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„Qui cupit, capit omnia.”   
„Aki törekszik, mindent elér.”                        

Apáczai 
 

Ha csak néhány gondolat erejéig is, de 

érdemes röviden belepillantani a Finta család 

történetének a címben jelzett József előtti 

időszakába. Ragyogó példát láthatunk ugyanis 

arra, miképpen valósulhat meg a mindennapok 

során Apáczainak a fenti idézetben megfogal-

mazott gondolata. Azt követhetjük nyomon, 

hogy a 19. század második felétől egy 

eredendően vidéki földműves család hogyan 

indul meg a polgárosodás útján, milyen 

erőfeszítések árán lesz a következő generáció 

egyik tagja már mesterember, hogy aztán a 

társadalmi felemelkedés eredményeként a 

harmadik generáció tagjai közül a XX. század első harmadára már képzett, művelt, a nemzet 

és a jövő minőségét is meghatározó értelmiségiek kerüljenek ki. Természetesen ezt a 

folyamatot nem egy filozófiai és/vagy társadalompolitikai megalapozottsággal rendelkező, 

évszázadokra előre tekinteni tudó logosz programozta a családba. Még csak nem is a mai 

korra sokszor jellemző kapzsi és eszközökben nem válogató, mindenáron való feljebbjutási 

vágy eredményezte, hanem az egyszerű, szorgalmas, tisztességes és becsületes úton egyre 

többre törekvő igyekezet, mely mintaként öröklődött át az egymást követő generációkra. Ez 

az, amire Apáczai gondolt, s ez az, ami jó példaként ragyoghat a ma embere előtt is. 

De kezdjük csak sorjában! A nagyszülők (Finta József és Szabó Erzsébet) a Sopron 

megyei Kóny községben gazdálkodtak a szabadságharcot követő Bach-korszak könnyűnek 

nem mondható időszakában. Elhatározták, hogy a nyílt eszű kis fiúgyermeküket (Sándort) 

nem hagyják az ekeszarvánál sinylődni, szakmát adnak a kezébe. Ehhez azonban hiányzott az 

anyagi fedezet, s mivel támogató sem akadt,  az 1859-ben született Sándor az elemi iskola 

befejezését követően „szerencsét próbálni” indult a sokkal nagyobb lehetőségeket (igaz, hogy 
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egyben veszélyeket is) ígérő Győrbe. A szülők azonban bíztak eddigi nevelésükben, s a 

gyermek szorgalmában, kitartásában. 1 

Sándor eleinte kisebb alkalmi munkákat végzett, majd egyre többet forgolódott a vásárok 

környékén, a mesteremberek közelében, s ott igyekezett magát hasznossá tenni. Hamarosan 

fel is figyelt az ügyes fiúra egy jó nevű győri csizmadiamester, aki egyre több elintézni 

valóval bízta meg, majd látva annak becsületességét és megbízhatóságát is, magához vette a 

Bástya utca 47. szám alatti műhelyébe kisinasnak. A szorgalmas kis mindenesből mestere 

keze alatt évek múltával megbecsült csizmadia lett, aki elsajátítva a mesterség minden csínját-

bínját önálló műhelyre gyűjtötte pénzecskéjét. s önálló család alapítására is törekedett. 1888. 

év májusában a győri Székesegyházban Mohl Antal (későbbi püspök) előtt fogadott örök 

hűséget  Mészáros Erzsébetnek (M. Pál és Lukács Zsuzsanna, Győr, Király utca 12.sz alatti 

lakosok lányának), aki egy földbirtokosnál szobalányként szolgált az előkelő család 

legnagyobb megelégedésére.   Esküvőjüket a Győr belvárosi temető és az állatvásártér 

tőszomszédságában, az úgynevezett Czuppon-féle vendéglőben tartották, aminek fontos 

üzenete van. Ugyanis ez a vendéglő volt a győri magyar mesteremberek törzshelye, vagyis e 

helyszín azt jelezte: Finta Sándort befogadta, sőt elismerte már a győri iparos réteg! 

Következett a saját műhely nyitása: először az Újkapu utca 7-ben, majd a szomszéd 

utcában, a Bástya utca 51-ben.  Ezek az üzletnyitási lehetőségek nagyon is kézenfekvőek 

voltak, hiszen e térségben mindenki ismerte a szorgalmas és megbízható mestert, s viszonylag 

olcsón is jutott a műhelybérlethez. Egy etikai problémája azonban volt az ifjú 

mesterembernek, nevezetesen: e műhelyek túl közel voltak kenyéradó gazdája, eddigi 

pártolója műhelyéhez, így csak annak klientúrája csökkentésével tudott volna igazán sikereket 

elérni. Ez viszont nem volt elfogadható a „tisztes iparos”, Finta Sándor számára, ezért 

áthelyezte műhelyét Újváros Fő utcájába (amelyet akkor már, a Kossuth évforduló óta 

Kossuth utcának neveztek) a 34. sz. alá, az akkor prosperáló, jellegzetesen polgári 

környezetbe (a Puntigám-sarok és a Kispiac közvetlen szomszédságában, a Bálint M. utca 

sarkán, a Rác-templom árnyékában). 

A műhely- és lakáscímek jelölik egyben az egymás után születő három fiúgyermek 

születésének helyszínét is: 1889-ben született Sándor (Újkapu u. 7.), 1891-ben József (Bástya 

u.51.)2, majd 1894-ben Jenő (Kossuth u.34.).3 A boldog családi élet mellett nem csüggedő 

szorgalommal, „iparkodással” dolgoztak. Az édesapa által készített jó minőségű portékát a 

vásárok alkalmával felállított sátorban értékesítették, ahová az eladásra szánt csizmák 

kiszállítása után a fiatalasszony a kis szekerén a gyermekeket kivitte a vásárra. Ekkor ment 

                                                 
1 Varga József: Finta Sándor életútja. In.: Bedécs Gyula (szerk.): Az I. világháború   
   emlékeztetői Pozsony vármegyétől a Muravidékig, Győr (2011: 94-99) 
 
2 Egyházmegyei Levéltár – Győr. A Győri Püspökség Levéltára, Kereszteltek anyakönyve Belváros 
3 Egyházmegyei Levéltár – Győr. A Győri Püspökség Levéltára, Kereszteltek anyakönyve Újváros 1893 - 1902 
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még csak igazán az üzlet: az alacsony termetű, fürge és mosolygós fiatalasszony a kis 

gyermekekkel együtt ügyes strófákat mondva-énekelve kiváló reklámot folytatott. S azon túl, 

hogy együtt volt a család, hogy a gyermekeknek is része volt a munkamegosztásban, az üzlet 

is fellendült. 

Életüket azonban kegyetlenül megtépázta a sors. Az éjt nappallá tévő életerős édesapa 

egészsége egyik napról a másikra megrendült:  az árvíz idején egyik barátjának segített 

menteni vízben álló házából a még menthető értékeket, de ekkor meghűlt, tüdeje 

megbetegedett, s mindhiába volt az orvosi kezelés is, 1897-ben a fiatal özvegy és a három kis 

árva zokogva álltak az újvárosi temetőben megásott friss sírgödör mellett, sírva hallgatták 

Molnár János káplán vigasztaló szavait. Úgy tűnt: az édesapával együtt sírba szállt minden 

reményük, de az édesanya lába alól nem csúszott, nem csúszhatott ki a talaj! Úgy érezte, hogy 

szeretett párjával együtt szőtt álmaikat most már magának kell megvalósítania! Egy darabig 

fenntartotta a műhelyt, segédekkel dolgoztatott, de csakhamar rá kellett döbbennie, hogy a 

gyáriparral és az emberi gonoszsággal nem tudja felvenni a versenyt: eladta a műhelyt és az 

árukészletet a cipőgyárosnak, s kosztosokat fogadott, majd a Káptalandombon az egyházi 

személyek részére mosást vállalt. De kitaníttatta gyermekeit: Sándor tanító lett (Hóman 

Bálint-éremmel jutalmazott katolikus író és tanító, Wodianer-díjas szerkesztő és 

tankönyvszerző, XII. Piusz pápa kitüntetettje, a szombathelyi Püspöki Elemi Iskola 

igazgatója, a Katholikus Tanítók Országos Egyesületének elnöke),  Jenő pedig Győr-Sziget 

egyik elismert szabó mestere.  

 

 

 

 

Finta József születési anyakönyvi bejegyzése 

 

Az 1891. február 10-én született Finta Józsefet 23-án keresztelték meg a győri 

Székesegyházban. Keresztvíz alá Mészáros Mari, vagyis édesanyja lánytestvére tartotta, s a 
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keresztelést Berky Zoltán Béla ’városkáplány’ végezte. Iskolai tanulmányait (testvéreihez 

hasonlóan) az Újvárosi Elemi Iskolában végezte. Jó iskola volt ez, akkor már 4 tanító 

vezetésével külön 4 osztályba jártak a fiúk és volt külön négy csoport a lányok számára is. 

József szorgalmas és példásan teljesítő kisdiák volt, ezért édesanyjának az volt a terve, hogy 

őt is (mint Sándort) a bencések győri gimnáziumába íratja. Azonban sokak részéről (még 

egyházi személyek részéről is) megfogalmazódott az akkor szinte természetesnek tűnő kérdés: 

mit akar egy özvegy mosónő? Miért és főleg miből akar két gyermekéből is „urat” nevelni? 

Nem estek jól e szavak az édesanyának, aki ember feletti küzdelemmel akarta mindegyik 

gyermekének a legjobbat biztosítani. Ezért hát Józsefet az úgynevezett „főreálba”, vagyis a 

Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolába (ma: Révai Miklós Gimnázium) íratta be az 

elemi iskola 4. évfolyama után. 

Ott találjuk őt az 1902/1903. tanévben az 

I.A osztály tanulóinak névsorában 13. 

sorszám alatt, mint tandíjmentes diákot.4 

Osztályfőnöke a szigorú dr. Szabó Ernő 

tanár úr, aki a magyart és a németet is 

tanítja az osztályban. S hogy mennyire 

volt erős, jeles ez az iskola, azt nem 

csupán a tanári kar névsora bizonyítaná, 

de érdemes egy pillanatra belekukkantani 

Finta József iskolatáskájába is. Ilyen jó 

nevű tankönyvszerzők könyveiből 

tanultak: Szinyei József: Iskolai magyar 

nyelvtan mondattani alapja; ehhez kapcsolódott ugyanezen szerző Magyar olvasókönyv c. 

munkája; Markovics S. – Hegedűs I.: Német nyelv olvasó és gyakorlókönyv; Lasz Samu: 

Földrajz a gymnasiumnok és reáliskolák számára; Kogutovicz Manó: Középiskolai földrajzi 

atlasz; Szterényi Hugó: Természetrajz; Beke Manó: Számtan; Gerevich Emil: Rajzoló 

geometria. 

A Főreáliskola képe korabeli metszeten 

S lám, a kis Finta József az első év végén magatartásból első fokozatú (jeles), összesített 

tanulmányi eredményét tekintve pedig másod fokozatú (azaz: jó rendű) lett! S mindjárt az első 

napoktól kezdve részt vett az iskola ifjúsági énekkarában, szopránt énekelt, így főreáliskolás 

korától valamennyi iskolai ünnepség aktív szereplője is volt (e tudása egész pályáján 

végigkíséri!). S hogy a segítő családi háttér, nevezetesen az édesanyja önfeláldozó munkája 

mennyire meghatározó a kis árva életében, láthatjuk, hogy bár tandíjmentes, de amikor 

karácsonykor az ifjúsági segélyalapra gyűjtött az osztályuk, hogy ne érezze magát 

                                                 
4 Lenner Emil: A Győri M. Kir. Állami Főreáliskola értesítője az 1902/1903. tanévről. Gross Gusztáv  
  Könyvnyomdája Győr, 1903. 
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kellemetlenül a többiek közt, József is hozott egy egész koronát (néhányan csupán 50-60 

fillért). Hasonló eredménnyel szerepelt a következő években is, egyre gyakrabban fordul elő 

bizonyítványában a jeles (különösen a dr. Kokas János által tanított vallástanból), csupán a 

német nyelvet nem tudta vele igazán megkedveltetni tanára. A IV. évfolyamon új, még 

szigorúbb osztályfőnököt kaptak dr. Kovács Zoltán személyében, aki heti 4 órában algebrát és 

heti 2 órában fizikát tanított az általa vezetett népes osztály-ban.  

Jó eredményei ellenére mindhiába kutatjuk Finta Józsefet a következő évek főreáliskolás 

dokumentumaiban, nem találjuk. Meggondolatlanul arra lehetne következtetni, hogy tán 

megszakította volna tanulmányait, hiszen már az IV. évfolyamon nem látjuk a kórustagok 

közt sem. Azt vélhetnénk, megbetegedett. Az ok azonban nem ez volt: a kórusból való 

ideiglenes távollét a serdüléssel járó mutáció következménye volt csupán. A főreálban pedig 

azért nem találjuk, mert Finta József édesanyjával együtt úgy döntött, hogy testvérbátyjához 

hasonlóan ő is a tanítói pályát választja, ezért átiratkozott a tanítóképzőbe. S ott is találjuk őt 

az 1906/1907. tanévi 

értesítő I. osztályában a 8. 

sorszám alatt5. Pogátsa 

János volt az osztályfő-

nöke, aki számtant, mér-

tant, fizikát, továbbá házi-

ipart és egyházi éneket 

tanított a tanítói pályára 

készülő fiúknak, vagyis a 

’prepák’-nak. 

 A Győri Királyi KatholikusTanítóképző Intézet épülete

S hogy mire is készítette fel diákjait a neves alma mater a 20. század elején? E kérdésre 

akkor tudunk kielégítő választ adni, ha röviden felvillantjuk, mely tárgyakat és milyen 

tartalommal tanítottak itt Finta József diákévei alatt. Először is nézzük az elméleti tárgyakat! 

Hit- és erkölcstan (mind a négy évfolyamon, felölelve az erkölcs kérdéskörét, a 

bibliaismeretet, a szertartások rendszerét, az egyháztörténetet, továbbá a népiskolai hitelemzés 

tudományát) 

Neveléstudomány (mely az első évfolyamon a Testtan és egészségtan tárggyal alapozott, 

erre épült a következő tanévben a Lélektan és a Tanítási módszertan, ez a harmadik 

évfolyamon kibővült még a Neveléstan (ma: neveléselmélet) tárgyköreivel, s végül a 

negyedik évfolyamon Neveléstörténettel és Iskolai szervezettannal zárult) 

                                                 
5 Haller József: Értesítő a Győri Kir. Kath. Tanítóképző-Intézetről az 1906/1907. tanév végén.    
  Győregyházmegyei  Nyomda Győr, 1907: 5. 
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Magyar nyelv- és irodalom (mind a négy évfolyamon, s ezt Jakab Ferenc a képezde tanára 

a saját tankönyvéből tanította) 

Német nyelv (minden évfolyamon) 

Mennyiségtan (minden évfolyamon, mely felölelte az algebra és a geometria számos 

területét, s eljuttatta a hallgatókat a törtkitevős algebrai kifejezésekig, a logaritmusig, a 

képzetes számokig!) 

Földrajz (mely az első évfolyamon a Magyar Szent Korona országaival kezdődött, s a 

második évfolyam tárgyalta a Föld országait) 

Történelem (a III. és IV. évfolyamon, s az ókori Egyiptommal kezdve a világtörténelmet, 

első évben eljutott az 1830. és 1848. évi forradalmakat követő új államalakulatokig, majd a II. 

évfolyamon a magyar nép történetét tárgyalták a magyarok eredetétől és ősvallásától egészen 

az 1868-as kiegyezésig) 

Alkotmánytan (csak a IV. évfolyamon) 

Természetrajz (első évben az Állattannal, második évben a Növénytannal és a harmadik 

évfolyamon a Vegytannal) 

Természettan (a III. és IV. évfolyamon, lényegében a mai fizika tárgy témaköreivel ) 

Gazdaságtan és kertészet (a IV. évfolyamon) 

Ének (négy évfolyamon keresztül, felöleli az ének elemeitől az egyházi szertartások 

énekein át az ének tanításának módszertanával záruló ismeretköröket, felkészítve a kántori 

feladatokra is) 

Orgona (négy évfolyamon át, hiszen ez a kántorképzés hangszeres alapja) 

Hegedű (mind a négy évfolyamon, az elméleti alapokon és gyakorlatokon át a 

gyermekdalok eljátszásáig) 

Rajzolás és szépírás (valamennyi évfolyamon) 

Háziipar (valamennyi évfolyamon)  

Testgyakorlat és tűzoltói tanfolyam (valamennyi 

évfolyamon) 

 

S akkor még nem beszéltünk a tanítójelöltek 

gyakorlati kiképzéséről, ami egyrészt a tanítói, másrészt a 

kántori teendők szakszerű ellátását, a jelöltek igazi 

tanítóvá érlelését szolgálta. A magas szintű 

kántorképzéshez adottak voltak a megfelelő eszközök, 

legfőképpen az orgona, melyből Finta József tanulmányi 

ideje alatt az alábbiak álltak rendelkezésre: 1 zongora, 5 

harmónium, 1 pedálos harmónium, 1 pedálos orgona. 

Ezeken gyakoroltak a növendékek a heti 2 orgonaóra 

Öveges Kálmán, a tanítási gyakorlatok 
 6 vezetője 



után, továbbá a III. és IV. évesek naponkénti váltásban végezték az orgonálást az ifjúság 

számára tartott szentmisén az úgynevezett ’magyar ispita’ templomban, a nagyhéten pedig 

külön 4 fős csoportokra osztva 4 győri templomban orgonáltak a nagyheti szertartások 

alkalmával.6 

További gyakorlati képzési feladatuk volt a tanítási gyakorlatokon való résztvétel az 

alábbi szabályok szerint. A II. évfolyamon (vagyis bizonyos pszichológiai és neveléstani 

ismeretek birtokában) kezdték a gyakorlatokat, s először egy éven át hetente 2-3 napon át 4 

fős csoportokra osztva látogatták (hospitálás) a gyakorlatvezető tanító (Öveges Kálmán) óráit, 

melyre maguk is vázlat írásával készültek, majd segítettek a gyermekek írásos munkáinak 

javításában is.   A III. évesek heti 4 félórában már tanítottak is a tanító által egy héttel 

megelőzően kijavított, korrigált tervezetükből a csoport többi tagjának jelenlétében (ma: 

csoportos tanítási gyakorlat). Hasonló volt a feladatuk a IV. évfolyamon is azzal a többlettel, 

hogy ekkor már egész félnapokat is tanítaniuk kellett. Természetesen minden tanítást 

szisztematikusan kidolgozott szempontok alapján értékeltek (ún. bírálati órán, melynek része 

volt a növendék önértékelése, a társak véleményezése és a vezető tanító összegző érékelése). 

Arra is sor került, hogy az talpraesettebb növendékek maguk helyettesítettek a város 

valamelyik elemi iskolájában, ha onnét a tanító betegség, vagy tanítói gyűlés miatt távol volt. 

Nagy élmény volt Finta József számára is, amikor egykori elemi iskolájában, Újvárosban 

helyettesíthetett IV. éves korában két alkalommal is. 

Finta József kiválóan tanult, csupa példás és dicséretes minősítést szerzett a négy év során, 

csupán hegedülésből és testnevelésből volt egy-egy ’jó’ minősítése. Már az első évfolyamtól 

aktív tagja volt a Mária Kogregációnak, s második évfolyamtól részt vett az Önképzőkör 

munkájában is, és nagy sikerrel adta elő A hegedű c. verset, melynek különösen Köppl 

Ferenc, a hegedű tárgy oktatója örült nagyon. Év végén már igazgatói dicséretben is részesült, 

mint a „gyakrabban és sikerültebben szavalók” egyike.7 Sőt: utolsó évesként, 1910-ben 

elnyerte a „Katholikus Tanulmányi Alapnál rendszeresítetett 84 koronás ösztöndíjat” is,8 

bizonyítványában pedig 8 kitűnő és 5 jeles minősítés szerepelt az év végén. 

A tanító- és kántorképesítő vizsgálatokra 1910. 

júniusában került sor. Az írásbeli vizsgák június 6. és 7. 

napján voltak, a vizsgatanításra június 10., 11. és 13. 

napján került sor, míg az elméleti szóbeli vizsgákat 

június 21-25. között szervezték. Finta Józsefnek 

neveléstanból  „A szülőföld határába és a környékre 

A vizsgatanításra várakozó osztály és a bizottság néhány tagja 1910-ben
                                                 

6 Haller József: i.m. Győr 1909: 21. 
7 Haller: i.m. Győr, 1909: 36. 
8 Haller: i.m. Győr, 1910: 38. 
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való iskolai séták és kirándulások pedagógiai fontossága” címmel kellett dolgozatot 

készítenie, amit jeles minősítéssel írt meg, mint ahogyan a tanítása és a szóbeli vizsgája is 

jeles lett. A vizsgatanítás a gyakorlóiskola osztálytermében zajlott, számos megfigyelő 

jelenlétében, melyek közül ki kell emelnünk dr. Zalka László címzetes kanonok urat, mint 

püspöki biztost, Ember János királyi tanfelügyelőt, és természetesen a tanítók tanítóját, 

Öveges Kálmánt.  

Finta József  kántortanítói oklevelet szerzett ( a 23 jelöltből 18 fő szerzett oklevelet!), 

nagy volt a boldogság, de most következett a nagy feladat: állást kellett találni! S ez nem volt 

egyszerű dolog. Nem véletlen mondogatták oly gyakran a pályakezdő tanítók Gárdonyi 

közismert írását, A „tanítók miatyánkja”-t, mely így szólt: „Miatyánk, kinek néptanító volt a 

fiad, szenteltessék meg a neved, szent fiad hivatásával együtt. Jöjjön el az az idő, hogy 

Trefortot áldhassuk, és egyszer a mi akaratunk is teljesedhessék, miképpen magunk között, 

úgy a nemzet előtt is. Mi kenyerünket add meg párbér nélkül, és bocsásd meg a népnek 

ellenünk elkövetett bűneit, miképpen mi is megbocsátunk, hogy ne böstörködjenek ellenünk. 

És ne vígy minket hátrafelé, mint a jeles kormány, de szabadíts meg a tekintetes iskolaszéktől, 

mert ezeké nem a tanügy, hanem a kaptafa és ekeszarva. Ámen.”  [Tefort Ágoston  1872 és 

1888 között volt  vallás- és közoktatásügyi miniszter. Azt követően a tanítók mindig 

behelyettesítették a szövegbe az éppen aktuális miniszter nevét, Finta József álláskeresése 

idején például Zichy Jánosét (1910–13).] 

Végül is Finta József a Sopron megyei Veszkényben kapott tanítói állást. E faluban báró 

Berg Gusztáv (az Esterházy-uradalom főbérlője) működtetett egy mintagazdaságot, ahol 

tejtermeléssel foglalkoztak, s a jó vérvonalú szarvasmarha-állomány tejét minden reggel 

Sopronba szállították. E gazdaság működtetésére nagy számú majorsági cselédre voltszükség, 

ezek gyermekei viszont úgy megnövelték a településen az iskolaköteles gyermekek számát, 

hogy 1907-ben ki kellett alakítani a harmadik tanítói álláshelyet, s meg kellett építeni a 

szükséges tanítói szobát is. Ez a harmadik álláshely üresedett meg, s ezt nyerte el Finta József 

1910. szeptember 1-től, s Bősze Antal „öregmester” és Zalka János tanító mellett nagy 

lelkesedéssel kezdett a tanításhoz. Ha megkérdezték volna tőle, hogy mit gondol, mi az ő 

feladata ebben az iskolában, bizonyára azt felelte volna,  amit a képzőben tanult: tenni, 

mondani és hirdetni „...a halálig megszívlelendőt, a mindig-igaz tanítást,  a derék helytállást s 

a kis-cselekedet szigorú szeretetét ...”, mert csak az állhatatos, tiszta tett nyerhet örök életet, 

azt, hogy csak az egyszerűen és mindennapian példává magasuló emberi tartás hat, nő túl 

időn-teren, azt emeli a csillagokig, azt őrzi meg a történelem”. (Káldi János ) 

S hogy milyen feltételek közt tette mindezt a fiatal tanító? Tantermében volt egy festett 

asztal, egy festetlen szék, 15 db pad, melyekben külön ültek a fiúk és külön a lányok, volt egy 

állványos fekete tábla, egy szekrény, egy vaskályha, számológép, egy köpőcsésze (!). A 
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falakon címer, feszület egy fali olvasótábla, egy szemléltető kép a bibliáról, egy a 

mértékegységekről, egy Magyarország fali térképe és egy falikép a himnuszról. Vagyis a 

korszakhoz képest elfogadható volt a tanterem. Sokkal jellemzőbb az a puritán tanítószoba, 

amelybe Finta tanító úr beköltözhetett. Ez állt benne: 1 ágy, 1 szekrény, 1 asztal, 1 szék, egy 

vas mosdóállvány tállal és 1 vaskályha.9 Jövedelméről az alábbiakat tudjuk: tanítói 

alapfizetése 1000 korona, melyhez államsegélyként kapott 400 korona kiegészítést. 

„Alapfizetésébe be nem számolható illetményei”: a természetbeni lakás (értéke 100 korona), 

fűtés, takarítás, s kertilletmény fejében 80 korona.10 

Szorgalmas tanítóként dolgozott. A feladat szép és nemes volt, az egyszerű körülmények 

pedig  árvasága óta ismerősek voltak számára. Nem ez 

motiválta arra, hogy közben mindig figyelje, nem tudna-

e édesanyjához közelebbi álláshelyet elnyerni. Alig több, 

mint egy tanévet, 1911. november 6-ig dolgozott 

Veszkényben, s elpályázott. Erről viszont már a 

mosonszentmiklósi iskolaszéki jegyzőkönyvekből 

tudhatunk pontos adatokat.  

         

 
A mosonszentmiklósi iskolaszék jegyzőkönyveinek borítója 

és a Finta József megválasztásáról szóló részlet (1911) 
 

A jegyzőkönyv bejegyzése szerint Mosonszentmiklóson a Kováts Ferencz lemondása által 

megüresedett IV. sz. tanítói állást nyilvánosan meghirdették, s a kiírásra 2 pályázó, Finta 

József és Rácz László okleveles tanítók adtak be pályázatot. Az iskolaszék ezeket részletesen 

megtárgyalta és titkos szavazással döntött: egyhangúlag Finta Józsefre szavaztak.11 

                                                 
9  Varga Attiláné – Lakatos István. Veszkény múltja és jelene. L-INEA Hungária Kft. Veszkény, 2009:  65-59. 
10 Egyházmegyei Levéltár – Győr. Iskolai levéltár I. sorozat, Törzskönyvek.  CXXI. doboz 
11 Jegyzőkönyv a mosonszentmiklósi róm.kath. iskolaszék gyüléseiről  1910-től 1942-ig. Kézirat  K.j.n. Sárosi  
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Újabb szakasz kezdődött Finta életében: közelebb is került édesanyjához, még a fizetése is 

jobb lett, mert Mosonszentmiklóson a Római Katholikus Elemi Iskolában az 1000 korona 

mellé már 800 korona államsegélyt kapott kiegészítésként. A jó képességű és gyermekszerető 

tanító, a barátságos és mindenben megbízhatóan becsületes fiatalember, a jó hangú kántor (aki 

bármikor beült az orgonához a főtanítót helyettesíteni), gyorsan kiérdemelte a gyermekek, a 

szülők és a falu elöljárósága (különösen a főtisztelendő Csizmadia Pál plébános és Kollerits 

Ferenc főtanító) szeretetét, elismerését. Munkájáról elismeréssel szóltak, és alig telt el néhány 

hónap, mát többnyire őt kérték fel az iskolaszéki jegyzőkönyvek hitelesítésére is. Vitája is 

csupán egyetlen esetben volt az iskolaszékkel. Kollégájával (Fülöp Jánossal) együtt kérték az 

iskolaszéktől, hogy ítéljen meg számukra lakbérpótlékot. Ezt azonban az iskolaszék 

elutasította, mivel a jegyző szerint az általuk használt bútorozott szoba 120 koronának 

megfelelő érték, a fűtésért 90, a takarításért 50 koronát számolt ellenértékként, s ez a 260 

korona szerinte éppen fedezi a törvényesen őket megillető lakbér összeget. Ekkor ők az 

egyházmegyei hatósághoz fellebbeztek, mely támogatta kérésüket, s 390 isk./1915. számú 

határozatában kötelezte az iskolaszéket, hogy 1913. januárjától visszamenőleg fizessenek a 

tanító uraknak évi 60 korona lakbérpótlékot, továbbá évi 20 korona korilletményt is.12 

A háború is meg-

nehezítette az iskola 

helyzetét és Finta sorsát 

is. Az iskolából ugyanis 

behívtak egy-egy tanítót 

sorkatonai szolgálatra, s 

feladatukat természete-

sen az otthon maradók-

nak kellett ellátniuk. Ezt 

jó szívvel vállalta Finta 

József is. Sokkal na-

gyobb problémát jelentett, hogy mindkét fiútestvére katona lett, s mindketten a veszprémi 31. 

sz. honvéd gyalogezred kötelékében harcoltak az olasz fronton. Ezért – mint azt az iskolaszék 

jegyzőkönyveiből kiolvashatjuk – megpályázta az Újvárostól (édesanyja lakhelyétől) csupán 

néhány kilométerre fekvő Pinnyéd községi iskolájában megüresedő tanítói állást, s miután azt 

elnyerte, lemondott a mosonszentmiklósi tanítóságról.13 

A mosonszentmiklósi iskola korabeli képeslapon 

                                                                                                                                                         
   Lajos (Finta egyik későbbi tanítványának) hagyatékában 
12  Jegyzőkönyv a mosonszentmiklósi róm.kath. iskolaszék gyűléseiről  1910-től 1942-ig. i.m. 
    1915. március 14.  és 1915. április 11. Kézirat, K.j.n. 
13 Jegyzőkönyv. i.m. 1915.szeptember 26. Kézirat, K.j.n.  

 10



Pinnyéd, az egykori pici halászfalu majd csak 1950-től kerül Győrhöz. Az I. világháború 

alatt önálló település, melynek önálló képviselőtestülete volt, de a közigazgatási feladatokat 

az Abdán székelő körjegyző látta el. Önálló plébániája sem volt, hanem Újváros filiájaként 

szerepelt, az itt lakók lelki gondozása az újvárosi káplán feladata volt. Így Pinnyéden 

sajátságos módon érvényesült az a mondás, mely szerint egy falu szellemi színvonalát, 

műveltségét, az itt élők gondolkodásmódját a 3P határozza meg. Ez a három ’P’, pedig a 

pastor (lelkipásztor, pap), a pretor (jegyző) és a praeceptor (tanító). Mivel e háromból 

személyesen csupán a tanító volt jelen, így az ő szellemisége nyomta rá bélyegét a településre 

is. Finta József esetében elmondhatjuk, hogy pozitívan. Amikor ő a faluba került, lényegében 

egy egyutcás településről volt szó, melyben az  egyetlen házsorból álló úgynevezett „Öreg 

utca”  (ma Fő utca) közepén állt az iskola épülete.[Megj.:  még 1930-ban is csupán 65 háza 

volt, melyben 422 ember lakott,14 de a falu külterületén is laktak, például a Tákó-nak, vagy a 

Somosmajornak nevezett részeken.]    

E sajátságos helyzetű Rábca-parti kis településen az egyházi  schematismusok kimutatásai 

szerint 1851-ben tűnik fel először 27 iskolás gyermek, de még iskolaépületről, vagy éppen 

tanítóról nem történik említés.15 Viszont az 1908-ban megjelent vármegyei monográfia16 már 

azt rögzíti, hogy a megyében akkor 144 elemi iskola működik, s ezek közül 7 állami 

fenntartású, 6 községi, 87 r.kath., 21 ág.h. evang., 16 ref., 5 izr. és 2 magániskola van. 

Tételesen nézve a különböző fenntartású iskolákat, Pinnyédet a hat községi elemi iskola 

között találjuk. Azt is tudhatjuk, hogy az első név szerint is ismeret tanítót Gönczöl 

Kálmánnak hívták, neve 1872 és 1874 között szerepel a kimutatásokban. Finta József 

odakerülése előtt bizonyos Révhegyi István tanított Pinnyéden17, aki saját munkájának 

megkönnyítése érdekében a saját költségén segédtanítóként foglalkoztatta Szakál Ilona 

tanítónőt is. 

Finta József megismerve a helyi viszonyokat, nem gondolt arra, hogy pillanatok alatt a 

tudományosság és a jólét magas fokára hágjon. De tanító bátyjával még a háború előtt is 

többször átgondolva a tanítás lehetőségeit, arra a megállapodásra jutottak, hogy a képezdében 

magukba szívott eszmék értelmében tevékenykednek, és „... a szeretet, a jóság és lelki 

nemesség lesz a szívünk ékessége, s ezt ültetjük kis tanítványaink lelkébe is ...”(Finta S.). 

A háborús években tanított, segítette azokat a családokat, ahonnét a fiatal férfiakat 

besorozták, gyámolította a kis hadiárvákat, segítette mindazokat, akik segítségre szorultak. 

Jószívű, segítőkész, együtt érző, szorgalmas és barátságos fiatalember volt. Tanítói hivatalát 

                                                 
14 Kerekes Sándor – Enyedy Barnabás (szerk.): Győr-Moson-Sopron közigazgatásilag egyelőre egyesített   
   vármegyék és Győr törv. hat. jogú sz.kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1919-30. évekre.   
   Budapest, 1930: 382. 
15 Schematismus almae dioecesis Jauriensis 1851. 
16 Tell Anasztáz: Közoktatásügy. In.: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai – Győr vármegye.  
    Budapest, 1908: 211. 
17 Biczó Zalán – Zsebedics József: Győr – Pinnyéd története és hitélete.  Győr, 2010: 17. 
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sosem tekintette hatalmi pozíciónak, sokkal inkább szolgálatnak. Ezért igyekezett a falu 

mindenese lenni! Hogy a falu lakóinak ne kelljen Abdára menni a jegyzőhöz, amit csak 

lehetett elintézett helyettük. Írta az adás-vételi szerződéseket, a megállapodásokat, az 

osztozkodási szerződéseket, a végrendeleteket stb. S mivel a helyi kápolnában – különösen 

telente – még vasárnap sem volt szentmise, szorgalmazta püspöknél és kijárta az újvárosi 

plébánosnál, hogy minden vasárnap helyben vehessenek részt a hívek a szertartáson, ne 

kelljen nekik Újvárosba bejárniuk. Inkább vállalta, hogy saját lovas kocsijával ki- és 

visszaszállítja a káplánt, sőt: azt is felajánlotta, hogy kántorként közreműködik e 

szertartásokon, holott, mint községi fenntartású iskola tanítójának ez nem lett volna a 

kötelezettsége. Zsebedics József kanonok úr erről így emlékezik meg írásában: „Pinnyéd új 

tanítója Finta József (1915) lesz, aki néptanítóként működik.  Felmérve a vallási igényeket, 

felbiztatja az elöljáróságot,, hogy írásban kérjék a plébánosuktól a misézést a megépített új 

kápolnában, mivel a lakosság teljes lelki elhagyatottságban él. A levelet az elöljárók, és ő, 

mint a községi tanító és egyházi jegyző írta alá. Így 1919-ben  megkezdődik a rendszeres 

misézés, ő, mint kántortanító és gazdálkodó a lelkészkedő papot díjmentesen kifuvarozza. [...] 

Áldott emlékű tanító úr a hittant is tanítja és kántor a kápolnában. [...] Az új tanító, Finta 

József fellendíti az ’oskolát’. Sok a növendéke, szereti őket, jól tanít, a növendékek szívesen 

járnak oda.”18 

A pinnyédiek ezért a hozzáállásáért, segítőkészségéért gyorsan a szívükbe zárták. Az I.–

VI. összevont osztály vezetése sem jelentett számára nagy gondot, hiszen míg az állami 

tanítónőképzőben tanuló tanítójelöltek önálló iskolai osztályokban, addig a katolikus 

tanítóképző prepái ugyanilyen I. – VI. összevont gyakorlóiskolai osztályban  gyakorolták a 

tanítói mesterséget. Számára az önálló, a közvetlen és közös közvetlen órák rendszere, 

módszere és szervezése jól begyakorolt tudásként jelentkezett. Ráadásul a gyermeklétszám is 

mindig alacsonyabb volt, mint ahogy azt a gyakorlóban megszoka, hiszen a Pinnyéden töltött 

27 év alatt a mindennapos iskolába járó elemisták száma sosem igen volt több 50-nél  (kivétel 

például az 1933. év, amikor mindennapi iskolába járt 22 fiú és 35 lány, továbbképzős volt 11 

fiú és 11 lány.)19  

 

A „nagy háborút” követően, miután fivérei élve visszaérkeztek a frontról, 1919-ben 

gondolt arra, hogy önálló családot alapítson. Ekkor ismerkedett meg az 1897-ben született 

Czaha Saroltával (Czaha János és Giffing Janka börcsi vendéglősök lányával). A 

házasságkötésre 1919. március 27-én került sor Börcsön.20 Finta tanító úr társadalmi 

elismertségére utal már akkor, hogy esküvői tanúként Pammer György győri törvényszéki 

                                                 
18 Biczó Zalán – Zsebedics József: i.m.. Győr, 2010: 99. 
19 Egyházmegyei Levéltár. Püspöki Levéltár: Kimutatás tankötelezettekről, tanerőkről 1933. 
20 Egyházmegyei Levéltár – Győr. A Győri Püspökség Levéltára. Anyakönyvi másolatok. III. doboz. 
    Abda III.   Házasultak 1895-1978. 
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jegyző és Bokor István  abdai kántortanító szerepelnek. Németh Lajos plébános adta áldását 

frigyükre. 

 

 
Finta József és Czaha Sarolta házassági anyakönyvi bejegyzése, 1919 

 

S mint az egy tisztességes, valláserkölcsi alapon és polgári értékrendszerben nevelkedett 

fiatalok házassága esetében ez rendjén való volt: sorban jött a gyermekáldás. 1920. május 3-

án született Margit [Nagy Gyuláné, az orsolyita nővéreknél tanult, s tanítónő lett], 1922. 

december 20-án Sándor [Szombathelyen tanult, jegyző volt Kunszigeten, majd a 

vagongyárban utókalkulátor], 1925. április 28-án Erzsébet [Hujber Gyuláné, kereskedelmi 

iskolát végzett, érettségizett, könyvelőként dolgozott az államosításig] és 1929. augusztus 28-

án Mária21 [Patyi Sándorné, polgáriskolai tanulás után Kecskemétre került, érettségit 

követően Győrben tanult, majd a Richards Finomposztógyárban volt munkaügyi előadó]. 

 

Visszatérve Finta József tanítói munkájára, a legmegbízhatóbb, legelfogulatlanabb 

információkat akkor kapjuk pedagógiai tevékenységéről, ha belelapozunk az őt látogató 

tanfelügyelők látogatási jegyzőkönyveibe. Álljon itt ezért néhány idézett vélemény az ő 

oktatói és nevelői gyakorlatáról, miközben néhány érdekes adatot is kapunk magáról a 

pinnyédi iskoláról is.22 

 

 
Finta tanító úr (világosabb ruhában) és testvére feleségükkel az iskola udvarán 

                                                 
21 Egyházmegyei Levéltár – Győr. A Győri Püspökség Levéltára. Anyakönyvi másolatok. CCCXXXVI. doboz.  
   Győr – Újváros II. Kereszteltek II. 1915-1955. 
22 Tanfelügyelői, iskolalátogatói jegyzőkönyvek. Kézirat. K.j.n. A Finta család  tulajdonában. 
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„A tanító szorgalmas és lelkiismeretes.” (királyi tanfelügyelő 1932. május 28.)  „A tanító 

szorgalma és igyekezete megállapítható.”(kir. tanf. 1934. június 1.) 

A „...helyesírási és nyelvi magyarázatra a tanító nagy gondot fordít [...] a természettan és 

vegytan tanításához a legegyszerűbb szemléltető eszközöket a tanító készíti el ...”(Móricz 

István kir. tanf. 1935.május 27.) 

1936. január 13-án a tanfelügyelő az 1935.évi VI. t.c. 14. §-ra utalva ír az óravázlatokról, 

s arról, hogy Finta „tanító úr már a saját belátása alapján,”, vagyis külön „felügyelői utasítás 

nélkül is megkezdte a haladási napló tartalmának átírását” az időközben rendszeresített új 

formátumú nyomtatványba, majd így folytatja:  „A földrajz tanításával kapcsolatosan készített 

térképvázlatok módszeres tanításra mutatnak. Nagyon helyesen a községből indul ki, és 

fokozatosan bővíti az ismereteket a magyar haza megismeréséig.  

[...]Ttanulók létszáma 49/46. I.-VI.o.”  

1936.április 21-én az iskolafelügyelő megállapítja, hogy „az iskola és a tanítói lakás 

kívülről jól karbantartott. A tanítói lakás előszobájában és konyhájában a beton talapzat 

teljesen feltöredezett, ami annál sajnálatosabb, mert még csak három évvel előbb készült, s 

így csakis lelkiismeretlen munkának lehet következménye. [...] A III. osztályban  beszéd- és 

értelemgyakorlatokból a ’Vízben élő állatok’-ról, a IV. osztályban ’A legnagyobb magyar’-ról 

tartott tanítást. Mindkettőre felkészült. Bőséges anyaggyűjtéssel igyekezett az előbbinek 

tárgyát feldolgozni. [...] A IV. osztályban ügyesen kapcsolta tárgyát a tanulók eddigi 

ismeretihez. A nevelői vonatkozások értékesítésével törekedett tanítását eredményessé tenni. 

Szemléltetésül képet alkalmazott, s e közben jól irányította a tanulók figyelmét azokra a 

mozzanatokra, melyeket a kép ábrázolt. A szerzett ismereteket a tárgyra vonatkozó 

olvasmánnyal állandósította. [...] Tanulólétszám: 49 – 43. Az I. osztály a 10-ig, a II. osztály a 

80-ig terjedő számkörben elég biztosan számol. A III. osztály gyengébben.[...] A IV. – VI. 

osztály is elég biztosan számol. A pénzrendszert és a mértékeket jól ismerik. [...] A 

fegyelemnek is a szeretet a fundamentuma.” 

1938.március 5. napján a látogató mind az elemi iskola, mind pedig az úgynevezett 

továbbképző iskolai osztályok munkáját megfigyelte. Tapasztalataiból idézek: „Magyarország 

politikai, valamint hegy- és vízrajzi, és Európa politikai térképe igen rossz állapotban van. 

Mind a három kicserélésre szorul. Ha az iskolafenntartó szegénysége miatt nem tudná 

beszerezni, a Vallás- és Közokt.ügyi Minisztériumtól ingyen-térkép kiutalást lehet kérelmezni 

a Kir. Tanfelügyelőség útján.[ ...] Tanmenet és órarend jóváhagyást nyert. [...] 
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Részletek a körzeti  iskolafelügyelő jegyzőkönyvéből 

 

Valamennyi tanulónak csak 3 darab tankönyve van, ezeket hetenként felváltva más-más 

tanulók használják. A tankönyvek engedélyezettek. A naplók vezetése rendszeres. A tanulók 

iskolába járása pontatlan. Sok az igazolatlan mulasztás. A bírságolások megtörténtek.  

24 tanuló közül a tanítás elején csak 15 volt jelen, s mintegy ¾ óra múlva még hat tanuló 

érkezett, ezek is külön-külön, mi által zavarták a tanítást. 

Tanító az előadásokra készül, vázlatai vannak. Ezeket a gyakorlatban szerzett tapasztalataival 

igyekszik kiegészíteni és helyesbíteni.  

A tanulók elég fejlettek és jól tápláltak. A lányok tiszták, a fiúknál gyakoribb tisztasági 

szemlére van szükség. [...] 

Az elemi iskolai tanulók 50%-a a beíratási díjakat megfizette. Az elszámolás megtörtént. [...] 

Az olvasással kapcsolatban egészségügyi, történelmi, földrajzi és szociális vonatkozások 

kerültek felszínre. Ezek nem kerülték el a tanító figyelmét, mert a tanulóknak alkalmat adott, 

hogy ezen tárgyi ismereteikről beszámolhassanak. [...] A százalékszámítást gyakorlati 

vonatkozású példákon ismertette. A műveletek végrehajtásában elég biztosak.  
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Gazdaságtanból a baromfitenyésztés, a gyümölcsfák téli és tavaszi gondozása és a 

sertéstenyésztés képezték a számonkérés anyagát. Ezzel kapcsolatban a helyi viszonyok és 

szokások kellően kidomboríttattak, s a tanulók felvilágosítást tudtak adni arról, hogy 

községükben miért tenyészthető sikerrel egyik-másik állatfaj. 

[...] Az elemi iskolások osztályonként 11-13 fogalmazványt írtak. Az alsó fokon a kezdet 

nehézségeivel küzdenek, de a IV. osztálytól kezdve fokozatos fejlődés mutatkozik úgy a 

helyesírási készség, mint a fogalmazás terén. A fogalmazványok tárgyát főképpen élmények 

képezik [...] Tanító az iskolafelügyelő észrevételeit magáévá teszi.” (Lacza Géza körzeti 

iskolafelügyelő.) 

  

Tovább színezi a fenti képet mindaz a sok információ, melyet hajdan volt tanítványai 

ragyogó arccal mondtak el Finta tanító úrról 2012 márciusában. Elbeszéléseikből egyértelmű, 

hogy Finta tanító úr sosem feledte azt a képzőben beléívódott szellemiséget, melyet Gárdonyi 

írása alapján, megzenésítve a tanítók himnuszaként énekeltek a képezde prepái a képesítő 

vizsgát követő ünnepségükön:  

"Mikor először lépsz az iskolába,  

legyen arcodon Jézus nyájassága:  

szólítsd köréd a kisgyermekeket,  

és simogasd meg fejecskéjüket. 

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,  

gyermeki arccal búbánatosat, 

ismerd meg benn a korán-szenvedőt, -  

s öleld magadhoz, és csókold meg őt."23 

Megfogalmazták egykori tanítványai, hogy ők az 1930-as évek első felében tanultak Finta 

tanító úr keze alatt. Az összevont osztályú iskolában nagyon szerettek tanulni, mert családias 

légkör jellemezte: a nagyobbak sokat segítettek a kisebbeknek, a kicsik viszont csodálkozva 

nézték, mennyit tudnak már a nagyobbak. A tanító úr és a felesége is szerette őket, 

gyermekeik is szívesen játszottak velük együtt. Igaz, nagy ritkán volt egy-egy ’körmös’ is, de 

azt sem méregből tette a tanító úr, talán őneki sokkal jobban fájt, mint annak a rendetlen 

gyermeknek, akinek adta. A lányokat viszont soha sem bántotta! 

Az iskola cseréptetős épülete a tanító úr lakásával együtt nagy volt, de a négy ablakkal 

rendelkező tanterem földes volt, s villany sem volt benne, hiszen csak 1950-ben kapott villanyt 

a falu. A tanteremben két sorban zöldre festett, tintatartóval ellátott padok kaptak helyet, s 

                                                 
23 Gárdonyi Géza: Kezdő tanítókhoz 
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bennük külön sorban ültek a fiúk és a lányok, összesen 36 gyerek. Den nem is a tintatartóval 

volt a legtöbb baj, hanem a palavesszővel, mert az könnyen eltörött. 

A falra nagy, keretezett fekete tábla volt felszerelve, amit a tanító úr meg tudott fordítani, 

mert az egyik oldala ’vonalas’, a másik pedig ’kockás’ volt. 

 

 
Finta tanító úr kis tanítványai körében 

 

Egy óriási vaskályha adta a meleget. De volt a 

teremben egy nagy szekrény is, tele könyvvel. A 

tanító úr úgy mondta, hogy ez a könyvtár! Innét 

minden érdeklődő gyermeknek adott kölcsön 

könyveket. Különösen Benedek Elek meséit 

szerették olvasni, de ha új könyvet kapott az iskola, 

a tanító úr mindig érdekes dolgokat beszélt ezekről, 

s alig várták már, hogy elolvashassák. 

Reggel, tanítás előtt hangosan mondták együtt az 

egyszer egyet, így azt már sokszor a kis elsősök is 

megtanulták. Olyan is volt, hogy egy-egy értelmes 

kisgyermeknek megengedte, hogy már öt éves 

korában beüljön, s az osztályban a testvére mellé 

tanulni.  

Finta József által kiállított bizonyítvány 
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A tanítás azzal kezdődött, hogy imádkoztak. Elmondták a ’Miatyánkot’, a ’Magyar 

hiszekegyet’, majd elénekelték a Himnuszt és a Szózatot is. [Megjegyzés: a VKM 1920. 

október 27-én rendelte el a Védő Ligák Szövetségének ezen imáját: „Hiszek egy Istenben, 

hiszek egy hazában,/ Hiszek egy isteni örök igazságban,/ Hiszek Magyarország 

feltámadásában. Ámen.” A rendelet szövege pedig így szólt: „Elrendelem, hogy ezen ima 

minden rendelkezésem és közvetlen vezetésem alatt álló alsó- és középfokú tanintézetben, 

mindennap a tanítás megkezdése első órájának elején, valamint utolsó órájának végén  a 

tanulók által mondassék el. Ha a tanintézetben szokás, vagy valamely rendelkezés folytán már 

valamilyen egyházi imát mondanak, úgy a fenti ima ezen imák után mondandó el.”24] 

 

Délben, miután együtt elmondták az ,Úrangyalát’, két óra ebédszünet volt az iskolában. 

Ilyenkor szinte mindenki hazament megenni 

az ebédet, de aki messzebbről jött 

(külterületről), annak nem kellett hazamennie, megehette az iskolában is, amit magával 

hozott. A tanító úr és a felesége is sokszor megkínálta ezeket a gyermekeket a sajátjából. Azt 

is megengedte, hogy az egyik kislány (aki már öt éves korától iskolába járt) mikor már 4. 

osztályba járt, ebédszünet alatt „beszaladjon” Győrbe, s elvigye az ebédet az ott kőfaragóként 

dolgozó édesapjának. Ha viszont rossz idő volt, s valaki nem akart hazamenni délben, akkor a 

boltíves folyosón lehetett játszani és pihenni. S akkor sem haragudott meg, ha az éhes 

gyermekek néha megdézsmálták a pincében a sárgarépát. 

Finta által kiállított Népiskolai Bizonyítvány 1934-ből

Az iskolában sok verset megtanultak kívülről. Ezek közül még most, a visszaemlékezéskor 

is sok verset tudtak Petőfitől, Tompától, Vörösmartytól, sőt Adytól is! 

Nagyon szerették a tanító úr magyarázatait. Különösen emlékeznek a vegytani és a fizikai 

kísérletekre, az elektrosztatika érdekes jelenségeire, a közlekedőedényekre, s tanítójukkal 

együtt rendszeresen figyelték, mérték, mennyi eső esett. Az ének- és a tornaórákat, ha csak 

lehetett, kint tartotta a szabadban, az iskolakert mögötti réten. Ilyenkor harsogott a határ a 

gyermekek énekétől. Szívesen énekelték kórusban is például a „Nyolcan vannak a mi 

ludaink” kezdetű dalt. A tornaórán ’jó kis testmozgások voltak’ és sok-sok játék. 

Még a tanító úr feleségétől is sok hasznos dolgot megtanultak, például azt, hogyan kell a 

kertben melegágyat készíteni, s hogyan lehet vesszőből fonni és sárral tapasztani az oldalát, s 

hogyan lehet rá takarót fonni.  

„Isten áldja meg érte, jószívű volt a tanítónk! Becsületre és jóra nevelt.” – mondták a 

visszaemlékezők. Ha a tanító gyermekei kinőtték valamelyik ruhájukat, vagy a fiúgyermek a 

csizmáját, akkor azt mindig odaajándékozta annak a tanulónak, aki arra rá volt szorulva. 

Pedig a tanítóék sem voltak igazán gazdagabbak, mint ők, sokszor előfordult, hogy húsvétra 

az ő gyermekeik is csak ecetes kefével tisztították ki régi ruhájukat és elmaradt az új ruha 
                                                 
24 Balogh Sándor – Szabolcs Ottó: pedagógusok a két világháború között 1919–1941. Budapest, 1963: 121. 
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vásárlása. Azt viszont minden kisdiák tágra nyílt szemmel nézte, milyen szép faragott, 

bőrüléses bútor volt a tanító úr nagy szobájában! Azt is nagyon szerették a gyerekek, amikor a 

tanító úr legnagyobb lánya (aki tanítónőnek készült) bejött az osztályba és ő is tanította őket, 

és később is sok könyvet kaptak őtőle is olvasásra.  

Tanítás végén együtt elmondták a ’Hiszekegyet’, sorba álltak és a tanító úr e szavakkal 

engedte haza őket: „Jók legyetek, mindenkinek köszönjetek!” 

S azokkal a tanítványaival, akik szerettek volna továbbtanulni, külön is foglalkozott, ezzel 

segítve őket, hogy biztosan bejussanak Győr valamelyik iskolájába. De személyes 

kapcsolatait is latba vetette, ha kellett, hogy egy-egy szegény sorsú, de ügyes diákja bejusson 

például a tanonciskolába. 

Egyik volt kis diákja örökké fájó sebként őrzi, hogy amikor Finta tanító úr meghalt, őt, aki 

akkor már Győrben dolgozott, nem engedték el a temetésére. Ezt úgy igyekszik pótolni, hogy 

azóta is mindig megáll a sírjánál, ha a temetőben jár, s mindig visz rá virágot is! 

 

Amilyen komolyan vette Finta József a hivatását a gyermekek között az elemi és az ismétlő 

iskolában, ugyanúgy foglalkozott a felnőtt lakosság művelésével is. Nem csupán a 

későbbiekben kötelező jelleggel működő leventeoktatásban vette ki részét, mint levente 

főoktató, hanem az úgynevezett népművelésben is. Már a kisdiákokat elindította azon az úton, 

hogy szeressék a könyveket, szeressék a verseket, s felnőtt korukban is sokat olvasó, 

érdeklődő emberek legyenek. De a felnőtteket is tanította. Az egyházi szertartások adta 

lehetőségeken túl (ami a szoros értelemben vett kántorizálás mellett magában foglalta az 

olyan jellegű rendezvényeket, mint például a búzaszentelés stb.) minden községi ünnepséget 

megragadott a helybeliek hazafias érzületének erősítésére, s bevonva e rendezvényekbe a 

gyermekeket, hogy együtt ünnepeljenek gyermekek és felnőttek.  A felnőttek számára külön 

is szervezett művelődési alkalmakat, műsorokat, műsoros esteket. Magáévá tette a 

népművelési bizottság vonatkozó elképzeléseit, mely bizottság például 1934/35-ben így 

fogalmazott: „...átérezve az iskolánkívüli népművelésnek, mint a köznevelés egyik jelentős 

ágának, társadalmi és nemzetgazdasági jelentőségét és  látva azt, hogy e tevékenység az egész 

országban miként lendül fel és mélyül el céltudatos nevelőmunkává, a lefolyt tanévben 

fokozott mértékben igyekezett szolgálni a népművelés igényét.”25 Fentiek értelmében Finta 

József is ’népművelési és közműveltségi’ előadásokat és tanfolyamokat tartott és/vagy 

szervezett, műkedvelő előadásokra hívta meg az orsolyiták tanítóképzőjének és a katolikus fiú 

tanítóképzőnek tanítójelöltjeit, énekével és zenei közreműködésével színesítette az egyházi és 

állami ünnepségeket. Ezt oly sikerrel tette, hogy több alkalommal nem csupán a falu 

lakossága töltötte meg  az iskola egyetlen termét úgy, hogy még az ablakon át is nézték a 

                                                 
25 Katona Géza: Beszámoló a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék és Győr szab.kir. város népművelési  
   bizottsága 1934-35. tanévi működéséről 
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műsort, mert nem fértek el a teremben, de a népművelési bizottság titkára (Katona Géza) is 

több alkalommal megjelent, ezzel is kifejezve elismerését. 

Ilyen esetet örökített meg például a Győri Nemzeti Hirlap 1938-ban  „Közművelődési előadás 

Pinnyéden” címmel. Ekkor a római kath. tanítónőképző végzős növendékei tartottak 

kultúrelőadást a zsúfolásig megtelt teremben, s „A fiatal leánysereg szavalatokkal, 

előadásokkal, tánccal szinte lebilincselték hallgatóikat.”26 

 

 
Színjátszók egy csoportja 1940-ben (ülő sorban balról a 3. Finta József) 

 

De nem csupán az iskolalátogatók írtak róla elismerő szakmai véleményt, nem csupán a 

kisdiákok rajongtak érte, a falu felnőtt társadalma is tisztelte, elismerte a szerénysége ellenére 

is egyértelmű tudást, a tenni akarást, hallgattak szavára. 1921-ben már a falu 

képviselőtestületének tagjai között találjuk (s mindvégig képviselő maradt), a későbbiekben 

pedig az iskolaszék tagjai között is fellelhetjük, tiszteletből sokszor főtanítónak megnevezve 

őt a jegyzőkönyvekben. S ettől kezdve nem csupán rendszeresen részt vesz a testületi 

üléseken, hanem az egész falut érintő kérdéskörökben véleményt mond, kezdeményez, 

indítványoz. Természetesen sokszor szólal meg az iskola érdekében, s néha kénytelen a saját 

családja érdekében is. E tevékenységére utalva is érdemes néhány idézetet felvillantani a 

képviselőtestületi jegyzőkönyvekből.27 

                                                 
26  Győri Nemzeti Hirlap. Győr, 1938.február 2.  
27 Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára 
   Képviselőtestületi ülések jegyzőkönyve, Pinnyéd 1919–1936. 
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A fennmaradt képviselőtestületi jegyzőkönyvek közül az 1921. június 14. napján kelt 

írásban szerepel először Finta József, mint képviselőtestületi tag.  

Ezen az ülésen választották meg az iskolaszék tagjait is (ifj.Schendl Péter bíró, Takács Ignácz, 

Papp Antal, Németh Vincze, Hujber Ferenc), akik a hivatali esküt a körjegyző  (Szabó 

Kálmán) kezébe letették. Az iskolaszék elnöke a bíró lett. 1921. aug. 9-én Finta József 

kérvényezte, hogy 44 korona fa járandóságát természetben adják ki, mert ennyi pénzért fát 

venni képtelenség. A testület ezért elhatározta, hogy 1921. januárjától a faváltság helyett 6 

méter puhafát ad a község.  

  

 

 
Részlet a pinnyédi képviselőtestület jegyzőkönyvéből, Finta József neve már a tagok névsorában 

 

Az 1922. márc. 8. napján kelt jegyzőkönyv szerint a győri kir. tanfelügyelő javaslatot tett 

egy segédtanítói állás létesítésére. Ezt a képviselőtestület a község anyagi helyzetére való 

hivatkozással elvetette, mert sem a segédtanító fizetésére, sem pedig új tanítói szoba 

kialakítására és tanterem építésére nincs fedezete. A tanító az álláshely kialakítása mellett 

érvelt. 

1923-ban Finta József azon személyek egyike volt, akik kezdeményezték és híveket 

toboroztak a faluban azért, hogy legyen saját temetőjük. Mint ahogyan tanító úr érvelt, „egy 

falu attól lesz igazán önálló falu, ha van saját temploma, saját iskolája és saját temetője is.” 

Ezért aztán a testület 14/1923.sz. határozatával (egyhangúlag) úgy döntött, hogy  „a temetőt 

áthozza a község területére, a faiskolánál helyezi el, megfelelően bekeríti és mint községi 

teendőt rendszabályokkal látja el. A temetőbe keresztet állít a község pénztára terhére, s a 

munkákat helyi iparosok végzik díj mentesen.” 
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E témakörben Finta Józsefnek később is lesz indítványa. Ugyanis 1923. januárjában arról 

tárgyalt a testület, hogy addig nem engedélyezi a hatóság az új temetőben a temetést, míg meg 

nem építi a község a hullaházat. A községnek viszont erre nem volt költségvetési fedezete. 

Ezért aztán a tanító úr javaslatára a község határában földet bérlőkre vetettek ki 10 kg búza 

árának megfelelő díjat a 26/1923. sz.  határozatukkal, s ez a bevétel lett az építkezés fedezete. 

Ugyancsak a tanító úr volt az egyik kezdeményezője annak is, hogy a település is emlékezzen 

meg a háborúban elhunyt 11 pinnyédi hősről, állítsanak tiszteletükre emlékoszlopot, 

emlékkövet, vagy emléktáblát, ahol évente hozzátartozók és gyermekek együtt emlékezhetnek 

a háború borzalmaira, s az elesettekre! A testület így határozott 15/1923. sz. határozatával: „a  

pinnyédi hősök emlékét megörökítik emlékkővel, melyet a kápolna mellett a kerítésen belül 

helyeznek el. A költséget gyűjtés útján szedik össze, a munkát pedig helyi iparosokkal 

végeztetik díj mentesen.” Az már egy másik kérdés, hogy e terv megvalósítására, a kápolna 

falán elhelyezett emléktábla avatására miért csak 11 évvel e határozat megszületése után, 

1934. május 27-én került sor. 

1923. június 26-án a képviselőtestület évi 50 kg búzát állapít meg a tanító számára, amiért 

ő a VKM által előírt törzskönyvezéseket elkészíti. 

1924. január 22-én pedig határozatban rögzítik a „főtanító úrnak a kántorizálásnál kifejtett 

ügybuzgalmat és mert ő saját harmóniumját használja, ezért évi tiszteletdíjul 150 kg búzát 

szavaz meg”. Két évvel később, 1926-ban ezt a díjat a 7/1926.sz. határozatukban kétszeresére, 

azaz 3q búzára változtatják, s rögzítik, hogy ezentúl minden esztendőre külön állapítanak meg 

díjat, mivel a feladatok egyre szaporodnak! 

1925-ben Finta József kezdeményezésére Pinnyéd pártoló tagként belép a Falu Országos 

Szövetségbe. 

A következő év (1926) országosan is nagy mozgalom éve. Ekkor gyűjtenek Jókai 

síremlékének felállítására. Finta tanító úr lelkesen agitál, s meggyőzi az egyébként szinte 

minden évben pénzszűkében lévő falu képviselőit, hogy ezt az ügyet kezeljék nevelési és 

hazafias szempontból is kiemelt ügynek. Mindennek hatására születik meg a testület 5/1926. 

(március 22.) sz. határozata:  a falu „Jókai Mór fölé felállítandó síremlék költségeihez 

200 000 korona adománnyal hozzájárul.” 

Abban is része volt, hogy 1927-ben elhatározták, hogy  „az Újsoron épült házak előtt az 

utca rendezését 1927 folyamán elvégzik, a házak előtt 1 ½ méter járda és 6 méter széles 

kocsiút készítendő.” 

Érdemes beleolvasni az 1927. nov.15. napján tartott ülés jegyzőkönyvébe is. Íme: „A 

községi iskola tetőzete olyan rossz, hogy az tovább javíttatlanul  nem hagyható, mert a község 

tulajdonát képező ingatlan ezáltal lassankint teljesen tönkre megy.” A javítási munkálatokra 2 

pályázat érkezett, melyek közül Ginzer József pinnyédi ácsmunka-vállalkozó ajánlatát, mint 

kedvezőbbet fogadták el.  
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Utasították a községi elöljáróságot, hogy a szükséges összeget az iskolai költségek 

megtakarításával fizesse ki. A javításhoz szükséges fa- és cserépanyagokat pedig az iskola 

1928. évi költségvetésében karbantartás céljára felvett összegből fedezze. 

A munkálatok el is kezdődtek. Ha megnézzük a VKM. nagy iskolaépítési és iskolaátépítési 

programját, az 1928-ban még Pinnyéden az 1925 óta kielégítésre váró építkezést említ. Ez 

pedig tételesen a rossz épület helyére egy tanítói lakást jelent a terv szerint.28 E kiadvány a 

további fejezetekben már úgy említi Pinnyédet, hogy 1932-ig szükséges lesz megépíteni ezt a 

lakást, mégpedig államsegély nélkül. S ha most visszalapozzuk a helyi testületi ülések 

jegyzőkönyvét, akkor megállapíthatjuk, hogy az átalakítás egy kis csúszással ugyan, de a 

tanterem felújításával együtt meg is történt. Ugyanis 1933. augusztus 25-én ezt fogalmazták 

meg: „mivel az 1933. évben az iskola tanterme is átalakítva lett, csak az évente megismétlődő 

és szükséges kiadásokat állította be a költségvetésbe” az elöljáróság. Úgy tűnik, ezzel egy 

ideig ki is merült a település kasszája, mert Finta József minden törekvése ellenére is csak 

ilyen bejegyzéseket találunk a jegyzőkönyvekben: „a képviselőtestület az iskola 

költségvetését tételről-tételre átvizsgálta, s azt rendben találta. Abba csak az elkerülhetetlen és 

feltétlenül szükséges tételeket engedte tervezni.”(1934) Azt azonban mégis sikerült kihajtania 

a tanító úrnak, hogy a község kapjon  „a községi iskola kapu és ajtó javítására 225 P 

államsegélyt”. Így lehetővé vált, hogy az építkezés során végleg megrongálódott bejárati rész 

javítására dobszó útján kerestek helyi vállalkozót, aki a munkát el is végezte.  

E gazdasági nehézségeket látva tűnik csak fel igazán, hogy a tanító szavának milyen súlyt 

adtak, amikor – ugyan nem az iskola javára, de akár a településen túl mutató célra – 

jótékonysági célú kiadásokat terveztek a községi szegények esetleges temetési költségére, 

vagy éppen a  Jegyzők Árvaházának, a Vakok Egyesületének, a Tanítók Házának, továbbá a 

Revíziós Ligának évi 10-10 P tagdíjat. 

S végül álljon még itt a jegyzőkönyvek közül egy 1936-ban született határozat kópiája, 

melyben 1936 és 1942 közötti időszakra, vagyis hat évre megválasztják Pinnyéd községi 

iskolaszékének új tagjait, köztük Finta József tanító urat is. 

 

Finta József iskolaszéki tagsági megbízása 
1936-1942. évekre 

                                                 
28 Magyar Népoktatás.  M. Kir.VKM. Budapest, 1928: 219 
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A jószívű és jólelkű tanító, a szeretett tanító úr, a képviselő, a falu mindenese, a szerető 

férj és édesapa azonban nem szolgálhatta olyan hosszan szeretteit, mint ahogyan tervezte. 

Tüdőgyulladást kapott, s ez ugyanolyan gyorsan végzett vele, mint annak idején édesapjával 

is. A Győri Nemzeti Hirlap 1942. április 22-én megjelent számában ez a rövid hír volt 

olvasható: „Halálozás. Részvéttel értesültünk, hogy Finta József kántortanító életének 53. 

évében elhunyt. Temetése csütörtökön délután lesz a pinnyédi temetőben.” 

 

 
 

 
Finta József halotti anyakönyvi bejegyzése 

 

 

 

Sajnos az újság híradásában tévesen szerepel az 

53 év. Az anyakönyv rögzíti helyesen, Finta József 

tanító úr 51 éves korában, 1942. április 21-én 

(kedden) a betegek szentségével ellátva visszaadta 

lelkét Teremtőjének. Temetését 23-án (csütörtökön) 

délután Lukáts Dezső plébános végezte. Temetésén 

szinte az egész falu ott volt a pinnyédi temetőben, s a 

Győr-környéki és győri tanítók sokasága is. Ez is 

jelzi, hogy tanítói és emberi értékeit elismerték. De 

jelzi az is, hogy utódául a község elöljárói – éppen az 

ő érdemeinek elismeréseként – tanítónő lányát, Finta 

Margitot hívta meg és nevezte ki az iskolába. Az 

édesapa azonban ezt a megtiszteltetése már nem 

élhette meg, mi mondjuk már csak helyette is Cs. 

Németh Margit szavaival: 

           FINTA  JÓZSEF síremléke Pinnyéden 
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  „Ha búcsút intek majd a földi létnek, 

   Nyomdokaimba utódaim lépnek. 

    Uram, ha útjukba köveket is teszel, 

     Tudom, Te akkor is velük leszel.” 

 

Sírján – melyen semmi cím, semmi rang, semmi hivalkodás nincs, csak a név, s a JEL, mely 

életét vezérelte, s két évszám, mely életét keretezte – mind a mai napig állandóan frissek a 

kegyelet és emlékezés virágai. Mert tanítványai szívében tovább él Ő. S ahogy igaz az a 

mondás, mely szerint a ’Jó pap holtig tanul’, akkor éppen Finta József példáját látva 

elmondhatjuk, hogy a ’Jó tanító holta után is tanít!’ 


