
 1

Kovátsné Németh Mária 
 

Hagyomány és korszerűség a győri tanítóképzésben 
 

 
Lehet-e egy intézménynek olyan küldetése, amely 232 év múlva is igaz? Milyen feladatai 

vannak egy tanítóképzőnek, melyekre a múltja, elődei, ugyanakkor a XXI. század is 

kötelezi? 

Jól ismert, hogy a magyarországi iskoláztatás jelentős állomása  Mária Terézia 

uralkodói rendelkezése, az 1777-ben megjelent Ratio Educationis. A királyi intéz-

kedés nem változtatta meg a korábbi iskolafenntartók, az egyházak jogait, hanem 

állami felügyeletet kívánt gyakorolni a meglévő iskolarendszer felett. Ennek érde-

kében létrehozta a tankerületeket, s miközben rögzítette a meglévő iskolatípuso-

kat, megfogalmazta azok feladatát. 

A Ratio Educationis 47.§-a az anyanyelvi iskolák szükségességét és 
azok hasznát a következőkben hangsúlyozta: az anyanyelvi iskolákkal, melyek a 

közoktatási szervezet egyik ágát alkotják, „a legnagyobb lelkiismeretességgel kell törődni” , 

főképp amiatt „mert bennük elkövetett legkisebb hanyagság is megingatja az oktatás és nevelés 

egész épületének alapját, megakasztja, sőt egészen megakadályozza, hogy később a közre 

áradjon a magasabb tudományok sok-sok haszna... Ezért irányításukban különleges gonddal 

kell foglalkozni mindazzal, ami sajátosan az oktatásra, illetve az erkölcsös magatartásra 

vonatkozik.” 

Éppen ezért az volt a legfontosabb, hogy a tanítók, akiket ezeknek az 

iskoláknak az élére állítottak, a tanítás útját-módját jól elsajátítsák, majd meg-

honosítsák és folyamatosan fenntartsák az ország különböző részein lévő kiemelt 

anyanyelvi iskolákban. Ezek a kiemelt iskolák voltak a normaiskolák. Normais-

kolák, mert példaként álltak a többiek előtt, mert szélesebb és alaposabb oktatást 

folytattak, mert ezek a normaiskolák mint a tanítók nevelőkertjei, a „kiképzés” 
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mellett, a gyakorlati tevékenység elsajátítására is nagy hangsúlyt helyeztek a taní-

tói hivatás betöltéséhez. 

Ilyen normaiskola szervezése volt a feladata minden királyi tankerületnek. 

Győrben gróf Niczky István tankerületi főigazgató kapta a feladatot, hogy kez-

dődjék meg Győrben a tanítóképzés falusi és a kisebb városi iskolák mestereinek 

részvételével. A tankerületi főigazgató feladat volt az is, hogy hatósági pénztár ter-

hére életre hívott iskolának Győr városa építessen új iskolát. Ez nem volt egy-

szerű feladat: végül gróf Zichy püspök a normaiskola céljaira felajánlotta a 

Széchenyi György-féle nemesi konviktust, s így 1778 júliusában a győri káptalan 

épületében elhelyezett normaiskolában a győri tankerület 20, már működő tanító-

ja megkezdhette tanulmányait. Közülük sokan már 35–40 éve oktattak. A tanítók 

zöme – a kiemelt állami támogatás következtében – Sopron és Moson megye 

német nyelvű iskoláiból érkezett, de voltak köztük kolozsvári, munkácsi, pápai 

gyakorló mesterek is.  

Az első mesterképző tanfolyam indulásáról, működési rendjéről, tanulmányi 

anyagáról a Protocollum – der Präparenden tanúskodik, miszerint a tanítás reggel 

fél 8-tól fél 11-ig, illetve délután fél négyig tartott és német nyelven folyt. Minden 

egyes tanfolyam vizsgálattal, próbatétellel zárult, eredményességét bizonyítvány 

igazolta. az első igazgató tanító Barits Antal grazi mester volt, akit 1780-ban 

„egyéb ok mellett magyar nyelv nem tudása miatt felmentettek”. 

A tanfolyam elvégzéséről szóló diploma, tanúsítvány, akkor „bizonyosságlevél” 

pontosan meghatározta, hogy melyik „ludimagister” vagy „Schulmeister” milyen 

iskolában taníthat (falusi, kisebb vagy nagyobb városi iskolában), illetve 1786-tól 

már differenciálta is a mestereket 

 „képesítve a triviális iskolára”, 

 „a nemzeti iskolára”, 

 „a nemzeti iskolák első és második osztályára” 

 „segédtanítónak alkalmas”. 
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A képzés közel 50 éven át a Ratiok szellemének megfelelően elsősorban 

gyakorlatorientált volt, vagyis a tanítás módjának elsajátítására irányult. 

Halper Mihály 1806-ban a tanításra előkészítendő személyeket heti 10 

órában: „A Tanítás módja (3 óra), A Nyelvtanítás és közönséges életben előforduló 

írásbeli feltételekre (3 óra), Ékes- és helyesírásra (2 óra), valamint Számvetésre (2 

óra) oktatta. 

Jól ismert, hogy a tanítóképzés intézményesülése hazánkban a XIX. 

század elején kezdődött meg. Az elméleti, a „magasabb szintű” pedagógia tanítása 

az egyetemeken történt, az alsó szintű iskolai tanítás felkészítésében az 1827. évi 
november 13-án kiadott 28.832. sz. rendelkezés alig hozott változást, a tanítóképző 

tanfolyam tárgyait csak a hittan tanításával bővítette. 

Így ezen  tanfolyamok fő célja továbbra is: a gyakorlatias módszertani 
jellegű tudomány, a normaiskolai gyakorlatias nevelés- és oktatástan taní-
tása, és a hagyományos valláserkölcsű értékelméletre alapozott nevelési cél 
megvalósítása volt. 

A győri mesterképzőben is így folyt tovább a tanítóképzés. Értelemszerűen 

csak férfiak számára, de 1827. november 30-án a képzőben először tanítónők is 

tehettek ”próbatételt”. Az orsolyiták 6 tanítónője hittanból, tanítási módszerből, 

nyelvtanból, magyar és német írás-olvasásból, illetve számelméletből bizonyította 

alkalmasságát a tanítónői hivatásra. Eredményeiket az E (eminentem) = kitűnő, a 

B (bonum) = jó, és a M (mediocrem) = középszerű fokozatokkal minősítették. 

Az egyetemi magas szintű elméleti pedagógia klasszikus felosztása – neveléselmélet, 

didaktika, neveléstörténet – a tanítóképzők tantárgyi struktúrájában az önálló intézménnyé 

válással, a kétéves, négy féléves tanítóképző intézetekben vette kezdetét. 

Ez Győrben 1847. október 18-án megnyitott középszintű tanítóképző 
intézetben realizálódott. 
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Igazán példás felelősséget tükröz, hogy az új intézet támogatásához Győr 

város tanácsa 500, a pannonhalmi főapát 500, a csornai prépost 200, a győri káp-

talan 200 Ft-tal járult hozzá évente. 

Az önálló tanári kar oktatói állását már akkor is pályázat útján töltötték 

be. A tavasszal meghirdetett 2 tanári állás elnyerésére 1847. június 24-én 14 

pályázó jelent meg. A pályázók mindegyike főiskolát végzett, az írásbeli 6 tételt 

tanítástan, földrajz, gazdaságtan, módszertan és egészségtan témából írták. A 

szóbeli előadás tématerületét önállóan választották, egy kivétellel valamennyien 

pedagógiából tartottak előadást magyar nyelven. 

A tanítandó 10 tárgyat az igazgató Fenix Farkas, a pályázatot elnyert 

Langer József, Kár Károly rendes tanár, illetve Kerlinger Mihály zenemester mint 

rendkívüli tanár tanította. 

Az első képesítő vizsgálatokra az 1856/57. tanévben került sor Győrben 

a Bestimmungen alapján, a magyarországi katolikus praeparandális kurzusok 

számára kiadott tervezet szerint. Az írásbeliből és szóbeliből álló képesítő vizs-

gálat során 21 önálló, 31 segédtanítói minősítés született, illetve 1 jelöltet a vizsgálat 

megismétlésére utasítottak. 

Az intézetben tették le a képesítő vizsgálatokat a helybeli orsolyarendi, a 

mindazon tanítónők is, akik akár nyilvános, akár magán iskolában akartak tanítani. 

∗ ∗ ∗ 

Az 1868. évi december 5-i Eötvös törvény nyomán a győri tanítóképző 

intézet a törvény megjelenését követő tanévben már 3 évfolyamú középszintű 

képzőként folytatta tevékenységét. Az új képzésben példaértékűen realizálódott 

Dr. Zalka János megyés püspök tervei alapján az eötvösi koncepció. A törvény 16 

kötelező blokkja a képzőben 19, majd a 4 éves tanítóképzésben 28 tárgyon 

keresztül valósult meg. 
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A tanítóképzés ma is érvényes sajátosságainak megfelelően a tanítók igen 
széles tantárgyi struktúrában kaptak felkészítést leendő hivatásukra. A 28 

tantárgy 21%-át neveléstudományi tárgyak, 23%-át a természettudományi tárgyak 

és 18%-át a művészeti tárgyak tették ki. 

A neveléstudomány területén önálló stúdiummal bírtak a neveléstörténet, 

neveléstan, iskolaszervezettan, tanítási módszertan, a lélektan és a test-, illetve 

egészségtan. 

Mind a négy évfolyamon oktatták az éneket, az orgonát, a hegedűt és a 

rajzolást. 

Ugyancsak az 1868/69-es tanévben a gazdasági és kertészeti oktatás céljaira a 

győri gazdasági mintakertek használatát eszközölték ki Révfaluban. A tanítókép-

ző-intézetnek közös épülete volt a Megyeház utcában a jogakadémiával. A nagyon 

szűk körülmények miatt a városi épületet a megyés püspök visszaadta a városnak, 

s új épület emelésébe kezdett. Viszonzásul a város az impozáns, gazdagon felsze-

relt, kerttel, tornahelyiséggel ellátott új épület elkészültéig (1894) támogatta a dr. 

Zalka János győri megyés püspök által fenntartott katolikus fiúképezdét. Az 1888-
as feljegyzések szerint „40 köbméter fával, krétával-tintával, szivaccsal, s végre 

tornahelyiséggel is ellátta az intézetet. ” 

Eddigre Győr városa már két teljes tanítóképző intézettel is büszkélkedhe-

tett, mert Trefort Ágoston kultuszminiszter 1875. március 28-i rendelete alapján 

megvásárolták a Megyeház – Schwarzenberger, Pálffy és Homokgödör utcákra 

néző 6498 m2 területen lévő épületeket, és 1875. október 20-án 40 növendékkel 

és saját gyakorlóiskola első osztályával megnyitották az állami tanítónőképző inté-

zetet. 

A tanítóképzés sajátos évszázados feladata egyrészt, hogy bevezesse a 

hallgatókat a különböző tudományterület megismerésébe, a művészetek művelé-

sébe; másrészt, hogy a tanítójelölteket azok gyakorlati megvalósítására készség-

szinten felkészítse. 
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Mindezt csak úgy érhették el, hogy az elméleti ismereteket magas szinten 

művelték az oktató tanárok. Az egyes tantárgyakhoz kiválóan felszerelt szertárok 

tartoztak, ahol komoly kutatási eredmények születtek, s folyamatosan törekedtek 

arra, hogy a tudományterületek legújabb eredményeit közzétegyék. 

A hallgatókat önképzőköri keretek között késztették a tudományos, művé-

szeti tevékenység megismerésére, gyakorlására. 

A katolikus tanítóképezdében már 1876-ban megalakult az önképzőkör, amely 

a jelöltek önművelését, nemzeti szellemben való gondolkodását volt hivatott elő-

mozdítani önálló dolgozatok készítésével, felolvasó üléseken előadások tartásával; 

a szavalás és prózai előadásmód tökéletesítésével, könyvtárhasználattal, jegyzetké-

szítéssel. 1888-ban Kisfaludy Károly születésének 100. évfordulóján az 

önképzőkör felvette Kisfaludy nevét- Győr városának kulturális életében már 

ekkor jelentős szerepet töltött be az intézet ének- és zenekara. 

A századfordulótól mind a két intézményben kiteljesedtek az önképzőköri 

tevékenységek. 

Az 1900-ban megalakult Munkácsy-Önképzőkör rajzkiállításon tárta az inté-

zet és a város érdeklődői elé a növendékek és tanárok munkáját. Az állami tanító-

nőképző „rendes gyűlései”  iránt nagy volt az érdeklődés. 

Mindkét intézmény életében kiemelkedő volt az 1890-es évtized, melyet a 

millenniumi készülődés, a tudományos tevékenység kiteljesedése mellett a tudós 

tanárok sokasága és két kiváló igazgató, Dr. Karácson Imre és Pataky Irma – neve 

is fémjelez. 

A tudományos kutatás a tanítóképzés jellegéből fakadóan több tudo-

mányterületen folyt. Dr. Karácson Imre kiváló orientalista, a történelemtudomány 

művelője, Dr. Merisch János a fénytan specialistája, aki először készített el 

hazánkban a távcső rövid változatát. 
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A módszertani kultúra terjesztésének szép példái Nemesovits Antal rendes 

tanár Gyakorlati orgonázás c. könyve, mely alapján a zenetanítás folyt; Barcsai 

Károly Népiskolai módszertan című műve pedig országosan ismert volt. 

Hallgatóink előtt jól ismertek az Iskolatörténeti múzeumunkból a győri 

képző tanárainak elemi iskolai könyvei: Szili Benedek: Magyar nyelvtan gyakor-

lókönyve 1884-ből, Öveges Kálmán – Wiemann Béla: Hangutánzó magyar ABC-

je 1905-ből, vagy Pohárnok Jenő: Új betűvetés Abécés könyv a katolikus népisko-

lák számára (Luttor Ignác zsinórírásával) c. elemi iskolás könyve 1940-ből. 

A győri tanítók vezérkönyvet is írtak tanítótársaik munkájának segítésére. 

Győrffy János és Öveges Kálmán: Győr vármegye és Győr város rövid földrajza. 

Vezérkönyv a Győr vármegyei róm. kat. népiskolák III. osztály tanítói számára 

1913-ban a második kiadást is megérte. 

Nem volt ismeretlen elődeink számára a tankönyvírási pályázat sem. 

Győrffy és Öveges könyvét ugyanis megelőzte  1901-ben Benedek Vincze és 

Gróf Endre győri tanítók pályadíjat nyert munkája hasonló címmel: Győr sz. kir. 

város részletes leírása és Győr vármegye földrajza. Elgondolkodtató, hogy milyen 

súlya volt az oktatásban akkor a helyi sajátosságoknak. 
A képző művésztanárai, Békessy Leo, Brantl Ernő öregbítették művészeti 

tevékenységükkel Győr város nevét, vagy tornatanárai Magvassy Mihály, Árvay 

Géza a városi sport, és a különböző egyletek működésének meghatározó egyéni-

ségeivé váltak. 

Hasonló aktivitással vettek részt a tanárok Győr kulturális, tudományos 

tevékenységében, a közéletben. Csak néhányat említhetek a hosszú sorból: 

„1930/31-ben Jakab Ferenc igazgató, tagja a győregyházmegyei tanítók fegyelmi tanácsának, 

a Szent István-Társulatnak, a Győri Kisfaludy Irodalmi Körnek, választmányi tagja a 

Tanítóképző-Intézeti Tanárok országos Egyesületének és több győri tanítói, 

kulturális és hazafias egyletnek. Az idei tanév folyamán a Mosonvármegyei Kath. 

Tanítók Egyesületének november hó 8-án tartott nagygyűlésén Szent Imréről 
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mondott ünnepi beszédet, a Kisfaludy Irodalmi Körben pedig a Balaton fizikai, 

földrajzi jelenségeit, múltját és mai fejlődési viszonyait ismertette. Pedagógiai cik-

kei jelentek meg a Dunántúli Hírlapban és a Dunántúli Tanítók Lapjában. Békessy 

Leó, a Győri Képzőművészeti Társulatnak műtárosa. Az év folyamán két tárlatot 

rendezett, melyeken genre- és tájképeivel, továbbá arcképfestményeivel vett részt. 

Brantl Ernő tagja a Győri Képzőművészek Társulatának, a Győregyházmegyei 

Kath. Tanítóegyesületnek, karnagya a győri Egyetértés dalkörnek. Mint az Orszá-

gos Magyar Dalosszövetség társkarnagya, Téten a Kisfaludy centenáriumon, 

továbbá a győri daloshangversenyen az összkarokat dirigálta. Meleg ünnepséggel 

ülte meg tíz éves karnagyi jubileumát az Egyetértés. Énekkarával Esztergomban 

és Csornán is nagy sikerrel lépett fel. Külön templomi énekkara van, amely az év 

folyamán sokszor emeli a bencés templom istentiszteleteinek fényét. A magyar dal 

propagálására a tél folyamán nagysikerű Magyar-estet rendezett. Pohárnik Jenő (írói 

néven Pohárnok) tagja a Kath. Írók és Hírlapírók Pázmány Péter Egyesületének, 

az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságnak, a Győri Kisfaludy Irodalmi 

Körnek, a Szent István-Társulatnak, a Képző- és Iparművészeti Társaságnak, 

választmányi tagja a Hadirokkantak Nemzeti Szövetségének. Felolvasott Kis-

faludy Károlyról a Gárdonyi Géza Társaságban Budapesten. A glóriás herceg, 

Ildikó királykisasszony, Üzennek a Kárpátok, az örökség cím szín- és mesejátékait 

az ország több városában előadták. Le Roy des Enfants című könyve az  idén 

második kiadásban jelent meg Párizsban. Színikritikákat írt a Dunántúli Hírlapba, 

előadott a Győregyházmegyei Kath. Tanítók Egyesületének és a Győrvármegyei 

Általános Tanítóegyesület közgyűlésein. ez utóbbiban pedagógiai szemináriumi 

előadást is tartott. Nitsmann Jenő mint a Győr-Moson-Pozsony egyelőre ideiglene-

sen egyesített vármegyék területére kirendelt gazdasági tanár, a nevezett megyék 

számos helységében minden vasárnap tartott gazdasági előadást.” 

S milyen volt a gyakorlati oktatás?  
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A gyakorlati tanításokra való előkészület a következőképpen történt: a 

gyakorló iskolai tanítónő kellő utasítás kíséretében 3 nappal előbb kijelölte az anyagot, melyet 

az illető növendék írásban kidolgozva beadott a gyakorló iskolai tanítónőnek, s miután az 

kijavította a növendék megtanulta,s így elkészülve kezdett a tanításhoz. 

„Minden tanítás megbíráltatott e célra külön órán. Ez alkalommal először 

az mondhatta el esetleg utólagosan észrevett hibáit, aki tanított, majd az osztály-

társnők tették meg észrevételeiket, mit felül bírált a gyakorló iskolai tanítónő, ezu-

tán a szaktanár és végre az igazgatónő, mint a módszertan előadója.” 

S az elméleti tevékenység mellett nagy figyelmet fordítottak a hospitálá-
sokra. 

A századforduló utáni években az 1903/904-es tanévben megnövelték a 

hospitálások számát, s az iskolai gyakorlat elemzéséhez szempontsor készült, 

melyek alapvető kritériumait a következőképpen csoportosították. 

1.  Modor (fellépés, magatartás, előadás) 

2.  Tanmenet (ismétlés, átmenet, az új anyag elrendezése) 

3.  Tanalak (kérdések, feleletek, szemléltetés, értelmezés, bizonyítás) 

4.  Általános tanítási elvek (nyelvezet, fegyelmezés, a tanító készültsége, a 

tanulók fejlettségének figyelembevétele, vallásos, hazafias szellemű 

érzület) 

A tanítóképzés iránti érdeklődés az 1920-as években jelentősen megnöveke-

dett. Az 1926-os évben a kat. tanítóképző 30 helyére 130 kérvény érkezett. Az 

állami tanítónőképző intézet ebben az évben ünnepelte fennállásának 50. jubileu-

mát. A jubileumi ünnepség egy évvel később nagy tatarozással megújított épület 

megnagyobbított dísztermében került megrendezésre. 1926-ban az orsolyiták is 

megnyitották tanítónőképezdéjüket, Győr harmadik képzőjét. 

S ki volt a gazdája ezen intézményeknek a város és a felekezeti fenntartókon kívül? 
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Természetesen a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, miniszterével és 

államtitkáraival. A kultúrtárca élén európai műveltségű egyéniségek álltak, akik 

tették a dolgukat, ismerték és sűrűn látogatták azokat az intézményeket, amelyek 

döntő befolyással voltak a magyar nép művelődésére. 

A kultusztárca vezetői 1926 és 1928 között öt alkalommal voltak Győrött 

intézményeikben. 1928. március 2-án Klebelsberg Kuno miniszter meglátogatta a 

két éve működő orsolyita tanítónőképzőt, hogy megbeszélje hova épüljön az új 

iskolai épület. Természetesen meglátogatta a másik két intézményt is, sőt órákat is 

hallgatott. November 3-án Kornis Gyula a vallás- és közoktatásügyi államtitkár az 

intézmény és az internátus megtekintésén kívül az V. osztályban részt vett egy 

tanítási gyakorlaton s az azt követő bírálaton, a IV. osztályban pedig meglátoga-

tott egy német nyelvi és egy zeneórát, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen 

az intézmények, a növendékek munkájáról. 
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