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Dr.Varga József 

Betűvetés 
(Öveges Kálmán gyakorlóiskolai tanító tankönyveiről) 

 
A győri gyakorlóiskola neves tanítója, s 

ma már névadója is  az évszázadok óta 

kiváló tanítókat adó Öveges család egyik 

tagja, az 1863-ban Téten született Öveges 

Kálmán. Ő ’Győri Királyi Katholikus 

TanítóképzőIntézetben’ szerzett tanítói vég-

zettséget 1801-ben, majd néhány évnyi 

Győr környéki tanítóskodást követően 

Győrszigeten, s végül a tanítóképző kere-

tein belül, annak saját gyakorlóiskoláját 

(gyakorlóiskolai összevont osztályát) 

vezette 1893-tól. Ma úgy mondanánk: 

szakvezető tanító volt, vagyis a tanítási 

gyakorlatok vezetője, továbbá: intézeti rajz-

tanár, a képezde Munkácsy-körének elnöke, 

ipariskolai rajzoktató, segéd-tanfelügyelő, tanítói egyesületek elnöke, újságszerkesztő és 

újságíró … s még hosszasan sorolhatnánk a tanügy terén betöltött helyi, megyei és országos 

funkcióit. 

Írásomban csupán tankönyvírói tevékenységéről kívánok – a teljesség igénye nélkül – 

szólni. 

Ha ma az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum katalógusaiban keresgélünk, 

Öveges Kálmán nevére legelőször is a tankönyvírók sorában bukkanunk. De még a világhálón 

kutatva is 17 „találati helyen” lelhetjük fel megjelent tankönyveit és vezérkönyveit.  

A tanító könyv, „röviden és szokottabban: tankönyv” a magyar nyelv egyik 1874-ben  

kiadott szótára szerint „oskolai kézi könyv, mely az illető tanszak tárgyait rövid vázlatban 

vagy részletesebben tartalmazza”. Úgy hiszem azonban, hogy a tankönyv, s különösen a jó 

tankönyv a tanulónak ennél sokkal többet jelent, ez az egyik legfontosabb „szerszáma”. „Ami 

a kovácsnak a kalapács, az asztalosnak a gyalu, a tanítónak az a könyv.” De nem csak a 
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tanítónak fontos a tankönyv, hanem a tanulóknak is, hiszen ha úgy tetszik: ez az a közös 

információ-minimum, melyre tanító és diák kölcsönösen hivatkozhatnak.  

A tankönyvíró tollát tehát éppen  ezért mindig a jól megalapozott szakmai érdek, a 

gyermekszeretet, a segíteni akarás kell hogy vezessék, sosem lehet elsődleges a hiúság vagy 

az üzlet.  Öveges Kálmánt is a gyermekszeretet, a segíteni akarás vezette, amikor tankönyv-

írásba kezdett. Saját iskolai gyakorlata során tapasztalta, milyen nehéz sorsa van a kisdiáknak, 

ha nem végig gondolt egy-egy tankönyv felépítése, ha „akademista” szempontok vezetik a 

tankönyvírót és ha gondolatiságában, stílusában távol áll annak tudományos „szövege” a 

kisgyermek sajátos megismerési folyamataitól. 

Első tankönyve, melynek elkészítésében Győrfy János volt a szerzőtársa, 1904-ben jelent 

meg a Szent István Társulat kiadásában. Címe: Földrajzi előismeretek. Alcím: Győrvármegye 

és Győr város rövid földrajza. 

A szerzők a mindössze 52 oldalnyi, fekete-fehér ábrákkal és képekkel gazdagon 

illusztrált könyvet a „győrvármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára” készítették, s 

kiegészítették azt a megye színes nyomású térképével is. 

A könyv könnyed stílusa, olvasmányossá és könnyen tanulhatóvá tette azt. Közölt adatai, 

érdekes megjegyzései (néprajzi, honismereti, kulturális jellegűek) lekötötték a gyermekek 

figyelmét. Az ábrák nem csupán egyszerű illusztrációk, részben a közölt ismeretek 

kiegészítését szolgálták, részben a kis tanulók értelmének „mozgósítására” vállalkoztak. 

A munka sikerére jellemző, hogy bár ugyanebben az időben jelent meg egy másik 

győrmegyei földrajzkönyv, a Benedek Vince és Gróf Endre által szerkesztett Győrvármegye 

és Győr szabad királyi város földrajza című, a győri püspök az 1904. évi XII. számú 

körlevelében elrendelte, hogy a megyében mindenütt Öveges könyvét vegyék használatba a 

katolikus népiskolák. 

Öveges Kálmán földrajz könyve után ismerkedjünk meg egy természettudományi 

munkájával. Ha ma valahol elhangzik az a név, hogy „Öveges”, többnyire mindenki a tv-ből 

is és írásaiból is közismert, tisztelt-szeretett Öveges József professzorra gondol. Öveges 

professzorra, akinek érdekes fizikai kísérleteire, élvezetes előadói stílusára oly sokan 

emlékeznek. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy Öveges professzornak volt „előzménye” e 

téren a családban. Ő maga erről így fogalmazott a családfáját részletező egyik feljegyzésében: 

„Kálmán bácsi a Győri Tanítóképző Intézet tanára (úgy tudom rajztanár, de ) érdekes és 

népszerű fizikai könyvet is írt, amit 1930 körül meg is kaptam a Szt. István Társulat 

igazgatójától, amikor én is jelentkeztem hasonló könyveimmel … „ 
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Igen, Öveges professzor Öveges Kálmán unokaöccse (Kálmán testvérének, Józsefnek és 

Mihálovics Ilonának gyermeke). 

De térjünk vissza a fizika könyvre. Címe: Új kistükör a magyar nép számára. 1907-ben a 

Szent István Társulat kiadásában jelent meg.  

A képekkel gazdagon illusztrált, anekdotázó, párbeszédes formában írt mű lapjain 

érdekes fizikai kísérletekkel, a fizika alapjelenségeivel, törvényszerűségeivel ismerkedhetünk 

meg közérthető stílusban.  

„Az új kis tükör” azonban nem egy könyv, hanem lényegében egy természettudományi 

ismeretterjesztő sorozat. Az 1907-ben megjelent kötet (ez a II. számú kötet, alcíme: 

Tudnivalók a természettan köréből) a fizikai ismeretekről szólt. Ezt a kötetet azonban 1906-

ban megelőzte egy – ma már kevésbé ismert -  I. sz. , mely a „Földünkről és környezetéről” 

alcímet viselte). Majd 1908-ban a harmadik  kötet is napvilágot látott A gőzről és egyebekről. 

A sorozat negyedik kötetének alcíme: Az egészség könyve a magyar nép számára, 

megjelenési éve 1909.  S végül következett az V., s egyben befejező kötet: A mi hazánk – Új 

kis tükör a magyar nép számára. Alcíme: A magyar királyság földrajza a magyar nép számára. 

Ugyancsak a Szent István Társulat kiadásában jelent meg 1911-ben. 

Tovább haladva Öveges tankönyvírói tevékenységén, újabb értékekre bukkanhatunk: 

ABC-s könyvekre, olvasókönyvekre.  

Meg kell jegyeznünk, hogy az Eötvös-féle népoktatási törvény után az olvasás és írás 

megtanításának ügye ismét a gondolkodás középpontjába került. Csakhogy megváltozott a 

szemlélet: eddig a részekre helyezték a hangsúlyt, s a jelentés nélküli részekből jutottak az 

értelmes egészhez, ettől az időszaktól felfokozódik az egész hangsúlyozása.  

Az olvasás tanításának különböző módszerei egymás mellett éltek a gyakorlatban Öveges 

Kálmán tanítói tevékenysége idejében. Tehát élt a Göntczy-féle hangoztató-analitikus-

szintetikus (hangoztató-elemző-összetevő), ismertebb nevén írva-olvastató módszer; 

találkozhatunk az úgynevezett globális módszerrel (Jacotot-féle, vagy Vogel-féle 

normálszavak módszere, ez utóbbit Magyarországon  Farkas Dezső képviselte); és élénken 

terjedtek (de csak az 1925-ös tanterv teszi majd hivatalossá) a jelképes  módszerek, melyből a  

leghatékonyabb az úgynevezett fonomimikai módszer (ismert magyar képviselője 

Tomcsányiné Czukrász Róza). 

A hangutánzó fonomimikai módszer gyorsan elterjedt, 1903-tól már Győrben is 

alkalmazta Wiemann Béla, mivel – mint mondta – „a gyermek szellemi fejlettségének 

legjobban megfelel, önmunkásságát legjobban igénybe veszi s legbiztosabban, leggyorsabban 

vezet célhoz.” Öveges Kálmán, mint a tanítóegyesület elnöke több alkalommal is felkérte 
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kollégáját, hogy tartson előadást és bemutatót a módszerből. Segéd-tanfelügyelőként 

közbenjárt a győri katolikus iskolaszéknél, s az határozott is arról, hogy iskoláiban e módszert 

alkalmazzák. Az 1903/1904-es tanévtől a gyakorlóiskolában is lecserélték az addig 

alkalmazott Mócsy-féle ABC-s és olvasókönyvet a Horváth-Nemes szerzőpáros által készített 

Magyar ABC-s és olvasókönyvre. Ugyanakkor  Öveges és Wiedemann nekiláttak egy új 

könyv megírásának.  

A munka hamarosan elkészült, címe: Hangutánzó magyar ABC. Ezt is a Szent István 

Társulat adta ki Budapesten, először 1905-ben (az új állami népiskolai tanterv 

megjelenésének évében), majd 1932-ig több alkalommal is. A szépen illusztrált, áttekinthető 

tördeléssel szerkesztett 136 oldalas könyv, „nyolcadrét formátummal” jelent meg. A kiadó az 

alábbi elismerő kritikával illette: „… a szóban forgó abc-t a jelzett téren kiváló munkának 

tartom. Tanmenete, beosztása, az anyag megválogatása, a szerzők kiváló gyakorlati  

tapintatáról tesz szép tanúságot. Hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga a gyermek 

kezébe adott könyvben legyen teljesen földolgozva, azt a szerzők szerencsés kézzel vitték 

keresztül a Hangutánzó ABC-jükben. Ez az új módszer nyomán megírt munkájuknak az egyik 

elismerést érdemlő oldala. Vallási, nemzeti, nyelvi szempontból nemcsak kifogástalan, de 

különösen katolikus szempontból dicséretes munka.” 

 

A könyv hat  részre tagolódik. Az első egységben a hangok ismertetése szerepel,  a 

másodikban  a kisbetűk és a nagybetűk írásának és olvasásának megtanítása. A fő egységen 

belül az első helyen a fonomimikai olvasótáblák szerepelnek (egyik táblán betűk, másikon 

szótagok, harmadikon pedig kétszótagú szavak voltak). A táblákat követték a kis betűk, 

melyeknél a betűtanítás sorrendje a magánhangzóknál az : i, í, u, ú, e, é, o, ó, ö, ő, a, á volt, az 

egyjegyű  mássalhangzóknál az: r, n, t, v, m, l, b, s, c, z, j, p, d, g, h, k, f, míg a kétjegyű 

mássalhangzók így követték egymást: sz, cs, ny, gy, ty, ly, zs. Majd a nagy betűk 

következtek. 

A betűk megismerése során a nyomtatott kis betű mellett ott állt a neki megfelelő 

fonomimikai képet mutató fiú vagy lány képe. Mint a felsorolásból is látható: a rövid 

magánhangzókat hosszú párjukkal együtt mutatták be. A nyomtatott magánhangzók alá 

vonalközben elhelyezték a megfelelő írott alakot is. A betűket nagyobb méretű szedésben írt 

rövid olvasási gyakorlat követte, értelmes egy szótagú és két szótagú szavakkal, illetve kisebb 

betűkkel szedett rövid mondatokkal. A mondatkezdő betűt és a tulajdonnevek kezdő betűjét 

kiemelt szedéssel jelölték.  
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A könyv következő fő egysége a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz közölt változatos 

tartalmú olvasmányokat. Lényegében ez az írás és az olvasás gyakorlására szolgáló rész. Ezen 

belül szereplő fejezetek: Olvasmányok az iskola és a lakóhely köréből; Vallásos és szívképző 

olvasmányok, valamint: Imádságok, versikék. 

E könyv sikerét csak fokozta, hogy még ugyanebben az évben (1905) Öveges Kálmán 

vezérkönyvet is írt hozzá Vezérfonál az Öveges–Wiemann-féle Hangutánzó magyar ABC-hez 

címmel. Ebben bemutatta a hangutánzó módszer előnyeit és a könyv rendszerét, felépítésének 

logikáját. Azt is kifejtette: miképpen segíthet a hangutánzó módszer alkalmazása más tárgyak, 

így többek között a számolás, a nyelvtan, továbbá a beszéd- és értelemgyakorlatok 

oktatásánál. S hogy valóban vezérfonál lehessen e kézikönyv – gyakorlóiskolai tapasztalataira 

építve - hangutánzási gyakorlatokat és mintaleckéket is közölt. 

Mint már említettem, e sikeres ABC-és könyv több kiadást is megélt, s természetesen 

közben kisebb változtatások, módosítások is történtek. Így például az 1912-ben megjelent 

negyedik kiadásnál már külön alcímként jelezték, hogy az ABC-t kiegészítették a beszéd- és 

értelemgyakorlatok (lakóhelyi ismeretek) anyagával. Az egyes kiadásokban a könyv belső 

szerkezete is módosult némileg. Az ötödik kiadást, amely 1917-ben jelent meg (136 oldal, 

nyolcadrész formátum), 1925-ben a nem magyar tanítási nyelvű iskolák számára is 

engedélyezték. Ezt annak is köszönhette, hogy – mint azt a szakemberek megállapították –, 

ebben az ABC-s könyvben „nincsenek  túlhangsúlyozva sem a vallásos, sem pedig a hazafias 

szövegek.”  Az 1917-es 5. kiadás előzéklapján a pápai, a királyi és a nemzeti himnusz  teljes 

szövege és kottája állt. Az 1925-ös kiadásban ezeket felváltotta a Magyar Hiszekegy.  A 

hazafias szellemet a következő címek érzékeltetik: Lesz még Nagy-Magyarország; Magyar 

vagyok (Pósától); Magyar falu, kicsi ház; Magyar imádság (Blaskó Máriától). Itt a Magyar 

Hiszekegyet címerrel, koronával, kettős kereszttel övezve az utolsó oldal grafikai megoldása 

erőteljesen kiemeli.”  

 

Nagyot lépve az időben: 1925. május 14-én megjelent az elemi népiskolák új tanterve. A 

Magyar Püspöki Kar is kiadta új tantervét 1926-ban: Tanterv és utasítás a katholikus elemi 

népiskolák számára.  E tantervben az olvasás és írás tanítása területén alkalmazkodott az 

állami tantervi előírásokhoz. A tanterv bevezetésekor a katolikus tanítóság számára 

értekezletet hívtak össze, hogy eldöntsék, milyen lépéseket tegyenek a tanterv bevezetése 

terén, s hogy milyen tankönyveket alkalmazzanak. Az a megtisztelő döntés született, hogy az 

Öveges-Wiemann-féle hangutánzó ABC-t fogják alkalmazni, természetesen átdolgozott 

formában, a püspöki kar tantervével összhangba hozva azt. Öveges Kálmán kapta a megbízást 
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a könyv átdolgozására, aki szerzőtársat választhatott.  Öveges gyakorló iskolai kollégáját, s 

utódját, Pohárnok Jenőt választotta és kérte fel, aki ezt örömmel vállalta is. Így készült el, s 

adta ki a Szent István Társulat 1926-ban az átdolgozott ÁBC-s könyvet, melynek címe: 

Betűvetés. Hangutánzó ÁBC katholikus elemi iskolák számára az új püspöki tanterv szerint.  

„A 130 oldalas, nagyobb  formátumú, jó papírból készült, kemény fedelű képeskönyv   … 

színes borítólapján Krisztus, mint magvető jelenik meg” egy szív alakú keretben. Alatta egy 

olvasó kislány és kisfiú. Érdemes már itt megjegyeznünk, hogy ez  a magvető Krisztus és a 

szív motívum jelenik majd meg Öveges síremlékén is! 

A szép kivitelű könyvhöz Vezényi Elemér készített színes rajzokat. 

 

 

S amitől a bemutatott, szépen tördelt, kiváló grafikai megoldásokat és céltudatos 

módszertani felépítettséget mutató tankönyvoldal különleges, az maga a fotó-szerű kép. Már 

az 1905-ös ABC-s könyv 12. oldalán, illetve az 1913. évi kiadás 13. oldalán szereplő képeket 

látva is az az érzésünk lehetett, hogy maga Öveges tanító úr jelent meg a lapokon. Most 

viszont egyértelmű, s a családi hagyomány által is őrzött emlék, hogy a pipázó férfialak nem 

más, mint maga Öveges Kálmán. S a széken álló, s az óra ütéseit figyelő kislány pedig az ő 

kis unokája, Angyalka.  
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A könyv kedvességét és értékét tovább fokozzák  a szövegrészek között található népi 

mondókák (Tente baba, tente; Isten hozott fecske-madár) és a magyar népi játékok (Csip, 

csip, csóka …), valamint a népdalok (Kossuth Lajos azt üzente , Akkor szép az erdő stb.) 

A könyv sikerkönyvként többször is megjelent egészen 1946-ig! 1933-tól ugyan 

rövidített változatban és a színes képeket felváltották az olcsóbb fekete-fehér képek. Öveges 

Kálmán a Betűvetés című könyvhöz vezérkönyvet is írt. Ezt Vezérkönyv a Betűvetés ABC-s 

könyvhöz címmel 1927-ben adta ki a Szent István Társulat. 

E könyv 16. oldalán így írt Öveges Kálmán: „hazánkban a hangutánzó módszer annyira 

el van terjedve, hogy a régi elavult módszerek teljesen mellőzhetők … ma már minden 

tanítóképzőben tanítják e módszert, … minden új tanító e módszer ismeretével lép az életbe. 

.„A hangok és betűk tanításánál kétféle eljárás volt ismert: voltak tanítók, akik először csak a 

hangokat tanították. Ők a magánhangzók és az egyjegyű  mássalhangzók megtanítása után 

kezdték csak meg a hangok összekapcsolását szavakká. … a nyomtatott betűket és 

kapcsolásukat csak ezután kezdték meg, …viszont elég gyorsan haladtak, mert egy  órán több 

hangot és kézjelet ismertettek. Mások egy órán csak egy hangot és egy kézjelet vettek, de 

mellette rögtön ismertették a nyomtatott betűt, erős kapcsolatot teremtve a hang, a kézjel és a 

betű alakja között.” Öveges Kálmán  viszont …  az első változat mintájára építi fel a tanítás 

menetét: 1. A szóhangok ismertetése (magánhangzók, egyszerű mássalhangzók). 2. A 

szóhangok szókká való összeolvasása (jelekkel való olvasás). 3. Nyomtatott betűk 

ismertetése. 4. Olvasás nyomtatott betűkkel. 5. Az írott betűk ismertetése (olvasás).” 

Nagy szerepet szánt Öveges Kálmán a fali olvasótáblák használatának. Ilyen fali 

olvasótáblákat is szerkesztett és adatott ki. E táblák képét az ABC-s könyvben is elhelyezte. 

Magát a könyvet igazából az írott betűk ismertetésekor kezdte használni. Az írott betűk 

ismertetésekor is közölte a nyomtatott betűk bemutatásakor már használt eseményképeket és a  

fonomimikai jelet. 

 

Néhány szó Öveges Kálmán további tankönyveiről. Mivel sokat foglalkozott az 

ismétlőiskola létrehozásával, majd 1913 után a Győr-szabadhegyi ismétlőiskolában a 

katolikus fiúk tanítását vállalta is, szinte kötelességének érezte, hogy számukra is írjon, illetve 

dolgozzon ki tankönyveket. E könyvek sorába tartozik a Dreisziger Ferenc és Rovó Lajos 

által írt tankönyv átdolgozása. Címe: Olvasó- és tankönyv a gazdasági- és általános ismétlő 

iskolák számára. Alcím:  Fiúk és leányok tananyaga,  I. évfolyam I. osztályának anyaga. 

Kiadták 1922-ben. Bizonyára elkészült 1923-ban a II. évfolyam anyaga is, mint ahogyan 

ismert az 1924-ben megjelent, a III. évfolyam számára készült kötet. 
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Nem került még említésre, hogy Öveges már 1893-ban is jelentetett meg tankönyv-szerű 

munkákat, amikor megírta a három részből álló: Rajzfüzet a nép- és ipariskolák számára című 

munkáját, melyet Győrben adtak ki és csak helyi kiadása volt. S végül még egy könyve, 

melyet Greiner Gyula igazgatótanítóval közösen szerkesztett 1928-ban: Olvasó- és tankönyv a 

katholikus gazdasági és általános fiú és leány ismétlő iskolák számára. I. évfolyam. A 236 

oldalas tankönyv olvasmányai közt megjelentek Benedek Elek meséi, s helyi érdekességként: 

volt kollégájának és gyakorlóiskolai tanító utódjának, Pohárnok Jenőnek írásai is. 

Öveges Kálmán 1904-től a magyarországi tankönyvírás egyik jelentős alakja. 

Tankönyveiből gyermekek ezrei tanultak évtizedeken keresztül, eredményes nevelő-oktató 

munkájukat könyvei segítségével végezték tanítók tömegei. 20-30 évvel Öveges (1934-ben 

bekövetkező) halála után még mindig elő-elővettek egy-egy olvasmányt, egy-egy verset régi 

könyveiből, s óvatosan ugyan (mert hazafias vagy vallásos tartalmuk miatt ez nem minden 

korban volt dicséretes), még az iskolai ünnepségeken is szerepeltették őket. 

Pozitívan reagált Öveges tankönyvírói tevékenységére a korbeli sajtó is. Amikor 

megjelent az Új kistükör című, érdekes fizika könyve, az egyik hazai szakmai lap kritikusa 

így véleményezte: „Öveges Kálmán a népies Tom – Tit”. Majd amikor az Öveges -  

Wiemann-féle  ABC és a II. osztályosok számára készített Olvasókönyv után egymaga 

megírta az elemi iskolák 3. osztályosai számára szóló Olvasókönyvét, a helyi sajtó így 

lelkendezett: „Tanító írta!  Tanító, aki tudja, hogy mit, milyent, mennyit és hogyan lehet a 

gyermek szellemével megemésztetni. Minden elfogultság nélkül állíthatom, hogy Öveges 

Kálmán ismét derekas munkát végzett. Olvasókönyve úgy a tanítóra, mint a tanulóra egyaránt 

nyereség, az a tanítás eredményét előre láthatóan gyarapítani fogja.  Könyvében eleget tesz a 

tanítási terv követelményeinek, de a gyakorlati élet kívánalmait egy pillanatra sem téveszti 

szem elől. Tartalma eleven, sokoldalú, változatos; nyelvezete kedves, egyszerű és világos. 

Olvasmányai egy órai tárgyalásra valók, rövidek,… tömörek. mellőzi a végtelenségig bővített, 

a többszörösen összetett és közbevetett mondatokat – mint a gyermeki agy merénylőit – 

melyek népiskolai olvasókönyveink legtöbbjének hibájául felróható. Az első rész erkölcsi 

olvasmányokat, meséket és költeményeket tartalmaz, Öveges Vince (Ö. Kálmán fia) 

„Miatyánk” című felemelő fohászával kedve. A többi mind egy-egy gyöngyszem … vallásos 

szívvel írták – a gyermeki léleknek értékes, maradandó kincsei”.  

Fenti sorok lényegében valamennyi tankönyvére nézve is helytállóak, összességében 

jellemzik a kiváló tanító, Öveges Kálmán tankönyvírói tevékenységét. 


