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Az 1938. évi XIV. törvénycikk 1.§-a taglalja, hogy a népiskolai tanítók (tanítónők) képzésére 
a líceummal kapcsolatban fenntartott tanítói akadémia szolgál. Tanítóképző-akadémiát csak 
líceummal, internátussal és gyakorló népiskolával együtt lehet fenntartani. A tanító-képzés 
akadémiai tervei Hóman Bálint kultuszminiszter nevéhez fűződtek. A gyakorlati középiskolákról 
szóló 1938. évi XIII. tc. és a népiskolai tanítóképzésről rendelkező 1938. évi XIV. tc. alapján 
a tanítóképző intézetek 4 évfolyamos líceummá és két évfolyamú  tanítóképző-akadémiává 
alakultak. ( Kovátsné Németh 2008, 80.o.) Az akadémiai tanítóképzés terve már 1910-ben 
megfogalmazódott, amikor Rózsa Ignácz a Budapesti Tanító Egyesület a tanítóképzés reformja 
ügyében megindított előadássorozatában így fogalmaz:“ A mai tanítóképzők tanítói 
középiskolákká alakítandók át, amelynek elvégzése után két évig a tanítói főiskolába vagy 
akadémiába járjon a tanítójelölt.“ (Hefty 1941, 191.o.) A Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium 1939. 
március 11-én hivatalos leiratban értesíti Léva városát, hogy a volt tanítóképző intézet 1939. szeptemberében 
tanítói akadémiával egybekapcsolt líceumot szándékozik létrehozni. (Popély, 1993.) 

 

Az újjáindult lévai magyar tanítóképzés 

A líceumot Léván a felújítási munkák után a régi-új épületben 1939. szeptember 25-én 
megnyitották. Vele egy időben megnyílt a tanulóotthon is. 1939. márciusában számos napilapban 
megjelent egy közlemény, hogy a tanítóképző fennállásának 70. évfordulója alkalmából találkozót 
tartanak, amelyre szeretettel várnak minden volt tanárt és növendéket. A találkozóra július 26-án 
és 27-én került sor. A legidősebb öregdiák az 1884-ben még 3 évfolyamot végzett Deák Adolf 
volt. A népes társaságot a lévai vasútállomáson díszmagyarba és cserkészruhába öltözött fiatalok 
a város lakossága és Schubert Tódor kormányfőtanácsos üdvözölte. Emléktáblákat helyeztek el 
a régi tanítóképzőn, a lévai váron és gimnáziumon. Dr. Kersék János volt képzős diák „ A lévai 
várrom“ c. versét, Galgóczy Imre „Ballag már a véndiák“c. versét pedig Kocsák György ifjú 
szavalta. 27-én az új tanítóképző tábláját Nyitray József adta át Kleiszner Pál tanárnak. 
Valamennyi emléktáblát Spöttle Henrik volt lévai képzős, szobrászművész tervezte és készítette.  
(Faragó –Tóth, 1939.) 

 Erre az alkalomra írta Havas István „Találkozón“ c. versét: 

 „Fonj , kedves óra, 
fonj tar fejekre koszorút, 
találkozóra 
jöttek el az öreg fiúk! 

Bámulnak is megint a házak, 
utcák tornyok sétaterek: 
hát újra itt sétafikálnak  
a jóképű filiszterek“.  (részlet)   
  (Faragó –Tóth 1939, 14.o.) 



1939. áprilisában Felvidék visszacsatolásának megünneplésére pár órára megállt a Szent 
Jobbot szállító Aranyvonat, a lakosság leróhatta kegyeit a szent relikvia előt (Švoliková, 2010.) Az 
intézet tiszteletbeli igazgatója Kriek Jenő - az Országos Statisztikai Hivatal felhívására, miszerint 
a felszabadított területek lakosai, akik anyagi károkat szenvedtek a csehszlovák megszállás alatt és 
a kivonuláskor, kárigényüket a községi elöljáróságokon jelenthetik be- levelet intéz a Tekintetes 
Városi Elöljárósághoz 1938. november 21-én, amelyben közli, hogy a csehszlovák 
tanítóképzőben nagy mennyiségű saját készítésű tanszere maradt benn, amit az intézet két 
évtizeden keresztül használt. Amennyiben a rovargyűjtemények, domborművek fennmaradtak , 
azok eredeti rendeltetésük szerint a magyar tanítóképző taneszköztárát gazdagítására átengedi. 
(Kriek, 1938.) (14. sz. melléklet)  

Az 1939/40-es tanévben 2 osztályban 57 növendékkel folyt az oktatás. Minisztériumi rendelet 
szerint férfinövendékek oktatása folyik. Egy osztályt Komáromból helyeztek Lévára. Mivel több 
helyiség üresen állt, bérbe adták azokat a népiskola és a gimnázium osztályainak. Az igazgató 
1939. szeptember 1-jétől Khín Antal. Előtte a felújítás alatt Kleiszner Pál professzor felügyelte 
az iskolát. A visszacsatolás után a csehszlovák tanítóképzőből egyedül Hromada János lépett át 
a magyar tanítóképzőbe. Az 1940-41-es tanévben a líceum első két osztálya mellett megnyílt a III. 
osztály is, majd a következő tanévben a IV. líceumi osztály helyett a tanítóképző akadémia IV. 
évfolyamát, majd 1942-43-ban az V. évfolyamát nyitották meg. Tehát 1943-ban a líceum I.-III.  és 
az akadémia  

 IV.-V. évfolyamai működtek. (Dr.Tóth, 1943.)  
 
Khín Antal vezetése alatt a tanári kar: 

név Szolgálati ideje név Szolgálati ideje 

Khín Antal igazgató 1939-1940 Csergő Endre 1939-1940 

Klacsko Jenő 1939-1944 Kleiszner Pál 1939-1944 

Poór Sándor 1939-1944 Rimanóczy Géza 1939-1942 

 

Az újjáindult gyakorlóiskola 

A gyakorlóiskolát újból csak az 1941/42-es tanévben nyitották meg. Az oktatás az 1.és 2. 
osztályban folyt, majd a következő tanévben kibővítették 8 osztályosra és két tagozatra osztották: 
1-5.  és  6-8. A gyakorlóiskola kibővítésével új tanárok érkeznek: Durnyi György a horgosi és 
Lázár Lajos a veszprémgörzsönyi ref. népiskolából. Mivel sok volt a szegénysorsú tanuló, az 
iskola, valamint a gazdagabb mecénások is segíteni próbáltak a sanyarú gyereksorsokon. Szendrői 
Götze Bertalanné használt ruhákkal támogatta, ill. az évzáró ünnepség után valamennyi tanulót 
gazdagon megvendégelte. ( Dr.Tóth, 1943.) 

Oktatás a háború alatt 

A tanári kar a pedagógiai gyűléseken továbbra is a tanítás modernizációját tűzte ki célul. 
Taglalták a film bevezetését a tanítási menetbe, rendszeresen látogatták egymás óráit, majd ezeket 
megvitatták. Az esetleges szlovák anyanyelvű diákok vizsgáztatásánál figyelembe vették a nyelvi nehézségeket. ( 



Hudžovič, 1971.) A kor szelleméhez híven –vagyis, hogy a tanítók a kultúrális élet mozgatórúgói-
valamennyi pedagógus aktívan részt vállalt a város és a környék életében. Dr. Tóth Antal 
igazgató példának okáért a komáromi tankerület tanulmányi felügyelője, a törvényhatósági 
leventebizottság tagja, a Lévai Torna Egylet és a Lévai Kaszinó választmányi tagja volt. Novotny 
József tanár az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet megfigyelője volt. A tanári kar 
valamennyi tagja több tisztséget töltött be ki-ki érdeklődési körének megfelelően. A II. 
világháború alatt az iskola tanítóhiányban szenvedett, ezért az intézet lehetővé  tette 
a növendékeinek, hogy már az 5. évfolyam első félévének befejezése után - január 27-től - 
valamennyien tanítani mehessenek,  így a képesítői vizsgákat szeptemberben tették le.  Az 
intézetben az igazgatói tisztség mellett ún. főigazgatói tisztet is betöltöttek. A tanítóképző addigi 
főigazgatói: vitéz dr. Bessenyei Lajos (1938-39), Csaplovics József (1939-1943). Igazgatók: 
Kleiszner Pál (1938-39), Khín Antal (1939-40), Dr. Tóth Antal (1940-1945)   (Dr. Tóth, 1942.) 
A Magyar Királyi Állami Líceum és Akadémia a budapesti Magyar Királyi Minisztérium 
fennhatósága alá tartozik, de a komáromi tanfelügyelőség felügyeli. A nevelés a hazafiságra 
nevelés mellett a vallási nevelésre is nagy súlyt fektet. Fontosnak tartották az oktatás 
korszerűsítését, a 40-es évek elején számos tanulmányi kirándulást, illetve filmvetítést szerveztek. 
A háború miatt rövidített 1943/44-es tanévben ( az oktatás 1943. november 3-tól 1944.március 
31-ig tart) a tanítás alatt 95 botanikai, mezőgazdasági, fiziakai és kémiai témájú filmet vetítenek le. 
(Dr. Tóth, 1944.) Korszerűsíteni próbálják az iskolát és a tanulóotthont is. Filmoktatásra 
vetítőgépet vesznek, az otthonba 40 darab vaságyat, 15 szekrényt, 110 hajlított széket, 10 
matracot kapnak a vallás– és közoktatásügyi minisztérium jóvoltából. A bentlakás díja évi 700 
pengő. A felügyelők: Ritli Béla, Jakab Ferencz, Medgyes Jenő. A gazdasszony Nyerges Ilona 
mellett két havibéres szolga, Minár Gyula és Sipos Lajos dolgozik. 49 kintlakó tanuló közül 48 
a szüleinél lakik.Vidékről 37-en vonaton, ketten kerékpáron járnak be a tanításra. (Dr.Tóth, 1943.) 
1943. szeptemberében lezajlottak az írásbeli és szóbeli képesítői vizsgák. Az írásbeli 
pedagógiából,magyar nyelvből, mennyiségtanból, szlovák nyelvből zajlott, a szóbeli vizsgák 
tantárgyai hittan, neveléstan, tanítástan és módszertan, neveléstörténelem és iskolaszervezéstan, 
magyar nyelv és irodalom, történelem, alkotmánytan, földrajz, mennyiségtan.  

Az intézetnek nem voltak alapítványai, a tehetséges diákoknak ösztöndíjak álltak 
a rendelkezésükre, mint pl. Horthy Miklós ösztöndíja, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
tanulmányi segélye. Gyarapodott az intézet hangszerállománya, harmóniumot, gordonkát, csellót 
vásároltak. A gazdasági gyakorlatot az iskola kertgazdaságában végezték. Amit lehetett 
értékesítettek, így az iskolai kert tiszta jövedelme 5038 pengő volt. Az oktatott tantárgyak mellett ( 
hit-és erkölcstan, neveléstörténelem, iskolaszervezés tan, nevelési- és tanítói gyakorlat, magyar 
nyelv és irodalom, szlovák nyelv- nem kötelező, alkotmánytan, földrajz, mennyiségtan,  
egészségtan, gazdasági ismeretek, rajz, zene, ének, egyházi ének és zene - nem kötelező, 
testgyakorlat) magaviseletből és szorgalomból is kaptak jegyet. November 10-én Léva 
visszacsatolásának napján istentiszteleten vett részt az intézmény valamennyi növendéke, utána 
iskolai ünnepély következett. November 11-13-án Pödör Béla tanügyi tanácsos, ált. tanulmányi 
felügyelő tett látogatást. Horthy Miklós kormányzó nevenapján, december 6-án iskolai szünetet 
rendeltek el. A háború dúl, a tanárok talán ezért próbálják megőrizni a diákok jókedélyét azzal, 
hogy számos kulturális eseményen vesznek részt: A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Irodalmi 
Estjén, „Őrmester úr , jelentem alássan“ c. színdarabon, Kerecsendi Kiss Márton író előadásán, 



a Népi Írók Irodalmi Estjén. A Petőfi Sándor Önképzőkör több pályázatot ír ki, amelyeken 
a győzelem pénzjutalommal jár. A  májusban rendezett „ Az Intézet legjobb szavalója“ c. versenyt 
Serfőző István II. éves nyeri, jutalma 10 pengő. Megalakul a Szent Imre Mária-kongregáció, 
a missziós munka lelkesen folyt, a prefektus Köteles László IV. éves. A Diákkaptár vezetője 
Klacskó Jenő tanár.A gyűjtő-vállalkozói és ügynöki munka lázasan folyt. A tanulók 
szabadnapjaikat gyári-, mezőgazdasági, építkezési-, irodai munkákkal töltötték. 138 pár galambjuk, 
85 nyúl, 33 család méhük volt. A legügyesebb eladó 100 pengő tiszta haszonnal emelte 
bankbetétjét.  

A Toldi Miklós Sportkör csapata Kassán a kerületi versenyen 2. lett, a budapesti országos 
KISOK tornaversenyen 4. helyezést ért el. A tantestület összetétele: Dr. Tóth Antal-igazgató, 
Durnyi György, Dr. Edelényi Béla, Hromada János, Klacskó Jenő, Kleiszner Pál, Lázár Lajos, 
Lovas László,  Novotny József, Poór Sándor, Szemes Gábor, Szentiványi Gyula, Tóth István, 
Varju Sándor, Wellné Vayda Mária-gyakorló isk. óraadó, Dr. Serfőző Géza Kálmánné –irodába 
beosztott tanítónő. A tanulók kötelező leventeoktatásban vettek részt, sok kötelező felszerelési 
tárgy azonban hiányzott - 1 kispuska, 15 gyakorló gránát, 5 irányzógép, 5 diopteres készülék, 3 
haditorna ugrórúd, 8 pár ökölvívókesztyű. ( Dr. Tóth, 1943.) Az 1944/45-ös tanévben a front 
közelsége miatt a tanítást idő előtt megszűnt. A magyar tanítóképzés utolsó korszakának tanári 
kara: 

Dr.Tóth Antal ig. 1940-1945 Fódi Sándor 1940-1941 

Ádám Sándor 1941-1942 Geleta László 1940-1941 

Alaksza Ambrus 1940-1942 Hromada János 1942-1944 

Benedek István 1941-1942 Jakab Ferenc 1942-1943 

Boros Rezső 1941-1942 Ritli Béla 1942-1943 

Dr. Kiss István 1940-1942 Szemes Gábor 1943-1944 

Klacsko Jenő 1939-1944 Szentiványi Gyula 1940-1944 

Kleiszner Pál 1939-1944 Szomolányi József 1941-1942 

Lovas László 1941-1944 Tóth István  1941-1944 

Medgyes Jenő 1942-1943 Vágó Balázs 1940-1941 

Novotny József 1942-1944 Varjú Sándor 1941-1944 

Poór Sándor 1939-1944 Huszár Béla 1941-1942 

Rimanóczy Géza 1939-1942 Durnyi György 1942-1944 

Dr. Edelényi Béla 1942-1944 Lázár Lajos 1942-1944 

 

Az újraindult magyar tanítóképzést nagy örömmel fogadták a környékbeliek. Az oktatás 
sajnos nem volt zavartalan, hiszen a háború éreztette a hatását. A tanárok a nemzeti öntudat 
erősítésén fáradoztak. A tanárok és diákok jelentős része bevonult a háborúba. A viszontagságok 



ellenére a tanárok, koruk kiváló pedagógusai, mindent megtettek, hogy értelmes, céltudatos, 
öntudatos, művelt ifjúságot neveljenek. 

 
A tanulók nemzetiségi összetétele: 

Iskolai év       magyar tót                           összesen 

1939/40 45 12 57 

1940/41 78 4 82 

1941/42 119 6 127 

1942/43 127 7 134 

1943/44 153 11 164 

  

A II. világháború után az ismét csehszlovákká vált tanítóképző intézetből Klacsko Jenő  (aki a 
 budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemi Bölcsészhallgatók Segítő Egyletének tiszteletbeli 
elnöke, a Lévai Torna Egylet alelnöke, a labdarúgó szakosztály tagja, a Vöröskereszt választmányi 
tagja, a kisebbségi tanítói továbbképző-tanfolyam előadója volt) kivételével valamennyi tanár 
távozott az intézetből. (Dr. Tóth, 1944.) 

 

Az 1939-44 közötti időszak jeles tanára és diákja 

 

 Dr. Kiss István ,   (Pusztaföldvár, 1910. november 23. – Szeged, 1990. április 18.) 
1933-ban szerzett tanári oklevelet a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán biológia – vegytan-

földrajz – kézimunka szakon, majd 1936-ban tanító intézeti  tanári oklevelet a Ferencz József 
Tudományegyetemen. 1939-ben szerezte egyetemi doktori  címét. A lévai tanítóképző tanára 
1940-42-ig. 1959-től a biológia tudományok kandidátusa. 1950-től főiskolai tanár és 
tanszékvezető a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1977-ig. Tagja a Magyar Biológiai Társaságnak, 
a Magyar Meteorológiai Társaságnak, alapító tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak, TIT-nek. 
Tudományos tisztségei: MTA Hidrológiai Főbizottság (tag), MTA Mikrobiális Genetikai 
Bizottság (tag), Természetvédelmi Hivatal (tudományos felügyelő, 1952-1972), Kiskunsági 
Nemzeti Park (szaktanácsadó, 1972-1990) Kitüntetései: MTA Jutalom (1951), Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója (1962), Munka Érdemrend Ezüst Fokozata (1973), Tankönyv Nívódíj (1983)                        
Kutatási területei: Hazai szikesek algológiai, hidrológiai vizsgálata, vízfeltörések tisztázása, algák 
tömegprodukciójának meteorobiológiai kutatása. Kiscsoportos oktatás, mezőgazdasági gyakorlati 
képzés, természetvédelem. Főiskolai tanárként 1977-ben nyugdíjba vonul. Fő művek, könyvek, 
tanulmányok: Békés vármegye szikes vizeinek mikrovegetációja I - Orosháza és környéke Folis 
cryptogamica (1938), Die meteorobiologische Analyse der periodischen Massenproduktion 
einiger vegetablischen Mikroorganismen (1952), Ősgyepmaradvány az orosházi Nagytatársáncon 
(1968), Magyarország szikes tavainak áttekintése szikes tájcsoportok szerint (1976), A 
vízfeltörések formái és szerepűk a szikes tetületek kialakulásában (1990) (Dr. Békési, 1998.) 



 

Dr. Voksán József   ( Déménd, 1926. március 25. – Budapest, 2004. 
június 23.) 

Szegény kisparaszti családból származott.A tanítóképzőt Léván kezdte, 
de a II.világháború után a családját kitelepítették, így Sopronban fejezte be. 
1947-ben kezdett tanítani Puszta-szabolcson. 1949-ben a Fejér-megyei 
Tankerületi Főigazgatóságra került, ahol az ifjúsági mozgalom szervezését 
irányította. 1951-től a Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa. Munkája 
mellett folytatta tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, ahol 
doktoricímet szerzett . 1967-től a Pedagógusok Szakszervezetének 

országos titkáraként tevékenykedett, 1973-tól 1988-ig a szervezet főtitkára. Emberközelségben élt 
és dolgozott. Igényes és emberséges vezetőként irányított. Hazai és külföldi sajtókban jelentek 
meg publikációi. Tagja volt a Pedagógusok Nemzetközi Szövetsége elnökségének. A Pedagógusok 
Lapjának szerkesztőbizottsági elnöke volt. Fontosabb írásai: Általános iskolákban végzett 
eredményfelmérés tapasztalatainak összegzése (1965), Szakszervezet és oktatáspolitika(1967), La 
capacitación profesional de los maestros en Hungira (1968), Az iskolarendszerű felnőttoktatás 
problémái(1969), Demokratizmus az iskolában (1972),  A pedagógusok munkaidejéről (1974), 
A katedra fiataljaiért (1982), Párbeszéd pedagógusok között (1984) (Pedagógusok Lapja). 
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