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Egy tanítódinasztia negyedik láncszeme: ifjabb Öveges Kálmán 
 
 

Iskolánk névadójának, Öveges Kálmán tanító úrnak életéről, tanító elődeiről már kellően 
sokat tudhatnak diákjaink s az őt követő pedagógus generációk.1 Tisztességes, becsületes és 
áldozatos magánélete, mindvégig hivatásszerűen gyakorolt tanítói pályája, a leendő tanítók 
képzésében, az iparostanoncok rajzoktatásában, a szakmai közéletben betöltött regionális és 
országos szerepe, tankönyvírói tevékenysége, pedagógiai szaklapok szerkesztésében és kiadásában 
végzett fáradhatatlan munkája követni méltó példaként fényesen magasodik előttünk. Mai 
szóhasználattal élve nem elsőgenerációs értelmiségi volt ő, hanem egy tanítódinasztia tagja.  

A polgárosodásnak, a nemzeti öntudatra ébredésnek gondolatkörében élő nagyapa (Öveges 
László), a megindult nemzeti folyamatokban aktív cselekvést vállaló apa (Öveges Alajos) 
szellemiségét örökölte Öveges Kálmán.2  

 

                                      
 
           Öveges László                          Öveges Alajos                         Öveges Kálmán 
           (1789–1881)                               (1837–1906)                              (1863–1934) 
 

Tanító őseinek és saját életének értékrendjében egyértelműen kirajzolódott az Isten, a Haza és 
a Család, mint a három legfőbb érték. Ez, valamint az elődök életében, gondolkodásában, 
gyermekszemléletében, cselekedeteikben tevőlegesen is megmutatkozó nemes emberi jellem volt 
az a referencia, amiért is 1883-ban Zalka János püspök úr Öveges Kálmánt választotta a 
gyakorlóiskola tanítójának. S ő egész életével bizonyította, hogy méltó követője pedagógus 
őseinek. 

Sokkal kevesebben tudunk azonban az ő gyermekeinek sorsáról, s arról, vajon e géniusz 
szellemisége miképpen folytatódott, hogyan öröklődött át a tanítódinasztia szellemisége az 
Öveges-család későbbi nemzedékeire. Erre keresem a választ, felvillantva az édesapja nevét viselő 
fiú, ifjabb Öveges Kálmán, a dinasztia negyedik generációja egyik tagja életének és 
munkásságának néhány epizódját.  

                                                 
1 Varga József: Öveges Kálmán emlékére. Hazánk Kiadó Győr, 2004. 
2 Varga József: Öveges Kálmán. Hazánk Kiadó Győr, 2008. 



Öveges Kálmán és Koppé Gizella első két lánygyermeke (Gizella és Erzsébet) után harmadik 
gyermekként született a fiatal Öveges-házaspár első fiúgyermeke Kálmán Alajos Vince, aki 1893. 
április 8-án látta meg a napvilágot. Születése helye: Győr-Sziget, Vásár tér 2. Érdemes egy 
pillantást vetni a hármas keresztnévadásra is: az elsőként jelölt és általánosan használt névként 
édesapja nevét kapta a keresztségben, másodikként szerepel az apai nagyapa keresztneve. A 
harmadikként kapott névre is hamar megkapjuk a magyarázatot, ugyanis keresztszülőként Bedy 
Vince püspöki szertartó és Ferdinkó Alojzia (ez utóbbitól Övegesék második leánygyermeke, 
Erzsébet kapta második keresztnevét) szerepelnek a születési anyakönyvben.3 

Az alábbi képen lényegében a teljes Öveges-családot látjuk a legkisebbik fiúgyermek (Vince) 
kivételével, aki éppen édesanyja méhében várja megszületését. A képen szereplő gyermekek: Emil 
(áll), Kálmán (ül), Gizella (édesapja vállát fogja), Erzsébet (édesanyja mögött) és a kis Miklós (aki 
az asztalkán ül). Tudjuk, hogy utolsó gyermekük, Vince 1903 novemberében született, ezért 
állíthatjuk, hogy a családi fotó 1903 tavaszán készült. 

 

 
Az Öveges-család 1903-ban 

 
Kálmán a tanítóképző gyakorlóiskolájában, édesapja keze alatt kezdte meg tanulmányait az 

1898/99. tanévben. Szorgalmas és jó képességű gyermek volt, iskolai bizonyítványában a legelső 
évfolyamon szinte valamennyi osztályzata jeles, csupán az írásra (szépírás) kapott édesapjától 
közepes minősítést.4 A szigorú, következetes édesapa az iskolás évek alatt semmiben sem volt 
elnézőbb vele, sosem lehetett ő a kivétel, talán éppen ezért is szerették diáktársai. 

Ha a fennmaradt gyakorlóiskolai anyakönyvekben elemi iskolai tanulmányi előmenetelét 
vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy még harmadik évfolyamon volt egyetlen egyszer egy közepese 
(tornából), egyébként mindvégig jeles osztályzatai voltak, egy-egy jó minősítéssel tarkítva. 

                                                 
3 Varga József: Öveges Kálmán. Hazánk Kiadó Győr, 2008: 50. 
4 Értesítő a Győri Kir. Kath. Tanítóképző-Intézetről. Közli: Dr. Karácson Imre igazgató  
  Győr, 1898/99. 



Különösen szeretett olvasni és nagyon kedvelte a történelmet. Verselgetéssel is próbálkozott: 
1907-ben a Kis Pajtás című országos képes gyermeklap (mely Budapesten jelent meg) kilencedik 
számában, 1907-ben már olvashatjuk is egyik versét.5 

Itt jegyzem meg, hogy mindaddig, míg az 
ugyancsak sokat publikáló édesapja élt 
(1934), minden írása alján, a neve előtt 
feltűntette az ’Ifj.’ megjegyzést. Még amikor 
néhány évig mindketten tanítottak a 
tanonciskolában (az édesapa óraadóként 
rajzot, ő pedig kezdetben fizikát, majd 
történelmet, stb.) az anyakönyvi- és 
naplóbejegyzéseiket is többnyire e 
megkülönböztető jelből ismerhetjük fel.  

Életcélként azt tűzte ki, hogy jogász lesz. 
Ezért egyértelmű volt, hogy a gyakorlóiskola 
után a bencések győri gimnáziumában 
folytatta tanulmányait, hogy a nyolcosztályos 
főgimnázium után végezhessen az 
egyetemen, annak jogi fakultásán.  Az 
1903/1904. tanévben már ott olvashatjuk 
nevét a főgimnázium 1.b osztályának 
névsorában.6 Osztályfőnöke Danka Placzid 
atya, aki a magyar nyelv, a latin és a görög 
nyelv tanításának volt nagy tudora. A ma 
már elképzelhetetlenül óriási létszámú 
osztályban a bencések szigorú 
követelményrendszere mind a fegyelem, 
mind pedig a tanulmányi előmenetel területén 
erőteljesen ’megrostálta’ a kisdiákokat. A 
második évben már „csak” 68 gyermek járt az adott osztályba, Öveges Kálmán a névsorban a 43. 
gyermekként szerepelt. Új, még szigorúbb osztályfőnököt is kaptak Dr. Kemény Kolumbán 
személyében, aki ugyancsak a magyar és a latin nyelv tanára, s bölcselet-doktor volt. A 11 éves, 
szorgalmas, jó magaviseletű, de szárnyaló fantáziájú Öveges Kálmán a latin nyelvvel nem tudott 
igazán megbarátkozni.  Ő inkább a szavalás, a verselés, sőt a kisebb elbeszélések írása iránt 
vonzódott. S mivel a gimnázium alsó négy osztályosai havonta tartottak szavalóversenyt, ő inkább 
ezekre készült nagy ügybuzgalommal. Ennek eredményeként Kálmán az 1905/6. tanévben a 
kisgimnazisták versmondó versenyének győztese lett7. Sokat tevékenykedett a bencések 
közismerten gazdag régiségtárában is – igaz mindez a matematika és az úgynevezett ’rajzoló 
geometria’, ma úgy neveznénk: ábrázoló geometria rovására ment.  

A gyermek Öveges Kálmán első publikált  versikéje  (1907)

                                                 
5 Kis Pajtás. Képes gyermeklap. Budapest, 1907.március 10. 
6 Értesítő a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának 1903/4. iskolai évéről. Közzéteszi:   
  Acsay Ferenc igazgató. Győr, 1904. 
7 Értesítő a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának 1905/6. iskolai évéről. Közzéteszi:   
  Acsay Ferenc igazgató. Győr, 1906. 



Az 1906/7. tanévben viszont, amikor feltűnik a győri bencések I.b osztályának névsorában az 
ő első unokatestvére, Öveges József (a későbbi neves fizikusprofesszor), Kálmán iskolát váltott. 
Átiratkozott a győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolába (a mai Révai Miklós Gimnázium 
elődintézményébe), s mint tandíjmentes diák, itt folytatta tanulmányait. 8 

Tanulmányi előmenetele jelentősen javult, a III.b osztályban a tárgyak több mint a feléből 
jeles minősítést szerzett. Fokozatosan bekapcsolódott az önképzőköri munkába is, az iskolai 
ünnepségeken szerepeket játszott, sőt 1911. február 25-én megválasztották a ’Révai Miklós 
Önképzőkör’ II. jegyzői funkciójára is. VII. évfolyamos gimnazista korában rendszeresen írt, 
elsősorban novellákat. Ebben a tanévben az ifjú Öveges Kálmán (valamint évfolyamtársa: 
Sümeghy József) nyerték el az iskola 5-5 koronás pénzjutalmát „írói” tevékenységükért. S a 
főreáliskola utolsó éves (VIII. évfolyamos) diákjaként nagy sikerrel szavalt 1911. október 6. 
napján az iskolai ünnepségen, s ugyancsak sikerrel olvasta fel az Aradi Vértanúk napjára írt saját 
elbeszélését. Tanév végén „az év közben végzett szorgalmas és lelkes munkásságáért” az iskola 
igazgatója ismét 5 korona jutalomban részesítette.9 
Közben azonban sokat betegeskedett (az utolsó iskolai évben emiatt testnevelésből már egész 
évben felmentést is kapott). Betegeskedései miatt sokszor kellett hiányoznia is az iskolából, ami 
visszavetette előrehaladását. Ezzel együtt nagy álma, hogy majd egyszer jogász lesz, lassan-lassan 
szertefoszlott.  

Tanulmányait végül is 1914-ben betegsége miatt – úgy tűnt, hogy 
véglegesen – meg kellett szakítania, s köztisztviselő lett.10 Súlyos 
gyászként nehezedett a családra Erzsébet nevű, tanító végzettségű lányuk 
korai és hirtelen halála 1913-ban. Az első világháborús évek szűkös 
megélhetési lehetőséget biztosítottak számukra, s a Kálmánnál csupán egy 
évvel fiatalabb testvér (Emil) hősi halála tovább súlyosbította a család 
lelki terheit. Az 1919-es év úgynevezett „133 napos dicső” politikai 
történései a katolikus szellemű tanító család számára sok bizonytalanságot 

és kiszolgáltatottságot hoztak. Ehhez járult még az édesapa, idősebb 
Öveges Kálmán szívbetegsége. Az Ifj. Öveges Kálmán tehát szorgalmasan 

dolgozott, s jelentősnek ugyan nem mondható keresetével igyekezett segíteni a család helyzetén.  

    Ifj. Öveges Kálmán 

Hivatali munkája azonban nem elégítette ki szellemi ambícióit, ezért ha csak ideje adódott, 
tollat fogott és írt. Azt is mondhatnánk: legfőbb szenvedélye maradt az írás. Ezzel egy kicsit 
eredeti álmából is igyekezett valamit megvalósítani: jogászként az igazság katonája kívánt lenni, 
most úgyszintén az igazság, a nemes és jó ügyek védelmében ragadott tollat, ezért írt rendszeresen 
cikkeket, s küldte őket elsősorban a helyi, a győri lapok számára.  

Aztán ahogyan egészsége és a család helyzete kissé javult, ismét tanuláshoz látott: 1927-ben 
elvégezte Győrben a tanítóképzőt.11 A június 22-én zajlott szóbeli tanító-képesítő vizsga tárgyai és 
az Ifj. Öveges Kálmán által „húzott” tételek témái az alábbiak voltak: 

                                                 
8 A győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola harmincnegyedik évi értesítője az 1906/1907. tanévről. Közli:  
  Lernner Emil igazgató. Győr, 1907. 
9 A győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola harminckilencedik évi értesítője az 1911/1912. tanévről. Közli:  
  Lernner Emil igazgató. Győr, 1912. 
10 Grábics Frigyes – Horváth Sándor Domonkos – Kucska Ferenc (szerk.): Győri életrajzi lexikon. Győr,    
   2003:247. 
11 Jegyzőkönyv a Győri Kir. Kath. Tanítóképző-Intézetben  zajló tanító-képesítő vizsgálatokról. Győr 1926/27.   



 
Hit- és erkölcstan - A gondviselés és a szabadakarat 

- Fegyelmezés a hittanórán 
- Mózes és József története 

Neveléstan - Az igaz érzelemre való nevelés és módja 
Tanítástan és módszertan A beszéd- és értelemgyakorlat tanításának célja, anyaga, menete és a 

hozzá szükséges eszközök 
Neveléstörténelem és 
iskolaszervezettan 

Pestalozzi élete, munkái, működésének hatása és értéke 

Magyar nyelv- és irodalom - Arany János 
- A ballada és a románc 
- A többszörösen összetett mondat és a körmondat 

A magyar nemzet történelme A magyar alkotmány fejlődése Károly Róbert és Nagy Lajos 
idejében 

Magyar alkotmánytan Gyámság, gondnokság 
Magyarország földrajza Hazánk vízrendszere, vizeink szabályozása 

 
Talán említenünk sem kell, hogy Ifj. Öveges Kálmán valamennyi tárgyból jeles minősítést 

kapott.  Matematikából írásbeli dolgozatot írtak a jelöltek, e dolgozatának minősítése „jó” lett. 
Nevelési és tanításai gyakorlata (ma úgy mondanánk: ’zárótanítása’) nyelvtanból zajlott a 
gyakorlóiskolában. Az ige tanítása volt a feladata, s természetesen ezt is jelesre minősítette a 
vizsgabizottság. A képesítő vizsgálaton olyan kiváló személyiségek voltak jelen, mint Podhorányi 
József miniszteri biztos, Dr. Ragats Rezső a bizottság elnöke, Jakab Ferenc a képző igazgatója, s a 
képző jeles tanári karából Dr. Szólás Jenő, Békéssy Leó, Kuster Béla és a többiek, valamint 
Pohárnik Jenő, aki az akkor már nyugállományban lévő névadónk utódaként, a gyakorlóiskola 
vezetőjeként a tanítási gyakorlatát minősítette.  

A hivatalnokoskodást a pedagógus-
pályával váltotta fel.  Eleinte óraadóként, 
később az iparos tanonciskola kinevezett 
tanáraként dolgozott, s közben cikkeket írt.  

Újságírói tevékenysége elismeréseként 
1928. január 15. és 1929. szeptember 3. 

között a Dunántúli Hírlap felelős 
szerkesztőjeként is dolgozott. A jó stílusban 

fogalmazó, határozott értékrendszerrel bíró, kritikus, ugyanakkor korrekt tanárember már 
előzőleg is ismert és egyben kedvelt munkatársa volt a lapnak.  Rendszeresen jelentek meg 
publicisztikái, melyek közül most csupán abból idézek néhány gondolatot, amelyikből 
megismerhetjük Ifjabb Öveges Kálmán munkához való viszonyát, az életről vallott felfogását. 
1928 első napjaiban, a karácsonyi és újévi ünnepek múltával így írt: 

A Dunántúli Hírlap fejléce 1928-ból 

 
„Milyen kár, hogy a harangok zúgását elnyeli az iroda, a gyár, a műhelyek és az üzlet zaja; a 

tömjénillatot sokakban feledteti az olaj, a benzin, a könyvek és az áruk szaga, s olyan hamar 
feledve lesz az ünnep, olyan hamar feledve lesz az Isten! 

                                                                                                                                                         
 



Az irodák rabja ideges, beteg; a gyárak és műhelyek páriája, az üzletek cselédje elégedetlen, 
életunt, és mindnek-mindnek nyűg, teher és robot az élet, mert valamennyinek nyűg, teher és 
robot a munka. 

Mi tudjuk, hogy a gond, a küzdés, a családért folytatott szakadatlan aggódás és a kenyérért, 
ruháért és lakásért való állandó harc megőrli az embert. Mi tudjuk, hogy a pénznek nem csak 
szaga nincs, de szíve sem, ... azt is tudjuk, hogy a munka ijesztően devalválódott,  értéke majdnem 
a semmi,  ... 

S hogy ez a keserves, megsokszorozódott munka le ne roskasszon bennünket, hogy testi és 
lelki erőnk végleg meg ne törjék, egészen eleget tehessünk a feladatnak, mit haza, társadalom, 
család (Isten és ember) reánk rónak, hogy a munka ne legyen elviselhetetlen teher, és így az élet se 
legyen keserves nyűg: vigyünk lelket a munkába! ... 

Legyen a munka élő valóság, mely maga is éltet, termékenyít, erőt ad, ... kitölti megromlott 
életünk hézagait,  legyen enyhülést és örömet adó imádkozás, mely emberi öntudatunkat emeli és 
dicséri a Legfőbb Alkotót, az Istent! 

Akkor termékeny lesz a föld, melyet túrunk, áldott lesz a munka, melyre verejtékünk hull, 
templom lesz a rét, a szántó, a gyár és a műhely, az iroda és az üzlet, s mindenhol, s mindig 
hallani fogjuk a harangok zúgását, érezzük a tömjén-illatot, s a hétköznapok is ünnepekké 
válnak.”12 „Csak a lélek nélküli munka teher, büntetés, és ez az, ami nem is méltó az emberhez!” 
– írta egy helyütt a tanoncok között is szinte szállóigévé lett véleményét. 

                                                

Újságírói és emberi hitvallása olvasható ki abból a beköszöntő cikkből is, amelyet dr. Mentes 
Mihállyal (r. kat. pap, jeles 
költő), a lap főszerkesztőjével 
együtt jelentettek meg felelős 
szerkesztővé való megbízása 
lakalmával:   

„Szent és mocsoktalan 
zászlót adtak a kezünkbe, s 
annak nem csak győzelme, de 
tisztasága és becsülete is ránk bízatott. A zászló selyme tiszta szűz fehér, mint az eszme, melyet 
képvisel, s rajta a szimbólum ragyog: a szent kereszt és a koronás magyar címer, a keresztény 
nemzeti gondolat szimbóluma. ... Lapunkat ... a tiszta közérdek mellé kívánjuk állítani, hogy 
bátran, híven küzdjünk minden igazságért. ... Tollunkat katholikus és magyar érdek vezeti, ... 
protestáns testvéreink felé is kitárjuk szívünket, hogy lássák, nincs benne más, csak a szeretet, a 
béke vágya, ... nem keresztény felebarátainknak azt üzenjük:  látjuk, hogy a kereszttel ékes torony 
és a csillagos kupola egyaránt az Ég felé törekszik!”13  

A Dunántúli Hírlap szerkesztősége 

Pedagógusként – mint már olvashattuk – tehát eleinte óraadóként dolgozott, s legelőször 
fizikát tanított a győri I. fokú Iparostanonc Iskolában, majd a magyar és történelem tárgyakat 
tanította, s rövidesen rendes, kinevezett tanára lett az intézménynek, rendszeresen megbízták egy-
egy osztály vezetésével is. Később, a második világháború alatt szinte embertelenül sok munkát 
végezve helyettesítette a frontos harcoló kollégáit is. 

 
12 Ifj. Öveges Kálmán: Munka. Dunántúli Hírlap. Győr, 1928. január 3. 
13 Dr. Mentes Mihály – Ifj. Öveges Kálmán: Beköszöntő. Dunántúli Hírlap. Győr, 1928. január 15. 



Újságszerkesztőként és újságíróként is sokat foglalkozott az oktatással, kiemelten az 
iparostanoncok sorsával, s iskolájukkal. Írásiból egyértelmű pozitív elfogultság, de nem elvtelen 
részrehajlás olvasható ki saját munkahelye és hivatása, az iparostanoncok oktatása iránt. Talán úgy 
mondhatnánk, hogy jobban belelátott az ottani állapotokba, s most már világosabban látta a 
hiányokat, a hibákat is.  Seneca szavaival szólva: „Homises dum docent, discunt.”14 

Alig került a szerkesztőség élére, azonnal megjelentette írását az iparostanoncok rossz 
helyzetéről, iskolájuk tarthatatlanul rossz állapotáról, rövidesen pedig közölte az iskola addigi 
történetét is. Vezércikkben követelte a kor követelményeinek és az emberséges, színvonalas 
oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges új épület megépítését, mert – mint írja: „a mai elhelyezése 
a mai épületben annyira lehetetlen, hogy csak az a szerencse, hogy a szem elől, különösen az 
idegen szeme elől el van dugva. Egy épület, amely valamikor istálló volt (de annak is rossz!), nem 
lehet jó iskolának, hol fejlődésben lévő másfélezer gyermek hosszú órákat töltsön ... Nem tudjuk, 
hogy polgármester urunk látta-e mostanában az iparostanonciskola épületét belülről? Látta-e, 
amikor 25-30 növendék számára való helyiségben 40-50-60 inasgyerek szorong ... ülőhelyek híján 
állva, falnak támaszkodva szenvednek végig órákat ...”15  Visszatekintett az első világháborút 
követő időszakra, s ezzel is láttatni kívánta, hogy nem sokat javult azóta az iskola állapota: „Még 
mindig s újból lefoglalt helyiségek, világításhiány, szénszünet és járványszünet tették szinte 
teljesen lehetetlenné a normális munkát. Meghatottan és őszinte tisztelettel kell gondolnunk 
azokra a tanítókra s tanulókra egyaránt, kik vakoskodva, fűtetlen, bűzös termekben a szó szoros 
értelmében egészségük, életük kockáztatásával igyekeztek megtenni azt, ami ilyen körülmények 
között emberileg megtehető volt.”16  

Nem véletlenül zúgolódott Öveges Kálmán a kegyetlenül rossz feltételek miatt. Hiszen az 
akkori épületet a tanoncoktatás az 1912/13-as évben kapta. Ez eredetileg az úgynevezett régi 

postakaszárnya épületének istállója 
volt, az istállóból lett átalakítva, de 
nedves, sötét, korhadt padlójú 
termeivel alkalmatlan és méltatlan 
volt a tanoncok oktatására.17 
Szerénytelenség és túlzás lenne azt 
állítani, hogy szenvedélyes cikkei, a 
tanoncok helyzetéről szóló írásai, 
az ipartestületi ülésekről közölt 
híradásai stb. jelentősen befolyá-
solták az iskola sorsát, de annyit 
bizton állíthatunk, hogy minden-
képpen segítették a jó ügyet, s 
hozzájárultak ahhoz, hogy 

rövidesen (1930-tól) már új, modern épületben folytatódott a tanoncok oktatása. 

Az Iparostanonciskola új épülete (1930)

                                                 
14 Seneca levelei 7.: „Tanítás közben az ember maga is tanul.” 
15 Ifj. Öveges Kálmán: Iparostanonciskolát! Dunántúli Hírlap. Győr, 1928. január 25. 
16 Ifj. Öveges Kálmán: Iskolánk története. In.: Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola Évkönyve a 2002/2003-as  
    tanévről. Idézi Nagy Erzsébet. Győr, 2003: 8-9. 
17 H.B.: A győri ipartanonciskola története. Dunántúli Hírlap. Győr, 1928. március 4. 



S hogy ő maga miképpen tanította az inasokat, arra álljon itt szemléltetésként csupán két 
vélemény. 1983-ban Varga János ny. szakoktató így emlékezett vissza rá: 

„Öveges Kálmán („Kispipás”) a magyar nyelv- és a közigazgatás, jogi ismeret tantárgyakat 
tanította. Igazi tanár, igazi ember volt. Ha valaki azt mondta: ’A Kispipás tanít’, a többiek válasza: 
’Hű, de jól jártál!’. Szinte irigyelték azokat, akiket tanított. Mindenki a szívébe zárta.”18  

Talán magyarázatra szorul a „Kispipás” néven történő említése. Ő maga ugyanis a nikotin 
fogyasztásának semminemű változatát nem gyakorolta. Édesapja (névadónk) viszont – különösen 
idősebb korában – szenvedélyes pipázó volt. Őt nevezték a barátok és ismerősök ’Pipás’-nak, 
’Öreg Pipás’-nak. Még az egyetlen őt ábrázoló festményen (Békéssy Leó alkotása) is pipázik. Így 
aztán az édesapja után nevezték bizalmasan az ifjabbik Öveges Kálmánt is ’Pipásnak’, de őt 
koránál fogva is, s mivel termetre is alacsonyabb volt, a ’Kispipás’ elnevezés illette. E 
megnevezést azonban nem gúnynévként, hanem szeretettel és tisztelettel használták kartársai is és 
diákjai is. 

Nagy Erzsébet, egykori tanítványa pedig így emlékezett rá: „Szerencsésnek, a sors 
kegyeltjének érezte magát az a tanuló, (inas), akinek osztályfőnöke, tanára volt. Csodálatos 
előadó-, magyarázó képessége, nagy emberszeretettel párosult. ... Ő ezt a szót: ’inas’, lágyan 
ejtette. Aki vonzáskörébe került, szerette. Tanári munkája (magyar-történelem) mellett volt iskolai 
könyvtáros is, ő volt a szakmunkástanulók honismereti mozgalmának elindítója. ... Sokoldalú 
pedagógus volt. Bizonyos művészi képességekkel rendelkezett. Verselgetett is és csodálatosan 
hegedült. Gyakran ajándékozta meg kortársait versekkel, illetve hegedűjátékával. A pályakezdő 
pedagógusok melegszívű segítője volt.”19  

 

 
Az iskola tantestülete 1931-ben  (Öveges Kálmán az ülő sorban balról a 3.) 

 
 

                                                 
18 A 401.sz. Ipari  Szakmunkásképző Intézet  Jubileumi Évkönyve. Győr, 1984: 29. 
19 A 401. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Jubileumi Évkönyve. Győr, 1984: 30. 



Képesítést szerzett a rajz és a művészettörténet tárgyak tanítására is.20 Ipartörténeti 
előadásokat is tartott. Megmaradt azonban egyszerű, melegszívű pedagógusnak. Őseitől örökölt 
tanítói szemlélete, s a tanítóképzőben beléívódott gyermekszeretet sem engedte, hogy rideg 
szaktanárrá változzon. 

Egyik írásában ő maga így fejezte ki véleményét a tanítói hivatás fontosságáról: „Ember, ki a 
Föld királya vagy, a teremtés koronája vagy, ki igádba hajtod a természet erőit és kifürkészed a 
csillagok titkait; ember, ki leszállsz a föld méhébe és végighasítod gépeddel a fellegeket, 
alámerülsz az óceánok világába, gondolsz-e néha első tanítódra? ... Jut-e eszetekbe néha az az 
ember (férfi vagy nő), aki valamikor, nyúlfarknyi emberi életetek hajnalán először gyújtott kis 
mécsest agyatokban, először vezetett be benneteket abba a gyönyörű szép csodálatos világba, 
melyet úgy hívunk, hogy tudás?! 

Jut-e eszetekbe első tanítótok, aki megismertette veletek a betűt, az egyszeregyet, aki 
csodálatos szeretettel a csodás mesék világából a még csodálatosabb valóságba vitt benneteket s a 
sok ’miért’-re, mi kicsi lelketekben parázslott, zsongott, szép sorjában adta meg a feleletet!? ... A 
tanító egész erejét, legdrágább kincsét: lelkét adja át a gyermekeknek, türelemmel, szeretettel 
vesződik velük, kezükbe adja a kulcsot, mely az Élet kapuját nyitja ... a tanító nem vár hálát ..., 
teljesíti szent hivatását hűségesen, becsülettel, emelkedett lélekkel, ... tudva, hogy ... az ő munkája 
az egész társadalmunknak, a magyar jövőnek az alapja! .... A tanítónak a lelke akaratlanul és 
önkéntelenül is belévetítődik növendékeinek viaszlágyságú és tiszta lelkébe, s nem volna-e a szebb 
jövő érdekében való, ha a tanító lényéből megelégedettség, nyugodtság, szelíd derű, csupa mosoly 
áradna a gyermekek felé; ha egész energiáját, erejét, minden gondolatát oda tudná koncentrálni az 
iskolaterem négy fala közé ... És ha a társadalom minden rétege hálával emlékezik meg a 
tanítókról, elismeri munkásságukat, úgy az csak buzdítani, erősíteni fogja a tanítóságot, aminek 
eredménye elsősorban a társadalom javára válik.”21 

Mint újságíró – természetesen – nem csupán a tanítók, az iskolák sorsával foglalkozott. Írt 
művészetekről, a politikai élet helyi csapdáiról, állást foglalt a polgármester-választás alkalmával 
(például Szauter Ferenc megválasztása előtt), írt a Hangya Szövetkezet fontosságáról, vagy éppen 
az első világháborúban elesettekről, az áldozatokról stb. Véleményét így fogalmazta meg a 
rettenetesen sok magyar hősi halottra emlékezve:  „ ...  hétköznapok robotján, ünnepek 
pompájában északon és délen, keleten és nyugaton mint terhes felhő gomolyog a szomorú sereg, 
s mint mennydörgés harsogja bele ebbe a keserves, nyomorult magyar életbe: Az nem lehet, hogy 
annyi szív hiába onta vért!”22 

Rendszeresen foglalkozott a közalkalmazottak, köztisztviselők problémáival is. Életüket jól 
ismerte, hiszen egy ideig – tanulmányainak megszakítását követően – ő is köztisztviselő volt. 
Pedagógusként, tanárként úgy érzi: „testvéreink ők, láncszemei annak a láncnak, mely ezt az 
országot Isten kezében tartja.” 

Amikor Győr a kettős szentév (1938) megünneplésére készült, jó előre felhívta a városatyák 
figyelmét arra, hogy mennyi tennivaló lenne még annak érdekében, hogy városunk (mely 
„Budapest előszobája”) a rendezvények fényéhez, történelmi jelentőségéhez méltón tudja majd 
fogadni az ide érkező vendégsereget.23 Gondolatainak egy része még ma is megszívlelendő 
üzenetet hordoz a mai városvezetők, idegenforgalmi szakemberek és egyáltalán a városlakók 
számára. Ötletei nem minden esetben óriási összegeket, beruházásokat igénylő elképzelések, 
elsősorban az emberek tudatában, szemléletében kíván változást elérni. Ugyanakkor azt is 
megjegyzi: „... jóvátehetetlenül sajnálatosnak tartanám, ha kicsinyes filléreskedés valamely alföldi 
mezőváros népünnepélyévé züllesztené le annak a városnak ünnepségeit, mely múltjánál és 

                                                 
20 Grábics Frigyes – Horváth Sándor Domonkos – Kucska Ferenc (szerk.):  Győri életrajzi lexikon. Győr,   
   2003:247. 
21 Ifj. Öveges Kálmán: A tanító. Dunántúli Hírlap. Győr,  1928. május 13. 
22 Ifj. Öveges Kálmán, Dunántúli Hírlap. Győr, 1928. február 1. 
23 Öveges Kálmán: Gondolatok és lehetőségek a kettős szent-év győri rendezéséhez. Győri Nemzeti Hírlap 1937.  
   szeptember 2. 



földrajzi fekvésénél fogva  kell, hogy egyik fő részese  legyen a jövő évi világraszóló 
megmozdulásnak.” Külön csokorba szedi az egyházi ünnepségek sorozatát, s ezek közül csupán 
egyet emelek ki. Azt, hogy a győri Szent László ünnep kibővítésével (hiszen László volt István és 
Imre szentté avatásának kieszközlője), s az Öttevényen őrzött – kevésbé ismert – Szent László 
ereklyének szerephez juttatásával is, e kibővített, az egész Felső-Dunántúlra kiterjesztett, sőt még 
Nagyváradról is ide érkező zarándoklatokkal a Szent László ünnepség méltó „előestéje” lehetne 
az országos  rendezvénynek. Különösen akkor, ha még azt is el lehetne érni, hogy a Szent Jobb 
(ugyanúgy, mint 1771. július 15-re virradó éjjel) ismét Győrbe szállítható lenne! S ezzel együtt 
tegyék a közönség számára is hozzáférhetővé a székesegyház kincstárát és az egyházmegyei 
múzeumot! – javasolta. 

Az egyházi rendezvények szervezésével kapcsolatos javaslatai után rátért az általa legnagyobb 
problémának tartott témára: „ ... a legégetőbb és legsürgősebb is az idegenforgalom szervezése és 
példaszerű lebonyolítása ...” – írta. „Nem odázható el immár az idegenforgalmi hivatal komoly és 
a szükségleteknek megfelelő megszervezése. Ennek a szervezetnek azonban, ha hivatal is, nem 
szabad hivatalnak lenni, hanem életrevaló, mozgékony, szolgálatra kész és mosolygó 
házigazdának, mely gondosan előkészíti a vendégek fogadását, ellátását, kalauzolását, elintézi 
esetleges financiális ügyüket (valuta-kirendeltség!) stb.  Ennek a szervnek kiképzett, intelligens és 
nyelveket tudó megbízottjai már a vámoknál rendelkezésre kell, hogy álljanak, ...s tessék már 
végre megíratni és a világnyelveken kiadni ennek a városnak képekkel illusztrált komoly kalauzát 
vagy prospektusát, amit a jó szándékú idegen már Hegyeshalomnál vagy a vámnál díjmentesen 
kézhez kapna!  Győri vendéglősök és szállodások: nem volna-e érdemes ehhez anyagilag is 
hozzájárulni?!” Aztán hosszasan sorolta, miképpen kellene virágosítani és szebbé tenni az egyes 
közterületeket;  hogy fel kellene már állítani a Ráth Mátyás-emléket; hogy a révfalusi híd 

környékén el kellene végre helyezni a győri 
„vaskakast”... stb.  Rosszallóan jegyezte meg, hogy 
már tíz éve szorgalmazza a bencés gimnázium 
pincéjében lévő egyik díszesebb római szarkofág  
köztéren való elhelyezését, s hogy állítson a város  
valamilyen művészi emléket Szent István 
tiszteletére (szobrot vagy egy dísz-kutat), vagy 
legalább a tavasszal épülő új szeretetházat nevezzék 
el Szent István Otthonnak ...! 

                                                

 

A második háború évei szinte természetszerűen 
nehezítették meg az iskolai életet is. Erről 1944-ben 
így írt: „Már sötétedett az égbolt, őrült és bűnös 
kezek oldozgatták a háború fúriáinak kötelékeit, 
megkez-dődött az uszítás, a hivatalos 
antiszemitizmus. A nyugodt tanítás egyre nehezebb, 
az eredmény egyre problematikusabb.”24 

A problémák legfőbb okaként a hit, az erkölcs 
és a hazaszeretet megfogyatkozását látta. Egyik 
cikkében arról írt lelkesen, hogy vajon mi kellene 
ahhoz, hogy „ ... ismét, újra emelt fővel 
közeledhessünk Szent István király szelleméhez?” S 
válaszként ezt írta: „Hogy visszatérjünk az útra, 
melyre egykor Ő vezetett minket; hogy a három 
pillért, mit nemtörődömségünk idején idegen kezek 
romboltak le: a hit, az erkölcs és a hazaszeretet 

Öveges Kálmán feljegyzése és névaláírása 
1943-ból 

 
24 Öveges Kálmán tantestületi jegyző feljegyzései. Közli Szolnoky Erzsébet. In.: Kovátsné Németh Mária   
   (szerk.): Település – Iskola – Társadalom. Győr, 1996:269 



erősségét lelkünkben újra felépítsük, újabb ezer évre biztosítsuk az újraépített hazát ...”25 
Persze tudta ő, nagyon is tisztán látta, hogy a hit és az erkölcs megromlása már nagyobb 

hatalmakat is leterített. De nem csupán aggódott, hadakozott, hanem lelkesített és biztatott. S ezt 
kiáltotta egyik vezércikkének címében az erkölcsrombolóknak, a hatalmukkal visszaélőknek: „ 
Heródesek, úgy is hiába!” Majd így fejtette ki gondolatait: „...Vajjon a mi Heródeseink nem 
kaphatók-e minden elvetemültségre a maguk hatalmának biztosítása érdekében? Vajjon a mi 
Heródeseink nem ölik-e meg a kicsi  apró lelkeket a nyomorúságos szegény magyar Betlehem 
körül: még a magyar imádságot is beléjük fojtván, hogy azok fel ne cseperedjenek, meg ne 
erősödjenek, mert a rablott hatalom reszket a kezükben, mert a lopott föld bizonytalan a bitorlók 
lábai alatt.  ... Ha meg lehet érteni az első Heródes rettegését, ha meg lehet érteni gyáva 
reszketését a hatalomért, miért ne értenénk meg az új Heródesek kínos aggodalmát ... 

... a mi békénk, melynek alapja nem a fegyver, hanem az igazság, amit a betlehemi béke jelent. 
Mit tud ez ellen tenni száz aljas Heródes, vagy ezer talpnyaló farizeus, ... mi hívő lélekkel 
borulunk le ma, Szent Karácsony ünnepén a  betlehemi jászol előtt ... A Heródesek pedig csak 
reszkessenek! Üldözzék, gyilkolják az ártatlanokat, ... úgy méltó utódai az első Heródesnek, ... mi 
pedig bizalommal nézünk Betlehem felé, ahol ma született meg a Békesség és Szeretet legfőbb 
kútforrása, s benne bízva kiáltjuk oda az új Heródeseknek: Hiába minden! Győzni fogunk!”26 

Tudása és embersége legjavát nyújtva tanította a leendő szakmunkásokat. Állandóan bíztatta 
őket, mondván: „Iparosok, ipari munkások: tanulni, tanulni, tanulni, mert nektek a tudás az életet 
jelenti.”27 Ő maga is állandóan képezte magát, tanítói diplomája mellé további képesítéseket is 
szerezett, többek között a rajz és a művészettörténet tanítására is28, de különösen a háborús 
években, a hiányzó kollégák munkáját pótolandó, szinte minden közismereti tárgyat tanított. A 
fennmaradt tantárgyfelosztásokból, illetve osztályozó naplókból tudható, hogy az osztályfőnökség 
mellett a legkülönbözőbb osztályokban tanított magyart, történelmet, földrajzot, matematikát, 
textiltechnológiást stb., s ellátta a tantestület titkári szerepét is.29  

 
A második világháborút követő évek nem sok optimizmusra adtak okot számára.   1945 

őszén még mindig szomorúan jegyezte az iskolai életről az alábbiakat: „Ma sokszorosan nehéz a 
munkánk, hiszen sok minden hiányzik, ami az eredményes tanításhoz szükséges volna. Tankönyv, 
tantermek, szemléltető eszközök, képek, de legfőképpen megfelelő lelki adottságok. Újjá kell 
építenünk nemcsak az iskolát, hanem a tanítást is.” Az 1945/46. tanévről pedig többek között ezt 
jegyezte: „A ránk nehezedő súlyos idők terhét egyformán érezte tanár és tanítvány. A kábultság 
nehezen engedett, helyi események tették sokszor majdnem elviselhetetlenné, feszültté a légkört. 
Sokszor az osztályok néptelensége is nyomasztóan hatott.”30 

De a háború borzalmaiban, a nélkülözés és halál szomszédságában is megmaradt a hite, 
sugározta a reményt, mondván: „ ... lehet-e hatalom, mely ellenállni tudna a mi erőnknek, lehet-e 
fegyver, melyen a Lélek és Igazság nem diadalmaskodna?” 

Hosszú távon egyértelmű a válasz: Nem!  
De Öveges Kálmán is megtapasztalhatta, hogy átmeneti időszakokban, ideig-óráig bizony 

nem előny a nyílt szókimondás, elértéktelenedni látszanak azok az elvek, melyekért dédszülei, 
nagyszülei, szülei és ő maga is oly sokat tett és cikkezett. S ráadásul nem csupán elhalványulnak a 
vallott eszmék, még atrocitás is éri mindazokat, akik ezen eszmékért meggyőződéssel, hittel 
harcoltak.  

                                                 
25 Ifj. Öveges Kálmán: Piruljunk? Dunántúli Hírlap. Győr,  1928.augusztus 19. 
26  Ifj. Öveges Kálmán: Heródesek, úgyis hiába! Dunántúli Hírlap. Győr,  1928. december 25. 
27 A Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola évkönyve a 2002/2003. tanévről. Közli: Farkas József igazgató.  
    Győr 2003:16. 
28 Grábics Frigyes – Horváth Sándor Domonkos – Kucska Ferenc (szerk.):  Győri életrajzi lexikon. Győr,   
   2003:247. 
29 Győr város ipari tanonciskolájának iratai. GYMS Megyei Levéltár Győr. VIII.602. 
30  Öveges Kálmán tantestületi jegyző feljegyzései. Közli Szolnoky Erzsébet. In.: Kovátsné Németh Mária   
   (szerk.): Település – Iskola – Társadalom. Győr, 1996:269. 



„Egyes tanárokat komoly atrocitások 
értek, másokon a bizonytalanság érzése 
lett úrrá”.31 S vajon mit érezhetett 
Öveges Kálmán, amikor az ő honismereti 
munkájának is köszönhetően létrejött 
ipartörténeti gyűjteményt az iskolában 
szinte teljesen megsemmisítették, s az 
1952-től az MTH 401.sz. Iparostanuló 
Intézet diákjait és tanárait is fekete 
egyenruhába kényszerítette egy korabeli 
kormányrendelet?  

Nem adta fel hitét, nem adta fel 
emberségét, nem adott fel semmit sem 
azokból a nemes elvekből, melyeket 
családjában generációk egész során át 
olyan kitartó hittel, meggyőződéssel és 
szenvedéllyel követtek.  

Diákok és tanárok egy csoportja 1953-ból  
(Öveges Kálmán az ülő sorban balról a 3.) 

Csak éppen kikezdte egészségét a diktatúra alatti szellemi bénultság, a szocializmus építésének 
jelszavai mögé rejtőző „Heródesek” megalázó fennhé-jázása. Tiszta lélekkel tanított, s talán éppen 
a honismereti mozgalom révén igyekezett fenntartani diákjaiban a hazaszeretet csíráit, 
kirándulásaik során bemutatni, megismertetni velük hazánk igazi értékeit. S akinek csak tudott, 
segített. Segítette tisztán látni a pályakezdő pedagógusokat, nagylelkűen segítette az Öveges-család 
pedagógusjelöltjeit egy-egy dolgozat elkészítésében, vagy 
éppen a rajzos tanmenetek összeállításában. Családszerető, 
gazdag lelkű ember volt. Erősen kötődött a rokonsághoz, 
talán azért is, mert a Grásl Angyalkával kötött házasságának 
boldogságát sajnos nem koronázta meg gyermekáldás. A 
családhoz való kötődésének egyik – bizonyára nem véletlen –
megnyilvánulása, hogy testvérének (Öveges Miklósnak) 
lányát, aki az ő keresztlányuk, az ő felesége neve után 
keresztelték Angyalka Gyöngyi névre még 1929-ben.  

Nem jutott neki hosszú és boldog öregkor. Egyik 
visszaemlékező diákjának elmondása után tudható, hogy 
1955. január 14-én délután az iskolából az Eörsy Péter utca 7. 
sz. alatt lévő otthonába, feleségéhez sietett. Amikor a Baross 
hídon át gyalogolt, egyik tanítványa úgy látta, mintha a 
korlátba kapaszkodna, bizonytalanok lennének léptei. 
Ismerve szeretett tanárának józan éltét, azonnal rosszra 
gondolt, odasietett hozzá, s felajánlotta segítségét. Öveges  

Síremléke és sírfelirata a Győr-nádorvárosi 
köztemetőben 

 
                                                 
31 A Kossuth Lajos Ipari Szakképzőiskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája jubileumi évkönyve 1884-2009. 
Közli: Kaukerné Kovács Gyöngyi. Győr, 2009: 13. 



Kálmán tanítványába kapaszkodva, egyre fáradtabban lépegetett, de hivatását, tanítványait és 
családját oly nagyon szerető szíve egyre szabálytalanabbul és erőtlenebbül dobogott. Hazaérve 
még elköszönt párjától, aztán visszaadta lelkét a Teremtőnek. 

Győrben, a köztemetőben temették el abba a sírba, melyben évtizedekkel azelőtt fiatalon 
elhunyt nővérét (Erzsébetet)  helyezték örök nyugalomba.  

 
Aztán évtizedekig szinte hallani sem lehetett a 

kiváló pedagógusról,  a tanítványai és tanártársai 
körében köztiszteletnek örvendő, s egykor a 
szakmai közéletben is elismert Öveges Kálmánról. 
De ő mélyen ott élt tanítványai lelkében, 
emlékezetében. Hivatalos fórumokon el sem 
hangzott a neve, de tanítványai annál nagyobb 
szeretettel emlékeztek rá. S mi jól tudjuk, hogy a 
legszebb és legnemesebb emlékmű az, amelyet egy-
egy tanítóról a gyermek, a tanítvány épít fel a saját 
lelkében. De megtört a jég is: 1980-ban Győrben 
tartották a Szakmunkások III. Országos  
Honismereti Táborát. Ekkor emlékeztek meg róla, 
mint olyan tanárról, aki a honismereti mozgalom 
országjáró csoportjaival ismertette meg 
Magyarországot. Nevét és emlékét a Kossuth Lajos 
Ipari Szakmunkásképző Intézet épületében 
emléktáblán örökítették meg. 

Emléktábla egykori munkahelyén 

Aztán az iskola egymást követő jubileumi évkönyveiben tisztességgel és szépen emlékeztek rá 
tanítványai, s az iskola tantestülete méltó módon, kiemelt jeles pedagógusai közt őrzi az ő 
emlékét.  2003-ban a Győri életrajzi lexikon második átdolgozott kiadása dédapja, nagyapja és 
édesapja társaságában őt is felvette a ’halhatatlanok’ győri névsorába. 

 
Ha most az írás elején feltett kérdésre akarok válaszolni, vagyis arra: öröklődött-e az ősök 

szellemisége, pedagógiai habitusa, hite, erkölcse, hazaszeretete iskolánk névadójának első számú 
fiúgyermekében? Vajon folytatója volt-e Ifj. Öveges Kálmán annak a nagy műnek, melyet dédapja 
óta építettek elődei? Akkor a fenti – teljesnek messze nem mondható – pályaismertető alapján is 
egyértelmű a felelet: IGEN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


