házak, valamint a megerősödött vármegyei és városi hatóságok egy-
re nagyobb hatalmat kívántak maguknak az iskolaügyben. Az állam-
nak az a törekvése, hogy minél szélesebb körben bele tudjon szólni 
az oktatás ügyébe, eleinte kudarcba fulladt, ugyanis nem gondos-
kodott hatékonyan működő igazgatási szervről, és ami talán ennél 
még fontosabb: nem rendelkezett felügyeletre, iskolalátogatásra alkal-
mas szakképzett pedagógusokkal. Ezért nem válthatták be az egysé-
ges állami tanügyigazgatáshoz fűzött reményeket az I. Ratio Educa-
tions (1777) és a II. Ratio Educationis (1806), melyek a kor körülmé-
nyei között haladó királyi tanügyi dokumentumnak számítottak. 

Felekezeti vitákhoz vezetett, hogy az 1845-ben a magyar királyi 
helytartótanács által kiadott „SYSTEMA SCHOLARUM ELEMENTAR! -
UM" szerint a népiskolák felügyelete a katolikus egyház kezébe 
került. 



A XIX. század közepén egyre jobban megerősödött a városok és 
vármegyék szándéka és akarata - látva a katolikus egyház erős tanü-
gyi pozícióit - a népiskolák felügyeletében, ezért megindult a tan-
ügyigazgatási rendszer szétesése a hatalommegosztás révén. A városi 
és vármegyei rendszer beépült az állami felügyeleti szervezetbe és az 
Eötvös-féle 1868. évi népoktatási törvényben öltött testet. 

Az 1876. és az 1877. esztendő mérföldkő a magyar katolikus egy-
ház népiskolai tanügyigazgatási szerkezetének modernizációja szem-
pontjából. 

Az 1876. évi 28. törvénycikk gondoskodott a népiskolai tanügyi 
hatóságokról, ugyanakkor kimondta, hogy az állam az egyházi nép-
oktatási intézetek felett csak a legfelső szinten gyakorol felügyeletet. 
Ez az ún. főfelügyeleti jog, mely azt vizsgálta, hogy a katolikus nép-
iskola az állam törvényes rendelkezéseinek megfelelően működött-e. 
Ez azt jelentette, hogy az egyháznak alkalmazkodnia és igazodnia 
kellett az állam népoktatással kapcsolatos rendelkezéseihez. 

Az 1876/77. év a katolikus népoktatási tanügyigazgatás újjászer-
vezésének éve. A püspöki kar gondoskodott a népiskolák iskola-
székeinek létrehozásáról, rendezte az egyházkerületi esperes-tanfelü-
gyelők jogait. Létrehozta az egyházmegyei tanfelügyelői hivatalt, sza-
bályozta annak hatáskörét, valamint a hivatal személyzetének tevé-
kenységét. 

Miért jelentősek az egyház fent említett rendelkezései? 
„Az 1877-ben kialakult hazai katolikus népoktatási tanügyigaz-

gatási struktúra szinte változatlanul létezett mintegy hat évtizeden át. 
Az 1930-as évek második felében indultak meg a munkálatok átala-
kítására."2 

A püspöki kar 1911. április 28-án új rendszabályokat állapított meg 
a katolikus iskolák számára, melyben újra szabályozta a felügyeletet 
is. Rendezte a tanfelügyelőségi hivatal működését, az egyházmegyei 
főtanfelügyelő, az egyházkerületi tanfelügyelők tevékenységi körét, 
szabályozta a katolikus tanítók fegyelmi ügyeit, a tanítók minősítését 
és választását. 

Lényegében nem változott a katolikus tanügyigazgatási szervezet 
az 1925. évi katolikus népiskolai szabályozatban sem. 

Még egy évtizedet kellett várni, hogy a már idejétmúlt, megmere-
vedett állami és egyházi igazgatási rendszer átalakítására megtegyék 
az első lépéseket. Az egyre jobban bővülő iskolahálózat egy jól ki-
épített, szakszerű iskolafelügyelet kialakításának igényével jelentke-



zett. Gondoljunk csak Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter népiskolaépítési akciójára a húszas évek második felében. 

A közoktatás rendszerének gyökeres átalakítása tovább már nem 
volt halogatható. Ekkor született meg a közoktatásügyi igazgatásról 
szóló 1935. évi 6. törvénycikk, melynek célja az iskoláknak egy szer-
ves hálózatba való egybefoglalása volt. Egyszerűsítette a tanügyigaz-
gatást és biztosította a szakszerűséget a körzeti iskolafelügyelői tiszt-
ség megalkotásával. 

A bíboros-hercegprímás az 1935. évi 6. törvénycikk végrehajtá-
sáról szóló rendeletében (1936. június 9-én jelent meg) kiemelte, hogy 
a katolikus iskolák felügyelete, igazgatása az egyházi hatóság joga. 
A katolikus népiskolában a rendelkezési jog kizárólag az egyházi 
hatóságot illeti meg. Az egyházi hatóság hagyja jóvá az iskola igaz-
gatójának jelentéseit, intézkedéseit, engedélyezi a tankönyveket, se-
gédkönyveket, tanítási eszközöket... stb. 

Az 1925. évi rendszabályok a közoktatásügyi igazgatásról szóló 
törvény kibocsátása után hamarosan elavulttá váltak. Új rendszabá-
lyok kidolgozása vált szükségessé, mivel közben megjelent az 1940. 
évi 20. törvénycikk a nyolcosztályos népiskoláról, valamint a püspöki 
kar 1938-ban kiadta a magyarországi katolikus egyházközségek igaz-
gatási szabályzatát. 

Az új rendszabály 1943-ban készült el. A dokumentum az előző-
nél jóval részletesebben elemzi a kerületi iskolafelügyelő teendőit hi-
vatalos iskolalátogatás esetén, valamint megadja a látogatást követő 
módszeres értekezlet tematikáját. 

A 6650-1945. M. E. sz. kormányrendelet a népiskola I-VIII., a gim-
názium és a polgári iskola I-IV. osztályai helyett általános iskola el-
nevezéssel új iskolát szervezett. A katolikus általános iskolák megszer-
vezésével az egyház újabb közoktatási célkitűzéseit már nem való-
síthatta meg, ugyanis az egyházi iskolák államosításával a katolikus 
tanügyigazgatás rendszere is szétesett. 

A katolikus egyház mellett ne feledkezzünk meg a protestáns 
egyházakról sem, melyek már a XV-XVI. századtól jelentős szerepet 
játszottak a magyar közoktatás fejlesztésében, gazdagításában. Gon-
doljunk csak híres református kollégiumainkra, melyeket még ma is 
a magyar neveléstörténet, a magyar iskola fellegvárainak tekintünk. 



IV. A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-RENDI 
EGYHÁZMEGYE TANÜGYIGAZGATÁSI RENDSZERE 

Magyarországon a történeti egyházak, így a pannonhalmi bencés 
rend is évszázadok óta tartanak fenn iskolákat. Az egyházak nem-
csak fenntartják intézményeiket, hanem a kezdetektől fogva igazgat-
ják és felügyelik is. A későbbiekben az egyház tanügyi jogait állami 
törvényekkel garantálták és egységesítették. így az egyházi hatóság 
alá tartozó iskolákat az egyházak saját szabályaik szerint igazgatták. 

A hitfelekezetek tanfelügyeleti szervezete természetesen az illető 
egyház szervezetéhez alkalmazkodott. A katolikus iskolák tanügy-
igazgatása három szinten valósult meg. Az intézmények felett az 
egyházi főfelügyelet jogát a megyés főpásztorok gyakorolták. Pan-
nonhalmán a megyés főpásztor a mindenkori pannonhalmi főapát, 
aki általában nem személyesen intézkedett iskolai ügyekben, hanem 
az egyházmegyei esperes-tanfelügyelő és az iskolalátogatók útján. 
A tanfelügyelet és tanügyigazgatás harmadik szintje a helyi egyház-
községi iskolaszék, illetve az egyházközségi tanács volt. A tanügyigaz-
gatás harmadik szintjéről csak érintőlegesen lesz szó, mivel az egy-
házközségi igazgatás feldolgozásával itt nem foglalkozunk. 

A pannonhalmi egyházi törvények szerint a szerzetesi plébániák 
ellenőrzését az egyházmegyei esperesek (dékánok) végezték, ugyan-
akkor a tanítóknak is mindig adtak utasítást. Az esperesi teendőkhöz 
a tanfelügyelői feladatkört is hozzákapcsolták. Pontos adatunk van ar-
ról, hogy 1841-ben a dékán már a tanfelügyelői címet is viselte. 

Pannonhalmán - az egyházmegye területének méretei miatt -
mindvégig egy esperes működött, aki a tanfelügyelői és főtanfelü-
gyelői jogokat egyaránt gyakorolta. 

A községekben a lelkipásztori teendőket a főapát által kiküldött 
bencés szerzetesek végezték, akik hosszú ideig a helyi népiskola igaz-
gatói és az iskolaszék egyházi elnökei voltak. A plébánosok a nép-
iskolák közvetlen felügyeletéhez és igazgatásához szükséges peda-
gógiai ismeretekkel - mint tanítórendi szerzetesek - rendelkeztek, 
szinte kivétel nélkül középiskolai tanárok voltak. 

Tekintsük át a továbbiakban az egyházmegyei tanügyigazgatási 
szintek feladatköreit. 



1. A főapát mint iskolai főhatóság 

Az egyházmegye összes katolikus népiskolájának legfőbb hatósá-
ga a pannonhalmi főapát volt, aki jogait általában tanügyi megbízott-
jai útján gyakorolta. A főapát a népiskolák irányítását a mindenkor 
érvényben lévő rendszabályokban megállapított utasítások figyelem-
bevételével végezte. 

A főapát az egyházmegyei népoktatás főhatóságaként az alábbi 
tanügy igazgatási feladatokat végezte: 

1. megerősítette az iskolaszék választását, illetve meghosszabbí-
totta annak működését; 

2. államsegélyért folyamodott; 
3. iskolai alapítványokat hagyott jóvá; 
4. iskolai építkezéseket engedélyezett; 
5. jóváhagyta - javadalmi jegyzőkönyv alapján - a tanítói 

díjleveleket; 
6. a tanítói választást jóváhagyta; 
7. kinevezte az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal tagjait, az 

igazgató-tanítókat; 
8. elismeréseket, címeket adományozott; 
9. körzeti iskolafelügyelőket bízott meg; 
10. iskolaszék után másodfokon határozott; 
11. jóváhagyta az iskolai költségvetéseket; 
12. rendelkezett a tankönyvekre, taneszközökre, oktatási 

segédletekre vonatkozólag; 
13. a tanítóknak rendkívüli szabadságot engedélyezett; 
14. pártfogolta a tanítóegyesületet; 
15. jóváhagyta az esperes-tanfelügyelő évzáró népiskolai 

jelentéseit; 
16. saját hatáskörben rendeleteket alkotott; 
17. a püspöki kar iskolai határozatait végrehajtotta az 

egyházmegyében. 

2. Az esperes-tanfelügyelő 

A pannonhalmi főapát által kinevezett egyházmegyei tanfelügyelő 
végezte a népoktatás irányítását és felügyeletét, természetesen a fő-
apát legfelsőbb hatósága alatt. Az esperes-tanfelügyelő az egyházi 
főhatóság képviselője, a tanfelügyelői hivatal vezetője. 



A főapát tehát mint hatóság végezte a népoktatás irányítását, a tan-
felügyelői tisztség viszont hivatalt jelentett, ugyanis a tanfelügyelő át-
ruházott jogokat gyakorolt, tevékenységi körét a mindenkor érvény-
ben lévő rendszabályok szabályozták. 

A tanügyigazgatás egyházmegyei szerveként közvetítő szerepet 
töltött be a lelkészek, az állami tanfelügyelőségek, a minisztérium és 
nem utolsó sorban a főapát között. Az egyházmegyei népiskolák el-
lenőrzője, tanácsadója volt, minden évben meglátogatta a népisko-
lákat, melynek eredményéről jelentést tett a főpásztornak. 

Az esperes-tanfelügyelő az egyházmegyei hivatal vezetőjeként az 
alábbi tanügyigazgatási feladatokat végezte: 

1. a főhatósághoz beérkezett ügyeket elintézte, továbbította; 
2. érintkezett a közoktatási minisztériummal; 
3. tanítói egyesületeket támogatta, ülésein elnökölt; 
4. előkészítette és megszervezte a tanítógyűléseket; 
5. a tanmeneteket, óraterveket, órarendeket jóváhagyta; 
6. megvizsgálta és továbbította az iskolai számadásokat; 
7. feldolgozta az iskolai statisztikai adatokat; 
8. iskolákról és tanítókról törzskönyvet vezetett, végezte a 

tanítók minősítését; 
9. vezette a tanítóválasztásokat; 
10. az évzáró vizsgálatokon elnökölt; 
11. megvizsgálta az iskolák külső és belső rendjét, 

látogatásairól jegyzőkönyvet készített; 
12. vezette a tantestületi módszeres értekezleteket; 
13- felügyelte az egyházközségi tanügyigazgatást; 
14. végrehajtotta a főapát utasításait, a főpásztornak 

jelentést tett a népiskolák állapotáról; 
15. beszámolt a káptalani gyűlés előtt az egyházmegye 

népoktatási viszonyairól. 
A főapátok és a tanfelügyelők tanügyi munkásságát a következő 

fejezetben részletesen megismerhetjük. Az egyházmegye tanügyigaz-
gatási rendszerének vázlatos áttekintését segíti az alábbi ábra: 
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V. AZ EGYHÁZMEGYEI NÉPISKOLÁK ÉS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁK TANÜGYIGAZGATÁSA 

1. Visszatérés a kommunizmus után (1919) 

A katolikus egyházat a kommün alatt példátlanul súlyos támadá-
sok érték. Ezen támadások a bencés rend ősi fészkét, Pannonhalmát 
sem kerülték el. A papi vagyonokkal foglalkozó győri direktórium 
1919- március 24-én lefoglalta a rend pénztárait. Ettől kezdve a rend-
tagok saját házukban eltartott és megtűrt vendégek voltak. Jándi Ber-
nardin kormányzó perjel táviratban értesült arról, hogy az egyházi já-
randóságokat beszüntették. Ugyanakkor a papi vagyonok győri di-
rektóriuma kinyilvánította, hogy a rend ellátásáról a megalakulandó 
egyházközségek önkéntes alapon gondoskodhatnak. Az egyházme-
gye működőképességének megőrzése érdekében a plébániák megala-
kításáról a káptalani helynök április végén intézkedett. 

A tanácsköztársaság rendelete rendkívül nehéz helyzet elé állítot-
ta az egyházat. A neveléshez és oktatáshoz szükséges vagyont elvet-
te, a terhek viselését a hívekre hárította. 

Jándi Bernardin perjel április 14-én szózatot intézett a rendtársak-
hoZ: 

„Ha a jó Isten imádandó szent akarata megengedi, hogy szétszó-
rassunk s közös rendi életünk lehetetlenné váljék, - ez rendi kötelé-
künknek csupán külső megnyilvánulásait akadályozhatja; maga a 
rendi kötelék, mint mivoltában erkölcsi kapocs, egészében sértet-
lenül fennáll továbbra is, s a belőle folyó kötelességek teljes erejök-
ben megmaradnak..."3 

Ez a szilárd erkölcsi kötelék nem engedte szétzilálni a bencé-
seket. 

A tanácsköztársaság bukása után a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium az egyházi vonatkozású, a tanácskormány által kiadott ren-
deleteket adminisztratív úton érvénytelenítette. Az augusztus 22-én 
összeült püspöki konferencián elhangzott kultuszminiszteri nyilatko-
zat szerint az egyház és az állam viszonyában visszaállt az 1918. évi ok-
tóberi állapot. Eszerint az egyház haladéktalanul visszakapta vagyonát, 
alapítványait, iskoláit, intézeteit. A hitoktatók ismét elfoglalhatták he-
lyüket és megkezdhették működésükei. 

A konferencián a Magyar Katolikus Püspöki Kar közös pásztorle-
vélben értékelte a tanácsköztársaság politikáját: 



„Szabadságról biztosítottak papiroson, de első dolguk volt a vallást 
az iskolából kizárni, Krisztust, Isten nevét onnan száműzni, a gyer-
mekeket, úgy mondták, hogy felvilágosítani, voltaképpen szülőik 
ellen tiszteletlenségre, dacra, s ostoba akaratosságra ingerelni.'"4 

A következő kérést intézték a püspökök a hívekhez: 
„...védjétek meg a gyermekek vallásos oktatását s nevelését, ne 

engedjétek meg, hogy néhány hitetlenért a keresztény Magyaror-
szágban Krisztusról, az evangéliumról az iskolában szó ne essék."5 

Jándi Bernardin perjel írásban kérte Huszár Károly kultuszmi-
nisztert, hogy a lefoglalt és a győri állampénztárba beszállított összes 
értéket oldja fel és adja ki, ugyanis a kommunizmus okozta károk 
helyreállítása miatt erre szükség van. A rendi értékek érintetlenül vis-
szakerültek az ősi kolostorba. 

Az 1919. szeptember 3—4-i dékáni ülésen a perjel örömének adott 
hangot, amiért a rendtagok férfiasan megállták helyüket és a folyto-
nos zaklatás ellenére sem tagadták meg az egyházat. 

Schermann Egyed káptalani helynök további intézkedésig az is-
kolaszékek hatáskörét - az egyházközségi szabályzat jóváhagyásáig 
- meghosszabbította. Ezzel a főapátsági egyházmegyében az 1919/ 
20-as tanév elkezdődhetett, a pannonhalmi Szent Benedek-rend foly-
tathatta áldásos működését. 

Az újrakezdés nem volt könnyű, a háború és a kommunizmus még 
hosszú ideig éreztette hatását. Látni fogjuk, hogy az egyházmegyei tan-
ügyigazgatási rendszer is alapjaiban rázkódott meg, a helyrehozatal 
évekig váratott magára. 

2. Az 1876/77. évi katolikus népiskolai oktatásirányítási 
rendszer utolsó másfél évtizede az egyházmegyében (1919— 
1935) 

Az első világháború és a tanácsköztársaság utáni újrakezdés, a 
visszatérés első legjelentősebb eredménye, hogy 1919. november 11-
én jóváhagyásra került az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek 
szervezeti szabályzata. Az egyházi önkormányzat dokumentuma ki-
mondta, hogy az egyházközség feladata a vallás ápolása, az iskolaügy 
vezetése és ehhez az anyagi eszközök előteremtése. 

A plébánia gondoskodik a közoktatási intézmények szervezéséről 
és fenntartásáról, a tanítók járandóságának behajtásáról, feladata az is-
kolák ügyeinek a püspöki kar által megállapított rendszabályok szerinti 



intézése és az iskolaszék teendőinek végzése. Az egyházközségek sza-
bályzat szerinti megalakítását 1920. március végéig be kellett fejezni. 

A tanévben az iskolai előadásokat kisebb megszakításokkal meg-
tartották. Néhány évfolyam a plébánosi jelentés szerint az előírt anya-
got nem végezte el, mert a háború miatt a kellő előképzettség hiány-
zott. Az évzáró vizsgálatot minél előbb be akarták fejezni, ugyanis a 
fiúkat munkára kellett fogni. A tananyag elvégzését spanyol járvány 
és tüzelőhiány akadályozta, ezért a kormány a tanítási idő meghosz-
szabbítását sürgette. A csonka tanévre való tekintettel tanfelügyelői 
látogatásra nem került sor. 

2. 1. Négy tanfelügyelő két év alatt 

A tanügyigazgatási teendők végzését nehezítette, hogy az egy-
házmegyei tanfelügyelők sűrűn követték egymást a hivatal élén. 
Kemény Fülöp tanfelügyelő hatévi munka után (1914-1920) megvált 
tisztségétől, rövid időre dr. Kemény Kolumbán lett az egyházmegye 
esperes-tanfelügyelője. Egy hónapig tartó működése után egészségi 
állapota miatt meg kellett válnia a tanfelügyelőségtől. Az új tanfelü-
gyelőt, dr. Mázy Engelbert esperest már az újonnan megválasztott fő-
apát, dr. Bárdos Rémig nevezte ki. 

Dr. Mázy Engelbert a rendi főigazgatóság mellett vállalkozott a 
munkakörre. Kívánatosnak tartotta, hogy a bencés rend intézményeit 
szerves egységben vezessék, az elemi iskolák egyházmegyei igazga-
tása a rendi gimnáziumokéval egységesen történjen. 

Átmeneti időszakot élt meg a tanügyigazgatás és a népoktatás 
Pannonhalmán. Ezt jelzi, hogy egyrészt a hagyományos őszi tanító-
gyűlés elmaradt, ami megalapozhatta volna a következő tanévet, 
másrészt Jung Benedek személyében megbízott esperes-tanfelügyelő 
vette át az egyházmegye népoktatásának vezetését. 

Bárdos Rémig 1920. december 8-án főapáti szózatban az egyház-
megye papságához és tanítóságához szólt, melyben kifejtette neve-
lési elképzeléseit. Jó példát, egyetértést, a tanítókkal való jó együttmű-
ködést várt el rendtársaitól, a tanítóktól pedig buzgó, vallásos és haza-
fias nevelést és tanítást kért. Megkívánta, hogy az egyházmegyei 
esperes-tanfelügyelő ellenőrizze a plébánosok mindenirányú műkö-
dését. Külön kérte a tanítóságot, hogy engedjék magukhoz a gyere-
keket, ne távolítsák el őket maguktól fagyos arccal. A szeretet -
Bárdos főapát szerint - szeretetet szül a gyermek szívében, ami min-



den akadályt legyőz. A tanítók a tanítás során nem tévedhetnek túl-
zott szigorúságba. 

A háború bajaiból való kilábalás még szinte el sem kezdődött, ami-
kor a népoktatást újabb súlyos csapás érte. Az ország megcsonkítá-
sának következtében több mint tízezer elemi iskolát elveszítettünk. 
A pannonhalmi egyházmegye egysége is megbomlott, mivel Deáki 
és Komáromfüss községek idegen területre kerültek. Legközelebb 
1938-ban lett teljes az egyházmegye területe. 

Bárdos Rémig főapát az egyházmegyei tanügyigazgatás terén 
kialakult kedvezőtlen állapotok megszüntetése végett az esperesi és 
a tanfelügyelői feladatkört 1921-ben kettéválasztotta. 

A rendi káptalan azt az óhaját fejezte ki, hogy tanfelügyelővé 
olyan rendtársat nevezzen ki a főpásztor, aki pedagógiai képzettsé-
génél, tapasztalatánál fogva arra alkalmas. 

Jung Benedek továbbra is az egyházmegye esperesi teendőit vé-
gezte, a helyettes tanfelügyelői feladattal dr. Janota Cirill főiskolai ta-
nárt bízta meg a főhatóság. Dr. Janota Cirill később rendes tanfelügye-
lői megbízást kapott. 

Az új tanfelügyelő ideiglenes megbízatásával egyidejűleg kitűzte 
az egyházmegye népiskoláiban az év végi vizsgálatok időpontját, 
melyeken igyekezett személyesen megjelenni, hogy közvetlen ta-
pasztalatot gyűjtsön további munkájához. 

A közben már kinevezett tanfelügyelő az egyházmegye tanítóinak 
szokásos évi gyűlését 1921. szeptember 29-re tűzte ki. Dr. Várkonyi 
Hildebrand pannonhalmi főiskolai tanár „A kísérleti pszichológia né-
hány biztos eredménye az iskolás gyermekeknél" címen előadást tar-
tott. Boros József tarjánpusztai tanító pedig „A tanító teendői az isko-
lából kikerült gyermekekkel szemben" címmel értekezett. 

Még az 1921. év végén Bárdos főapát szigorú rendeletben szabá-
lyozta a plébánosok iskolai munkáját, mivel a tanítás körül szabály-
talanságokat tapasztalt. Először is kötelezte a plébánosokat a magya-
rázó hittanórák megtartására, a vizsgálatokon a hittant a plébános 
köteles kikérdezni. Ezenkívül megkívánta, hogy a plébános a neve-
lés és a tanítás menetét gyakran - legalább kéthetenként - ellenőriz-
ze. Rendeletével a főapát a háború és a tanácsköztársaság nyomán 
kialakult állapotokat kívánta megszüntetni, ezzel együtt a népoktatás 
és az iskolafelügyelet helyzetét rendezni. 

Az esztendő örvendetes eseménnyel fejeződött be, mely nemcsak 
egyházmegyei szempontból fontos, hanem országos jelentőséggel is 



bír. Csanakfalun 1921. november 20-án megnyílt az első rendszeres 
magyarországi népfőiskola, melynek létrehozója Szekeres Bónis 
bencés plébános. A beiratkozott 47 hallgató nem várt buzgósággal, 
ambícióval látogatta az előadásokat. 

A tantárgyak a következők voltak: erkölcstan, magyar irodalom, 
történelem, természetrajz, földrajz, jogi ismeretek, egészségtan gaz-
daságtan ,számtan, fogalmazás, ének. 

2. 2. Wohlmuth József tanfelügyelősége 

A főapát Wohlmuth József bakonypéterdi plébánost nevezte ki a 
főapátsági egyházmegye tanfelügyelőjének, aki 1922- 1931. között 
töltötte be e tisztséget. 

Wohlmuth József Ferenc 1873. november 4-én született a Sopron várm-
egyei Csáván. Gimnáziumi tanár volt Esztergomban, Sopronban és 
Kőszegen. Bakonypéterden lelkészkedett 1917-től 1949-ig. Utolsó éveit 
rokonoknál töltötte Sopronban, ahol 1957. augusztus 10-én halt meg. 

Wohlmuth Józsefnek az egyházmegyei tanfelügyelőség élén eltöl-
tött kilenc esztendeje meghatározó jelentőségű a tanügyigazgatás 
szempontjából. Nehéz örökséget vett át elődeitől, mégis rövid idő alatt 
sikerült az oktatásirányítás ügyét a háború előtti állapotoknak meg-
felelően rendeznie. Olyan pedagógiai műveltséggel, vezetői képesség-
gel rendelkező tanügyigazgatási szakembert kapott az egyházmegye, 
akiről a lelkészek és a tanítók tisztelettel és elismeréssel szóltak. 

A főapátsági egyházmegye elemi iskoláinak meglátogatását még 
1922. októberében megkezdte. Figyelme különösen az iskolák óra-
rendjére és a tanmenetekre terjedt ki. Rémig főapát felhatalmazta a 
tanfelügyelőt arra, hogy olyan iskoláknál, ahol személyesen nem je-
lenhet meg, helyettesítésére más rendtársát megkérhesse. 

Klebelsberg Kunó közoktatási miniszter 1923-ban az ölbőpusztai 
elemi népiskola sürgős megszervezésének szükségességét állapította 
meg. Azonban az iskola felállítását lehetetlenné tette, hogy a rend 
még nem heverte ki a háború okozta sebeket. A jó szándék megvolt, 
hiszen tanítórend lévén jövedelmük jelentős részét amúgy is az okta-
tásra fordították. 

A Pannonhalmi Egyházmegyei Tanítóegyesület megalakítása szin-
tén Wohlmuth esperesnek köszönhető, aki 1924-ben kezdeményezte 
az alapszabály-tervezet elkészítését. 



Az egyházmegyei tanítók egyesületbe tömörülése a tanügyigaz-
gatás szempontjából is jelentős esemény volt, hiszen hozzájárult a ta-
nítók szakmai fejlődéséhez, a közoktatásirányítás demokratizálá-
sához. 

Wohlmuth tanfelügyelő iskolalátogatásai során kiemelte, hogy fel-
tétlenül szükséges havonta tantestületi értekezleteket tartani, hiszen 
eredményes iskolai munka csak akkor képzelhető el, ha a tanítók 
között megvan az egyetértés. Azt tapasztalta, hogy az alakuló érte-
kezleteken kívül általában más értekezletet nem tartanak. Felszólította 
a tantestületeket az órák pontos megtartására, a tanítás eredményé-
vel kapcsolatban az volt a megjegyzése, hogy azok a kis hibák, ame-
lyek itt-ott előfordultak, szorgalom és lelkiismeretes tanítás mellett 
meg fognak szűnni. 

Kérte a tanítókat, hogy a nehézfelfogású gyerekeket több szere-
tettel tanítsák, mert jobban rá vannak utalva a tanító segítő kezére. 
Jutalmat és elismerést a szülőktől ne várjanak, mert azt Isten és a lel-
kiismeret adja meg a tanítóknak. Végül kérte a testületen belüli össze-
fogást, ugyanis a szeretettel és a kedvvel végzett munka jobb ered-
ményre vezet. 

Egyházhatósági rendelkezéssel szabályozták és egységesítették a 
népiskolákról szóló plébános-igazgatói jelentések szempontjait, me-
lyek inkább szervezeti jellegű kérdéseket tartalmaztak, a tanítási-ta-
nulási folyamatra, annak eredményességére vonatkozó kérdések még 
hiányoztak. A szempontok a következők: 

- a tanévben megtartott hittanórák száma 
- plébános-igazgató látogatása 
- katolikus képviselet látogatása 
- egyházmegyei esperes-tanfelügyelő látogatása 
- királyi tanfelügyelői látogatás 
- tanulók létszáma 
- iskolaév kezdése 
- évzáró vizsgálatok 
- munkanapok száma 
- ünnepélyek 
- tanítói mulasztások 
- épület és felszerelés. 

A püspöki kar 1925. október 14-i értekezlete megállapította az új 
rendszabályokat. A „Rendszabályok a katolikus népiskolák közigaz-
gatásához" 1926-ban jelent meg, mely jelentősebb változást nem 



hozott a tanügyigazgatás terén az 1911. évi rendszabályokhoz ké-
pest. 

A dokumentum az alábbi főbb fejezeteket tartalmazza: 
1. A katolikus népiskolák közigazgatása 
2. A püspök 
3. Az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal 

- A főtanfelügyelő 
- Az egyházmegyei tanfelügyelő 
- Kerületi tanfelügyelők 
- Kerületi iskolalátogató 

4. Az iskolaszék 
5. A tanító minősítése 
6. A tantestület 
7. A plébános 
8. Az igazgató-tanító 
9. Az osztálytanító 

A főapát és a tanfelügyelői hivatal vezetőjének tanügyi jogait és 
kötelességeit nem ismételjük el, mert azokról a korábbiakban már 
szóltunk. Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy az egyházme-
gyében a főtanfelügyelői, a tanfelügyelői és a kerületi tanfelügyelői 
tisztség az esperes-tanfelügyelő kezében összpontosult, mivel az egy-
házmegye területe nem tagozódott esperesi kerületekre, pontosab-
ban egy esperesi kerületet alkotott. 

Az 1925-ben Pannonhalmán tartott lelkészi tanácskozás foglalko-
zott a népiskolák felügyeletével. A tanácskozás felkérte a plébáno-
sokat, hogy az iskolákra fordítsák a legnagyobb gondot. Mint igazga-
tók látogassák a tanítók előadásait kéthetenként, és ennek megtör-
téntét jegyezzék be a naplóba. 

Külön felhívták a lelkészek figyelmét arra, hogy ügyeljenek az is-
kolai törvények betartására. 

Az esperesnek a főapáthoz intézett jelentése szerint az egyház-
megyei tanítók lelkiismeretesen teljesítik kötelességüket. A főapát 
válaszában a keresztény-katolikus nevelés és tanítás, valamint a ma-
gyar művelődés érdekeinek szem előtt tartását kérte a tanítóságtól. 
Az igazgatók figyelmét felhívta az iskolák külső és belső rendjére, a 
kellő számú tanerők alkalmazására, a törzskönyvek és naplók rendes 
vezetésére. 

A tanítók kötelességeit - az eredményesebb iskolai munka érde-
kében - az alábbiakban jelölte meg az egyházmegyei főhatóság: 



1. Köteles a tanító az igazgató által kijelölt osztályban az órát meg-
tartani, az ismétlő iskolában tanítani. 

2. Hétköznapokon, valamint vasár- és ünnepnapokon a gyerme-
keket a templomba vezetni, ott rájuk felügyelni. 

3. A kántorságban segédkezni, azt esetleg önállóan végezni. 
4. A leventeoktatásban segédkezni. 
5. A községben az iskolán kívül népnevelői feladatokat ellátni. 
Itt még mindig hiányzik a tanítói munkát segítő, iskolán belüli pe-

dagógiai feladatok részletesebb felsorolása. Jobbára a hitélettel és az 
iskolán kívüli feladatok meghatározásával foglalkozik a dokumen-
tum, mely erősen fegyelmező és előíró jellegű. 

Az 1925/28-as iskolai években már több alkalommal ellátogatott 
Wohlmuth József az egyházmegyei iskolákba, helyenként az évzáró 
vizsgálatokon is elnökölt. 

Az iskolai munkát az 1925-ben megjelent új állami tanterv alapján 
végezték, mivel a püspöki tanterv erre a tanévre nem készült el. 

Szorgalmazni kellett a füzetek tisztaságát és a gondos írást, vala-
mint a rendes és tiszta ruházkodást. 

Az oktatás céljait szolgáló szemléltetőképek beszerzéséről számos 
helyen még nem gondoskodtak. Néhány helyen az iskolaépület ja-
vításra szorult. Dicséretre méltó volt a bakonypéterdi egyházközség, 
mely a tanítólakásra és az iskolai felszerelésekre nagy áldozatot ho-
zott. Kívánatos volt Tényőfalun a 4. tanterem és a tanítói lakás kér-
désének megoldása, ugyanis egy tanteremben 96 gyermek tanult. 

Az új tanmenetekben nagy súlyt helyeztek a beszéd-és értelem-
gyakorlatokra, a szép- és helyesírás gyakorlására, a számtanra. 

Feltehetően sok volt a mindennaposok mulasztása, sok helyen 20 
-30 félnap esett egy tanulóra. A szegénység és a kedvezőtlen útviszo-
nyok miatt nem jártak a tanulók népiskolába, pedig az 1921. évi 30. 
törvénycikk már büntető szankciókkal kényszerítette a szülőket a 
tanköteles korban lévő gyermekek iskoláztatására. 

A húszas évek közepén a gyermekek számának emelkedése kö-
vetkeztében az oktatás területén országosan komoly gondokkal küsz-
ködtek. Az iskolahiány, a zsúfoltság már-már elviselhetetlen mére-
teket öltött, a beiskolázási törvényt szinte képtelenség volt betartani. 
Emiatt az országban élő hat éven felüli analfabéták száma megköze-
lítette az egymilliót. 

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felismerte, hogy a bajo-
kon a kultúra emelésével lehet segíteni, melynek legfontosabb szín-
tere a népiskola. 



„A mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák léte-
sítéséről és fenntartásáról" szóló 1926. évi 7. törvénycikknek köszön-
hetően 1925-30. között kb. 5000 iskola és lakás épült fel, és ez több, 
mint amennyi az előző öt évtized alatt épült. 

A pannonhalmi egyházmegyében az iskolaépítési akció követ-
keztében: 

Győrszentivánon 2 terem és 1 lakás, 
Nyalkán 1 terem és 1 lakás, 
Tárkányban 1 terem és 1 lakás épült. 

Dr. Bárdos Rémig főapát 1929-ben egészségi állapotára való te-
kintettel lemondott a kormányzati feladatok ellátásáról, helyettesí-
téséről Kelemen Krizosztom főapáti koadjutor (1929-1933) gondos-
kodott. 

Kelemen Krizosztom a bencés rend válságos időszakában vette át 
az egyházmegye vezetését. Az egyre súlyosbodó gazdasági válság a 
népoktatásban is erősen éreztette hatását. A sűrűsödő járványos meg-
betegedések, a kegyetlen időjárás sem kedvezett az iskolai munká-
nak. Talán mégis a legsúlyosabb ok: az egyházmegyében soha nem 
tapasztalt tanítóváltozások lehetetlenné tették a tanítás színvonalának 
emelését, sok esetben a szintentartást. 

A tanítók szakmai munkájának emelése céljából a közoktatásügyi 
minisztérium 1930-ban a királyi tanfelügyelők számára elrendelte, 
hogy tartsanak tankerületeikben pedagógiai szemináriumot. Ezeken 
bemutatásra kerültek olyan módszertani törekvések, melyek segítsé-
gével a tantervi cél jobban megvalósítható. A tantestületek jelentős ré-
sze - az állami tanfelügyelők szerint - nem alkalmazta a modern, a kor 
kívánalmainak megfelelő tanítói eljárásokat. A szemináriumi előadá-
sokkal a minisztérium egységesíteni kívánta az iskolalátogatások el-
veit, ezért a munkába bevonták az egyházmegye tanfelügyelőjét és 
tanítóságát. 

Egyházi részről ugyanekkor felmerült az állami főfelügyeleti mun-
ka megújításának szándéka. Egy 1905-ös rendelettel kiadott utasítás 
alapján a királyi tanfelügyelők a felekezeti iskolákban tapasztalt hiá-
nyosságok pótlása végett az illetékes egyházi főhatóságot keresik 
meg. Az egyház részéről felmerült az a kívánság, hogy az állami tanfel-
ügyelők ne csak a hiányosságról értesítsék a főhatóságot, hanem kö-
zöljék a hivatalos iskolalátogatás egész eredményét, mellyel jobb 
összhang teremthető az állami és egyházi intézkedések között. 



Kelemen Krizosztom koadjutor első jelentős körrendeletét 1930. 
október 23-án fogalmazta meg a népiskolákhoz. Ebben részletesen 
kifejtette nevelési és oktatási elképzeléseit. 

Először is azt kérte, hogy a tanítók bánjanak szeretettel az ifjúság-
gal, mert csak szelídséggel - nem kizárva a szigorúságot - lehet jóra 
nevelni és tanítani. A durvaság fegyelmi büntetést von maga után. 
Másodszor a tanítóktól buzgó és lelkiismeretes munkát, a katolikus 
sajtó támogatását kérte. Végül megjegyezte, hogy a tanítók köte-
lessége nem merül ki a templomban és az iskolában. 

Az 1930/31. iskolai év végén az egyházmegyei tanügyigazgatás 
egy nem túl mozgalmas, de mégis jelentős korszaka zárult le. Meg-
vált - saját kérésére - az esperes-tanfelügyelői tisztségtől Wohlmuth 
József, aki azon fáradozott, hogy megszilárdítsa és stabilizálja az I. 
világháborúban szétzilált egyházmegyei tanügyigazgatást. Munkás-
ságával egy jól működő tanfelügyeleti rendszert hozott létre, mely-
lyel megalapozta az utódok tevékenységét. A fáradhatatlan, gondos 
és pontos, az egyházmegye iskoláiért, tanítóiért fáradozó bencés plé-
bános Bakonypéterden lelkipásztorként folytatta működését, tehát 
nem szakadt el a népiskolától, az egyházmegye tanügyét szolgálta 
továbbra is. 

2. 3- Dr. Kühár Flóris esperes-tanfelügyelő 

Az egyházmegyei főhatóság döntése értelmében 1931- augusztus 
1-től az új tanfelügyelő dr. Kühár Flóris lett. 

Dr. Kühár Flóris Ferenc a teológia doktora, c. egyetemi magántanár, a 
Szent István Akadémia, a Szent Tamás Társaság, a győri Kisfaludy Kör 
tagja Pártosfalván született 1893. július 5-én. Egyetemi tanulmányait 
Innsbruckban végezte. Celldömölkön volt plébános, majd a pasztorális 
egyházjog és a bölcselet tanára Pannonhalmán. Dogmatikát tanított Ró-
mában, később 1931-35. között esperes-tanfelügyelő és a bölcselet ta-
nára Pannonhalmán. Házfőnök és teológiai tanár Budapesten haláláig, 
1943. november 26-ig. 

„Mi lehetne más a katolikus magyar tanító célja, minthogy az Is-
ten Egyházának híveket, a magyar hazának hű polgárokat neveljen, 
akik a tanító lelkéből, szándékosan mondom: lelkéből és nem pusz-
tán tudásából szeressék meg az Istent és a hazát, és mondhassák 
egész életük tanúbizonyságával: a te Istened az én Istenem, a te né-



ped az én népem!"6 - írta Kühár tanfelügyelő bemutatkozó körleve-
lében, amit az egyházmegye tanítóságához intézett. 

A tanfelügyelő szerint vonzani kell a nevelőnek, nemcsak taní-
tani. Vonzani pedig nem lehet másként, mint szeretet által. Ahogy nem 
lehet tanítani tudás nélkül, éppúgy nem lehet nevelni szeretet nél-
kül. Kühár Flóris szerint a katolikus nevelésnek az a legfőbb ereje, 
hogy van eszménye és így nem kell szétszóródnia a célkeresésben, 
nem kell vaktában botorkálnia célok és módszerek erdejében. 

Szent Benedek azt kívánja a tanítótól, hogy amit tenni és szeretni 
kell, inkább példával, mint szóval mutassa meg. Szemléltetés nem-
csak a tanításban, hanem az akaratnevelésben is. Szemléltetés a taní-
tó katolikus életével, magaviseletével az iskolában és az iskolán kívül. 

A pannonhalmi egyházmegye népiskolái és tanerők száma dr. 
Kühár tanfelügyelő idején: 

Győr vármegye területén: 
1. Győrszentmárton 3 tanerős fiú 

4 tanerős leány (zárda) 
1 tanerős hegyi 

2. Csanakfalu 3 tanerős nép 
3. Győrszentiván 5 tanerős fiú 

4 tanerős leány (zárda) 
4. Kismegyerpuszta 1 tanerős nép 
5. Vének 1 tanerős nép 
6. Kajár 1 tanerős fiú 

1 tanerős leány (zárda) 
7. Nyalka 2 tanerős nép 
8. Ravazd 3 tanerős nép 
9. Tarjánpuszta 1 tanerős nép 
10. Tényőfalu 4 tanerős nép 

Komárom vármegye területén: 
1. Tárkány 4 tanerős nép 
2. Tömördpuszta 1 tanerős nép 

Veszprém vármegye területén: 
1. Bakonybél 3 tanerős nép 
2. Somhegy puszta 1 tanerős nép 
3. Bársonyos 3 tanerős nép 
4. Lázi 3 tanerős nép 
5. Veszprémvarsány 2 tanerős nép 
6. Bakonypéterd 1 tanerős nép 



Nincs plébániája, vagyis filia: 
Somhegypuszta 
Kismegyer 
Vének 
Tarjánpuszta 
Tömördpuszta 

(anyaegyháza: Bakonybél) 
(anyaegyháza: Győrszentiván) 
(anyaegyháza: Győrszentiván) 
(anyaegyháza: Ravazd) 
(anyaegyháza: Mocsa) 

Kühár Flóris szerint az egyházmegye iskoláinak munkája általá-
ban megfelelt azoknak a követelményeknek, melyeket a rendszabá-
lyok, valamint a tanterv előírnak. A tanerők iparkodtak a tanítás mód-
szerében az új követelményeknek megfelelni. Külön dicséretet érde-
melt: Kismegyer, Tényő, Kajár fiú, Bársonyos, Veszprémvarsány, Vé-
nek. A vallástanítást a lelkészek és a hitoktatók gondosan végezték. 
Hermann István bársonyosi kántortanítót a főhatóság igazgatói cím-
mel tüntette ki 25 éves tanítói munkájáért. A kitüntetés nem jelen-
tette az igazgatói tisztség átruházását, az iskolát a helyi bencés plé-
bános igazgatta továbbra is. 

A súlyos gazdasági helyzet az 1931/32. tanév folyamán megaka-
dályozta az őszi tanítóigyűlés megtartását. A főapátsági iskolák mun-
káját megnehezítették a hosszas ragályos betegségek, amelyek miatt 
egyes iskolák - főleg a Pannonhalma környékiek - hónapokig zárva 
voltak. Az igazolatlan mulasztások is egyre nagyobb méreteket öltöt-
tek. Az évzáró vizsgálatokat mindenütt megtartották, a magyar nyelvi 
tanításban igen szép eredményt ért el Bakonypéterd. A tanfelügyelő 
az összes iskolát meglátogatta, melynek során az épületek állapotát 
kielégítőnek találta. Évről-évre haladást tapasztalt az esperes a szemlél-
tetésben, valamint a tanító és a tanulók együttműködését elősegítő 
módszerek felkarolásában. 

A dolgozatokat is gondosabban javították, mint korábban. A gaz-
dasági továbbképzést nehezítette a legtöbb iskolánál a gyakorlótér, a 
faiskola hiánya. Mintaszerű volt a tényői továbbképző iskola. A mén-
főcsanaki iskola zsúfoltságán váltakozó tanítással segítettek. 

Hiányok voltak a helyi tanítói konferenciák terén. A tanfelügyelő 
azon volt, hogy az illetékes királyi tanfelügyelőkkel karöltve végezze 
az egyházmegye iskoláinak ellenőrzését. A felügyelő külön kiemelte 
a bársonyosi erdei iskolát és a tarjánpusztai iskola színházi előadá-
sait. A tanítás is szépen fejlődött az egyházmegyében. 



3. Törekvések a főapátság közoktatásügyi igazgatásának 
korszerűsítésére (1936-1943) 

Az 1935. esztendő nagyon fontos a tanügyigazgatás szempont-
jából. Ekkor született meg a közoktatásügyi igazgatásról szóló 6. 
törvénycikk. A törvény létrejötte a katolikus egyház tanügyigazga-
tásának átalakulását eredményezte. A törvény rendelkezéseit az egy-
házmegye rövid idő alatt magáévá tette. Ez elsősorban annak kö-
szönhető, hogy Kelemen Krizosztom főapát és Hóman Bálint minisz-
ter szoros barátságban álltak egymással, a miniszter iskolapolitikáját 
követte a főapát a népiskolák kormányzása során. 

Dr. Várszegi Asztrik Kelemen Krizosztomról - iskolapolitikáját 
elemezve - a következőt írta: 

„A harmincas évek derekán már a változás, felfrissülés első jelei 
látszottak. Tanácsadói Hóman Bálint és Teleki Pál miniszterek. A fő-
apátnak az iskoláról vallott nézeteit a két miniszter, különösen Hó-
man Bálint határozza meg."7 

Magyarország hercegprímása újraszabályozta a tanítói választá-
sokat, melyeket a továbbiakban csak az egyházmegyei hatóság hár-
mas jelölése alapján bonyolíthattak le. Lényeges eleme az új ren-
delkezésnek, hogy meghívás útján tanítói állást betölteni nem lehet-
séges. 

Dr. Faludi Marcellin: „verba docent, exempla trahunt" 

Nemcsak az 1935. évi 6. törvénnyel vette kezdetét a népiskolai 
tanügyigazgatás új korszaka, hanem avval is, hogy 1935. augusztus 
l-jétől a Pannonhalmi Főapátsági Egyházmegye Tanfelügyelői Hiva-
talának élére új esperes került. 

Dr. Kühár Flórist a budapesti bencés székház vezetésével bízták 
meg. A következő szavakkal búcsúzott a tanítóságtól: „Megválni ettől 
az együttérző, lelkes tanítói kartól valóban nehéz, de a szerzetesnek 
a szófogadás a kenyere..." 

Dr. Faludi Marcellin főiskolai tanárt nevezte ki a főhatóság az es-
peres-tanfelügyelői feladatok további ellátására. 

Faludi Marcellin Mihály a teológia doktora, 1898. április l6-án született 
Hosszúszegen. Innsbruckban teológiát hallgatott, gimnáziumi tanár volt 
Kőszegen, majd Tihanyban lelkészkedett. Pannonhalmára 1929-ben ke-
rült, teológiát tanított a főiskolán. Esperes és tanfelügyelő 1935-1947. kö-
zött, Budapesten halt meg 1964-ben. 



A tanítói kar előtt 1935. szeptember 26-án mutatkozott be. A taní-
tók azt kérték tőle, hogy ismerje meg valamennyiüket, értékelje min-
dig sokra a tanítói munkát. Ne felügyelőjük legyen, hanem inkább 
jóakaratú tanácsadójuk és pártfogójuk. 

Aggodalommal töltötte el az új tanfelügyelőt, hogy nem tudott 
több évre szóló programot adni a tanítóságnak, mivel nem ismerte 
az egyházmegye tanügyi viszonyait. Faludi Marcellin kiemelte, hogy 
az egyéniség nemesíti meg a hivatást, önt lelket a hivatali munkába. 
Ez emeli föl a tanítót megcsodált és szeretett mintaképpé. Nagyon 
fontosnak tartotta a példa szerepét a nevelésben. 

„Ha valaha igaz volt a közmondás: verba docent, exempla trahunt 
- a szavak tanítanak csak, de a példa vonz és magával ragad - , ak-
kor igaz a nevelésre is."8 

Valóban, mit jelentenek a szorgalom, odaadás, szeretet, türelem, 
húség fogalmak, ha nem láthatja a tanuló ezeket nevelője életében!? 
Lehet valaki elsőrangú tudós, ha nincs benne lélek és szív, akkor 
nincs benne élet sem. 

Összegzésében a nevelésről és a tanításról azt mondta, hogy a 
természet törvényeit figyelembe kell venni a tanításban is. Aminek 
csírázni és nőni kell, annak szüksége van melegre. Ha a tanítás a 
tanulót hidegen hagyja, elvesztette célját. 

Az iskolai évben nagyon szép eredményt értek el Győrszent-
márton körzet iskolái a tornatanítás terén. Szép eredmények születtek 
a fogalmazásban, a szépírásban, a rajzoktatásban és az énektanításban. 
Az iskolák a kor követelményeivel együtt haladtak az előadás mód-
szerességében és a gyermekek foglalkoztatásában. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletével kiadott iskola-
felügyelői utasítás a tanítási vázlatok készítését és azok ellenőrzését 
- a népiskolák jellegére és fokozatára való tekintet nélkül - minden 
tanító részére kötelezővé tette. A tantervi célkitűzések csakis akkor 
valósulhatnak meg a gyakorlatban, ha minden tanító óráinak eredmé-
nyes megtartására írásban rendszeresen felkészül, amit a körzeti is-
kolafelügyelőknek kellett ellenőrizni. A vizsgálatnak ki kellett terjed-
nie a tanítók önképzésére, továbbképzésére. 

Ugyancsak az 1935. évi 6. törvénycikk rendelkezése értelmében 
az állami főfelügyeleti jog gyakorlása céljából a következő tanévi 
órarendet, tananyagbeosztást, valamint a használni kívánt tanköny-
vek jegyzékét a királyi tanfelügyelői hivatalhoz tudomás (nem jóvá-
hagyás!) végett be kellett mutatni. A törvény szerint az egyházi ható-



ság alá tartozó népiskolákban a tankönyveket, segédkönyveket és 
térképeket az iskola fenntartó hatósága engedélyezte. Katolikus isko-
lában csak a püspöki kar által engedélyezett eszközöket használhat-
ták. Az iskolák igazgatósága a bevezetésre javasolt taneszközök jegy-
zékét az egyházmegyei hatósághoz terjesztette be jóváhagyás cél-
jából. 

A tantervet a miniszter jóváhagyásával a fenntartó hatóság állapí-
totta meg, melynek a tananyag tekintetében az állami tantervvel ter-
jedelemben meg kellett egyeznie. 

Ugyancsak a főfelügyeleti jog gyakorlása érdekében az állami 
hatóság jelentéseket kérhetett az iskoláktól, persze a fenntartó ható-
ság tudomásával. Az állami felügyelők az iskolákat bármikor meglá-
togathatták, ahol a tantestülettel értekezletet is tarthattak. Az iskolalá-
togatás során megvizsgálhatták a jogszabályok megtartását, az okta-
tás eredményeit, valamint az iskolák szervezetét és felszerelését. Ered-
ménytelenség vagy törvénytelenség esetén - végső esetben - a mi-
niszter az államsegélyt részben vagy teljesen megvonhatta. 

A tanügyigazgatás újjászervezésével a tanítók sok évtizedes kí-
vánságának megfelelően megvalósult a szakszerű iskolafelügyelet, 
így a nevelők munkájukat eredményesebben teljesíthették. Emlé-
kezzünk rá, hogy a XVIII. és XIX. században alkotott királyi tanügyi 
rendelkezések többek között a szakszerűség hiánya miatt nem való-
sulhattak meg. A körzeti iskolafelügyelői tisztség létrehozásával - a 
szakszerűség mellett - a királyi tanfelügyelő feladata a pedagógiai 
felügyelet irányából az igazgatás irányába tolódott el. 

„A királyi tanfelügyelő lényegileg mentesülve közvetlen iskola-
felügyeleti teendőitől (...) az eddiginél erősebben veheti kézbe nép-
oktatási kerületében a felügyelet átfogó irányítását s egyben több időt 
szentelhet az iskolák nem tanulmányi ügyeinek intézésével járó igaz-
gatási feladatainak."9 

Az iskolaépületek állapotában az 1935/37. tanévekben lényeges 
változás nem történt. Nagyon elhanyagolt volt Bakonybél és Vének. 
Tömördpusztán a gazdaság teljesen rendbehozatta a tanítói lakást és 
az iskolát. 

Túlnyomó részben buzgó és lelkiismeretes munkát végeztek az 
iskolák a nevelés és oktatás terén. Külön gondot fordítottak az isko-
lán kívüli népművelésre, a leventeoktatásra, valamint az egyházi ének-
re. Általános volt a panasz, hogy az ismétlő iskolások húsvét után nem 
jártak iskolába. 



A tanítók egységes minősítése és ügyeinek intézése érdekében a 
38. 700/1936. V. 1. sz. rendelet értelmében a minősítési lapokat az egy-
házmegyében is ki kellett tölteni. A minősítési lap a következő szem-
pontokat tartalmazta: 

A.) személyi adatok 
B.) szolgálati adatok 
C.) szolgálati táblázat 
D.) a minősítés adatai 

I. tanítási munkája (számmal) 
a.) tárgyi tudás 
b.) a tanítás tervszerűsége 
c.) tanítási módszer 
d.) tanítás eredménye 
e.) eredmény megítélése 

II. nevelői tevékenysége (számmal) 
a.) órán 
b.) órán kívül 

III. hivatali buzgalma (számmal) 
IV. egyéni és társadalmi magatartása (számmal) 

(1 kiváló, 2 megfelelő, 3 gyenge, 4 súlyos kifogás) 

A személyi és szolgálati adatokat a tanító töltötte ki, a minősítést 
az egyházmegyei tanfelügyelő végezte el, majd elküldte a királyi tan-
felügyelőnek. 

Az 1937/38. iskolai év folyamán a népoktatás hiányainak meg-
szüntetésére nagyobb arányú fejlesztési és építési munkálatok meg-
indítása vált lehetővé. Az állam kb. ezer új tanterem építésével az is-
kolák zsúfoltságán kívánt enyhíteni. A fejlesztés az egyházmegyében 
is erősen éreztette hatását. Rendbehozták az iskolát és a tanítói la-
kást Véneken és Győrszentivánon. Bakonybélben új iskola épült, 
melyet 1938-ban a bakonybéli apát áldott meg és adott át. A ba-
konybéli egyházközség megszervezte a somhegypusztai elemi isko-
lát. Bársonyos elnyerte az államsegélyt az öreghegyi iskolához, az 
iskola községi lett. 

A tantermekben nagyobb hiányt kellett megállapítani a három 
uradalmi iskolánál: Tarjánban, Kismegyeren és Tömördpusztán. Nem 
tudta a hiányokat pótolni Ravazd a község szegénysége miatt. 

Örvendetes eseménye volt az 1938. évnek, hogy az elcsatolt Deá-
ki és Komáromfüss visszatéit az egyházmegyéhez, így az újból teljes 



lett. Kelemen Krizosztom főapát visszaállította az egyházmegye kor-
mányzatainak az egyházi törvényekben megállapított állapotát azzal, 
hogy dr. Faludi Marcellin esperes-tanfelügyelőt megbízta a fel-
szabadult községek esperesi és tanfelügyelői teendőinek ellátásával. 
A cseh uralom alatt dr. Horváth Cézár, a komáromi bencés székház 
tanára végezte az esperesi teendőket. A két iskolának a magyar tan-
terv szerinti újbóli felszerelése gyorsan megtörtént. A tanítók magyar 
érzelmét jelezte, hogy a visszatérés után elő tudták venni az addig 
gondosan őrzött magyar térképeket és felszerelést, még a magyar 
zászlót is. Mindent megtettek azért, hogy a tanítás teljesen a magyar 
püspöki kartól kiadott tanterv szerint történjen. 

A soproni Isteni Megváltó Leányainak főnöknőjétől Kajárra érke-
zett levél megállapította, hogy az 1896-1935. között működött leány-
iskola megszűnt. A továbbiakban a zárdaiskola a kajári eleminek lett 
a része, a zárdában alkalmazott apáca a népiskolához került mint 
második tanerő. A kajári egyházközség elfogadta a szerzetes taní-
tónőt. A soproni rend adta mindaddig a tanerőt, amíg - a Villányi 
Szaniszló bakonybéli apát által adott leányoktatási engedély záradé-
ka szerint - az iskolai alapítvány anyagi helyzete azt megengedte, 
így lett Kajáron egy népiskola külön fiú- és leányosztállyal. 

Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása 1939. január 1-jei 
hatállyal életbe léptette az új egyházközségi szabályzatot „A magyar-
országi katolikus egyházközségek igazgatási szabályzata" címmel. 
Az új dokumentum szerint az egyházközségi képviselőtestület meg-
választja az egyházmegyei hatóság által eszközölt hármas jelölés 
alapján a tanítókat, új állásokat szervez, és a tanítók javadalmát is 
megállapítja. Az egyházközségi tanács valahányszor iskolai közigaz-
gatási ügyben jár el, mindenkor az „egyházközségi tanács mint isko-
laszék" elnevezést használja. 

Dr. Faludi Marcellin tanfelügyelő azzal a javaslattal fordult a fő-
apáthoz, hogy miként az elemi iskolák ügyeit az egyházközségi kép-
viselőtestületek és egyházközségi tanácsok intézik, ugyanígy az ura-
dalmi iskolák ügyeit ún. gondnokságok intézzék. A megszervezésük 
nem érintette volna a főhatóság, vagyis a főapát hatalmát. A főapát a 
gondnokságok felállítását visszamenőleg szükségtelennek tartotta, 
mivel az iskolák anyagi ügyeiről az uradalom kielégítően gondos-
kodott, a szükséges intézkedéseket pedig az illetékes jószágkormány-
zó és az esperes-tanfelügyelő bevonásával a főapát mindig megtette. 
A személyi alkalmazások a főapáthoz tartoztak, mely jogot a tanfelü-
gyelő meghallgatásával gyakorolta. Az iskolák ügymenetének és mun-



kájának ellenőrzését - a főapát véleménye szerint - az esperes ele-
gendően ellátta. 

Időközben megjelent a bíboros-hercegprímás 3648/1939. sz. ren-
delete az 1935. évi 6. törvény végrehajtási utasításának alkalmazá-
sáról a katolikus iskolákban, melyben a hercegprímás megerősítette, 
hogy a katolikus iskolák igazgatása, tanulmányi vezetése, felügyelete 
az egyházi hatóság joga, tehát a katolikus iskolákban az állami felü-
gyeletnek nincs rendelkező joga. A rendelkezési jogot a végrehajtási 
utasítás - 1936. június 9-én jelent meg 3500/1936. ein. szám alatt -
kifejezetten az egyházi hatóságnak tartja fenn. A bíboros-herceg-
prímás felhívta az iskolák tanügyi hatóságait, hogy minden tanul-
mányi és igazgatási ügyben az egyházi hatóság határozataihoz iga-
zodjanak. 

Hosszú évek után végre megvalósulhatott az ölbőpusztai urada-
lom lakóinak és gyermekeinek álma. A pannonhalmi főapát az isko-
láztatási kötelesség biztosításáról szóló 1921. évi 30. törvénycikk 6. § 
4. bekezdése alapján a Szent Benedek-rend ölbőpusztai gazdasá-
gában az uradalmi elemi népiskola felállítását 1940-ben elrendelte és 
azzal kapcsolatban az I. sz. kántortanítói állást megszervezte. A mi-
nisztérium 20% helyi javadalom mellett 80% fizetéskiegészítő állam-
segélyt engedélyezett. Kelemen Krizosztom igazgatónak Nagy Ven-
cel kerületi jószágkormányzót nevezte ki. Új iskola lévén helyi ha-
tóságként Ölbőpusztán gondnokságot alakított a főapát, melybe Nagy 
Vencel mellett kinevezte a tárkányi plébánost és az ölbői gazdatisz-
tet. A gondnokság jogait és kötelességeit a rendszabályok tartalmaz-
ták, melyek általában megegyeztek az egyházközségi tanács hatás-
körével. 

A pannonhalmi egyházmegye zsinata 1940. augusztus 22-én elvé-
gezte az egyházmegyei törvénykönyv végleges megszövegezését, 
melyet a főapát elfogadottnak nyilvánított. Az egyházmegye közigaz-
gatásában sokan érezték hiányát egy olyan törvénykönyvnek, mely 
összefoglalja azokat a rendeleteket, amelyek a kánonjogi kódexben, 
a korábbi egyházmegyei törvényekben és főapáti rendeletekben az 
egyházmegye igazgatására, ezzel együtt a népiskolák igazgatására 
vonatkoznak. A „DECRETA SYNODALIA" címen 1940-ben megjelent 
törvénykönyv kidolgozásában részt vett dr. Schermann Egyed viká-
rius, Wohlmuth József plébános és dr. Kühár Flóris volt esperes-tanfel-
ügyelő. 

Az 1939/41. tanévi iskolalátogatási jegyzőkönyvek arról tudósíta-
nak, hogy a tanítás az egyházmegye iskoláiban rendesen történt, 



habár a munkát a kemény tél és a fűtőanyag hiánya több alkalommal 
megzavarta. Sok nehézséget gördített a tanítás elé az ország katonai 
készültsége is, az iskolákat több helyen lefoglalták katonai célokra. 
Győrszentivánon éppen ezért a fiúkat is a zárdában kellett tanítani. 
Az eredmény a tanítók katonai szolgálaton való részvétele ellenére is 
elfogadható volt, ami a királyi tanfelügyelők és a körzeti iskolafelü-
gyelők látogatási jegyzőkönyveiből is kitűnik. 

A tanítóság továbbképzését szolgálták a pedagógiai szemináriu-
mok. A népiskolai munka irányítása csak úgy válhatott tökéletessé, 
hogy a tanítás szakirányú továbbképzéséről is gondoskodott, ezáltal 
a pedagógusok az oktatás és nevelés új irányelveivel lépést tudtak 
tartani. A felügyelet ekkor már nem elégedett meg a hiányok megál-
lapításával, a fejlesztés jobban érdekelte. 

A magyar királyi vallás- és közoktatási miniszter 105.002/1942. sz. 
rendeletével új korszak kezdődött a katolikus népiskolák és a tan-
ügyigazgatás történetében. A rendelet kimondta, hogy minden 6. 
osztályt befejezett gyermeket 7. osztályt fenntartó iskolába kell iratni. 
Ezt csakis úgy lehetett megoldani, hogy az egyházi hatóságok is gon-
doskodtak a népiskola 7. és 8. osztályának megnyitásáról. A minisz-
ter arra kérte az egyházmegyét, hogy ahol új terem építése és új ta-
nító alkalmazása nélkül meg tudják nyitni a 7. osztályt, ott azt tegyék 
is meg 1942. szeptember 1-től. A pannonhalmi főapát 1942. május 
27-én kelt rendeletével gondoskodott is az egyházmegye népiskolái-
nak továbbfejlesztéséről. A rendelet következtében 6 osztályos elemi 
iskola 1942-ben már csak hét helyen volt: Bakonybélben, Győrszent-
ivánon, Kajáron, Ménfőcsanakon, Ravazdon, Tarjánpusztán és Tényőn. 

A tanítás menetében egyre több zavart okozott a katonaság meg-
jelenése, valamint a fűtőanyag hiánya. Ennek ellenére nagyon szép 
eredményeket ért el Bakonypéterd, Tényő, Ménfőcsanak, Bakonybél 
és Veszprémvarsány. 

Dr. Kósa Kálmán „A nyolcosztályos népiskola és az egyházak" cí-
mű tanulmányában részletesen elemzi azokat az okokat, amelyek 
életrehívták a nyolcosztályos népiskolát. 

„Tudjuk, hogy ma népiskolai tanulóinknak túlnyomó többsége 
életének tizenkettedik évével befejezi rendszeres tanulmányait, tehát 
éppen akkor, amikor testi és lelki fejlődésében a serdülés minden 
tekintetben veszedelmes átmeneti időszakához ér. Ezen a bajon nem 
segít a továbbképző-ismétlő-népiskolával folytatott jószándékú kísér-
letezés sem, mert a továbbképző népiskolai, egyébként is rendszer-
telen, heti pár órára szorítkozó oktatás oktatásnak kevés, nevelő ér-



téke pedig alig számbavehető. Itt a segítésnek csak egyetlen komoly 
lehetősége van: meghosszabbítani és kibővíteni a mindennapi ok-
tatás időtartamát."10 

Az egyházak szerepe ebben az átalakítási munkában vitathatat-
lan: „Keresztény egyházaink tanító-hivatása, nemzeti kultúránkkal 
való maradéktalan és szétválaszthatatlan összeforrottsága, a műve-
lődésünket szolgáló intézmények terén elfoglalt jelenlegi helyzete 
természetessé teszi, hogy abból az újabb munkából, amelyet kormá-
nyunk a nyolcosztályos népiskola bevezetésével az általános népmű-
veltség további emelése érdekében most kíván megindítani, egyhá-
zaink az első sorokban fogják kivenni részüket."11 

Országos vita bontakozott ki 1942-ben a katolikus iskolai törvé-
nyekben szereplő „fenntartó hatósága" fogalom tisztázása körül. Mi-
vel a katolikus népiskolák nem kerültek a közben megalakult Kato-
likus Iskolai Főhatóság joghatósága alá, ezért a népiskolák fenntartó 
hatósága országos, elvi jelentőségű ügyekben továbbra is a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar volt, az egyes iskolákat, iskolacsoportokat érin-
tő kérdésekben pedig az illetékes egyházmegyei hatóság. Habár az 
állam iskolapolitikája kívánatossá tette a katolikus népiskolák egy-
séges felügyeletét és ellenőrzését, azonban a népiskolák igen nagy 
száma ezt megakadályozta. A népiskolai tanügyigazgatás egységes-
ségének hiánya egyre inkább érlelte az államosítás gondolatát. 

Színyei Merse Jenő vallás-és közoktatási miniszter Kelemen Kri-
zosztom főapátot magas elismerésben részesítette, amikor 1943-ban 
az Országos Közoktatási Tanács elnökévé nevezte ki. A kinevezést 
Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás készségesen támogatta, mert 
meg volt győződve arról, hogy jó kezekben lesz az iskolaügy irányí-
tása és érvényesülni fognak a katolikus oktatási és nevelési elvek a 
magyar iskolaügyben. 

A főapát az alábbi választ küldte a felkérésre a miniszternek: „Tu-
dom, hogy az elméleti pedagógiában hasonlíthatatlanul jártasabb 
erőket választhattál volna erre a fontos tisztre. Hogy mégis vállalni 
merem, annak oka irányomban való kitüntető bizalmad mellett az a 
körülmény, hogy kora gyermekségemtől fogva másokkal vesződő 
gyakorlati ember voltam (...) Mint plébánosnak 1916-tól 1926-ig a 
falusi nép között élve nehéz időben kellett a népi problémák legmé-
lyére tekintenem. Később budapesti tanárságom, majd győri igaz-
gatóságom alatt a nagyobb városi élet követelményeivel ismerked-
tem meg. Jelenlegi hivatalomban tizennégy év óta országunk egye-
temes föladataiba tekinthettem bele..."12 



Kelemen Krizosztom főapát az Országos Közoktatási Tanács meg-
nyitó ülésén bemutatkozó beszédében az oktatásról a következőket 
mondta: 

„Az oktatás célja az, hogy a tanulónak értelmi meglátása előtt nyil-
vánvalóvá legyen az igazság (...) Ha elég volna pusztán az igazság be-
bizonyítása, akkor az oktatás önmagában is célhoz vezetne. Mint-
hogy azonban az igazság ismerete még nem egyenlő annak követé-
sével, azért szükséges a nevelés.'"3 

Láthatjuk, hogy a nevelés és oktatás elválaszthatatlan egységének 
és a nevelés szükségességének hangsúlyozása nem új tendencia a 
pedagógiában. 

4. A bencés rend tanügyigazgatásának kiteljesedése (1944— 
1948) 

4. 1. Új rendszabályok 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából a bíboros-herceg-
prímás 1943. szeptember 1-től életbe léptette az új katolikus rend-
szabályokat. 

A „Rendszabályok a katolikus népiskolák és óvodák részére" a 
korábban kiadott közigazgatási szabályok, az 1938-ban megjelent 
egyházközségi igazgatási szabályok, a nyolcosztályos népiskoláról 
szóló 1940. évi 20. törvény, valamint a közoktatásügyi igazgatásról 
szóló 1935. évi 6. törvénycikk alapján készült. 

Az új rendszabály-gyűjtemény a katolikus iskolafelügyelői intéz-
mény megalkotásával az egyházi iskolai antonómiát kívánta meg-
őrizni. A régi rendszabályok már szóltak bizonyos kerületi iskolaláto-
gatói feladatokról, azonban nem volt kötelező a kinevezésük. Az ál-
lam már 1936-tól alkalmazott iskolafelügyelőket a népiskolák ellen-
őrzésére, nem tűrhetett tovább halasztást a katolikus iskolafelügyelői 
intézmény kötelező érvényű megalkotása. Sokszor okozott problémát, 
hogy az állam nem katolikus vallású felügyelőket küldött ki a népis-
kolákhoz. Másrészt a pedagógiában és a népoktatásban jártas szak-
emberekre is szükség volt, az egyházmegyei esperes-tanfelügyelő a 
tanügyigazgatással kapcsolatos feladatait egyedül már nem tudta el-
végezni. Az új rendszabályok kivették a plébános jogköréből a taní-
tók minősítését, melyet a továbbiakban az egyházmegyei tanfelügye-
lő látott el. A minősítés elvei megegyeztek az állami minősítés szem-



pontjaival, a katolikus tanítókat két tanügyi hatóság értékelte: az 
egyházmegyei tanfelügyelő és a királyi tanfelügyelő. 

Az előző rendszabályokhoz képest lényeges változás még, hogy 
az új katolikus tanügyi dokumentum a kerületi iskolafelügyelő (ko-
rábban kerületi iskolalátogató) feladatait jóval részletesebben megad-
ta. A hivatalos iskolalátogatást az alábbi szempontok alapján kellett 
elvégeznie a kerületi iskolafelügyelőnek: 

1. Az iskola külső és belső rendje (tanmenet, órarend, tankönyv-
ellátás, könyvtár, rendtartási naplók, iskolábajárás rendszeressége) 

2. A tanító vallásos, nevelő, oktató munkája 
3. A tanítók továbbképzése 
4. A tantestület élete 
5. A tanító-tanítvány kapcsolata 

Az óralátogatáson a következőket kellett megfigyelnie: 
1. A tanító egyénisége 
2. A tananyag kiemelése 
3. Tanítási egység módszeres feldolgozása 
4. A tanulók ismeretének szintje, a készségek foka 
5. A tanítás módszerei 
6. A tanítás megfelel-e a tantervi előírásoknak 
7. A tanulók munkái (füzetek, rajz, kézimunka...) 

A rendszabály a látogatás után megtartandó iskolafelügyelői mód-
szeres értekezlet megtartásához részletes útmutatást adott. 

A Néptanítók Lapja hasábjain dr. Kovács János a felügyelővel 
szemben támasztott elvárásokat boncolgatja: 

„Helyes a felügyelet, ha azt a minél teljesebb szakszerűségen kí-
vül jellemzi: a legteljesebb tárgyilagosság és a legteljesebb elfogulat-
lanság, a megalkuvást nem ismerő igazságszeretet, az őszinte ügy-
szeretet, a mindent mérlegelő lelkiismeretesség, a kartársak iránti 
őszinte megbecsülés és megértés, a finom, választékos modor, a ne-
velés és oktatásügy iránti rajongó szeretet (...) A függőség kérdése 
csak akkor lép előtérbe, ha felelősségrevonásról van szó."14 

1943/44. tanév már erősen a háború jegyében folyt le. A tanítók 
iparkodtak a legfontosabb anyagot elvégezni. A 34 férfitanítónak 
csaknem a fele tejesített katonai- és frontszolgálator. Még hatosztá-
lyos népiskola működött öt helyen: Bakonybélben, Kajáron, Ménfő-
csanakon, Tarjánpusztán és Tényőn. A hirtelen tanévzárás (1944. 



március 31) miatt az esperes-tanfelügyelő nem tudott meglátogatni 
öt iskolát. 

A népiskolák egyházmegyei irányítása az új tanévben - elsősor-
ban a háború miatt - nem volt zökkenőmentes. A tanítás hosszú 
időn keresztül szünetelt (1944. október 29 - 1945. április közepéig), 
másrészt a közlekedési nehézségek is gondot okoztak. A tananyagot 
természetesen sehol sem tudták 1944. szeptember és október hónap-
ban, továbbá 1945. április 15 - július 15. között teljesen befejezni. 
A végzett munka mégis fölülmúlta a várt eredményt. 

Itt kell megemlíteni a főmonostorban elhelyezett nemzetközi vö-
röskeresztes gyermekmenhely óvodáját és népiskolai tanfolyamát, 
ahol szinte zavartalanul folyt egész éven át a tanítás. A győrszentmár-
toni Irgalmas Nővérek zárdájában is védtek és tanítottak gyermekeket. 

Néhány adat a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt működő 
pannonhalmi menhely működéséről: 

A menhely kiadásait a Szent Benedek-rend vállalta. Teljes ellátás-
ban 760 személy (közülük 418 gyermek) részesült 1944. november 
15-től 1945. május 31-ig. 

A 418 gyermek közül: 
47 gyermek 3 éven aluli 
63 óvodás 
41 elemista leány 
58 elemista fiú 
72 10 éven felüli leány 
137 10 éven felüli fiú 

Ezenkívül még 2.000 gyermek, leány és asszony tartózkodott az 
ostrom napjaiban a hegyen. A 760 személyből 85 volt protestáns val-
lású, ugyanakkor 35 zsidó személynek is menedéket adtak. 

A háború következtében sok helyen megsemmisült a felszerelés, 
elvesztek a naplók és az anyakönyvek. Az egyházmegye területéből 
ismét kiszakadt Komáromfüss és Deáki, így az egyházmegye nagyon 
rövid ideig lehetett teljes. Győrszentivánon a fiúiskolában két tante-
rem használhatatlanná vált. Láziban teljesen használhatatlan lett a 
német katonák pusztításai miatt az új iskolaépület. Ménfőcsanakon 
elpusztult a könyvtár, Nyalkán teljesen megrongálódott a régi iskola 
terme. Bombázás miatt megsérült a tárkányi iskola. 

A tanítási eredményt nagyon hátráltatta a tankönyvhiány. Az első 
osztályban alig volt olvasókönyv és irka, a többi osztályban pedig a 
tankönyvrevízió okozott hiányt, mivel az összes tankönyvet be kel-



lett szolgáltatni. Ilyen viszonyok között indult meg a tanítás a háború 
után, a munkát mégis mindenütt megkezdték. 

A nagybirtokrendszer megszüntetéséről szóló kormányrendelet 
kihatott egyes katolikus iskolák fenntartási kérdésére. A nagybir-
tokok tulajdonosai által létesített uradalmi iskolák ügyét rendezni 
kellett. 

Az egyházmegyében az uradalmak tulajdonosai iskoláikat hit-
felekezeti jellegűnek nyilvánították. A fenntartási terheket az ura-
dalom viselte, a felügyeletet az egyházmegyei tanfelügyelőség gya-
korolta. Az új helyzetben az iskolákat azok az egyházközségek vették 
át, amelyek a korábbiakban az anyaegyház szerepét töltütték be. így 
az egyházmegyei uradalmi iskolák egyházközségivé váltak: Tömörd-
puszta Mocsához került, Kismegyerpuszta Győrszentivánhoz, Tarján-
puszta Ravazdhoz, Ölbőpuszta pedig Tárkányhoz. 

Az alábbiakban tekintsük át a II. világháború utáni állapotokat 
rögzítő kimutatást az egyházmegye népiskoláiról: 

Iskola székhelye Jellege Tanterem Tanítók 
száma száma 

1. Bakonybél rk. nép 3 4 
2. Bakonybél-Somhegypuszta rk. nép 1 1 
3. Bakonypéterd rk. nép 1 2 
4. Bársonyos rk. nép 2 2 
5. Győrszentiván rk. fiú 4 5 
6. Győrszentiván rk. leány 4 5 

(szerzetes) 
7. Győrszentiván-

Szt. István telep rk. nép 2 2 
8. Győrszentiván-Kismegyer rk. nép 1 1 

(volt uradalmi) 
9. Győrszentmárton rk. fiú 3 3 
10 Győrszentmárton rk. leány 4 4 

(szerzetes) 
11. Győrszentmárton- rk. nép 1 1 

Tóthegy 
12. Kajár rk. nép és 2 2 

alapítványi 
13. Lázi rk. nép 3 3 
14. Ménfőcsanak rk. nép 3 3 
15. Mocsa-Tömördpuszta rk. nép 1 1 

(volt uradalmi) 



Iskola székhelye Jellege Tanterem 
száma 

Tanítók 
száma 

16. Nyalka 
17. Ravazd 
18. Ravazd-Tarjánpuszta 

rk. nép 
rk. nép 
rk. nép 

2 
4 
1 

2 
4 
1 

(volt uradalmi) 
19. Tárkány 
20. Tárkány-Ölbőpuszta 

rk. nép 
rk. nép 

4 
1 

4 
1 

(volt uradalmi) 
21. Tényő 
22. Veszprémvarsány 
23. Vének 

rk. nép 
rk. nép 
rk. nép 

4 
2 
1 

4 
2 
1 

Tehát 1945-ben 23 népiskolában 54 tanteremben 58 tanító és 
tanítónő végezte munkáját az egyházmegyében. 

4. 2. Az egyházmegyei általános iskolák megszervezése, az álla-
mosítás előzményei 

Dr. Faludi Marcellin főtanfelügyelő 1945. szeptember 9-én ren-
deletet adott ki, melyben intézkedett arról, hogy az ideiglenes nem-
zeti kormány „általános iskola" elnevezésű iskolájának szervezését az 
egyházmegyében is megkezdi. Egyelőre az 1945/46. iskolai évben a 
népiskolák I. és V. osztályait szervezték át. 

Az 1935. évi 6. törvénycikk 8. §-a értelmében az egyházi hatóság 
alá tartozó iskolákat saját hatóságaik igazgatják, ezért az új rendtar-
tást a püspöki kar állapítja meg. Átmenetileg a katolikus polgári is-
kolai rendtartást alkalmazták a katolikus általános iskolákban. 

A népiskolák felsőbb egyházi hatóságainak jogaiban változás nem 
történt, továbbra is érvényesek voltak a rendszabályok. Az általános 
iskolai osztályok is az egyházmegyei tanfelügyelői hivatalhoz tartoz-
tak, az egyházmegyei hatóság rendelkezési joga az új osztályokra is 
érvényes volt. Az állami tanfelügyelők továbbra is a főfelügyeletet 
gyakorolták. 

Ahol a népiskola 5. osztályának létszáma a 40-et nem érte el, vagy 
nem volt elég tanterem és tanító, ott a népiskola 5. osztályát kellett 
megnyitni. Ugyanakkor miniszteri rendelet született a népiskolák fej-
lesztéséről, miszerint az 1945/46. tanévben az egytanítós iskolákat -
40-es létszámon túl - kéttanítóssá kellett alakítani, másrészt minden 
további népiskolát nyolcosztályossá fejlesztettek. 



A magyar oktatás szekularizációjával az egész iskolaügynek egy-
ségesen az állam kezébe való átvételét célozták meg. A katolikus ta-
nítók létszámcsökkentésére vonatkozó rendelkezés valóságos célja 
az volt, hogy a politikailag meg nem felelő embereket a közszol-
gálatból eltávolítsa. Nemkívánatos személy a kommunista párt sze-
rint az volt, aki az egyházi iskolák ügyét védte. Az egyházi iskolák 
tanszemélyzete ellen megindult sajtóhadjárat pedig a tanítók politikai 
alkalmatlanságát szándékozta kimutatni. A tanítóságot azzal is kéz-
ben akarták tartani, hogy az államsegély juttatása címén beleszólást 
kívántak a katolikus iskolaügybe. Az egyház állásfoglalása a feleke-
zeti iskolák alkalmazottjainak létszámcsökkentésével kapcsolatban 
kimondta, hogy lehet ugyan csökkenteni - az államháztartás egyen-
súlyának érdekében - a felekezeti iskolák államsegélyét, de nem le-
het beavatkozni azok személyi ügyeibe. 

A politikai magatartás az egyház véleménye szerint nem tehető bí-
rálat tárgyává, márpedig az állam eljárásaiban csupán az egyoldalú 
pártszempontok érvényesültek. Egységesíteni kívánták az iskolarend-
szert azáltal, hogy az általános iskolák felsőbb osztályait állami iskolá-
ban kívánták megszervezni. Az általános iskolák ilyen megszervezé-
sével egyértelműen az egyházi iskolák elsorvasztását kívánták elérni. 

Keresztury Dezső miniszter 70000/1946. V. K. M. sz. rendeletével 
megkezdte a magyar köznevelés „demokratikus" és „korszerű" át-
szervezését. Az 1946. július l-jén hatályba lépett rendelkezése az 
általános iskola megszervezéséről, folyamatos átszervezéséről intéz-
kedett az 1946/47. tanévtől kezdődően. 

A püspöki kar 1946. július 20-án tartott konferenciáján elrendelte 
a katolikus általános iskolák megszervezését, augusztus 9-én kelt 
utasításával a miniszteri rendeletet kiterjesztette a katolikus népis-
kolákra is. 

A katolikus tanügyigazgatásban az általános iskola megszerve-
zésével azonnal felmerült azok felügyeletének és igazgatásának kér-
dése. Két ellentétes törekvés jelentkezett. Az egyik a Katolikus Tan-
ügyi Főigazgatóság hatáskörét akarta kiterjeszteni az általános isko-
lákra, míg a másik elképzelés az általános iskolákat - az addigi gya-
korlatnak megfelelően -- az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal alá 
rendelte. 

Mindszenty József bíboros-hercegprímás 1946. augusztus 18-án 
határozott a katolikus általános iskolák felügyeleti hatóságáról. A gim-
náziumokból és a polgári iskolákból alakult általános iskolák a Ka-



tolikus Tanügyi Főigazgatósághoz, a népiskolákból alakult iskolák 
pedig továbbra is az egyházmegyei tanfelügyelőséghez és a főható-
sághoz tartoztak. 

Dr. Faludi Marcellin esperes-tanfelügyelő 1946. augusztus 26-án 
azzal a kéréssel fordult a főapáthoz, hogy - a miniszteri és püspökkari 
rendeletnek megfelelően - szervezze át a pannonhalmi egyház-
megye népiskoláit általános iskolává. 

Az iskolák átszervezésére az alábbi javaslatot tette az egyházi köz-
igazgatás figyelembevételével: 

Komárom-Esztergom vármegye népoktatási kerületében 

1. Katolikus általános anyaiskola legyen Tárkányban, ehhez csat-
lakozzon fiókiskolaként Ölbőpuszta. Igazgatónak mindkét iskolában 
kinevezésre javasolta Mátrai Guidó tárkányi plébánost. 

2. A tömördpusztai népiskola a mocsai általános iskola fiókisko-
lájaként működjön. Igazgató Bócz Boldizsár tanító legyen. 

Győr vármegye népoktatási kerületében 

1. Katolikus általános anyaiskola legyen Győrszentivánban. Ehhez 
csatlakozzon fiókiskolaként Kismegyerpuszta és Vének. Igazgatónak 
dr. Markos János győrszentiváni plébánost javasolta. 

2. Győrszentmártonban két önálló általános iskola megszervezé-
sét terjesztette elő: 

- A fiú- és leányiskolából általános anyaiskola legyen, igazgató-
nak Jung Benedek plébános urat javasolta. Az iskola elnevezése „Győr-
szentmártoni Római Katolikus Általános Iskola". 

- A pannonhalmi Szt. Benedek-rendi gimnázium I-IV. osztályából 
és a győrszentmárton-tóthegyi népiskolából általános anyaiskola ala-
kuljon, igazgatónak dr. Sámson Edgár főiskolai tanárt ajánlotta. Az 
iskola elnevezése „Pannonhalmi Római Katolikus Általános Iskola", 
melyhez fiókiskolaként csatlakozik a nyalkai iskola, ahol az igazga-
tói teendőket dr. Sommer Timót plébános végzi. 

3. Ugyancsak általános anyaiskola legyen a ménfőcsanaki Szt. Ke-
reszt népiskolából, igazgatói kinevezésre Rendi Andor ménfőcsanaki 
plébánost jelölte ki. 

4. Katolikus általános anyaiskola legyen Ravazdon, melyhez fiók-
iskolaként csatlakozna Tarjánpuszta. Igazgatónak Borbély Ignác ra-
vazdi plébánost ajánlotta. 



5. Anyaiskola lehet Tényő, igazgatója Vlasics Róbert tényői plébá-
nos. Ehhez fiókiskolaként csatlakozna Kajár, ahol Könözsi Reginald 
lenne az igazgató. 

Veszprém vármegye népoktatási kerületében 

1. Katolikus általános anyaiskola megszervezését javasolta Ba-
konybélben, amelynek fiókiskolája lenne Somhegy puszta. Igazgató-
nak dr. Becse Gaszton bakonybéli plébánost javasolta. 

2. Katolikus általános anyaiskola szerveződjön Láziban Kardos 
Benő igazgatása alatt, ahova fiókiskolaként tartozna Bakonypéterd. 
Az igazgatói teendőket Wohlmuth József plébános végezné. Lázinak 
másik fiókiskolája lehet Veszprémvarsány, igazgatója dr. Balázs Oli-
vér plébános lehetne. 

3- Katolikus általános anyaiskola lehetne Bársonyos, igazgatónak 
Németh Bernát plébánost javasolta. Fiókiskolája lenne a bársonyos-
öreghegyi községi iskola. 

Kelemen Krizosztom főapát még aznap határozatával megszer-
vezte - a főtanfelügyelő javaslatának megfelelően - az egyházmegye 
római katolikus általános iskoláit. A tanítást - amíg a Katolikus Isko-
lai Főhatóság a tantervet nem rendelte el - az 1946. július 14-én kelt 
75.000/46. sz. rendelettel kiadott állami tanterv szerint kellett végez-
ni. Valamennyi anya- és fiókiskolában a katolikus rendszabályok ér-
vényben maradtak, alkalmazkodva az általános iskola szervezetéhez 
és a polgári iskolai rendtartáshoz. 

Dr. Faludi Marcellin főtanfelügyelő 1946. augusztus 30-án az álta-
lános iskolák szervezésével kapcsolatban állásfoglalást adott közre 
az egyházmegyében, melyben kifejezésre juttatta azt a véleményét, 
hogy a katolikus iskolák elsorvasztása az államnak egyelőre azért nem 
sikerült, mert a fenntartók átszervezték népiskoláikat általános is-
kolává. Személyi és anyagi nehézségek támasztásával akarták súlyos 
helyzetbe hozni a katolikus iskolákat. A tanfelügyelő szerint iskoláik 
az állami támogatás hiánya miatt talán már egy év alatt csődbe jut-
nak. Minden törekvés az általános államosítás felé irányult. A bajok 
megoldását abban látta, hogy nyíltan föl kell vetni a kérdést a minisz-
térium felé, miszerint hajlandó-e méltányolni a nép akaratát. Ott, 
ahol a nép felekezeti iskolát akar, szándékozik-e a minisztérium azt 
fenntartani - nem kegyként - azonos teherviseléssel, mint az állami 



iskoláknál. Hiszen az állami iskolák fenntartásához is a nép adja a 
fedezetet adójával. Mivel a lakosság többsége katolikus volt, így va-
lóban a katolikusok adójából került ki túlnyomó részben az állami 
iskolák fenntartásához a fedezet. 

Dr. Faludi Marcellin szerint nem volt más megoldás, mint követel-
ni a felekezeti iskolákat az államtól, de nem külön adó fejében - amint 
azt az állam elképzelte - , hanem a nép jogán. 

A püspöki kar a Katolikus Iskolai Főhatóság jogkörét kibővítette, 
mivel egy korábbi rendelettel hatáskörébe utalt iskolákból is alakult 
általános iskola. így a bencés gimnáziumból alakult általános iskola 
felügyeletét a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság gyakorolta, a többi 
általános iskola, népiskola felügyelete és irányítása továbbra is az 
egyházmegyei tanfelügyelői hivatalnak állt jogában. Az újonnan lét-
rehozott K. T. F. általános iskolai ügyosztálya azonban köteles volt 
döntéseiről az egyházmegyei főtanfelügyelőket értesíteni. Az ügyosz-
tály a középfokú iskolákból létrejött általános iskolák és a népisko-
lákból alakult általános iskolák tanügyigazgatását szándékozta koor-
dinálni. 

Az általános iskola megszervezése, illetve a szakrendszerű taní-
tásra való áttérés komoly tanterem- és tanerőhiányt okozott az egy-
házmegyében. A tanerőszükséglet felmérése a községekben történt 
meg. A jelentés elkészítésére háromtagú bizottságot kellett létre-
hozni, mely az iskola igazgatójából, a szakszervezet helyi vezetőjé-
ből és a helyi nemzeti bizottság elnökéből állt. A bizottságnak az volt 
a feladata, hogy az igazgató által előterjesztett javaslat alapján megál-
lapítsa: osztott általános iskolában osztályonként 40 tanulót, osztat-
lan vagy részben osztott iskolában egy-egy tanítóra 30 tanulót szá-
mítva hány nevelőre van szüksége az iskolának heti 20-22 kötelező-
en előírt óraszám mellett. A bizottságnak döntésénél mérlegelni kellett 
a várható fejlődést és az esetleges osztálypárhuzamosításokat. 

Az alábbiakban közzétesszük a helyi bizottságok javaslatát az 
egyházmegyében szervezendő állásokról: 

Iskola múltban 1946/47. megszerve-
szervezett évben zendő 
állás szervezett még 

állás 

Bakonybé l 4 - 2 
Somhegypusz ta - - 1 



Iskola múltban 1946/47. megszerve-
szervezett évben zendő 
állás szervezett még 

állás 

Bakonypéterd 2 - -

Bársonyos 3 - 2 
Győrszentiván 12 - 3 
Győrszentmárton 8 - 3 
Kismegyer 1 - 1 
Kajár 2 - 1 
Lázi 3 1 1 
Ménfőcsanak 3 1 1 
Nyalka 2 - 1 
Ravazd 4 -

Tarjánpuszta 1 - 1 
Tárkány 4 - 1 
Tényő 4 2 1 
Tömördpuszta 1 - 1 
Ölbőpuszta 1 - -

Veszprémvarsány 2 - 1 
Vének 1 - -

Összesen: 58 4 23 

A megszervezendő 23 állásból 12-t sürgősen meg kellett szervez-
ni, melyből négy álláshoz a szükséges államsegélyt a miniszter meg-
adta. 

Az új kultuszminisztert, Ortutay Gyulát 1947. március 15-én nevez-
ték ki, aki néhány nap múlva ismertette művelődéspolitikájának leg-
főbb elemeit, melyeket a demokrácia alapkövetelményeinek tekin-
tett: 

- fakultatív hitoktatás bevezetése, 
- egységes tankönyvkínálat biztosítása, 
- egységes állami nevelőképzés, 
- iskolaszékek megszüntetése, 
- felekezeti főiskolák működésének betiltása. 

A fenti irányelvek már az államosítás közeli időpontját sugallták. 
A minisztérium az iskolák régi szent koronás pecsétjének haszná-

latát betiltotta, zár alá helyezte a koronás címer, a magyar középcímer 
használatát. 

Mindezeket már nehezen tudta elviselni Kelemen Krizosztom fő-
apát, aki egész életét a katolikus nevelés ügyének szentelte. Inkább a 



száműzetést választotta, az Amerikai Egyesült Államokban fejezte be 
küzdelmes életét 1950-ben. Távozásakor helyettesévé dr. Sárközy Pál 
bakonybéli apátot (helyettes: 1947-1952., főapát 1952-1957.) nevez-
te ki. 

A katolikus egyház - mindezek ellenére - továbbra is hajlandósá-
got mutatott az állami hatóságokkal való együttműködésre. Az 1943-
évben kiadott katolikus rendszabályok a tanügyigazgatásban végbe-
ment változások miatt rövid idő alatt elavulttá váltak, ezért az egyház 
- igazodva az új viszonyokhoz - viszonylag rövid idő alatt elkészítet-
te az új tervezetet, melyben két fontos módosítást kívántak végrehaj-
tani. 

1. A tanítót az egyházmegyei főhatóság nevezné ki, így lehetőség 
lenne - az állami tanítók mintájára - a tanítók áthelyezésére másik 
állomáshelyre. 

2. Mivel nem volt szinkronban a rendszabály az általános iskolai 
rendtartással, illetve a kormány a korábbi iskolaszéki hatáskört az is-
kola igazgatójára bízta, ezért indokoltnak tartotta az egyház az isko-
lák igazgatását igazgatókra, igazgató-tanítókra bízni. 

A plébánosok fenntartói felsőbbsége nem szenvedett volna csor-
bát, ha pedagógiai vonalon az igazgatók szabad kezet kapnak az is-
kola irányításában, természetesen az egyházmegyei hatóság felügye-
lete mellett. 

Az állami rendelethez igazított új rendszabálytervezet megvalósí-
tását az államosítás meghiúsította, habár az egyházmegyében részle-
gesen sor került igazgatói kinevezésekre. 

Az egyházmegyét váratlanul érte dr. Faludi Marcellin hirtelen tá-
vozása a tanfelügyelői hivatal éléről. A főapát a főtanfelügyelőt 12 
éves működése után - 1947-ben - saját kérésére mentette fel tiszt-
ségéből és főapáti irodaigazgatóvá nevezte ki. A tanfelügyelő úr nem 
tudta végignézni a katolikus iskolák elsorvasztását, továbbá azt, hogy 
semmivé válik mindaz, amit évtizedes munkájával felépített. 

Akik vele együtt dolgoztak, melegszívű embert és jóbarátot, buz-
gó papot, pontos és lelkiismeretes, nagy tudással rendelkező hivatal-
vezetőt ismertek meg benne. Erhardt Mihály lázi tanító így búcsúzott 
tőle: 

„Erős várunk és oszlopunk volt. Megtaláltunk benne mindent, amit 
tanítói szív elöljárójában keresett. Nem annyira főnök, hanem mint 
kartárs működött. Tanítványai is köszönik a cukorkát, a fejükre nyo-
mott barackot és a zsebéből fedezett versenydíjakat."15 



4. 3- Dr. Kövér Alajos a tanfelügyelői székben 

Dr. Sárközy Pál kormányzó apát 1947. augusztus végén dr. Kövér 
Alajost nevezte ki az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal élére. 

Dr. Kövér Alajos Ferenc teológiai doktor Zsirán született 1913- február 24-
én. Angliai tanulmányútja után a pannonhalmi és esztergomi gimnázium-
ban tanított, majd harminc esztendőn át főiskolai tanár volt Pannonhal-
mán, ahol 1986. június 28-án halt meg. 

Nehéz időszakban vette át dr. Kövér tanfelügyelő az egyházme-
gye népiskoláinak irányítását. Beköszöntőjében ezt mondta: 

„Nem hozok nagy igényeket sem nagy terveket tarsolyomban: 
munkámmal az igazságosság és szeretet jegyében szolgálni szeret-
ném nagymúltú egyházmegyénket. Nem annyira ellenőrizni és felü-
gyelni, hanem inkább segíteni és szolgálni akarok."16 

Azt kérték tőle a tanítók, hogy szószólójuk és védőjük legyen, lás-
sa meg a kultúra magas lángját a falvak pislogó mécseseiben. 

Az egyházmegyei tanügyigazgatás korszerűsítése céljából dr. Sár-
közy Pál - a főtanfelügyelő előterjesztésére - fontos intézkedéseket 
tett az 1947/48. iskolai évben. 

A rendszabályokban foglalt munkakörrel tényleges igazgatókat 
nevezett ki a kormányzó, ezzel néhány iskolában az igazgatói felada-
tokat a plébánosok kezéből kivette és pedagógusoknak adta. 

Igazgató lett: Somfai János (Bakonybél, Somhegypuszta) 
Nemes Károly (Kajár) 
Erhardt Mihály (Lázi) 
Pócza Lajos (Tényő) 

Igazgató-tanító lett: Bócz Boldizsár (Tömördpuszta) 
Pados József (Vének) 

A nem említett iskolák igazgatói továbbra is a plébánosok marad-
tak. Az új igazgatók, illetve igazgató-tanítók kötelessége lett az isko-
lák pedagógiai és irodai vezetése. 

A rendszabályokban foglaltak szerint az állami körzeti iskolafelü-
gyelői intézmény mintájára egyházmegyei kerületi iskolafelügyelőket 
nevezett ki Sárközy főapát-helyettes. Az egyházmegyei főhatóság és 
a tanfelügyelőség nevében kötelesek voltak a rájuk bízott iskolákat 
meglátogatni és ott módszeres értekezletet tartani. 



Egyházmegyei kerületi iskolafelügyelők lettek: 

1. Szép A. Jenő címzetes igazgató, Győrszentiváni kántortanító 
kerületébe tartozott: Győrszentmárton 

Kismegyer 
Ménfőcsanak 
Vének 

2. Keller Alajos címzetes igazgató, ravazdi tanító 
kerületébe tartozott: Kajár 

Lázi 
Tarjánpuszta 
Tényő 

3. Máhig Mihály címzetes igazgató, bakonypéterdi kántortanító 
körzetébe tartozott: Bakonybél 

Somhegypuszta 
Ravazd 
Veszprémvarsány 

4. Erhardt Mihály címzetes igazgató, lázi kántortanító 
körzetébe tartozott: Bakonypéterd 

Bársonyos 
Nyalka 
Tárkány 
Ölbőpuszta 

5. Nemes Károly címzetes igazgató, kajári kántortanító 
kerületébe tartozott: Győrszentiván 

Korábban azért nem nevezett ki a főpásztor katolikus iskolafel-
ügyelőket, mert egyrészt az egyházmegye tanítói közül is kerültek ki 
állami megbízatású iskolafelügyelők, másrészt a királyi tanfelügyelők 
által kinevezett felügyelők lelkiismeretesen végezték 1936. óta mun-
kájukat, ezért feleslegessé vált külön egyházi felügyelők megbízása. 
A tanítóság túlzott ellenőrzését nem indokolták az iskolalátogatások 
eredményei. Az 1947-es kinevezésekkel az egyház iskolafelügyeleti 
jogának kívánt - az államosítás küszöbén - érvényt szerezni. 

Kerületi iskolafelügyelői látogatásra összesen hét alkalommal 
került sor az egyházmegyében. 



Az első látogatást Erhardt Mihály végezte 1948. április 9-én Ba-
konypéterden. A látogatás során megállapítást nyert, hogy a tanítók 
személyes példájukkal nevelnek. Az iskolában régi tankönyveket 
használtak, mivel az újak nem jelentek meg. 

Nyalkára április 21-én látogatott Erhardt Mihály, ahol kiemelte: 
nem ellenőrző, számonkérő, hanem inkább tanácsadó kíván lenni. 
A látogató köszönetet mondott a plébános-igazgató úrnak a bölcs 
vezetésért, a kartársaknak a tapasztalt áldozatos munkáért. 

Erhardt iskolafelügyelő látogatásának harmadik állomása Bárso-
nyos volt. Mindenben a szeretet és a katolikus nevelés ügye vezé-
relte szavait. Az iskola igazgatója és testülete minden erejével igye-
kezett a megváltozott követelményeknek megfelelni. 

Nemes Károly Győrszentivánon járt május 12-13-án. Az iskola 
testülete olyan munkát végzett, hogy a felügyelő a legőszintébb elis-
meréssel adózott. A tankönyvek hiányát érezte az iskola, de az ered-
mény azt mutatta, hogy szorgalmas munkával a gátló akadályok le-
küzdhetők. Nemes Károly kívánatosnak tartotta a tanulók lelkének 
felszabadítását az iskolában: mosolygó gyermekarc váltsa fel a merev 
vonásokat, meleg légkör legyen a teremben. 

Szép A. Jenő kerületi iskolafelügyelő is három iskolát látogatott 
meg. A véneki iskolában a tanító jó nevelő tevékenységét tapasztalta, 
amit a tanító egyénisége és vallásos lelkivilága is alátámasztott. 

Ménfőcsanakon 1948. május 13-án Szép A. Jenő elmondta, hogy a 
jó tanító, a jó nevelő minden diákjából magánál is jobb vezetőt formál. 
Az iskola fiatalságát igazi demokráciára, rendre és fegyelemre kell 
nevelni. A fegyelem és a demokrácia nem ellentétes fogalmak, a jó 
iskola fegyelem nélkül olyan, mint a malom víz nélkül. Egyik sem 
működik. 

Végül a kismegyerpusztai iskolába látogatott Szép A. Jenő, ahol 
hangot adott azon véleményének, hogy a munka hajtóereje a gyermek 
természetes érdeklődése legyen, amely gyermekkorban nem tudo-
mányos, hanem az érdekekben és a képzeletben gyökerezik. A 
gyermeknek - Szép A. Jenő szerint - rejtett poézisa van, csak érteni 
kell a kicsalogatásához. Ezért nagyon fontosnak tartotta a szemléle-
tességet és az elevenséget az oktatásban. 

Történelmi jelentőségű volt ez a látogatás, mellyel Szép A. Jenő 
iskolafelügyelő 1948. június 5-én pontot tett az utolsó egyházmegyei 
iskolalátogatási jegyzőkönyv végére. 



Dr. Kövér Alajos főtanfelügyelő 1948. január 14-én levélben kö-
zölte a közoktatási miniszterrel, hogy a Pannonhalmi Főapátsági Egy-
házmegye népiskoláit gyorsan és nagyjából zökkenőmentesen át-
szervezték általános iskolává, megelőzve a többi egyházmegyét. Mi-
vel a plébánosok egyben okleveles középiskolai tanárok voltak, őket 
is bekapcsolták az általános iskola munkájába. Több helyen azonban 
- főleg a felső tagozaton - a tanítási eredmény nem volt kielégítő. 
Hogy az iskola célját az egyházmegye meg tudja valósítani, a főtan-
felügyelő a hiányzó tanerők pótlásához kérte a miniszter segítségét. 

Az alábbi iskolastatisztikai kimutatás tükrözi az egyházmegyében 
- főként az általános iskola megszervezése miatt - kialakult kedve-
zőtlen tanügyi állapotokat az oktatás jellegét illetően (1947. novem-
ber 1-i állapot). 

Fő fejezetünk végéhez közeledve már minden bizonnyal érzékel-
hető és elkülöníthető az a kétféle közoktatásirányítási stílus, amely a 
két világháború közötti egyházmegyei tanügyigazgatást jellemezte. 
Az első világháború utáni éveket egy konzervatívabb, centralizált, a 
tanítást és a tanítói munkát inkább vezérlő közoktatásirányítás jelle-
mezte, főleg Wohlmuth József tanfelügyelő működése idején. 

A harmincas évek közepétől egy progresszívebb, demokratikus-
abb, inkább tanácsadó, segítő és ösztönző stílus bontakozott ki és 
erősödött meg, mely elsősorban dr. Faludi Marcellin főtanfelügyelő 
g o n d o s s á g á n a k köszönhe tő . 

Iskola Je l lege Tan te rem Okta tás jellege 

Bakonybél általános önálló 5 részben osztott 
Somhegypuszta általános fiók 1 osztatlan 
Bakonypéterd általános fiók 1 részben osztott 
Bársonyos általános együtt- 2 részben osztott 

működő (katolikus 
és községi) 

Győrszentiván általános önálló 10 teljesen osztott 
Győrszentmárton ált.önálló 7 részben osztott 
Kajár általános fiók és 2 részben osztott 

alapítványi 
Kismegyer általános fiók 1 osztatlan 
Lázi általános önálló 3 részben osztott 
Ménfőcsanak általános önálló 3 részben osztott 
Nyalka általános fiók 2 részben osztott 
Ravazd általános önálló 4 részben osztott 
Tarjánpuszta általános fiók 1 osztatlan 



Iskola Jellege Tanterem Oktatás jellege 

Tárkány 
Ölbőpuszta 
Tényő 

általános fiók 5 
nép fiók 1 
általános együtt 4 
működő (katolikus 

5 
1 

részben osztott 
osztatlan 
részben osztott 

és evangélikus) 
Tömördpuszta nép fiók 
Veszprémvarsány ált.fiók 

1 
2 
1 

osztatlan 
részben osztott 
részben osztott Vének általános fiók 

5- Az egyházmegye alapfokú oktatási rendszerének megszűné-
se (1948) 

A háború után elindult államosítási törekvések 1948. elején el-
érték tetőpontjukat. Az egyházmegye iskolái sorra bejelentették til-
takozásukat a hitvallásos iskolák tervezett államosítása ellen a minisz-
ternél. 

Klebelsberg Kunó 1927-ben az alábbiakat írta az államosításról: 
„...nem államosítjuk többé az iskolákat, hanem hatalmas állami 

építési segélyekkel jövünk támogatására azoknak az egyházközségek-
nek, amelyek a maguk iskoláit továbbfejleszteni és szaporítani akar-
ják. Katolikus intézmények alapítására és az intézmények fejleszté-
sére van szükségünk.'"7 

Húsz évvel később az állami közoktatáspolitika a katolikus intéz-
mények megszüntetését, az intézményrendszer teljes felszámolását 
preferálta, tehát Klebelsberg gróf szándéka két évtized múlva fele-
désbe merült. 

A minisztérium megemelte az állami iskolák tanerőinek létszámát, 
így akarták a szülőket és a tanulókat meggyőzni arról, hogy az állami 
iskola - az egyébként progresszív szakosítás miatt - jobb munkát tud 
végezni. A szakosításnak valójában nem voltak meg a feltételei. Ez-
zel párhuzamosan az állam késleltette az egyházmegyében megszer-
vezett tanítói állások betöltését, így gátolta az általános iskolák kifej-
lesztését, ami szintén a minisztérium malmára hajtotta a vizet. 

Az egyház a végsőkig bízott abban, hogy meg tud egyezni az ál-
lammal. A bíboros-hercegprímás rendelkezett az iskolaév zárásáról, 
miszerint azt 1948. június 11-15. között kellett megtartani. Másrészt a 
következő tanévre szóló beiratkozások időpontját is megjelölte, mely-
re már nem került sor. 



A felekezeti iskolák államosításáról szóló 1948. évi 33. törvény a 
katolikus egyházat térdre kényszerítette, ezzel mérhetetlen károkat 
okozott a magyar oktatásügynek. A Magyar Közlöny 1948. június 14-i 
száma már közölte a nem állami iskolák épületeinek, berendezései-
nek és vagyonának zár alá vételét és elidegenítési tilalmát. 

Dr. Kövér Alajos az egyházmegye tanítóságához szóló utolsó leve-
lében tiltakozást kért az iskolák lefoglalása miatt. Mivel az iskolák ál-
lamosítása törvényhozás útján történt meg, nem tartotta célravezető-
nek az ellenszegülést, ami büntetendő cselekménynek számított. Az 
iskolák lepecsételése, zár alá vétele mindenütt szívbemarkoló és drá-
mai esemény volt. 

A XX. század közepén újra felvetődő szekularizáció kérdésében 
erősen megosztott volt a társadalom. Az államosítás módszerét, ponto-
sabban módszertelenségét viszont mélyen elítélte a közvélemény. 
Amit Nyugat-Európában hosszú előkészítő munka előzött meg, azt 
Magyarországon napok alatt végrehajtották. 

Befejezésül idézzük fel a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségé-
nek 1948. június 13-án kelt tiltakozását! 

„Isten, a történelem, magunk lelkiismerete és a világ demokrati-
kus népeinek közvéleménye előtt felelősségünk teljes tudatában meg 
kell állapítanunk, hogy a 70%-ban katolikus magyar nép elsöprően 
döntő többségében a hitvallásos iskolák államosítását nem akarja. Az 
Országgyűlés jelenlegi képviselői ezen rendkívül súlyos kérdésekről 
megválasztásuk alkalmával nem nyilatkoztak, így nem is hivatottak 
ebben a kérdésben a magyar nép nevében állást foglalni. 

Teljesen azonosítjuk magunkat a Magyar Püspöki Kar és az egész 
magyar katolikus társadalom állásfoglalásával és az államosításnak a 
történelemben szinte páratlanul álló súlyos felelőssége teljes súlyát a 
másik oldalra hárítjuk!'"8 



VI. A FŐAPÁTSÁGI EGYHÁZMEGYE TANÍTÓI 
„TANÁCSKOZMÁNYAF 

A tanítók folyamatos tanulásán, önképzésén túl - melyet a nép-
nevelői pályafutás és a tanítói hivatal igényelt - felmerült bizonyos ta-
nítói gyűlések megtartásának a szükségessége. Az ezzel kapcsolatos 
minisztériumi rendelet 1857-ben látott napvilágot. 

A rendeletben foglaltaknak megfelelően Filperger Rudolf dékán, 
egyházmegyei tanfelügyelő 1857. március 29-én kiadott körlevelében 
értesítette a tanítóságot, miszerint a főapátsági egyházmegye első „mes-
tertanítói tanácskozmányát" 1857. július 1. napjára összehívja. Mivel 
az egyházmegye községei egymástól meglehetősen távol vannak, a 
tanfelügyelő évente egy alkalommal javasolt gyűlést tartani. 

Előadói beszédében a következőket mondta: 
,A Bakony közép völgyéből, vagy az ugyan közel lévő, de hegyen-

túli kajári, tényői faluból, vagy a három dunafolyóágon túli deáki és 
füssi helységekből egy nap alatt átvergődhessenek a Tanító és Igaz-
gató urak, azt csaknem elérhetetlennek lehet mondani. így tehát mi-
dőn száraz utak vannak, midőn a szállásozás könnyebb és az élel-
mezés nem oly költséges, összejöhetünk tanítói tanácskozás végett."19 

Látni fogjuk, milyen szervesen illeszkedtek az egyházmegye tan-
ügyigazgatásába a tanítói gyűlések, melyek egyrészt a tanítók esz-
mecseréjét és továbbképzését szolgálták, másrészt a rend elöljáróit 
tájékoztatta a népiskolai viszonyokról. A főapáttal való személyes 
találkozás, a tanügyi kérdések közös megbeszélése fontos momentu-
ma volt az egyházmegyei oktatásirányításnak, mivel a főhatóság az 
apró falvakban dolgozó tanítóság körülményeiről és munkájáról köz-
vetlenül szerezhetett tapasztalatot. 

A tanítói összejöveteleken értekezéseket adtak elő az elemi isko-
lák tantárgyairól, a tanítás módszeréről. Gyakorlati tanításokkal aján-
lották a tanítóság figyelmébe, hogy miként lehetne a gépies tanításból 
kivetkőzni és a gyermeki lélekre ható nevelési eljárással megbarát-
kozni. Művelt és a gyakorlatban kiképzett tanítók bemutatták kartár-
saiknak, hogyan lehet a tanítást kedvessé tenni, érzelmeket ébresz-
teni és tehetséget fejleszteni a tanítás által. 

A tanítók neveléstani és tanítástani dolgozatok bemutatásával a 
legkorszerűbb ismereteket kívánták eljuttatni az egyházmegye taní-
tóihoz. Előadások hangzottak el a tanítás eszközeiről, a tanköny-
vekről, a népnevelési irodalomról, a tanítók továbbképzéséről. Rend-



szeresen szóltak az érvényes minisztériumi, királyi tanfelügyelői és 
az egyházhatósági szabályokról, az iskolák igazgatási kérdéseiről. 
Eszmét cseréltek a tanítók helyzetéről, munkakörülményeiről, a köz-
ségi viszonyokról, az iskolák állapotáról. 

Ezek voltak azok a kérdések, melyek az egyházmegyei tanítói ta-
nácskozások fő témáit képezték. A megtárgyalt tárgysorozattal kap-
csolatban minden tanító előterjeszthette észrevételeit, tapasztalatait. 
Gondolatait akár élőszóval, akár értekezés formájában a kollégák és 
a tanfelügyelő figyelmébe ajánlhatta, aki mint tanácskozmányi elnök 
vett részt az összejöveteleken. 

Dr. Janota Cirill tanfelügyelő 1921. szeptember 29-én köszöntötte 
a háború és a tanácsköztársaság utáni első tanítógyűlést. A főapát 
valláserkölcsi és hazafias nevelésre buzdította a tanítótestületet, ami-
re a háború után a legnagyobb szükség volt. A tanfelügyelő beszé-
dében kifejtette a gyűlés célját: a tanítók egymást jobban megismer-
jék, másrészt az oktatást és nevelést megbeszéljék és eredményeseb-
bé tegyék. Megemlékeztek az utolsó gyűlés óta elhunyt Hajdú Tibor 
főapátról, aki kormányzása alatt mindig élénken érdeklődött a taní-
tás ügye iránt. Méltó utódja azon volt, hogy a háború okozta hiányo-
kat mindenütt minél előbb pótolják. 

A tanítói gyűlés hangosan ünnepelte Németh József véneki kán-
tortanítót, akit a pápa őszentsége kitüntetett a „PRO ECCLESIA ET 
PONTIFICE" érdemrenddel. Várkonyi Hildebrand főiskolai tanár a ta-
nítók előtt előadást tartott a kísérleti pedagógia eredményeiről és 
azok alkalmazásáról a tanításban. Boros József tarjánpusztai tanító a 
pedagógus teendőiről szólt az iskolából kikerült tanulókkal való fog-
lalkozás tárgyában, előadásában az ismétlőiskola haladéktalan meg-
reformálását sürgette. 

A következő gyűlésen - 1923- szeptember 25-én - már Wohl-
muth József elnökölt. Dr. Bárdos Rémig főapát - a tanítói állás fon-
tosságát kiemelve a közművelődés terén - felhívta a tanítók figyelmét 
az analfabétizmus megszüntetésére. Szekeres Bónis csanakfalui plé-
bános az iskolán kívüli népoktatásról értekezett, előadta annak rész-
letes tantervét is. Erhardt Mihály lázi tanító ,A tanterv és az élet" cím-
mel a tanterv hiányait fejtegette. A tanító első díjat nyert „Az ének-
tanítás a falu kutúrájának emelése szempontjából" című pályázatával. 

Nemes Károly kajári kántortanító indítványozta, hogy a Taní-
tótestület alakuljon egyesületté. Az indítványt elfogadták és az alap-
szabályok kidolgozására bizottságot választottak. 



A bizottság az 1924. szeptember 25-i gyűlésre beterjesztette az el-
készült alapszabály-tervezetet, melyet a gyűlés hosszas vita után egy-
hangúlag elfogadott. Az összejövetelen a tanfelügyelő Szent Gellért 
példáját állította a tanítók elé, akit mindig és mindenben az isten-
nemzet-haza eszméje vezérelt. 

A következő esztendőben megemlékezéssel vette kezdetét a ta-
nácskozás, a pannonhalmi székesegyház 700 éves jubileumát ünne-
pelték. Erhardt Mihály tanító az új állami tanterv előnyeiről és hibái-
ról tartott előadást, sürgetve az új katolikus tantervet és megfelelő 
tankönyvek kiadását. Wohlmuth József kérte, hogy tekintsék az évet 
átmenetnek, új tanmeneteikben - amennyire lehet - a tanítók alkal-
mazkodjanak az új állami tantervhez. 

Általános vélemény szerint a tanítóságot az iskolán kívüli munká-
ban túlterhelik, másrészt az anyagiak kérdésében annyi méltatlan 
mellőzésben részesítik, hogy erkölcsi képtelenség a túlterhelt mun-
kát megkövetelni. Sőt annak a tanítónak, aki sokszor egyedül végzi a 
kántorságot, tanít az osztatlan népiskolában, ismétlőiskolában, és mert 
megélhetése rákényszeríti, gazdálkodik is, iskolán kívüli feladatokat 
elvégezni szinte fizikai lehetetlenség. 

Az 1926-I93O. évi tanítógyűlések többnyire a tanítók előadásai-
val, mintatanításaival zajlottak. Többek között: 

- Erhardt Mihály kántortanító előadást tartott a püspökkari tan-
tervről, ezenkívül a tananyag évi beosztásáról mondta el véleményét. 

- Nemes Károly kántortanító az iskolán kívüli népművelésről érte-
kezett, illetve a természetrajz és gazdaságtan anyagából tartott gya-
korlati tanítást. 

- Csollány Nándor ravazdi kántortanító a tantervben és a tanítói 
munkában beállott nagy változásokról szólt, majd gyakorlati tanítást 
mutatott be a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből. 

Wohlmuth József esperes-tanfelügyelő az ismétlőiskola nagy fon-
tosságát hangsúlyozta, s kérte a tanítói kart, hogy karolják fel az is-
métlőiskolai oktatást. Az elmúlt évek statisztikai adataival rámutatott 
az igazolatlanul mulasztók nagy számára. A nevelőmunkával kapcso-
latban kiemelte a tekintélytisztelet fontosságát. 

Az egyházmegye életében jelentkező súlyos gazdasági nehéz-
ségek a tanítóegyesület működését is visszafogták. A királyi tanfelü-
gyelőségek által szervezett pedagógiai szemináriumok valamelyest 
pótolták az elmaradt tanácskozásokat. 

Az 1935. szeptember 26-i tanítógyűléssel egy viszonylag kiegyen-
súlyozott korszak vette kezdetét az egyházmegyei tanítóegyesület 



életében, hiszen a második világháborúig, pontosabban 1939-ig min-
den esztendőben összegyűltek a tanítók Pannonhalmán. 

A továbbiakban vázlatosan bemutatjuk a tanítógyűlések tárgy-
sorozatait: 

1935. 
- Népművelés és erkölcsi nevelés 
- Tanító és iskola a családvédelem szolgálatában 
- Egyházi ének 

1936. 
- Mintatanítás a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből 4. osztály-

ban (Halmos Péter körzeti iskolafelügyelő) 
- Hogyan jelentkeznek a szociális bajok a gyermeknevelésben? 

1937. 
- Egy kézimunka óra a III. fiúosztályban 
- A falumentés gyakorlati irányelvei 
- A „k" betű ismertetése (mintatanítás) 

1938. 
Ünnepi közgyűlés Erzsébet főhercegnő királyi fenség részvételé-

vel az Eucharisztikus Kongresszus alkalmából. 
- Az Eucharisztikus Kongresszus és az ateizmus 
- Közöttünk él az Isten 
- A tanító az Eucharisztia szolgálatában 

1939. 
- Egyház és állam 
- Félóra ének az elemi iskola I—II. osztályában 
- Tornabemutató 

1941. 
A KALOT-mozgalom 

Az 1942-1945. közötti években a tanítógyűlések a háborús viszo-
nyok miatt elmaradtak. 

1946. 
A tanítógyűlés az általános iskola megszervezésével kapcsolatos 

feladatok megbeszélésével zajlott. Dr. Faludi Marcellin elmondta, 
hogy híve az okos haladásnak, az ésszerű és szükséges reformok-
nak, de anélkül, hogy a múlt értékes hagyományait eltipornák. 



A katolikus egyház és a bencés rend célját megfogalmazva a kö-
vetkezőket mondta: 

„Emberi melegséggel és igaz magyarsággal, Egyházunk iránti hit-
vallói hűséggel, cívódások és személyeskedések kizárásával mindig 
az ügy, az igazság és a becsület jegyében akarjuk szolgálni a magyar 
demokratikus köznevelés érdekeit."20 

Az utolsó egyházmegyei tanítógyűlésre 1947. szeptember 24-én 
került sor. Az általános iskolában szerzett tapasztalatokról előadást 
hallgattak meg a résztvevők. Több nehézség merült fel a tantermek, a 
tankönyvek, segédeszközök és nem utolsó sorban a tanítók hiánya 
miatt. 

Márpedig az iskola csak akkor tudja elérni a célját, ha sikerül 
megfelelő számú és képzettségű tanerőt biztosítani. A falusi iskolába 
tanárok nem jelentkeztek, így a tanítóknak heti 25-30 órát kellett ta-
nítani. A közelgő 1848. évi centenáriumról szólva a közgyűlés egyéni 
és közéleti szabadságot, nemzeti függetlenséget, társadalmi refor-
mokat, nemzeti békét követelt a kulturális haladás megvalósulása 
érdekében. 

Kelemen Krizosztom a tanítókhoz szólva kiválóan megfogalmazta 
a pannonhalmi tanítói tanácskozások jelentőségét, gondolataival zár-
juk e fejezetet. 

„Mikor régen mint plébános a közeli faluból fel-feljöttem ide, 
Pannonhalma ősi szent hegyére, innen mindig lélekben megerősöd-
ve, új erővel mentem vissza. Ez a szent hely, amely végigélte a ha-
zánkat dúló viharokat, szenvedett a tatár, török pusztítás alatt, fennáll 
és biztosíték a mai élet viharaiban. Lélek békességét, lelki tisztaságot 
merítünk itt, valahányszor e falak között közel az Istenhez, emelke-
dett lélekkel, őt keresve állunk (...) 

A tanítói hivatást csak akkor teljesíti jól a tanító, ha a lélek békes-
sége, lelki tisztasága hatja át, mert ez ad súlyt a tettének, biztonságot 
minden cselekedetének."21 



VII. A PANNONHALMI KÁPTALANGYULÉSEK 
ÉS A NÉPOKTATÁS 

A Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Egyházmegye népiskoláinak 
főhatósága a mindenkori főapát volt, aki az általa kinevezett esperes-
tanfelügyelő útján gyakorolta - a rendi krónika szerint már 1841-től 
- az egyházi törvényekben rögzített tanügyi jogokat. 

A tanfelügyelők az iskolai vizsgálatokon és az iskolai látogatáso-
kon szerzett tapasztalatok, valamint az igazgatói tisztet is betöltő plé-
bánosok évzáró jelentései alapján átfogó értékelést készítettek az 
egyházmegye népiskoláinak állapotáról. A rend elöljáróinak közvet-
len tájékozódását szolgálták még az évente megrendezett tanítógyű-
lések, tanítóegyesületi összejövetelek. 

Mivel az elemi oktatásügy felügyeletét és gondozását a bencés rend 
mindig fontosnak tartotta, nem elégedett meg az egyházmegyei ha-
tóság évzáró jelentéseivel. Az egész rend legfőbb törvényhozó testü-
lete, az ún. rendi káptalan is rendszeresen napirendjére tűzte és 
megtárgyalta az egyházmegye tanügyi viszonyait. A káptalangyűlé-
seken általában négy-öt év népiskolai munkáját értékelték és határo-
zatok formájában megfogalmazták az elkövetkező évek közoktatási 
irányelveit is. 

A törvényhozás egyházmegyei fórumán, az ún. egyházmegyei zsi-
naton pedig nagyon fontos egyházigazgatási, ezen belül oktatásirá-
nyítási törvényekkel szabályozták a népiskolák működését. Gondol-
junk csak például az 1940. évi rendi Statútumokra, mely a zsinaton 
hozott egyházmegyei törvényeket - Décréta Synodalia cím alatt -
foglalja egybe. 

Az első világháborútól az 1948-as államosításig négy alkalommal 
(1921., 1926., 1934., 1940.) tartottak káptalangyűlést Pannonhalmán. 

A továbbiakban áttekintjük az egyházmegyei népiskolai viszo-
nyait, a népoktatás értékelését, a káptalani jegyzőkönyvek és az es-
peresi beszámolók alapján. 

1912-1921. 
Az 1912. évi és az 1921. évi káptalan közötti időben a háborús idők 

miatt új népiskola nem épült, átalakítást sehol sem hajtottak végre. 
A tanítás a háború alatt zavartalan volt, járvány és tüzelőhiány miatt 
csak néhány helyen kellett az iskolát bezárni. Katonai vagy kórházi 



célokra iskola Győrszentmártonban, Győrszentivánon, Veszprémvar-
sányban, valamint Láziban volt lefoglalva. 

A forradalom és a kommunizmus alatt a tanítók ellen három eset-
ben kellett fegyelmi vizsgálatot indítani, melynek eredményeként egy 
tanító önként lemondott állásáról, egyet megfosztottak igazgatói cí-
métől, egyet pedig állásvesztésre ítéltek. 

A háború következtében az intézmények fenntartása sok helyen 
komoly nehézségekbe ütközött. A tanítók anyagi, pontosabban meg-
élhetési gondjain enyhített az 1920. augusztus 1-től folyósított drága-
sági segély. 

1921-1926. 
A háború utáni években a tanulók létszámának erőteljes csökke-

nését tapasztalták az egyházmegyében. A tanyai iskolák felállításáról 
szóló törvény (1926) az ölbőpusztai uradalmi iskola kérdését idősze-
rűvé tette. Az elvégzett számítások azt mutatták, hogy saját isicola fenn-
tartása kevesebbe kerül, mint a tárkányi egyházközséghez befizetett 
iskoláztatási hozzájárulás. 

Nagy lendületet adott az elemi iskoláztatásnak az 1921. évi 30. tc. 
a beiskolázásról, mely a vasár- és ünnepnapi istentiszteleten való kö-
telező megjelenést is előírta. A törvény hatására jelentősen csökkent az 
igazolatlanul mulasztók száma az egyházmegye területén. 

Az általános ismétlőiskolákat Győr vármegye területén sikerült át-
szervezni gazdasági ismétlőiskolává. Mivel Veszprém és Komárom vár-
megye területén a községek a gazdasági ismétlőiskolához szükséges 
földterületet nem adták meg, az átszervezés meglehetősen késett. 

A bencés rendre az elemi iskolák fenntartásából egyre súlyosabb 
terhek hárultak, a káptalan a tanfelügyelőknek kötelességévé tette az 
iskolai költségvetések áttanulmányozását, a felesleges kiadások csök-
kentését, és a takarékosság szorgalmazását. 

A kántortanítók járandóságának kifizetése is komoly nehézséggel 
járt az egyre súlyosabbá váló gazdasági válság miatt, ami magának a 
bencés kongregációnak a létét is veszélyeztette. 

A tanítás terén tapasztalt általános jó eredmény azt mutatta, hogy 
az egyházmegyei tanítói kar ilyen körülmények között is megállta a 
helyét. A katolikus tanterv késve jelent meg, késtek az új tankönyvek 
is, mindez az új tanmenetek elkészítését is akadályozta. Az iskolán 
kívüli népművelés területén elért eredményeket nagyra értékelte a 
káptalan, külön kiemelte a csanakfalui népfőiskolát, valamint a kajári 
szövőipari és méhészeti tanfolyamot. 



A káptalan szerint az egyházmegye tanítótestülete - a plébánosok 
vezetése mellett - , hivatása magaslatán állt. 

1926-1934. 
Az 1934. évi káptalan idején a bencés rendet és a népoktatást már 

az anyagi és szellemi gyarapodás jellemezte. Mit eredményezett ez a 
fejlődés? Új tanítói állások létesültek, szám szerint öt. Győrszentmár-
tonban modern iskola és tanítólakás épült. Bársonyoson javításokat 
hajtottak végre az iskola épületén, Győrszentivánon a zárdaiskolában 
egy új tantermet, tornatermet, az apácáknak lakást építettek államse-
géllyel. Szent István-telepen 1929-ben két tanteremmel és két lakás-
sal új iskola épült. Nyalkán új tantermet és kántortanítói lakást, Tár-
kányban negyedik tantermet nyitottak. Tényőn 1928-ban új tanterem 
készült, valamint iskolai könyvtárt alapítottak. A főapát mint kegyúr 
a járandóságokat mindenütt javította. 

Az iskolák az 1926. évi rendszabályok alapján működtek, a taní-
tók az újabb módszereket szívesen alkalmazták, melyről az egyházi 
és a királyi tanfelügyelők elismeréssel szóltak. 

A tanítói gyűlések színvonalát azzal is elismerték, hogy a győri 
királyi tanfelügyelőség lapjának egyik számát az 1933. évi tanácsko-
zás előadásai töltötték meg. 

Az egyházközségek az új szabályzat (1929) szerint megalakították 
a képviselőtestületeket, melybe a főapát is nevezett ki - főleg az ér-
telmiség köréből - tagokat. 

A főapáti koadjutor úr 1933. tavaszán megalakította az „Actio Catho-
lica"-t, meghatározta három tagozatát (egyházmegyei, esperesi, egy-
házközségi) és szervezetét. Az egyházközségi szervezetek a helyi kép-
viselőtestület keretén belül működtek, tevékenységük kezdetben az 
iskolán kívüli népművelés és a katolikus sajtó fellendülésében mu-
tatkozott meg. 

Az 1934-ben megtartott káptalanon külön esperesi előterjesztés 
hangzott el az egyházmegyei statutumok kialakulásának szükséges-
ségéről. Dr. Kühár Flóris a rendeletgyűjteménnyel az egyházmegye 
közigazgatási munkáját kívánta segíteni és egységesíteni. 

1934-1940. 
Utoljára 1940-ben került sor az elemi oktatásügy átfogó értékelé-

sére az egyházmegyében. 
Az előző káptalan óta felmerült hiányokat pótolták az iskolák. Vé-

neken és Tárkányban renoválás volt, Bakonybélben háromtantermes 



új iskola épült, ezért ott az iskola teljes felszerelését nem sikerült 
megoldani. 

A főapát az uradalmi iskolákban jelentős fejlesztéseket eszközölt. 
A tanulólétszám emelkedése következtében sok helyen beállt zsú-
foltság miatt új tanítói állásokat kellett szervezni. 

A tanítás eredménye mindenütt megfelelt a követelményeknek, 
habár néhány kedvezőtlen körülmény zavarta a tanítást: szénhiány, 
mozgósítás, iskolák lefoglalása katonai célokra, tanítók behívása ka-
tonai szolgálatra. 

Az 1940. évi káptalan utáni háborús viszonyok, majd az államo-
sítás miatt tíz évet kellett várni a következő káptalangyúlésre. 

A katolikus általános iskolák államosítása és ennek következté-
ben a tanfelügyelői hivatal megszűnése miatt az egyházmegyei nép-
oktatás utolsó nyolc esztendejének káptalani értékelésére már nem 
kerülhetett sor. 



Vm. ÁLLAMI FELÜGYELET AZ EGYHÁZMEGYÉBEN 

1. A katolikus iskolák állami felügyelete, egyház és állam viszo-
nya a tanügy irányításában 

A katolikus egyház iskolái felállítására és fenntartására történeti 
alapon szerzett jogosultságot, melyet saját rendeletei és törvényei alap-
ján gyakorolt. Az iskolák alapításával és fenntartásával egyidejűleg ki-
alakult az egyház tanügyigazgatási szervezete, mely nem volt külön-
választható - a katolikus vallás államvallás jellege miatt - az állami 
tanügyigazgatástól. Az iskolák keresztény jellegük miatt az egyház és 
az állam közös igazgatása alá tartoztak, azonban az iskolák irányítá-
sa és tanulmányi felügyelete az egyház kezében volt. 

Az államnak az a törekvése, hogy közvetlen beleszólást nyerjen a 
nevelés és oktatás kérdéseibe, először a XVIII. század elején jelentke-
zett erőteljesen. Akaratának azonban jó ideig nem tudott érvényt sze-
rezni, mivel nem rendelkezett szakszerű igazgatási szervezettel és kép-
zett, ellenőrzésre alkalmas szakemberekkel. 

Az egységes felügyelet szabályozását mindinkább sürgette a kul-
túrpolitika kialakulása, mely felismerte, hogy a nevelés és oktatás egy-
re inkább hatalmi tényező. Ilyen körülmények között született meg 
I. Ratio Educationis (1777), mely az iskolákat állami felügyelet alá he-
lyezte és gondoskodott iskolafelügyeleti szervezet létrehozásáról. 
A népiskolák felügyeletével a tankerületek élére állított főigazgató alá 
rendelt tanfelügyelőt bízta meg. A királyi rendelkezés sem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket, ugyanis továbbra is hiányzott a szaksze-
rűség. 

A XIX. században az állami tanügyigazgatás - a katolikus espere-
sek tanfelügyelői kinevezése folytán - az egyház kezébe került. A vár-
megyék és a városok nem nézték jó szemmel a katolikus egyház erős 
befolyását, ezért kialakították saját felügyeleti rendszerüket, mely az 
1868-as népoktatási törvényben megalkotott állami felügyeleti rend-
szerben kapott helyet. 

Az 1876-ban megjelent népiskolai hatóságokról szóló töivény az 
egyházi és az állami tanügyigazgatást immár végérvényesen ketté-
választotta, de az egyház teljes tanügyi autonómiájának megvalósí-
tására még várni kellett. 

Az 1868-as és az 1876-os törvények szerint a népiskolai felügye-
let három szinten valósult meg: 



1. helyi (iskolaszék) 
2. közbeeső állami (királyi tanfelügyelő) 
3. állami főfelügyelet (miniszter). 
A királyi tanfelügyelő az állami, községi, magán- és társulati is-

kolákban közvetlen intézkedési jogkörrel rendelkezett, egyházi isko-
lában ellenőrzési joggal bírt, intézkedést csak az egyházi hatóság útján 
tehetett. Kivételt képeztek a statisztikai ügyek, fizetéskiegészítő- és 
nyugdíjügyek, melyeknél közvetlenül intézkedhetett. 

A miniszter a felekezeti iskolákat az illetékes egyházi hatóságok-
kal egyetértésben irányította a mindenkori állami támogatás mértéke 
szerint. Mivel a hitvallásos iskolák fizetéskiegészítő államsegéllyel 
történő támogatása a XX. század elejétől egyre nagyobb méreteket 
öltött, az állam elvárta az egyháztól, hogy minél szélesebb körben iga-
zodjon tanügyi rendeleteihez és hasonló intézkedéseket hozzon a ka-
tolikus tanügy terén. 

A közoktatásügyi igazgatás szervezete az 1868-as és az 1876-os tör-
vények nyomán egyre jobban szétaprózódott. A köznevelés irányítá-
sában és felügyeletében éppen ezért hiányzott az egységes eljárás és 
még mindig hiányoztak a szakképzett iskolalátogatók. 

Az egységes nemzetnevelést megfogalmazó kultúrpolitikai célki-
tűzés ugyanakkor megkívánta a tanügyigazgatás egyöntetűségét, 
valamint pedagógiai szempontból jól képzett tanerők alkalmazását a 
közoktatásirányításban. 

Ilyen igények hívták életre az 1935. évi 6. törvénycikket a közok-
tatásügyi igazgatás újjászervezéséről, mely rendezte a fenti kérdése-
ken túl a hitfelekezeti iskolák főfelügyeletének kérdését is. A törvény 
szerint az egyházi iskolákat az egyházi hatóságok saját szabályaik 
szerint igazgatják. Ezek szerint az egyházi hatóságnak a továbbiakban 
nem kellett igazodnia az állami rendelkezésekhez. 



A pannonhalmi egyházmegye népiskoláinak tanügyigazgatása 
az 1935. évi 6. törvény után 

Magyar Katolikus Püspöki Kar Vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Magyarország hercegprímása tankerületi királyi főigazgató 

pannonhalmi főapát királyi tanfelügyelő 

főapátsági tanfelügyelői hivatal körzeti iskolafelügyelő 

katolikus iskolaszék (részleges felügyeleti jog) 

A tanügyigazgatás dekoncentrációját valósították meg azzal, hogy 
az új törvény a minisztériumnak jobbára kormányzati szintű feladato-
kat adott, a továbbiakban nem foglalkozott a helyi vagy helyben meg-
oldható problémákkal. Egyszerűsítették az igazgatási munkát azáltal 
is, hogy a népiskolák feletti főfelügyeleti jog a tankerületi királyi fő-
igazgatóra szállt át, melyet a királyi tanfelügyelőn keresztül gyakorolt, 
így a főfelügyeletet nem a miniszter, hanem a főigazgató nevében lát-
ták el. A törvény biztosította a felügyelet szakszenlségét azáltal, hogy 
körzeti iskolafelügyelőket állított a királyi tanfelügyelő mellé, akik át-
vették az iskolák közvetlen felügyeletét. A körzeti iskolafelügyelők 
gyakorló pedagógusok lévén elsősorban nem igazgatási, hanem ta-
nulmányi felügyeletet végezetek. 

A miniszter 7000/1935. ein. számú rendeletével utasítást adott ki 
a körzeti iskolafelügyelők részére, melyben szabályozta az iskolafel-
ügyelők tevékenységét. Az utasítás az alábbi területeket érinti: 



- a körzeti iskolafelügyelő teendői, 
- a látogatást megelőző teendők, 
- az iskolafelügyelő magatartása, 
- az iskolalátogatás célja, 
- a tanítási vázlatok, 
- a tanítói munka ellenőrzésének szempontjai, 
- a tanítási eredmény mérlegelése, 
- a módszeres értekezlet vezetése, tárgyai, jegyzőkönyve. 

Dr. Kósa Kálmán az új iskolafelügyeleti rendszert elemző tanul-
mányában a körzeti iskolafelügyelői intézmény jelentőségét méltatja: 

„Népiskoláink felügyeletének új szabályozása érdemben a magyar 
tanítóság több évtizedes kívánságának beteljesülését jelentette. Való-
ra vált a felügyelet teljes szakszerűsítése érdekében hangoztatott az a 
kívánság, hogy a népiskolai munka közvetlen irányítását és felügye-
letét azok lássák el, akik ezt a munkát legjobban ismerik, ebben a 
munkában cselekvőleg részt vesznek, tehát maguk a tanítók, illetőleg 
azok, akiket a tanítók közül ennek a feladatnak ellátására kiválaszta-
nak."22 

Az 1941. évi 12. törvénycikk a közoktatásügyi igazgatás további 
egyszerűsítéséről újabb jogokat adott át a tankerületi királyi főigazga-
tónak. A miniszter a főigazgató hatáskörébe utalta: 

- a körzeti iskolafelügyelők megbízását; 
- az állami tanítók megbízását, kinevezését; 
- a nem állami, de államsegélyes tanítói állások betöltésének 

engedélyezését. 
Az átalakult tanügyigazgatási rendszert figyelembe véve az egyház 

1943-ban léptette életbe az új rendszabályokat, ezért ettől az időpont-
tól számítjuk a modern katolikus tanügyigazgatás kialakulását. 

2. Királyi tanfelügyelők és körzeti iskolafelügyelők a szerzetes-
rend iskoláiban 

Munkánk nem lenne teljes, ha nem szólnánk az állami felügyelet 
egyházmegyei vonatkozásairól, hiszen az egyházmegyei tanfelügye-
lői hivatal több esetben az állami felügyelet által feltárt helyzet figye-
lembevételével végezte tanügyi munkáját. Az állami és egyházi ható-
ság együttes működése tette teljessé a népoktatás irányítását, a kettő 
együtt adott megbízható képet az egyházmegye oktatási helyzetéről. 



Egymástól két jól elkülöníthető periódus van az állami tanügyirá-
nyítás egyházmegyei történetében. Az első szakasz 1935-ig tartott, ek-
kor a vármegyei királyi tanfelügyelők látogatták az egyházi iskolákat. 
Az I. világháború okozta károk lassú felszámolása miatt a királyi tan-
felügyelői látogatások viszonylag későn, az 1926. évtől váltak folya-
matossá az egyházmegye területén. A főapátság népoktatásának tör-
ténetében új korszakot nyitott az 1935. évi 6. törvény. Ettől kezdve 
egészen az 1942/43. tanévig csaknem kizárólag az állami körzeti 
iskolafelügyelők végezték az iskolalátogatásokat. Az állami felügye-
lők több esetben az egyházmegye tanítói testületéből kerültek ki, így 
sokszor az iskolalátogatás egyszerre volt állami és egyházi. Királyi tan-
felügyelők 1935-től csak kivételes esetben látogatták az egyházme-
gye oktatási intézményeit, mégsem csökkent a királyi tanfelügyelők 
szerepe az oktatásirányításban, hiszen az iskolafelügyelők által ké-
szített iskolalátogatási jegyzőkönyvek alapján ők végezték a tanítók 
állami minősítését. 

A továbbiakban bemutatjuk - a királyi tanfelügyelői és a körzeti 
iskolafelügyelői jelentések, jegyzőkönyvek alapján - az egyházme-
gyei alapfokú oktatás állami értékelését. 

Először talán arról érdemes szólni, hogy a háború utáni szétzilált 
viszonyok között a királyi tanfelügyelők miféle szempontok alapján 
végezték munkájukat. 

Huszár Károly vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeleté-
ben szabályozta az iskolák belső életének felügyeletét és irányítását. 
Az 1919- október 5-én kelt dokumentum másfél évtizeden át segítet-
te az állam és az egyház tanügyi vezetőinek tevékenységét. 

Korszerű, haladó gondolatai miatt érdemes a rendelettel foglalkoz-
ni, annak ellenére, hogy sokáig nem alkalmazták a gyakorlatban, tel-
jeskörű megvalósítására pedig egyáltalán nem került sor. A dokumen-
tumból azonban kitűnik, hogy már a húszas évek elején erőteljesen 
jelentkezett az oktatásirányítás átfogó megformálásának a szüksé-
gessége. 

A körrendelet a pedagógiai felügyelet helyzetelemzéséből indul 
ki, mely szerint az iskolák és a tanítók ellenőrzéséből hiányzik az egy-
ségesség, a segítségnyújtás háttérbe szorul, inkább a számonkérés 
dominál. Ezt megszüntetendő, a miniszter útmutatást adott a felügye-
leti munka és a tanítás korszerűbbé tételéhez. Az iskolák felügyelete 
alatt nem ellenőrzést, hanem inkább segítségadást kell érteni. A tan-
ügyigazgatás akkor tölti be funkcióját, ha összehangolja a tanítók 
munkáját, eljuttatja a korszerű pedagógiai eljárásokat, és nem utolsó 



sorban működése által ösztönzi a tanítókat, ezáltal jobbá teszi az is-
kolai munkát. 

A miniszter a rendelettel négy célt kívánt elérni: 
1. azonos irányelvek a pedagógiai felügyeletben; 
2. a felügyelet tartalmasabbá és hathatósabbá tétele; 
3. a tanító munkájának megismerése; 
4. az iskola értékének fokozása. 

A királyi tanfelügyelők látogatásaik során elsősorban azt vizsgál-
ták, hogy a tanítás a tantervi célnak megfelel-e, a tantervben előírt 
anyag módszeres feldolgozása megtörténik-e. Ennek érdekében rend-
szeresen felhívták a tanítók figyelmét arra, hogy a tantestületi érte-
kezleteken foglalkozzanak a tananyaggal és annak feldolgozásával. 
A tanítói kart állandó önképzésre buzdították. A felügyelők szerint 
különös gondot kellett fordítani az általános és gazdasági irányú to-
vábbképző iskolákra, az előírt heti óraszámok betartására. 

Gyakran tapasztalták a tanfelügyelők, hogy a többtanerős népis-
kolákban egyes tanítók kiváló módszerrel dolgoztak és ugyanezek-
nél az iskoláknál a szomszéd teremben működő pedagógusok mun-
kássága elmaradt a kívánatostól. Ezt a távolságot küszöbölhette ki a 
hospitálás. Ha a szabad órákon a tanerők kartársaik tanítását megfi-
gyelik, akkor pedagógiai szempontból maradandó haszon érhető el, 
mert a jobb módszer hasonló eredményre készteti a gyengébb tanítót. 

Sajnálattal tapasztalták a tanfelügyelők, hogy az iskolák nem mér-
legelték teljes szigorral a mulasztások elbírálását, így a beiskolázási 
törvény végrehajtása kevés sikert mutatott. 

A királyi tanfelügyelők által rendezett pedagógiai szemináriumok-
kal a tanítókat arra ösztönözték, hogy képesek legyenek a tantervi 
célt iskolájukban megvalósítani. Olyan elméleti előadásokat és gya-
korlati tanításokat mutattak be, melyekkel az állami felügyelet részé-
ről tapasztalt hiányok megszüntethetők voltak. A nem kielégítő taní-
tási eredmény okát főleg abban látták, hogy az előírt tanítási időt több 
helyen nem tartották be, megrövidített idővel a tanítási anyagot nem 
tudták feldolgozni. A nagy szegénység miatt a nagyobbacska fiúkat és 
leányokat kénytelenek voltak az őszi és tavaszi mezőgazdasági mun-
kába befogni, így az iskolák nem is tarthatták be - bármennyire is sze-
rették volna - a tanítási időt. 

A katolikus egyház 1931-ben azzal a kéréssel fordult a vallás- és 
közoktatási minisztériumhoz, hogy a királyi tanfelügyelők ne csupán 
a hiányosságokról értesítsék az egyházi hatóságot, hanem közöljék 



az egész látogatás eredményét. A minisztérium meghallgatta a kérést 
és utasította a királyi tanfelügyelőségeket, hogy az iskolalátogatások 
teljes eredményét juttassák el az illetékes hatóságokhoz. Az állami és 
egyházi hatóságok tartalmasabb együttműködése a tanügyigazgatási 
munka eredményességét jelentősen emelte. Ezt bizonyítják a tanfelü-
gyelői látogatásokról készült jegyzőkönyvek, melyek szerint az egy-
házmegyében általánosan jó munka folyt, a tanításban fokozatos hala-
dást tapasztaltak. A felügyeleti és irányítási rendszer tökéletesedése és 
a tanítási-tanulási eredmény javulása közötti összefüggés vitathatatlan. 

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 6. törvénycikk ren-
delkezése alapján a körzeti iskolafelügyelők már az 1935/36. tanév-
ben megkezdték működésüket. Ebbe az irányító munkába dr. Hó-
man Bálint miniszter bevonta a felekezeti iskolákban tanító legkivá-
lóbb pedagógusokat. Az egyházmegyében Csollány Nándor győrszent-
iváni tanító és Kovács Béla lázi tanító kapott állami iskolafelügyelői 
megbízást. 

A körzeti iskolafelügyelői látogatások azért jelentősek az egyház-
megyében, mert a főapátsági tanfelügyelők minden alkalommal a kör-
zeti felügyelők jegyzőkönyvei alapján végezték látogatásaikat. Ebből 
is látható, hogy az egyház képes volt az állami hatóságokhoz alkal-
mazkodni, velük mindenben együttműködni. 

Befejezésül bemutatjuk az 1935/36. tanévről készült körzeti isko-
lafelügyelői jelentés egy részletét, mely a Győr-Moson-Pozsony egye-
sített vármegyék területén lévő népiskolákról készült. Megjegyezzük, 
hogy a számszerű értékelést (1 kiváló, 2 megfelelő, 3 átlagosnál gyen-
gébb, 4 súlyos kifogás) a királyi tanfelügyelő végezte. 



Iskola Tanító Osztá- Tanítási Eredményre Iskolaláto-
lya ered- vonatkozó gató neve 

ménye megjegyz. 

Győr- Horváth M.Celine I. 
szentmárton 

Nagy M. Antalia II. 

leány Szili M. SztaniszlaIII-IV. 

Teész M. V-VI. 1 
Benedetta 

Nagyon szép Halmos 
eredmény. Péter 

Közvetettség, 

a gyermekekkel 
való lelki össze-
kapcsolódás. 

Ügyes, tudatos, 
szorgalmas munka. 
Önképzésre nagy 
gondot fordítanak. 
Nevelő oktatás. 

Győrszent- Kováts Ferenc I—II. 2 
márton 

Eredmény jó, 
szorgalmas 
tanerő. Több 
önképzés kellene. 

Halmos 
Péter 

fiú Szabó József III-IV.1/2 

Kovács Gábor V-VI. 1/2 

Jó eredmény, szor-
galmas munka, 
módszeres tanítás. 
Munkáját szereti, 
gyermekek tudása 
biztos. 

Ka jár Nemes Károly I-VI. 1/2 
fiú 

Gondos, lelkiis-
meretes munka 
eredménye 
látható. 

Magyar 
István 

Horváth M. I-VI. 1/2 
Virginia leány 

Gondos, lelkiis-
meretes munka 

Magyar 
István 



EX. ÖSSZEFOGLALÁS 

A magyarországi bencés rend évezredes történelme során méltán 
szerezte meg az iskoláztatás jogát, hiszen megszervezte az első isko-
lát Magyarországon. Hazánkban évszázadokon keresztül egyedül a 
katolikus egyház foglalkozott neveléssel és oktatással, közvetítette a 
kultúrát, gondoskodott a tudományok és ezzel együtt a magyarság 
fejlődéséről. 

A katolikus egyház tanügyigazgatásának több évszázados törté-
nete során időről időre összefonódott az állam tanügyigazgatási rend-
szerével. A XIX. század végén kialakult új katolikus tanügy igazgatási 
szervezet már majdnem önálló volt, hiszen az állam csak a főfelügye-
letet tartotta meg magának. Az önálló felügyeleti és irányítási rendszer 
mégsem jelentette az államtól való teljes elszigetelődést, ugyanis a 
minisztérium részéről biztosított segélyek fejében az egyháznak iga-
zodnia kellett a világi rendeletekhez, dokumentumokhoz. A katolikus 
iskolákban a püspöki kar által készített, de az állam által jóváhagyott 
tantervekből tanítottak. 

Nyugat-Európában az oktatás szekularizációját már a XVIII-XIX. 
században végrehajtották, hiszen a polgári demokratikus fejlődés egyik 
szükséges velejárója az állami oktatási rendszer kiépítése. 

Magyarországon a későfeudális viszonyok következtében a XX. 
század közepén vált lehetővé az oktatás állami kézbe vétele, melynek 
szükségességét nem vitatjuk, csupán a módszer ellen van kifogásunk, 
mely minden racionalitástól és emberi méltóságtól távol állt. 

Dolgozatunkkal a pannonhalmi bencés rend népiskolai tanügy-
igazgatásának történetéből mintegy három évtizedet tekintettünk át. 
A kiválasztott korszakot azért tartottuk érdekesnek, mert a szakmai-
pedagógiai és igazgatási szempontból független tanügyi autonómia 
megvalósulásának előzményei, illetve maga a megvalósulás erre az 
időszakra tehető. 

Szándékunk szerint bemutattuk az 1919-es kommunizmus és az I. 
világháború után magához tért és az egyre jobban megerősödött ben-
cés népiskolai tanügyigazgatást. Nyomon követtük a húszas években 
kibontakozó gazdasági válsággal küzdő szerzetesrend talpraállását, a 
harmincas évek közepén korszerűsített tanügyigazgatás egyházme-
gyei vonatkozásait, majd a II. világháború nyomorúságos körülmé-
nyei között is működőképes, sőt virágkorát élő közoktatás képeit vil-
lantottuk fel. Ott voltunk a hatosztályos népiskolák nyolcosztályossá 



fejlesztésénél, a népiskolák általános iskolává történő átalakításánál és 
az egyházmegye oktatásirányítási rendszerének megszüntetésénél. 

Megismerkedtünk azokkal a pannonhalmi főapátokkal, akik az 
egyházmegyei iskolák főhatóságaként gondozták a bencés iskolaügyet. 
Bemutattuk az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal működését, a hi-
vatalt vezető esperes-tanfelügyelők tanügyi munkásságát. A szerze-
tesrend tanügyigazgatását elsősorban a mindenkori tanfelügyelő sze-
mélye és tevékenysége határozta meg, ezért a disszertációban megál-
lapított korszakokat - igazodva a katolikus közoktatásirányítás törté-
netéhez - a tanfelügyelői hivatal vezetőjének pedagógiai és igazgatási 
működéséhez kapcsoltuk. 

Nem hagyhattuk figyelmen kívül az egyházmegye tanítói tanács-
kozásait, hiszen ez a nagymúltú intézmény szervesen illeszkedett be-
le az igazgatási struktúrába. A tematikák áttekintéséből is kitűnik, 
hogy a tanítók továbbképzésének, a felügyeleti munka korszerűsíté-
sének mennyire fontos színtere volt az évente megrendezett közgyűlés. 

Betekintést nyerhettünk a népoktatásirányítás egy-egy kisebb 
korszakának értékelésébe a káptalangyűlések jegyzőkönyvei alapján. 
A káptalanok a főapát rendelkezésein túl alapjaiban meghatározták 
az egyházmegye népoktatását. 

Végül áttekintettük az állami felügyelet történetét, ugyanis az 
egyház és az állam oktatásirányításának együttes megismerése alap-
ján kaphatunk megbízható képet és értékelést a bencés iskolaügy 
alakulásáról. 

Mint azt már a bevezetőben említettük, dolgozatunkkal hiányt kí-
vántunk pótolni, hiszen ismereteink szerint a pannonhalmi egyház-
megye alapfokú iskoláinak történetét, illetve a tanügyigazgatás törté-
netét eddig még nem dolgozták fel. Másrészt egy olyan munkát 
szerettünk volna átadni a tanügyigazgatás szakembereinek, mely a 
katolikus iskolarendszer újbóli felépítéséhez segítséget nyújt. 

Mészáros István neveléstörténész az első magyar iskolák jelentő-
ségét méltatva a következőket mondta: ,A magyarság akkor tette meg 
az első határozott lépéseket az európai kultúra melletti elkötelezett-
ség, annak befogadása érdekében, amikor létrehozta az első magyar-
földi iskolákat. Ezek azután az Európához szorosan kötő kultúra szer-
tesugárzó műhelyeivé váltak hosszú évszázadok idején, maguk is sa-
játos „magyar" színekkel gyarapítva az európai egyetemes kultúrát."23 

Szerencsések vagyunk, mert egy jó műhelybe juthattunk, és ott 
egy kicsit elidőzhettünk. Találkozhattunk a műhely kiváló meste-
reivel, a velük töltött idő örömünkre szolgált. 
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STATISZTIKAI ADATOK 
AZ EGYHÁZMEGYE ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEIRŐL 

Tanulólétszám Egy tanulóra jutó mulasztás 
(félnapokban) 

Tanév Iskolák Minden- ismétlő mindennapos, ismétlő, tovább-
száma napos tovább- 8 oszt. isk. képző iskolában 

8 oszt. képző Össz. Igazo- Össz. Igazo-
isk. isk. latlan latlan 

1926-1927 20 2070 1218 18,6 3,6 5,9 2,0 

1928-1929 20 2486 994 19,8 1,4 6,0 2,1 

1929-1930 21 2811 756 10,6 1,0 5,3 1,8 

1930-1931 22 3031 584 15,0 0,8 5,0 1,8 

1931-1932 22 3261 607 20,6 1,1 5,6 0,9 

1932-1933 22 3210 949 13,3 1,3 6,0 2,3 
1933-1934 22 3246 1127 12,3 1,7 7,5 3,1 

1934-1935 22 3177 1302 13,1 1,1 7,0 2,0 

1935-1936 21 3122 1331 15,7 1,8 6,6 2,0 

1936-1937 21 3101 1321 12,5 1,5 8,4 3,3 

1937-1938 21 3091 1238 11,0 0,7 6,6 1,7 

1938-1939 24 3464 1155 9,4 0,9 5,9 1,6 

1939-1940 24 3419 1184 9,6 1,0 5,1 1,3 

1940-1941 25 3313 1154 12,1 0,9 4,7 1,3 

1941-1942 25 3437 892 13,8 1,2 6,0 2,0 

1942-1943 25 3435 657 11,0 0,9 6,4 2,1 

1943-1944 25 3506 353 10,5 1,2 5,5 2,6 

1944-1945 23 3039 - nincs adat n. a. -

1945-1946 23 3216 - 19,8 15,0 - -

1946-1947 19 n.a. - n.a. n.a. - -



Évi jelentés a bakonypéterdi római kath. népiskoláról 
1920/21. évre. 

Pannonhalmi egyházmegye 
Veszprém vármegye 

Bakonypéterd falu, anyaegyház 

A hitelemző neve Wohlmuth József plébános 
A rendes tanító neve, kora, képesített-e? 

Draskovics József 56 éves képesített. 
Tankötelesek száma 6-12 éves fiú 28 

leány 25 
13-15 éves fiú 19 

leány 11 
Iskolába járt 6-12 éves fiú 28 Iskolába járt 

leány 25 
13-15 éves fiú 15 

leány 11 
A tanítási nyelv? magyar, részben német 
Az iskolaszék hány tagból áll s ki az iskolagondnok? 

6 tagból, Lehner Albert 
Van-e s mily iskolaalap? 200 K 
Van-e faiskola? nincs 
Ki az iskola fönntartója? Bakonypéterd község 
Az iskola épülete és a tanító laka mily karban van? 

javításra szorul 
Az iskola el van-e látva kellő tanszerekkel? igen 
A tanulók mikor voltak a szent gyónásnál? 1920. dec. ló. 

1921. márc. 18. 
1921. jún. 2. 

Mikor tartatott nyilvános vizsgálat (examen) s kinek jelenlétében? 
1921. május 7-én dr. Janota Cirill 
esp.-tanfelügyelő elnöklete alatt 

A tanítók milyen erkölcsűek s mily sikerrel jártak el kötelességükben? 
erkölcsileg kifogástalan. A tanító 
betegsége miatt és a gyermekek 
nyelvi nehézsége miatt gyengébb 
eredménnyel. 

Van-e a tanítónak mellékhivatala s milyen? kántor 
Egyéb észrevételek -

Kelt Bakonypéterd, 1921. jún. 3-
Wohlmuth József 

az iskolaszék elnöke 



A pannonhalmi egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület alap-
szabályai 

I. Az egyesület címe, pecsétje, hivatalos nyelve*és célja: 
1. §. Cím: pannonhalmi egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület 
2. §. Pecsétje: Pannonhalmi egyházmegyei róm. kath. tanítóegye-

sület 1924. körirattal. 
3. §. Hivatalos nyelve magyar. 
4. Az egyesület célja: 

a) a népnevelés előmozdítása, 
b) önképzés, 
c) a tanítók anyagi és erkölcsi helyzetének emelése és 

eszközlése. 

II. Az egyesület védője: 
5. §. Az egyesület védője a pannonhalmi főapát. 

III. A tagok jogai és kötelességei 
6. §. Rendes tagja az egyesületnek a pannonhalmi egyházme-

gyében működő minden róm. kath. tanító, igazgató, továbbá 
rendes tagok lehetnek a róm. kath. hitoktatók, lelkészek, segéd-
lelkészek, tanárok, kik a törvényes úton is behajtható 2 (kettő) 
aranykorona tagsági díjat az őszi közgyűlés alkalmával megfize-
tik. 

7. §. Az egyesület tagjai lehetnek még alapítók, pártolók és tiszte-
letbeliek. 

8. §. Alapítótag az, aki egyszer és mindenkorra 50 (ötven) aranyko-
ronát fizet az egyesület pénztárába. 

9. §. Pártolótag az, aki magát legalább évi 1 (egy) aranykorona fi-
zetésére kötelezi. 

10. §.Tiszteletbeli tag az, akit a népnevelés körül szerzett érdemeiért 
a közgyűlés a választmány ajánlatára megválaszt. 

11. §. Tisztviselők: 2 elnök, egyházi és világi; egyházi - mint tiszte-
letbeli - az egyházmegyei tanfelügyelő, aki a tanítóegyesület ülé-
sein a pannonhalmi főapát képviselője; világi elnök pedig az egye-
sület által megválasztott tanító, továbbá egy jegyző, pénztáros, és 
három választmányi tag. Mindnyájan csupán egyesületi rendes 
tagokból lehetnek és az egyházi elnök kivételével három évre 
választatnak. 



IV. Eszközök 
12. §. Ezek kétfélék, anyagiak és erkölcsiek. 
13. §• Anyagi eszközöket nyújtanak az alapító, pártoló és rendes 

tagok által befizetett díjak. 
14. §. Anyagi eszközök még ajándékkönyvek, taneszközök, remélhe-

tő pénzbeli adományok és végrendeleti hagyatékok. 
15. §. Az egyesület minden tagját, a tagok pedig egymást méltatlan 

bántalmazás esetén erkölcsileg és anyagilag támogatni fogják. 
16. §. Az egyesület választmánya útján céljának megfelelő könyveket 

és folyóiratokat rendelhet meg. Hivatalos közlönyül a Nemzet-
nevelés című lapot fogadja el. 

V. A tisztviselők működése 
17. §. Az egyházi elnök az őszi rendes közgyűlést összehívja, meg-

nyitja és bezárja. 
18. §. A világi elnök 

a) az egyesületet idegenek, más egyesületek vagy hatóságok 
irányában képviseli, 

b) a választmányi és a rendkívüli közgyűléseket összehívja, 
kivéve a rendes őszi közgyűlést, 

c) az összes közgyűléseken elnököl, 
d) szavazatok egyenlősége esetén dönt, 
e) közgyűléseken számot ad az egyesület működéséről, 
0 egyes tagokat a gyűlésen jelentéstétellel, vagy valamely 

ügy részletes ismertetésével megbízhat, 
g) hatóságoknál, más egyesületeknél stb. az egyesület, 

egyesületi tagok vagy idegenek érdekében és a 
választmánnyal egyetértőleg lépéseket tesz, 

h) minden fontosabb iratot, nagyobb bevételről szóló nyugtát 
a pénztárossal együtt aláír( láttamoz, hitelesít), 

i) sürgős esetben az egyesület pénztárából 20 (húsz) arany-
koronáig utalványozhat. 

19. §• A jegyző 
a) a jegyzőkönyvet, levelezéseket vezeti, jegyzőkönyvi 

kivonatokat készít s azokat az elnökkel aláíratja, a 
jegyzőkönyvet mindenkor egy hónapon belül 
elkészíti, 

b) nyilvántartja a tagok számár, általában az irodaügyet 
kezeli. 

20. §. Az egyesület pénztárosa 
a) az egyesület számára befizetett összegeket elismervény 

mellett felveszi, 
b) gondoskodik arról, hogy az egyesület pénze a választ-

mánnyal egyetértőleg gyümölcsözés végett legjobb 
belátás szerint elhelyeztessék, 



c) a pénztár állásáról a közgyűlésen számot ad, 
d) ha két egyesületi rendes tag a pénz megvizsgálását kíván-

ja, tartozik a pénztári naplót stb. bemutatni, 
e) a pénztár épségéért saját vagyonával felel. 

VI. A választmány működése 
21. §. A választmány tagjai a világi elnök, a jegyző és három válasz-

tott tag. 
22. §. A választmány 

a) a közgyűlések tárgysorozatát összeállítja, azt az egyházi 
elnökkel közli, 

b) az egyesület tagjai által a gyűlés előtt legalább két héttel 
beküldött nevelési dolgozatokat és indítványokat 
átveszi és megbírálja, 

c) rendkívüli közgyűlés egybehívásának szükségét megálla-
pítja, 

d) tiszteletbeli tagokat a közgyűlés elé terjeszt, alapító és 
rendes tagokat felvételre a közgyűlés elé terjeszt. 

23. §. A választmányt határozatképessé három tag jelenléte teszi s 
általános többség határoz. 

VII. A közgyűlés működése 
24. §. Az évenként tartandó őszi közgyűlés színhelye Pannonhalma. 
25. §. A rendes közgyűlésen minden tag megjelenni köteles. 
26. §. A közgyűlés feladata: 

a) a számadások megvizsgálása, 
b) egyesületi célokra 20 (húsz) aranykoronát meghaladó 

kiadás megszavazása, 
c) alapszabályok módosítása, 
d) egyesületi tisztviselők, választmányi s tiszteletbeli, rendes, 

alapító- és pártolótagok választása és a méltatlan 
tagok kizárása, 

e) a választmány által az egyesület céljainak előmozdítására 
ajánlott eszközök és módok megbírálása, 

f) segélyezések fölött határoz. 
27. §. A választások közfelkiáltással vagy tíz tag írásbeli kérésére 

titkos szavazással történnek. 
28. §. A rendkívüli közgyűléseket a tagok felének kívánatára 30 

napon belül az elnök köteles összehívni, de legalább 10 tag kéré-
sére is összehívhatja a választmánnyal egyetértőleg. Tíz rendes 
tag kívánatára a választmányi üléseket is a világi elnök hívja össze. 

29. §. A közgyűlést határozatképessé az egyesület tagjainak kéthar-
mada teszi, határozatképtelenség esetében 14 napon belül tar-
tandó gyűlésen a jelenlévők határoznak, - egyébként a határoza-
tok érvényességéhez általános szótöbbség kívántatik. 



30. §. A közgyűlés jegyzőkönyve két tag által, a választmányi gyűlé-
sé pedig az elnök, a jegyző és egy választmányi tag által hitelesít-
tetik s jóváhagyás végett az egyházmegyei tanfelügyelő útján az 
egyházi főhatósághoz felterjesztetik. 

VIII. Egyes tagok működése 
31. §. Minden rendes tag 

a) választó és választható, 
b) a választmányhoz indítványt adhat be, 
c) közgyűléseken előadásokat tarthat, véleményét nyil-

váníthatja és szavazhat, előadásának vagy indítványának 
tárgyát a közgyűlés előtt két héttel az elnöknek 
jelenteni tartozik. 

32. §. Tiszteletbeli és alapítótagok a rendes tagok minden jogával 
bírnak, a pártoló tagok pedig csak tanácskozási (szavazati joggal 
nem) joggal bírnak. 

IX. Az egyesület feloszlása 
33. §• Az alapszabályok meg nem tartása esetén az egyesület mű-

ködését az egyházi főhatóság felfüggesztheti, esetleg a vizsgálat 
eredményéhez képest fel is oszlathatja. 

34. §. Az egyesület feloszlását és vagyonának hovafordítását a köz-
gyűlés a fizető tagok kétharmadának jelenlétében s a jelenlevők 
kétharmados szavazattöbbségével határozza el, mely helyben-
hagyás végett az egyházmegyei hatóság útján a m. kir. belügy-
minisztériumhoz terjesztetik fel. 

35. §. Azokban az esetekben, ha az egyesület az alapszabályokban 
előírt célját és eljárását be nem tartja, hatáskörét túllépi, államel-
lenes működést fejt ki, a közbiztonság és a közrend ellen súlyos 
vétséget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti, a 
m. kir. belügyminiszter ellene vizsgálatot rendelhet el, működését 
felfüggesztheti és végleg fel is oszlathatja. 

Pannonhalma, 1924. évi szept. 25-én 

Wohlmuth József s. k. Boros József s. k. 
alakulógyűlés elnöke alakulógyűlés jegyzője 

Ph. 788/1924. A pannonhalmi főapáttól. Jóváhagyom. 
Pannonhalma, 1924. dec. 12. 

Rémig s. k. 
főapát 



Jegyzőkönyv 

Felvétetett 1932. év április hó 14-én Kajáron tartott esperes-tan-
felügyelői látogatásról. 

Jelen vannak: Dr. Kühár Flóris egyházmegyei esperes-tanfelü-
gyelő, Németh Romuáld plébános, Horth Virginia szerzetes tanítónő 
és Nemes Károly kt. tanító. 

Esperes üdvözli a tanítói kart és ismerteti a fiúiskolában és leány-
iskolában hivatalos látogatása alkalmával szerzett tapasztalatait. 

Fiúiskolában az eredmény az összes osztályokban jó és meglát-
szik, hogy az iskolában tanított anyag az élettel van összekapcsolva. 
A naplók pontosan vannak vezetve, a fegyelmezés kifogástalan. Az 
iskola felszerelését rendben találta, a tanulók füzetei, rajzai a köve-
telményeknek megfelelően vannak kiállítva és ellenőrizve. A tanító-
nak fáradságáért és az elért eredményéret őszinte elismerését fejezi 
ki. 

A leányiskolában hasonlóan a legszebb eredményt tapasztalta, 
amit osztatlan hatosztályú iskolában el lehet érni. Könyvtárt, rajzokat, 
füzeteket rendben találta. A javításokra különös gond fordítandó. 

Összefoglalásul elismerését fejezi ki mind a két iskola veze-
tőjének az elért eredményért. Kéri, hogy ezen látogatási jegyzőköny-
vet a hitközség képviselőtestülete előtt ismertesse a hitközség elnö-
ke. 

Kmf 

Nemes Károly 
kántortanító 

Horth M. Virginia 
oszt. tanítónő 

Németh Romuald 
plébános 



7. sz. melléklet 

Jegyzőkönyv 
a győrszentmártoni róm. kath. fiúiskolában 1936. febmár 4-én 

eszközölt iskolalátogatás alkalmával tartott módszeres értekezletről 

Jelen voltak: 
Halmos Péter iskolafelügyelő elnöklete alatt: dr. Faludi Marcellin 

esperes-tanfelügyelő, Jung Benedek igazgató-iskolaszéki elnök, 
Kovács Gábor ig. tanító, Kováts Ferenc és Szabó József tanítók. 

Az iskolafelügyelő szeretettel köszönti a tantestületet, majd az 
iskolalátogatásról a következőkben számol be: 

1. Szabó József, tanít a 3.-4. fiúosztályban 
Számolás-mérés 4. osztály 
Műveletek a különnevű mennyiségekkel. Összetett feladat. A fel-

adatot a tanító részenként a táblára írja, a gyermekek az irkájukba. 
A feladat gyakorlati irányú (termésszámítás). A megoldásban a gyer-
mekek aktívan részt vesznek. Gondolkodásuk logikus. 

Kár, hogy a feladatot nem egyszerre, hanem részletekben kapják 
s így is oldják meg. Ez a mód nem ad alkalmat az összetett feladat 
áttekintésére, boncolgatására, s nem nevel önállóságra, az életre. 

B. ért. gyak. Utak, közi eszközök 3• osztály 
Az előkészítés nem támaszkodik a gyermekek meglevő ismere-

teire, tapasztalataira. Célt nem tűzött ki. A megértetés során alkalmat 
ad a gyermekek gondolkodására, önállóságára, bár a tanító sokat be-
szél ott is, ahol a gyermeknek lenne mondanivalója. A közi. eszkö-
zökről papírra szemléltető képet készített. Tanítása gyakorlati, de sok 
az aprólékosság. 

A tanító nyugodt, közvetlen, jó a modora, a gyermekekkel össze 
tud lelkileg kapcsolódni. Ne engedje, hogy egyszerre sok gyermek 
beszéljen. 

Földrajz 4. osztály 
A keleti Kárpátok összefoglalása. Lakóhelyükről indulnak. Esz-

mélkedtek Irredenta gondolatokat visz be a tanításba. A gyermekek-
nek élénk, tiszta tájszemléletük van. A földrajzi gondolkozás terén 
elég otthonosak. Földrajzi vázlatfüzetek rendszeresek. Minden táj-
egységről vázlatot készítenek. Homokládája is van, amit a földrajz-
tanításnál is felhasznál. 



Fogalmazás. Témák aktuálisak, önállóak. Javítás rendszeres. 
Kézimunka. Famunka. Gazd. és egyéb használati tárgyak készül-

nek. 
Ének. Fejlett énekhang. Kánonokat is énekelnek. 
A tanterem tágas, tiszta. Naplói rendesek, csinosak. Vázlatokat ír, ta-

nításra készül. 
Iskolájában módszeres, szorgalmas munka folyik. 

\ 

2. Kováts Ferenc, tanít az 1.-2. fiúosztályban 
Számolás-mérés 1. osztály 
Tíz körében szorzás. Tárgyszámolás többoldalú. Rajzzal illusztrál 

a számképeknél (alma, körte stb.). Saját készítésű, sok szemléltető 
anyaga van a számoláshoz. A számolást logikus vezetés jellemzi. Kár, 
hogy gyorsan számol, gyorsan szemléltet. A számológépnél a gyer-
mek dolgozzék a tanító irányítása mellett. Ne feleljenek karban a 
gyermekek. 

Olv. gyak. Krumpli pajtás 2. osztály 
Hangosan olvasnak a természetes beszéd hangja helyett. Az olva-

sottakat összefüggéstelenül kéri számon. A tanító kezében is legyen 
könyv olvasás közben. Az osztály előtt álljon s ne a padok, a gyer-
mekek között. A számonkérés az olvasottak visszaadására szorítko-
zik csupán. Szómagyarázatai lazák. Nevelői értékekre, a gyermekek 
önállóságára az olvasás keretében több gondot fordítson. 

Olv. gyak. 1. osztály 
A gyermekek vontatott hangon, elég gyengén olvasnak. Az utol-

só szótagot megnyomják. A természetes olvasásra kell szoktatni ezen 
a fokon is. Szó- és gondolatmagyarázatai haloványak. Osztálymunka 
legyen a szók értelmezésénél. Magyarország színezésének magya-
rázata (térkép) felülmúlja a 1. o. gyermek értelmi körét. 

Kézimunka. Papír, agyag és fa. 
Fogalmazás. Témák aktuálisak. Szépírás nem szép, nem tiszták 

az irkák. Nagyobb gond! 
Olv. tárgyalás. A módjára vonatkozó utasítás gondos áttanul-

mányozását ajánlja az iskolafelügyelő. 
Éneklés. Az éneklésbe több kedélyt vigyen. Merev. 
Tanterme tiszta, világos, szellős. B. éit. gyak. képek vannak. Ta-

nítási vázlatokat készít. Ügyesek, módszeres felépítésűek. Rajzzal 
illusztrálja őket. Fegyelemre nagyobb gondot fordítson. Naplók ren-
desek, tiszták. 



Szorgalmas, azonban a módszer terén több önképzés, a vezér-
könyvek tanulmányozása volna szükséges. 

3. Kovács Gábor, tanítja a 4., 5. és a 6. osztályt 
Földrajz 5. osztály 
Délkeleti Kárpátok összefoglalása. Tájfestés élénk. Történelmi 

kapcsolatok vannak. A térképolvasásnál tájékozottak a gyermekek. 
Ne a tanító rajza alapján tanuljanak, hanem a térkép alapján, mert ez 
közelebb áll a valósághoz. Földrajzi gondolkodás van, csak inten-
zívebb legyen. 

Nyelvi magyar 4. osztály 
Képzett szók. A gyermekek tudatosan boncolgatják a szókat, tu-

datosan alkalmazzák a beszédben is. A helyesírás szempontjai érvé-
nyesülnek. 

Történet 5. osztály 
Mohácsi vész (összefoglalás). Történelmi gondolkodás, ítélkezés 

fejlettebb legyen. A lecke elmondása nem elég. Nevelői értékeket 
jobban kell a tört. során kiaknázni. 

Természettan-vegytan 5. osztály 
A számonkérésekből megállapítható, hogy a tanító gyakorlatias-

ságra törekszik. 
Olvasás gyak. 4. osztály 
Mikes Kelemen c. olvasmány. A gyermekek a természetes beszéd 

hangján, értelmesen, folyékonyan olvasnak. A beszámolást tuda-
tosság jellemzi. Ezen a területen eléggé kiaknázza a nevelői mozza-
natokat. 

Ének. Fejlett. A gyermekek szépen énekelnek két szólamban is. 
Kézimunka. Fa- és agyagmunkák. 
Fogalmazás. Önállóak. Javítás rendszeres. Az 5. osztályban kevés 

a fogalmazás. 
Osztályában tudatos fegyelem észlelhető. A szokásos drillnek nincs 

nyoma. Tanterme tiszta. A mennyezeten az égtájak rajza. Vázlatokat 
készít, ügyesek. Színes krétát használ a rajznál. Sok természetrajzi és 
egyéb rajzot készít, amit a tanításnál felhasznál. Szorgalmas, munkáját 
szerető tanító. 

Kmf 
Halmos Péter s. k. 

isk. felügyelő 
Jung Benedek 

plébános 
Szabó József s. k. 
Kováts Ferenc s. k. 
Kovács Gábor s. k. 



Évzárójelentés 
a ménfőcsanaki Szt. Kereszt iskoláról az 1939-40. iskolai évre 

I. Az iskola 
1. A község neve, hol az iskola van Ménfőcsanak 
2. Az iskolailag csatlakozott községek és puszták -
3. A tantermek száma három 
4. Szervezett tanítói állások száma három 
5. Van-e gyakorló terület? nincs Mekkora? -
6. Az ingatlanok telekkönyvi tulajdonosa rk. egyházközség 
7. A fenntartási költségeket milyen forrásból fedezik? 

államsegély, községi segély, egyház-
községi adó 

II. Iskolábajárás 
1. Beiratkozott mindennapi tanulók száma: fiú 128 leány 124 
2. Továbbképzőiskolában: fiú 30 leány 50 
3. Összes félnapi mulasztás a mindennapi iskolában: 2988 

továbbképzőben: 319 
Az összes mulasztásból igazolatlan a mindennapi iskolában: 98 

továbbképzőben: 14 
4. Nem járnak-e más jellegű iskolába katholikus gyermekek? nem 
5. Mikor kezdődött az iskolábajárás? 1939. szept. 4. 

(5.-6. o. okt. 8.) 
Mikor végződött? 1940. jún. 7. 

6. Van-e engedély a tanév megrövidítésére? igen (5.-6. o. részére) 
7. Mikor volt a vizsga? 5.-6. o.: jún. 7. 

1.-4. o.: jún. 8. 
8. Kaptak-e a tanulók értesítőkönyvecskét? igen 
9. Nem szünetelt-e az iskolábajárás tanév közben? nem Meddig? -

Miért? -
10. Mikor volt a heti szünet' 1.-2. o.: szombat 

(3.-6. o. félnapos tanítás) 

III. Az iskola tannyelve 
1. Nemzetiségi községben milyen típusú az iskola? -
2. Mikor kelt a tanítási nyelvről szóló iskolaszéki határozat? -



IV. Tantervek, tankönyvek, órarend 
1. A katholikus népiskolák tanterve szerint történt-e a tanítás? igen 
2. Van-e minden tanítónak jóváhagyott tanmenete a mindennapi 

iskolában? van 
A továbbképzőben? van 

3- Milyen tankönyveket használtak? Kat. Tan. Tanács által 
engedélyezetteket 

4. Volt-e minden gyermeknek tankönyve? igen 
Imakönyve? legtöbbnek van 

5. Az órarend ki volt-e függesztve minden tanteremben? igen 

V. Hittan 
1. Ki tanította a hittant? Jávor Fidél plébános 

Milyen nyelven? magyar 
2. Volt-e jóváhagyott részletes tanmenete?igen 
3. A tanító jelen volt-e a hittanórán? nem 

Végezte-e az emléztetést? igen 
4. A tanév folyamán hányszor gyóntak közösen a tanulók? négyszer 

Voltak-e gyakori áldozók? a legtöbb gyermek elsőpénteki áldozó 
5. Jártak-e hétköznap is szentmisére? igen 

Mely hónapokban? szept., okt., máj., jún. 
6. A tanítók teljesítették-e a köteles felügyeletet? igen 
7. Más jellegű iskolába járó gyermekek miként részesültek hitoktatás-

ban? -

VI. Továbbképzőiskola 
1. Általános vagy gazdasági jellegű továbbképző iskola van-e? 

általános 
2. A hétnek melyik napján volt a továbbképzőiskola? 

kedd-péntek délután 
Heti hány órában? őszi-tavaszi időben heti 

4, télen heti 7 óra 
3. A továbbképzőiskolában volt-e külön hittanóra? igen 

VII. Rendtartás és tisztogatás 
1. Megvannak-e a felvételi, anyakönyvi és mulasztási naplók? igen 

Ki vannak azok rendesen töltve? igen 
2. Vezettek-e haladási naplót? igen 
3. Az igazolatlan mulasztások kimutatását szabályszerű időközökben 



átszolgáltatták-e a községi elöljáróságnak? igen 
4. Az igazolatlan mulasztásokért mennyi büntetéspénz folyt be? -
5. A tantermek napi tisztogatásáról, téli fűtéséről miként gondoskod-

tak? iskolatakarító végezte 
6. Megvan-e a tantermek leltára? igen 

Felülvizsgálta-e azt a gondnok? igen 

VIII. Az iskoláztatás segítőeszközei 
1. Az iskolaszék hányszor tartott gyűlést? ötször 

Készített-e költségvetést és számadást? igen 
2. A tanítótestület hányszor tartott tanácskozást? havonként 
3. Hány kötetből áll a tanítói könyvtár? 46 

Hány kötet új beszerzés történt? 1 
Jár-e az iskolának a „Néptanítók Lapja"? igen 
A „Nemzetnevelés"? igen 
Egyéb tanügyi lap? „Népiskola" 

4. Hány kötetből áll az ifjúsági könyvtár? 86 
Hány kötet új beszerzés történt? 2 

5. Van-e a könyvtárakról címjegyzék? igen 
Az új szerzemények be vannak-e abba vezetve? igen 
Milyen ifjúsági lap jár? „Kis Pajtás" 

6. Van-e ifjúsági vagy egyéb egyesület? Szívgárda 
Hány tagja van? 126 

7. Volt-e iskolai kirándulás? igen 
Megtartották-e a madarak és fák napját? igen 

8. Volt-e iskolai ünnepély? igen 
9. Tartottak-e szülői értekezletet? igen 

Milyen eredménnyel? nagy érdeklődés mellett 
jó eredménye volt 

10. A tanulók milyen segélyben részesültek? tankönyv, írószer, ruha, 
cipő, pénz, tej-akció (15 gyermek) 

IX. Az ellenőrzés 
A tanév folyamán hányszor látogatta meg az osztályokat: 

1. a plébános havonként 2. az igazgatótanító -
3. az esp.-tanf. egyszer 4. a kir. tanfelügyelő -
5. iskolaszéki tag - 6. körz. isk. felügyelő egyszer 



X. Óvoda 
1. Van-e a községben katholikus óvoda? nincs 
2. Hány gyermek járt az óvodába? -
3. Ki az óvoda fenntartója? -
4. Az óvónő neve és működésének minősítése -

XI. A tanítótestület 
Kántortanító: Kovács Lajos Igazgatótanító: -

A tanító 
/e mely oszt. tanulók tanítói szolgálati 

Horváth Ilona 
(helyettes) 

tanított 

Gergely Gyula 3 4. 

Kovács Lajos 1. 2. 

5. 6. 

szama műkö-
dése 

3. o. 47 kiváló 
4. o. 45 
1. o. 44 kiváló 
2. o. 52 

5. o. 34 
6. o. 30 

magatart. 

megfelelő 

példás 

kiváló példás 

egyesületi 
és iskolán 
kívüli 
működése 
népműv. 
előadások 
népműv. 
előadó, tan-
testületi és 

egyh. községi 
jegyző 

A tanítók családjában beállott változások: 

Ménfőcsanak, 1940. június 12. 

Jávor Fidél 
plébános 



Esperes! jelentés az egyházmegyei népiskolák 1942/43- tan-
évi munkájáról 

Főapátsági esperestől. 

239/1943. szám. 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Főapát Úr! 
Kegyelmes Uram! 

Fiúi mély tisztelettel terjesztem elő népiskoláink 1942/43. évi mun-
kájáról szóló esperes-tanfelügyelői jelentésemet. 

1/ Az iskolák külső rendje. Az épületek általában jókarban van-
nak. Kivételek: Somhegypuszta, ahol még mindig bérelt házban, mely 
iskola céljaira nem felel meg, folyik a tanitás. Új iskola épitését ter-
vezik, a terv megvalósulása azonban még soká fog késni. - Bakony-
bél fölszerelése szépen gyarapszik. Bakonypéterden az egyházköz-
ségi gondnok hanyagsága miatt még mindig nem készült el a mellék-
helyiségek alapos javítása, amiért a járási főszolgabíró az iskola be-
zárásával fenyegetődzik. Tárkányban az iskola tatarozása elkészült. 
Nagyon rossz állapotban van a győrszentiváni fiúiskola külseje, a va-
kolat csaknem teljesen lehullik. Nem szolgál az iskola előnyére, hogy 
csaknem állandóan a katonaság tartja lefoglalva. A véneki iskola és 
tanítói lakás vigasztalan és elszomorító külsején és belsején az elmúlt 
évben sem lehetett segíteni. Tatarozásra szorulna a bársonyosi iskola 
is. Tatarozásra és átalakításokra Bakonybél 20 ezer pengő, Veszprém-
varsány pedig 6 ezer pengő államsegélyt kapott. 

A tantermek tisztasága ellen sehol sem lehetett komoly kifogást 
emelni, iskolai naplók mindenütt rendben voltak. Csak Tardos Ilona 
tömördpusztai tanítónő nem vezette teljesen szabályosan az anyaköny-
vi naplót. 

Fegyelmezés, nevelés és szemléltetés terén sehol sem kellett ész-
revételt tenni. A tanítók buzgósága e téren dicséretes. Vonatkozik ez 
különösen a bakonybéli népiskolára. 

2/ A tanítási eredmény több helyen kitűnőnek minősíthető. Kivá-
lik e téren különösen is Bakonybél. A körzeti iskolafelügyelő megálla-



pítása szerint ez az iskola a környék legjobb iskolái közé tartozik. Tel-
jesen eredménytelen volt a helyzet Ölbőpusztán, ahol tanító hiány mi-
att egész évben szünetelt a tanítás. Gyenge volt az eredmény Tarján-
pusztán is, ahol az elmúlt tanévben is a tanító helyett felesége taní-
tott, aki anyai kötelességei miatt nem tudott iskolai kötelességeinek 
megfelelni. 

Zsúfolt volt az iskola Tényőn és Ménfőcsanakon. Mindkét helyen 
kívánatos volna az iskolának VIII osztályúvá való fejlesztése, ehhez 
azonban új állást kellene szervezni és új tantermeket építeni. 

Az elmúlt tanévben nem szerveztünk át VI osztályos iskolát VIII 
osztályúvá, úgyhogy az elmúlt év aránya megmaradt: 13 helyen VIII 
osztályú a népiskola, 8 helyen VI osztályú. A most induló évben VIII 
osztályúvá lesz Győrszentiván és Ölbőpuszta. 

A tanítás menetében sok zavart okozott a tanítók katonai szolgá-
lata és a januári szünet. Rendes katonai szolgálatot teljesítenek, és így 
távol voltak: Baky Ferenc Bakonybélből, Tóth József Bársonyosról, 
Hollós Károly Ölbőpusztáról, Vörös László Komáromfüssről. A hábo-
rús idők miatt vonultak be: Keller Alajos Ravazdról, Hideghéty Nán-
dor Komáromfüssről. A harctéren küzdöttek Szilágyi Lajos deáki taní-
tó, akiről az eddigiek szerint semmiféle hír nincsen (vagy fogságba 
esett, vagy eltűnt, vagy hősi halott), Teli Zoltán győrszentiváni tanító, 
Varga-Balázs Gábor ravazdi kántortanító. Csehy József ménfőcsanaki 
tanító szintén katonai, hadi szolgálatban töltötte az egész évet. így 
tanítóink közül az elmúlt évet 10-en töltötték katonai szolgálatban. -

Az erkölcs-fegyelmi viselkedés jó volt, fegyelmi eljárás nem volt. 
3/ Változások a tanítói karban. Mint minden évben, úgy az elmúlt 

tanévben is több változás volt a tanítói karban. 1942. aug. 10-én el-
hunyt Grössl János tárkányi kántortanító. Állása egész éven át szüne-
telt, helyettese Kiss János volt. Lemondás folytán távozott az egyház-
megyéből Nagy Ilona tárkányi tanítónő 1943. márc. 18-án, Tóth Imre 
tarjánpusztai tanító 1943. jul. 1-én, mindkettő állami tanító volt. Állá-
sa még nincs betöltve. Nagy Ilona helyére Felker Teréz nyalkai taní-
tónőt választották meg a tárkányiak, amiért Felker Teréz lemondott 
nyalkai állásáról. Itt Szelle Erzsébetet választották meg helyette. Ugyan-
csak csak most mondott le Tóth József bársonyosi tanító is. Állása 
betöltés alatt. Új állásokat szerveztek Győrszentivánban, még pedig 
egyet a fiúiskolánál és egyet a leányiskolánál. Az új állásokra megvá-
lasztották: Murányi Imrét és dr. Szilágyi Gézánét. - Igazgatói címet 
kaptak Nemes Károly kajári és Jursics Béla győrszentiváni tanítók. 



4/ Látogatások. Szívélyes és barátságos a viszony az állami iskolai 
hatóságok és az egyházmegyei között. Ezt a viszonyt a mostani év-
ben is látogatásokkal és a pedagógiai szemináriumokon való részvé-
tellel iparkodtam előmozdítani és fenntartani. Iskoláinkat személye-
sen is meglátogattam, aminek eredményéről részletesebben a követ-
kezőkben terjesztem elő fiúi hódolattal jelentésemet: 

BAKONYBÉL 

Látogatás: 1943. május 28. 
Óvoda. Létszám: 96. Óvónő: Fülöp M. Celesztin. - Énekes játékok, ha-
zafias versek, lelkes ének. Hazafias nevelés, katonák iránti hála. Á. m. 1. 
I—II. osztály. Létszám: 58. Tanít: Varga M. Edvina. -Számolás, b. é. gy., 
olvasás ének jó, élénk és lelkes. Á. m. 1. 
III-IV. osztály. Létszám: 83- Tanít: Csaba M. Claudina. - Olvasás 
kitűnő, nyelvi ismeretek, b. é. gy. számolás nagyon jó. Á. m. 1. 
V-VI. osztály Létszám: 52. Tanít: Somfai János. - Kitűnően szemlél-
tet, sok eszközt maga készített. Eredmény fogalmazásból, történe-
lemből, term-tanból, polgári jogokból nagyon jó. Á. m. 1. - A ba-
konybéli iskola a környék első iskolája. 

BAKONYBÉL - SOMHEGY 

Látogatás: 1943- május 28. 
I-VII. osztály. Létszám: 45. Tanít: Paróczy Mária állami kisegítő. A 
körzeti iskolafelügyelő a tanítónő munkájával meg van elégedve. Szép 
haladás, a múlt mulasztását szépen pótolja. 

BAKONYPÉTERD 

Látogatás: 1943. febr.15. 
I—III. osztály Létszám: 45. Tanít Máhig Mihályné Happ Ilona. - Szá-
molás, nagyon jó. Olvasás a Ill-ban nagyon jó, I-ben szótagoló, a 
többi eredmény jó. Á. m. 1. 
IV-VIII. osztály. Létszám: 50. Tanít: Máhig Mihály. - Földrajz, magyar 
és német olvasás, Naturlehre, számolás nagyon jó. Fogalmazások, ki-
tűnőek. Á. M. 1. 



Látogatás: 1943. ápr. 9. 
I-IV. osztály. Létszám: 67. Tanít: Tóth József helyett Egri Mária. - I. 
olv. szótagoló, III—IV. nyelvi ism. a könyvből kérdezi és őrzi ellen a 
tanítónő, könyvtudás, helyesírás kissé gyönge, írás csúnya, rajzok 
gyengék. Á. m. 2/3. 
V-VIII. osztály. Létszám: 64. Tanít: Herman István. - Számolás ki-
tűnő. Á. m. 1. 

DEÁKI 

Látogatás: 1943- március 29. 
I—II. leány-o. Létszám: 66. Tanít: Kiss Flóriánné Marko Mária. - Olva-
sás jó, a II-ban is még szótagoló. Számolás közepes. B. é. gy.-nél 
inkább a tanítónő beszél. Á. m. 2. 
II. fiú—III. oszt. Létszám: 58. Tanít: Kováts Margit. - Számolás elég jó, 
II. oszt. szótagoló és gyenge, III. nyelvi ism. és olv. jó, Á. m. 3. 
IV. osztály. Létszám: 45. Tanít: Somogyi László. - számolás, olvasás, 
földrajz és hittan nagyon jó. Á. m. 1. 
V-VIII. oszt. Létszám: 91. Tanít: Zsilinszky Sándor. - A tanító helyet-
tesítette a fronton levő Szilágyi Lajost is. Nagyon buzgó tanerő. Az 
eredmény a nagy létszám mellett is számolásból, földrajzból, törté-
nelemből nagyon jó. Á. m. 1. 

GYŐRSZENTIVÁN 

I. Fiú-iskola. Látogatás: 1943. márc. 16. 
I—II. osztály. Létszám: 78. Tanít: özv. Kovács Jánosné Háry Irén. - B. 
é. gy. betanult szöveg, olvasás és számolás nagyon jó. Á. m. 2. 
III. oszt. Létszám: 46. Tanít: Csollány Nándor. - Ezt az osztályt két-
szer néztem meg. Első ízben katonai behívás miatt távol volt a taní-
tó, második esetben egyházi ének volt a templomban. Nagyon jó. Á. 
m . 1. 
IV. oszt. Létszám: 47. Tanít: Jursics Béla - B. é. gy., versek, nyelvi is-
meretek. Ált. eredmény jobb is lehetne. Á. m. 3-
V-VI. oszt. Létszám: 60. Tanít: Ipolyi Albin. - számolásból, történe-
lemből, testnevelésből szép az eredmény. Á. m. 2. 
II. Leányiskola. Látogatás 1943. márc. 16. és 26. 
Óvoda. Létszám: 84. Óvónő: Jakab M. Ervina. - Énekes torna. Jel-
lemző a közvetlenség. Á. m. 2. 



I—II. oszt. Létszám: 67. Tanít: Horváth M. Felicia. - Olvasás nagysze-
rű. B. é. gy. élénk és jó. Á. m. 1. 
III. oszt. Létszám: 60. Tanít: Szelényi M. Lujza. - Nyelvi ismeretek és 
helyes írás jobb is lehetne. Betanult szöveg! Számolás elég jó. Á. m. 2. 
IV. oszt. Létszám: 49. Tanít: Berky Agnetta helyett Burányi Katalin 
(civil). Olvasás nagyon jó, nyelvi ismeretek elég jó, földrajz megfelel. 
Általában gyenge osztály. -
V—VI—VII. oszt. Létszám: 88. Tanít: Bukovinszky H. Skolasztika. -
Hittan, polg. jogok, földrajz, gazdaságtan nagyon jó. Á. m. 1. 
III. Szt. István-telep. Látogatás: 1943. márc. 26. 
I. osztály. Létszám: 44. Tanít: Teli Zoltánné Fargas Gizella. - Számo-
lás és olvasás elég jó. Á. m. 2. 
II. osztály. Létszám: 42. Tanít: Teli Zoltán. - Fronton van, helyette 
felesége tanítja ezt az osztályt is általános jó eredménnyel. 

GYŐRSZENTMÁRTON 

I. Fiú-iskola. Látogatás: 1943- márc. 12. 
I—II. oszt. Létszám: 60. Tanít: Kovács Ferenc. - Számolás, olvasás b. 
é. gy. kissé gyenge. T. i. az I. oszt. gyenge anyag. - II. o-ban számo-
lás és olvasás nagyon jó. Á. m. 2. 
III-IV. osztály. Létszám: 46. Tanít: Szabó Ferenc. - Számolás, nyelvi 
ismeretek hittan nagyon jó, olvasás megfelelő. Á. m. 2. 
V-VIII. osztály. Létszám: 71. Tanít: Kovács Gábor. - Nyelvi magyará-
zatok és olvasás nagyon jó. Gyakorlati nevelés. Á. m. 1. 
II. Leányiskola. Látogatás: 1943. márc. 19. 
Óvoda. Létszám: 84. Óvónő: Szalay M. Blanka. - Versek, énekes já-
tékok, beszélgetés élénk, kedves. Á. m. 2. 
I-n. osztály. Létszám: 64. Tanít: Heckenast M. Zsuzsanna. - Számo-
lás és olvasás jó. Az I. o-ban szótagoló. Á. m. 2. 
III-IV. osztály. Létszám: 64. Tanít: Karácsony M. Aurélia. - Olvasás, 
fogalmazás és számolás jó, szép. Á. m. 2. 
V-VI. osztály. Létszám: 31. Tanít: Visy M. Eleonóra. - Alkotmánytan-
ból és történelemből könyvtudás, számolás, egészségtan és term-rajz 
jó. Füzetek javítása nem eléggé gondos. Á. m. 2. 
VII—VIII. osztály. Létszám: 26. Tanít: Teész M. Benedetta. - Termé-
szettan és földrajz nagyon jó. Á. m. 1. 
III. Hegyi iskola. Látogatás: 1943. ápr. 6. 
I—VIII. osztály. Létszám: 66. Tanít: Bálint Ernő. - Felső tagozat föld-
rajza elég jó, olvasása nagyon szép. I. oszt. nagyon gyenge az olva-



sásban és számolásban, a II. o. is. Naplók vezetésében hanyag, fe-
gyelem kifogásolható. A tanító élettelen. Á. m. 3-

KAJÁR 

Látogatás: 1943. márc. 1. 
óvoda. Létszám: 42. Óvónő: Horváth M. Olivetta. - Közvetlenség és 
élénkség jellemzi. Á. m. 1. 
I—III. osztály. Létszám: 54. Tanít: Németh M. Anetta. - Olvasás, szá-
molás, b. é. gy. mindenütt nagyon jó. Á. m. 1. 
IV-VI. osztály. Létszám: 50. Tanít: Nemes Károly. - Számolás, kéz-
imunka nagyon jó. Á. m. 1. 

KISMEGYER 

Látogatás: 1942. okt. 17. és 1943. ápr. 13. 
I-VIII. osztály. Létszám: 54. Tanít: Dobler Irén. - Számolás, földrajz 
és történelem nagyon jó. Á. m. 1. 

KOMÁROMFÜSS 

I-IV. osztály. Létszám: 64. Tanít: Haincz Rozália. - A III. és a IV. o. 
Hideghéty Nándoré volna, aki 1942. okt. 17. óta katona. - Számolás, 
olvasás, b. é. gy., nyelvi ismeretek elég jó, sőt néhol csak tűrhető, 
különösen az olvasás. Á. m. 3. 
V-VIII. osztály. Létszám: 54. Tanít:Vörös László. - Számolás, term-
rajz és term-tan jó, az irás gyenge. Á. m. 2. 

LÁZI 

Látogatás: 1943- ápr. 9. 
I—II. osztály. Létszám: 47. Tanít: Mészáros Anna. - hittan, számolás 
nagyon jó (de elavult gépies módszer!), olvasás I-ben szótagoló II-
ben éneklő. Á. m. 2. 
III-IV. osztály. Létszám: 41. Tanít: Kovács Béla. - Nyelvi ismeretek, 
b. é. gy. földrajz nagyon jó. Á. m. 1. 
V-VIII. osztály. Létszám: 69. Tanít: Erhardt Mihály. - Számolás, nyel-
vi ismeretek, kézimunka nagyon jó és ügyes. Á. m. 1. 



I—II. osztály. Létszám: 59. Tanít: Kovács Lajos - Nyelvi ismeretek ki-
tűnő. Á. m. 1. 
III-IV. osztály. Létszám: 70. Tanít: Csehy József helyett a Ill-ban Ko-
vács Lajos, a IV-ben Gergely Gyula. 
V-VI. osztály. Létszám: 54. Tanít: Gergely Gyula. - Hittan, földrajz és 
nyelvi ismeretek nagyon jó. Á. m. 1. 

NYALKA 

Látogatás 1943. ápr. 12. 
I—IV. osztály. Létszám: 50. Tanít: Felker Teréz. - Kevés a fegyelem.-
B. é. gy. számolás, nehézkes I. o. olvasása lassú és szótagoló, a töb-
bi elég jó. Nyelvi ismeretek elég jó. Á. m. 2/3. 
V-VIII. osztály. Létszám: 62. Tanít: Kulcsár Ferenc. - Földrajz, szá-
molás, történelem, polgári jogok, term-tan, hittan nagyon jó. Á. m. 1. 

ÖLBŐPUSZTA 

Látogatás: 1943. febr. 21. 
I—VIII. osztály. Létszám: ? Tanít: Hollós Károly. - A tanító katonai 
szolgálatban. Egész évben nem volt tanítás. 

RAVAZD 

Látogatás: 1943. ápr. 5. 
I—II. osztály. Létszám: 66. Tanít: Németh Ilona. I. olvasása kissé 
gyenge. írás tűrhető, Számolás, olvasás nyelvi ismeretek jó. Á. m. 2. 
III-IV. osztály. Létszám: 52. Tanít: Mándly Mária. - Hittan, olvasás, b. 
é. gy., nyelvi ismeretek, számolás jó. Á. m. 1. 
V-VI. fiú. Létszám: 48. Tanít: Varga-Balázs Gábor helyett, aki a harc-
téren van, Mándly Mária. 
VI. leány-VII. osztály. Létszám: 47. Tanít: Keller Alajos helyett (aki 
katona) Németh Ilona. Záróvizsga 1943- ápr. 16. Jelen voltam ezen: 
eredmény nagyon szép. 



Látogatás 1943. febr. 15 és ápr 5. 
I-VI. osztály. Létszám 63. Tanít: Tóth Imre helyett felesége. - Olva-
sás elég jó, földrajz, alkotmánytan, történelem elég jó. Á. m. 2. 

TÁRKÁNY 

Látogatás 1943- febr. 22. 
I—II. osztály. Létszám: 66. Tanít: Bartha Béláné Keller Erzsébet. - B. 
é. gy. olvasás elég jó. Á. m. 2. 
III—IV. osztály. Létszám: 57. Tanít: Kiss János. - Nyelvi ismeretek, 
számolás tűrhető. Á. m. 3-
V-VI. osztály. Létszám: 46. Tanít: Nagy Ilona. - Földrajz, történelem, 
nyelvi ismeretek és olvasás nagyon jó. Á. m. 2. 
VII—VIII. osztály. Létszám: 31. Tanít: Nagy Ilona. - Olvasás, term-rajz, 
polgári jogok jó. Á. m. 2. 

TÉNYŐ 

Látogatás 1943. márc. 23. 
I. osztály. Létszám: 43- Tanít: Bejczy Jolán. - Olvasás, számolás, b. é. 
gy. elég jó. Á. m. 2. 
II—III. fiú-osztály. Létszám-55. Tanít: Dócza Lajos. - Olvasmánytár-
gyalás b. é. gy. jó. Á. m. 2. 
III. leány-IV. osztály. Létszám: 62. Tanít: Nemes Kálmánné Vojacsek 
Anna. Helyesírás, fogalmazásjavítás, nyelvi ismeretek, számolás és 
földrajz nagyon jó. Á. m. 1. 
V—VI. osztály. Létszám: 78. Tanít: Végh Dénes Zoltán. - Számolás, 
fogalmazásjavitás és olvasás tűrhető. Javításban a tanító hanyag. Á. 
m. 3. 

TÖMÖRDPUSZTA 

Látogatás 1943. márc. 30. 
I—VIII. osztály. Létszám: 45. Tanít: Tardos Ilona. - Olvasás I-ben gyen-
ge, nyelvi ismeretek jó, termarajz jó. Általában a tanítónő betegsége 
és a hosszú szünet miatt a gyermekek el vannak maradva. Á. m. 2/3. 



VESZPRÉMVARSÁNY 

Látogatás 1943- ápr. 16. 
I-IV. osztály. Létszám: 59. Tanít: Kormos Mária. - számolás, olvasás, (I) 
nagyon jó. Nyelvi ismeretek, földrajz számolás, olvasás a II—IV-ben 
jó. Á. m. 2. 
V-VIII. osztály. Létszám: 43. Tanít: Kiss Ferenc. - Földrajz, olvasás, 
nyelvi ismeretek, polgári jogok, történelem jó. Á. m. 2. 

VÉNEK 

Látogatás: 1943. ápr. 13. 
I—VIII. osztály. Létszám: 62. Tanít: Pados József. - Polgári jogok és 
földrajz jó. Csak a felső tagozat van jelen. Á. m. 2. 

A tanítók és tanulók száma az 1942/43. évben 

mindennapi isk. továbbképzős isk. 
Iskola tanító fiú leány össz. fiú leány össz. 

Bakonybél: Somhegy 
5+1 110 106 216 47 48 95 

Bakonypéterd 2 39 51 90 — 4 4 
Bársonyos 2 64 73 137 4 6 10 
Deáki 5 140 132 272 — — — 

Győrszentiván/3/ 10+1 272 295 567 61 63 124 
Győrszentmárton /3/ 

8+1 220 217 437 15 17 32 
Kajár /2 / 2+1 65 45 110 23 18 41 
Kismegyer 1 39 36 75 — — — 

Komáromfüss 3 67 61 128 — — 

Lázi 3 84 78 162 6 5 11 
Ménfőcsanak 3 100 94 194 23 28 51 
Nyalka 2 60 52 112 — — — 

Ölbőpuszta 1 
Ravazd 4 107 110 217 43 42 85 
Tarjánpuszta 1 36 32 68 12 10 22 



mindennapi isk. továbbképzős isk. 
Iskola tanító fiú leány össz. fiú leány 

Tárkány 4 110 85 195 17 21 
Tényő 4 124 118 242 83 56 
Tömördpuszta 1 22 23 45 — — 

Veszprémvarsány 2 61 47 108 2 3 
Vének 1 27 33 60 — — 

Összesen: 64+4 1747 1688 3435 336 321 

Egy tanítóra átlag 54 tanuló jut, azaz ugyanaz az arány, mint az 
elmúlt évben. A miniszteri rendeletnek megfelelő átlagnál (70) több 
tanuló csak Kismegyeren volt, amiért ez az iskola az elmúlt évben 
túlzsúfolt volt. -

Elszámolás a beiratási díjakról. - 1942/43. év. 

Iskola Beírt Befolyt K.T.I.A.- Hány % 
tanulók összeg nak fizetett? 
száma befizetve 

Bakonybél+Somhegy 216 180.80 90.40 88 
Bakonypéterd 90 82 41 91 
Bársonyos 137 96 47.86 70 
Deáki 272 222 110.80 81 
Győrszentiván 567 462 230.80 81.5 
Győrszentmárton 437 344 171.98 78 
Kajár 110 90 45 81.7 
Kismegyer 75 50 24.86 66.6 
Komáromfüss 128 102 50.86 79 
Lázi 162 150 74.86 91 
Ménfőcsanak 194 120 60 61.5 
Nyalka 112 88 43.86 78.5 
Ölbőpuszta 
Ravazd 217 132 66 60.8 
Tarjánpuszta 68 46 23.27 68 
Tárkány 195 120 59.86 61.5 
Tényő 242 160 79-86 66 
Tömördpuszta 45 29 14.40 64 



Iskola Beírt 
tanulók 
száma 

Befolyt 
összeg 

K.T.I.A.— 
nak 
befizetve 

Hány % 
fizetett? 

Veszprémvarsány 108 80 39.90 74 
Vének 60 28 13.86 46.6 

Összesen: 3435 2581.80 1289.43 75.2 

Az iskolafenntartók a náluk visszamaradt összegekről a rendes 
egyházközségi számadás keretében számoltak el, vagy a szokásos 
évzárójelentéssel kapcsolatban. Az összegek felhasználása mindenütt 
a rendeleteknek megfelelő volt. A beiratási díjak fizetésében az el-
múlt iskolai évhez viszonyítva 6.7%-os javulás észlelhető. Ilyen nagy 
eredmény egyházmegyénkben még nem volt. Összegszerűen: 1941/ 
42-ben a Katolikus Tanítói Internátusok Alapja javára beküldtünk 
1187.51 P-őt, most pedig 1289.43 P-t, vagyis 101.92 P-vel többet, mint 
tavaly. -

Kimutatás a mulasztásokról (félnapokban).- 1942/43. év. 

Mindennapi iskolában Továbbképző iskolában 
Iskola összes igazolatlan összes igazolatlan 

mulasztás mulasztás' 

Bakonybél+Somhegy 
4300 257 1209 128 

Bakonypéterd 582 7 14 — 

Bársonyo 839 — 37 — 

Deáki 78 23 17 — 

Győrszentiván 5752 760 428 376 
Győrszentmárton 5607 461 333 221 
Kajár 985 10 166 4 
Kismegyer 895 24 — — 

Komáromfüss 1220 178 — — 

Lázi 563 74 24 — 

Ménfőcsanak 1164 72 180 — 

Nyalka 1035 25 — 

Ölbőpuszta 
Ravazd 211 — 86 — 

Tarjánpuszta 808 — 109 — 

Tárkány 10063 771 827 95 
Tényő 2031 132 744 559 
Tömördpuszta 



Mindennapi iskolában Továbbképző iskolában 
Iskola összes igazolatlan összes igazolatlan 

mulasztás mulasztás 

Veszprémvarsány 938 149 — — 
Vének 675 2 — — 

Összesen: 37746 2925 4174 1383 
%-ban: 7.7 33 

Az összes mulasztás a mindennapi és a továbbképző iskolában 
együttesen 41,920 félnap azaz 10,820 félnappal kevesebb az elmúlt 
évnél. Az utóbbi évek állandó rosszabbodása után igen szép javulás. 
Minden gyermek átlag 11 félnapot mulasztott, azaz 3-mal keveseb-
bet, mint tavaly. Minden továbbképzős átlag 7 félnapot mulasztott, 
azaz eggyel többet, mint tavaly. - Az összes igazolatlan mulasztás 
mindkét iskolában 4308, vagyis 1647 félnappal kevesebb a tavalyi-
nál. Az igazolatlan mulasztás az összes mulasztások 10 %-a, ami 1.3 
%-al jobb a tavalyinál. -

Fiúi hódolattal és tisztelettel 
Pannonhalma, 1943- október 11-én 

Dr. Faludi Marcellin sk. 
Pecsét esperes-tanfelügyelő. 

10. sz. melléklet 

Jegyzőkönyv 

Készült dr. Faludi Marcellin egyházmegyei tanfelügyelőnek Ra-
vazdon 1946. évi dec. hó 3. napján és 1947. febr. hó 6. napján a kath. 
általános iskolában tartott látogatása alkalmával. 

1. Az iskolaépület. A tanítói lakások. A mellékhelyiségek. Jó kar-
ban vannak-e? Mily hiányaik vannak? A magyar címer és az előírt 
felirat ki van-e függesztve az iskolán? Van-e az iskolának nemzeti és 
gyász-lobogója? 

Épületek külseje, belseje eléggé rendben, ablaküvegek 
hiányosak. 

2. A tantermek egyenkint. Nagyságuk, világításuk stb. megfelelő-e? 



Az ajtók, az ablakok, a kályhák. A tantermek felszerelése: bútor, 
térképek, szemléltető eszközök stb. törvényszerú-e és milyen álla-
potban van? Mily hiányok vannak e tekintetben? A feszület, a magyar 
címer, a himnusz-tábla, az órarend ki van-e függesztve minden tan-
teremben? 

Három tanterem megfelelő. Szemléltető képek a háború 
folyamán elpusztultak. A háború nyomai általában még 
láthatók. Térképek használhatók. 

3. Az iskolai hivatalos iratok: a felvételi, anyakönyvi, mulasztási, 
haladási naplók, a leltár megvannak-e és pontosan vezettetnek-e? 
A haladási napló és a helyi tanmenet egybevetése alapján: elvégezte-
tett-e az előírt tananyag? Tanítónkint! 

Naplók mind megvannak. Anyagban szabályosan haladnak. 
A látogatás napján a 62. tanítási nap van. 

4. Az iskola egészrégügye. Hogyan történik az iskola takarítása: 
ki végzi és naponkint végzi-e? Hogyan történik a fűtés? Az iskola 
kútja és az illemhelyek mily állapotban vannak. Általában tisztaság 
van-e az iskolában és az iskola udvarán? 

Külön takarítónő látja el a fűtést, takarítást. Termek eléggé 
tiszták. Kút nincs. A gyermekek egészségesek, rendesen 
ruházottak. 

5. Az iskolai mulasztások száma normális vagy túl sok. Utóbbinak 
mi az oka? Az igazolatlan mulasztások kimutatása a szabályszerű 
időközökben áttétetett-e községi elöljárósághoz? Az elöljáróság 
foganatosítja-e a büntetéseket? 

Kimutatás szabályos. Mulasztás normális. Az 1.-2. osztályban 
10, a 3.-4. osztályban 10, a 7.-8. osztályban 20 a hiányzó 
(ebben az osztályban általában mindig sok a hiányzó!). 

6. Az egyes osztályokban szerzett tapasztalatok. Osztályonkint. 
A tanító neve. A látogatáskor hiányzó tanulók száma. El van-e látva 
minden gyermek a szükséges tankönyvekkel? Az iskolai fegyelme-
zés. A tanító modora és módszeres eljárása. Fordít-e gondot az érte-
lemfejlesztésre, a gondolkodásra? A meghallgatott tantárgyak tanítá-
sában tapasztalt előkészültsége, a szemléltetés, ismeretkapcsolás, al-
kalmazás, erkölcsi és hazafias vonatkoztatás, a figyelem lekötése. 
Foglalkozik-e minden tanulóval? A tanulók ismeretköre, szókincse, 
kifejezőképessége. A füzetek, a rajzok, a kézügyesség tanítása kapcsán 
készült tárgyak. Megvan-e a fokozatos haladás az írásban és olvasás-
ban a különböző osztályokban? A tanítás általános eredménye osztá-



lyonkint. A netaláni eredménytelenség oka. A tanító megkapja-e ren-
desen a helyi fizetését? 

1.-2. osztály 
Létszám 85, tanít Baranyó Erzsébet r. kat. beosztott. 
1. o. olvasás: elég jól kapcsolják a betűket. 
2. o. olvasás: szótagoló, elég jó. 
1. o. számolás: 6 körben, 2. o. 40 körben. 
Füzetek tiszták, gondosak. Fogalmazás jó. 
Általános minősítés: 1/2. Ált. eredmény: jó. 
3.-4. osztály 
Létszám 72, tanít Mándly Matild Irma. 
3. o. számolás: számbővítés 1000-ig. 
3.-4. o. nyelvi ism.: beszéd, mondat, szó, szótagolás, mondat-

elemzés 
Ált. min.: 1. Ált. eredmény: nagyon jó. 
7.-8. osztály 
Létszám 41, tanít Keller Alajos. 
Földrajz: a Föld múltja. 
Ált. min.: 1. Ált. eredmény: nagyon jó. 
5. ált. osztály 
Létszám: 23, osztályvezető V. Balázs Gábor. 
Látogatás ideje: 1947. febr. 6. 
Földrajzzal foglalkozott. 
6. ált. osztály 
Létszám: ?, osztályvezető Németh Ilona 
Látogatás ideje: 1947. febr. 6. 
Foglalkozási tárgy: magyar olvasás. 

7. A valláserkölcsi tanítás és nevelés. Ki végzi a hitoktatást? Meg-
tartja-e rendesen a hittanórákat? A tanító végzi-e rendesen az emléz-
tetést? Van-e minden gyermeknek imakönyve? A templombajárás. 
A gyónás. 

Valláserkölcsi nevelés példás. Hitoktatást a plébános szemé-
lyesen végzi. Templombajárás szabályos. Évenkint háromszor 
van közös gyónás. 

8. A továbbképzőiskola meglátogatása alkalmával szerzett tapasz-
talatok osztályonkint. 

9. A tanító tevékenysége az iskolánkívüli népművelés terén. Ifjú-
sági Egyesület. Dalárda. Felnőttek oktatása. Szövetkezeti működés. 



Szabadművelés még nincs. Leányifjúsággal Németh Ilona 
tanítónő foglalkozik, férfi-ifjúsággal a plébános. Szövetkezeti 
működés „Hangya" keretében. 

10. A tanítók vagy az iskolafenntartó részére esetleg adott utasítások. 
Megjegyzés. Az ált. isk. 5. és 6. osztályában csak annyiban 
van szakosítás, hogy Varga Balázs Gábor és Németh Ilona 
osztották föl egymás közt a tárgyakat, a többiek nem taní-
tanak ezekben az osztályokban. Viszont az 1.-4. osztályok-
ban egyáltalán nincs szakosítás. Jó lenne a többi tanítót is 
bevonni az 5., 6. osztály tanításába. 

Dr. Faludi Marcellin 
esperes-tanfelügyelő 

11. sz. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

Mely felvétetett Véneken, 1948. év május hó 12-én, az egyházme-
gyei kerületi iskola felügyelő látogatása alkalmával. 

Jelen volt: Szép A. Jenő egyhm. ker. isk. felügyelő és Pados Jó-
zsef ig. kántor tanító. 

Az isk. felügyelő kéri Pados József ig. k. tanítót, hogy látoga-
tásakor tapasztalt észrevételeire tegye meg őszinte válaszát. Ha az el-
hangzott felvilágosítást, hozzászólást sérelmesnek tartja, a jegyző-
könyv aláírását nem tagadhatja meg, de jogosított észrevételeit írás-
ban benyújthatja. Felhívja a figyelmét, hogy az elhangzottak az isko-
la falain kivül további megbeszélés tárgyává nem tehető. Ha ez ellen 
vét, az az iskola nevelő hatását veszélyezteti, csorbítja. 

Megállapítja, hogy a tanítás délelőtt reggel 8-tól 1 óráig történik. 
Pados József ig. k. tanító az I. II. III. IV. V. és a VII. vegyes osztályt 
tanítja. Mariházi Benno OSB. tanár pedig szerdai napon hittant, föld-
rajzot és történelmet tanít. 

Az órarenden az egyes tantárgyak óra-száma a katholikus tanterv 
általános óratervének megfelel és megfelelő számban vétetett fel. 



Neveléstani szempontból az egyes tanítási tárgyak órái szakszerűen, 
megfelelő időközben váltakoznak. A csendes foglalkozások fel van-
nak tüntetve. Fontos, ha gondosan, gazdaságosan s pedagógiai szem-
pontból a megfelelő kapcsolatok érvényesülnek. A régi helyi tananyag-
beosztásba bevezette az új tanterv anyagát, amely felöleli azt az anya-
got, amelyet a tanterv előír, ezzel hivatott biztosítani a munka terv-
szerűségét. 

Nem engedélyezett tankönyvet, taneszközt nem használ, a tan-
könyv - változtatásra vonatkozó rendelkezéseket az iskola betartot-
ta. Az iskola - épület, valamint a szükséges mellékhelyiségek egész-
ségi, célszerűségi és erkölcsi, nem-különben tanulmányi szempont-
ból megfelelnek. Az iskola a szükséges padokkal rendelkezik, nincs 
szekrényük, ideiglenesen kölcsönszekrényt használnak, a padok erő-
teljes javításra szorulnak (festés, új talpak). Beszélgetéshez, termé-
szetrajzhoz, természettanhoz és vegytanhoz nincs szemléltető eszköz. 
Az iskola rendbentartása szempontjából az időközi és a napi tisztoga-
tás pontosan történik. Az iskola padlója egészségügyi szempontból 
poros volta miatt kifogásolható, olajozásra szorulna. A tanító termé-
szetben kapott lakásán és az egész iskolaépületen az elvárható gon-
dossággal való rendbentartás, a fenntartó részéről nem tapasztalható, 
a haszonélvező részéről igen. Az egész épület nagyon elhanyagolt 
állapotban van, omló falak, ledőlt vakolat, ajtók és az ablakok át-
festésre szorulnak. 

A tanítónak 1946-47. évről jóváhagyott órarendje van, bővítette a 
VII. osztály óraszámaival, kéznél van, ki van függesztve. A tanulók 
mindegyike mellőzhetetlenül szükséges írószerekkel, az iskola pedig 
taneszközökkel rendelkezik. A gyermekek egy - kettő tankönyvvel 
rendelkeznek. A tanító által írógéppel sokszorsított jegyzetekkel pó-
tolják a hiányt. A használt tankönyvek engedélyezettek. Ifjúsági 
könyvtár nincs. A beírátási díjat céljának megfelelően felhasználta. 
A felvételi, haladási, mulasztási, anyakönyvi naplókat a tanító rend-
ben vezeti, kitűnik belőle ügybuzgalma. A mulasztásokat bevezeti, 
igazolatlan mulasztó nincs. A haladási naplót a tanítás befejeztével 
pontosan bevezeti. Az elmúlt tanítási év befejeztével az anyakönyvet 
lezárta, az irattárban gondosan őrzi. Eddig tartott két szülői értekez-
letet, melyen 20-25 édesanya volt jelent. A tanító a szülői szeretet s a 
családias érzés melegével igyekszik osztályát növendékei második 
otthonává tenni. Az osztály szellemét családias szellem hatja át. A ta-
nulók egymással való érintkezése természetes. Az iskolai életet a kat. 



valláserkölcsi nevelés áthatotta, demokratikus szellemben működik. 
A tantárgyak keretében vágó készségek megszerzése megfelelő. A ta-
nító a tantervben kifejtett elvekkel és a tárgyak sajátos módszerével 
tisztában van, módszerének helyessége kitűnik az ismeretek mennyi-
ségénél. 

Az iskola létszáma; I. o. 3 f. 1. 1; II. o. 6 f. 2 1. ; III. o. 3 f. 2 1. IV. 
o. 2 f. 2 1. V. o. 2 f. 3 1. VII. o. 8 f. 6 1. 

Az iskola tanév folyamán, különös ok miatt nem volt bezárva. 
A gyermekek pontosan járnak iskolába, csupán egy VII. osztályos ta-
nuló mostohája akadályozza gyermekét iskolai kötelezettségének tel-
jesítésében. Két gyermek jár 2.5 km.-es távolságról. A tanító kellő 
gondot fordít a gyermekek testi egészségére és épségére, összes nö-
vendékét tanév kezdetétől évvégéig balesetre és halálesetre biztosí-
totta. Egy fogyatékos érzékszervű tanulójával, nyomatékosan fog-
lalkozik. A tanító magatartása nyugodt, határozott. Egyéniségével al-
kalmazkodó, leleményes. Világosan kérdez. A nevelői vonatkozást 
állandóan igyekezik érvényesíteni, számonkérésnél foglalkoztatja a 
tanulókat. A gyengébb felfogású tanulókkal rendszeresen foglal-
kozik. Az iskolafelügyelő utal arra, hogy a tanításban a tanító mindig 
az eleven szemléletből induljon ki. A szemléltetés igazi színhelye az 
igazi természet. A szemléltető eszközök gyűjtögetésébe a tanító a 
gyermekeket bevonja. A tanítási táblán rajzzal kíséri, színes krétával 
élénkíti. Rendben tartja a tanterem íróasztalát. A szekrény belseje 
kissé gondozatlan, csinosításra szorul. Az iskolafelügyelő felhívja a 
tanító figyelmét, hogy a leánytanulókat bevonhatja a szépítő munká-
ba. Rendben tartja az iskola udvarát és kertjét. 44 db fát ültettek gaz-
daságtani órákon. A gyermekek részt vesznek a vasár- és ünnepnapi 
szentmiséken. A tanító gondoskodik az otthon és az iskola szorosabb 
kapcsolatáról, családlátogatása révén. A tanulók tisztántartottak, gon-
dozottak. A tanterem meszelésre szorul. 1948. május 1-én a villanyt a 
tanterembe is bevezették. A meglévő térképek szeml. képek ízlése-
sen vannak elhelyezve. 

A gyermekek szívében tanítójuk iránt ragaszkodó szeretet honol, 
amit a készséges neveló - tanító munka és szeretet fakasztott. A taní-
tó kezdeményezése folytán, 1948. május 1-én a faluba bevezették a 
villanyt. Szakkönyvet és lapot olvas. Iskolai, tanítói könyvtár nincs. 
A tanítónak van 180 db. könyve. A faluban működik a rózsafüzér 
társulat, ifj. vöröskereszt csop. és a dolgozó leányok csoportja. Az ifj. 
vöröskereszt csop. foglalkozási ideje a tanítási időn kivül esik, ve-



zetőjük Pados József ig. k. tanító, valamint a szabad népművelődés 
vezetője és előadója. 

Egyes tantárgyak tanulási eredményének megfigyelése: 
V. o. 5; VII. o. 13/1 tanuló 
Mariházi Bennó OSB.tanár nem volt jelen hivatalos elfoglaltsága 

miatt. A hittan, földrajz, történelem órákat pontosan betartja. A gyer-
mekek tárgyi tudásából kitűnik, az előadó tanár nagy szakfelkészült-
sége, mély és alapos neveló - tanítása. 

OLVASÁS - ból 
V. o. ban hogyan éltek eleink, VII. o.-ban; dézsmaszedés című 

olvasmányt tárgyalták. A gyermekek helyes kiejtéssel, értelmesen ol-
vasnak. Olvasás közben, ha megakadnak, a tanító a hiba okát keresi, 
figyelembe veszi s annak megfelelően javítja. Nagyon helyesen, az 
alkalmas mozzanatnál szemléltet. Jól vezeti az ismeretlen szavak ma-
gyarázatát, beilleszti az új szót. A gyermekek összefüggő gondolatai-
kat elmondják, vonatkoztatja a rejlő gondolatokat, érzelmeket a ta-
nulók környezetére, életére. A gyermekek az olvasást megkedvelték, 
a tanító saját könyvtárából könyvet ad. Feltámadt lelkükben az olva-
sási készség. V. o.-ban Munkás anya és Szülőföldem dalos tája... a 
VII. o.-ban Szülőföldem... és Tenger sok baj című költeményeket 
szavalták. Szépen, értelmesen, hangsúlyozottan adták elő. 

MAGYARNYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL; 
V. o.-ban a tanító a mondatról, versről és a prózáról, VII. o-ban a 

stílusról és Arany János Toldijából kérdezett. A tanulók tájékozottak, 
feleleteikből kitűnik, hogy sokat foglalkoztak a tárgyalt anyaggal. A 
tanító fáradtságos, de alapos tanítási eredménye vissza-tükröződik. 

FOGALMAZÁS - ból 
II. o.-nak 8, III. o-nak 11, IV. o-nak 10, V. o-nak 11; VII. o-nak 7 

dolgozata van. A tanító a foglalmazás tételeit megfelelő váltakozással 
választotta, felhasználta az alkalmi élményeket és eseményeket. A 
fogalmazványok száma megfelelő. A javításuk kellő időben történik. 
Felhívja az isk. felügyelő a tanító figyelmét a gondos javításra, mert a 
gyermekek önálló, a tanító és a gyermekek közös, valamint tanító 
javítása után nem maradhat hiba a dolgozatokban. A fogalmaz-
ványokra írt megjegyzések alkalmasak a gyermekek további buz-
dítására. Vannak feladataik otthonra is, melyek rendszeresen készül-
nek. Jó, ha gyakran láttamozza a tanító, a kötelességteljesítésnél buz-



dításra szorul. Az iskolai dolgozatokat egyöntetűen az osztály szek-
rényében tartsuk, mert nagyon elpiszkolódnak az esetleges otthoni 
tartásuk miatt. 

SZÁMOLÁS ÉS MÉRÉS; 
V. o. középérték számítást, VII. o. kamat-számítást végez. V. O.-

nak 6; VII. o.-nak 8. dolgozata van. A tárgykör vonatkozásban van a 
gyermekek környezetével és a gyakorlati élettel. Gondolatmenetük, 
okoskodásuk, korukhoz mérten eléggé fejlett. Logikusan következ-
tetnek. 

V. o. TERMÉSZETRAJZ. 
A lakóház és tájékának állatait és növényeit, azok életfeltételeit 

jól ismerik. A gyermekek szemléleteikről, megfigyeléseikről gazda-
gon számoltak be. 

GAZDASÁGI GYAKORLATOK. 
V. o,-ban a selyemhernyó-tenyésztésről, VII. o-ban a lótenyész-

tésről beszélgettek kérdések alapján. Látszik, hogy a gyakorlati élet 
számára megértették az értékesebb, rejtettebb jelenségeket. Kitűnik, 
hogy az anyagot a tanító a nemzet életével kapcsolatba hozta. 

VII. o. TERMÉSZETTAN 
A villamosság tulajdonságairól élénk és határozott felelteikből 

kitűnik, hogy a tanító a lényegre irányítja a gyermekeket. Teret kap-
nak az okoskodásra, következtetésre, kezdeményezésre. A megál-
lapított törvényszerűségeket alkalmazza a tanító a gyakorlati életre. 
A tanulók tanítójuk segítségével és önmaguk is előállítanak kísérleti 
eszközöket. 

VII. o. AZ EMBER ÉLETE ÉS EGÉSZSÉGE 
Az emberi test és működéséről számoltak be. A levont eredmé-

nyeket vonatkoztatja a gyermek, a család és a község életmódjára. 

HÁZTARTÁSI GYAKORLATOK 
V. o.-ban az egyszerű gyors ételekről, VII. o.-ban a lakáskarban-

tartásáról nyújtanak pontos tájékozottságot szép feleleteikkel. Mivel 
férfi tanerő van, az isk. felügyelő érdeklődik a női kézimunka taní-
tása felől, hogy a leányok, a jövendő élethivatásukhoz a szükséges 
alapismereteket megszerezzék és meglapozzák, hogyan végzik el a 



tantervi anyagot? Nem elégséges az otthoni tanulásuk maguk szor-
galmából, ajánlatos volna, egy kézimunkához értő, esetleg varrónő 
alkalmi bevonása, hogy a könnyű és célszerű technikai fogásokat a 
varrásnál elsajátítsák. 

I.-VII. o. RAJZ 
Sok élmény, ösztönös rajzot készítettek. A rajzokat színezik a ta-

nulók. Vigyázzunk a halvány színezésre, ne engedjünk durva és vas-
tag vonalakkal rajzoltatni. Az isk. felügyelő megjegyzi, hogy ügyel-
jünk a szemlélő és ítélő-képesség, a forma, szín, valamint a csín és 
rendszeretet iránti érzés fejlesztésére. Régebbi rajz-tanmenetből ne 
rajzoltassunk, nem korszerű. A rajzokat is tartsuk egy közös helyen, 
mert évvégéig a füzetek igen elrongyolódnak, elpiszkolódnak az 
állandó hordozástól. 

I. -IV. o. KÉZIMUNKA 
Végeztek kézügyességet, szemmértéket, forma és színérzéket 

fejlesztő papírmunkát; a leányok a kivarrás alapismereteit részeben 
elsajátították. A legszebb munkákat jó ha eltesszük mintának, vagy 
kifüggesztjük, az igyekezet felébresztésére és serkentően hat. 

I. - VII. o. ÉNEK 
Elénekelték; Van egy kedves kicsi falu című dalt... Ébredj C 

kánon... Énekelnek Szó-Mi c. könyvből is. A dalok megfelelnek a 
gyermekek hangterjedelmének és kedély nemesítő is. A legújabb 
eljárás szerint, kézjelek s egyéb szemlélet alapján még nem énekel-
nek. 

I. VII. o. TESTNEVELÉS 
Jó időben az udvaron tartják a tornaórákat, amely alkalmas e 

célra. Az iskolának tornafelszerelése nincs. Rossz időben a tanterem-
ben tornásznak. A szellőztetésről a tanító gondoskodik. A gyerme-
kek fellépése, magatartása fegyelmezett. Rendesen, szabályosan 
végzik a rendgyakorlatokat. A tanító helyesen szemléltet és vezé-
nyel. Megkívánja a gyakorlatok, mozdulatok pontos végrehajtását. 

V. o. - VII. o. SZABADBESZÉLGETÉS 
A tanulók a 3 éves terv célkitűzéseiről és eddig elért eredmé-

nyeiről: a burgonyabogár veszedelméről szépen számoltak be. A ta-
nító a gyermekek beszédét állandóan javítja. 



I. o. - 4. OLVASÁS 
A kisgyermekek a Nagyapó várásról olvastak. Mind a négy meg-

tanult olvasni és írni. A hangokat könnyedén kapcsolják szavakká. 
Végeztet a tanító szóbontó gyakorlatot, ami az olvasási készséget és 
az írást is elősegíti. Az olvasás technikájának elsajátításával párhuza-
mosan haladt az értelmes olvasás elsajátítása. Szépen, jól olvasnak. 
Hangsúlyozva, értelmesen szavalták a Pünkösd, De magasan száll... 
Három színű zászló című verseket. Meglátszik a tanító munkája, a 
vallásos érzést neveli. 

I. o. ÍRÁS 
Az írás tanítása párhuzamosan haladt az olvasás elsajátításával. 

Elvégezték az írási előgyakorlatokat, melyek a betűk szabályos 
alakításához szükségesek. Irásközben helyesen alakítják s kapcsolják 
egymáshoz a betűket. Tintával írnak, a tanító ügyel a helyes test és 
tolltartásra, a hibákat javítja. 

OLVASÁS 
II. o. 7/1; III. o. 5; IV. o. 3/1. 
II. osztályosok a Plébános Úrról; szavalták Anyám tyúkját, 
III. osztályosok a Csodálatos tarisznyáról, szavalták A szél és a nap, 
a IV. osztályosok Széchenyi István grófról olvastak, Füstbe ment 

terv című költeményt szavalták. Jól, természetes hangon olvasnak, 
egy-kettő akadozik. A tanító a hibákat azonnal javítja. Helyes eljárást 
követ az olvasás gyakorlása közben. Az elolvasott részeket összefüg-
gően elmondják a tanulók. A költemények érzelemi vonatkozását a 
tanító kiaknázza és átviszi a gyermekek lekében rejlő hangulatot és 
érzelmet. 

BESZÉLGETÉS; 
Beszélgetnek I. o.-ban a Nagyapóról, a gyermekek egészségéről, 

II. o.-ban az emberek foglalkozásáról, házépítéssel kapcsolatban; III. 
o-ban a lakóhelyen és határban termesztett és vadon élő növények-
ről, IV. o.-ban a gyermek és népbetegségekről, a víz körforgásáról. 
A beszámolt anyagot a tanító vonatkoztatja a gyermekek környezeté-
re, életére, érzelmi köréhez alkalmazta. Előző szemléletekre, tapasz-
talatokra támaszkodott. A gyermekek frissen, élénk feleletekkel hoz-
ták felszínre a lényeget. Egységbe hozta a tanító a részleteket. Kellő-
en szolgálja az értelem fejlesztésen kívül az érzelmi és akarati 
nevelést is. 



NYELVISMERETEK; 
II. o.-ban a nagybetű és pont szerepéről, magán és mássalhang-

zókról III. o.-ban értesítő, a kérdő és kívánó mondatokról, az ige 
idejéről és a főnévről, IV. o.-ban a tő és bővített mondatról, a tanul-
tak alapján, adtak a tanulók áttekintő képet. A példamondatok tartal-
mi megbeszélése közben rávezeti a tanító a gyermekeket a szemlél-
tetendő nyelvtényeknek a beszédben való szerepére, kifjező erejére. 
II. o. tanulók leleményesek, a III. és a IV. osztályban kevés a vál-
lalkozó készség. A II. o.-nak 8; a III. 5. a IV. o. 8 helyesírási iskolai 
dolgozata van. A tanító másolással, tollba-mondással, emlékezetből 
való Íratással gyakoroltatja a kellően szemléltetett helyesírási ese-
teket. A gyermekek helyesírási készsége mivel gyenge, használjuk 
fel mindig az írásban talált helyesírási hibák megbeszélését, a he-
lyesírási készség fejlesztésére. 

SZÁMOLÁS ÉS MÉRÉS 
I. o. a 20-as, a II. o. 100-as, a III. o. 1000-es, a IV. o. 100.000 körben 

számol. Végeztet a tanító minden órán gyakorlati fejszámolást. A gyer-
mekek megismerték a mértékegységeket és azok részeit. A mérés 
becslés tanítása párhuzamosan halad a számolás tanításával. A mér-
tani idomok és testek szemléltetéséhez a gyermek környezetéből, a 
valóságból indul ki. A négy alapmüveietet fejben és írásban elvég-
zik. Gondolatmentük, okoskodásuk jó, számtani készségüket még 
fejleszteni kell, hogy könnyedén kapcsolódjanak be a megoldható 
problémába. 

Az iskola felügyelő tapasztalta a tanító jó nevelő tevékenységét, 
ami az erkölcsi, érzelmi, jellembeli és az akarati nevelésben megnyil-
vánul, ezt a tanító egyénisége és vallásos lelkivilága is alátámasztja. 
A további munkájára az Isten bőséges áldását kérte. 

Hitelesítem: 

ig. kántor tanító sk. egyhm. ker. isk. felügyelő sk. 
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A szerző doktori disszertációjában 
a Pannonhalmi Területi Apátság 

népiskolai és általános iskolai tanügyigazgatását 
követi nyomon 1919-től az államosításig. 

Jelen füzettel köszöntjük 
az ezer esztendős magyar iskolát. 
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