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A veszprémi Szent Imre Római Katolikus
Elemi Iskola története

MOLNÁR JÁNOS

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ELŐTTI ISKOLAÉPÜLETEK KÖZÜL
már csak a nagyobbak vannak meg, de közülük sem mind iskolaként működik. A
kisebbek más funkciót kaptak (Szent László iskola, a reformátusok iskolája,
Kopácsy iskola), vagy alaposan átalakították, lebontották (Szent Imre iskola, Szent
Anna iskola, evangélikusok iskolája, zsidó iskola), rájuk csak a korosabb veszpré-
miek emlékeznek. Néha már pontatlanul. Érdemes lenne emléküket megörökíteni.
Ezért kezdtem el írni a Szent Imre iskoláról. Ide jártam az 1., 3. és 4. osztályba.
Halvány emlékeim még az írás közben felidéződtek.

A két világháború között Veszprémben egyházi elemi iskolák működtek: evangé-
likus, református, zsidó és katolikus. A katolikus fiúiskolák a következők voltak:
Szent László, Szent Imre, Szent Anna, Kopácsy és a  temetőhegyi Szent István isko-
la. Ez utóbbiban a kezdetektől fogva, 1939-től lányosztályokat is szerveztek.

Iskolai értesítőt évente adtak ki, amelyben a tanév fontosabb eseményei és ada-
tai találhatók. Majdnem kizárólag ezek szolgáltattak munkámhoz forrásul. Értesítőt
csak az iskolák államosításáig adtak ki. 1948 után az iskolára vonatkozó anyagot
nem találtam.

Jelentős segítséget kaptam az egyházi és az állami levéltár, a megyei könyvtár
helyismereti részlegének munkatársaitól. Meg kell említenem feleségemet, akitől
segítséget és bíztatást kaptam. Nélküle ezt az írást nem készíthettem volna el.
Köszönet érte.

Az iskola építése

Az 1920-as évek közepétől fokozatosan emelkedett a katolikus fiúiskolába
beiratkozott tanulók száma: 1925/26. tanévben  488

1926/27. tanévben  520
1927/28. tanévben  554
1928/29. tanévben  621

Ebben az időben a Tisztviselőtelepen (Újtelepnek1 is hívták, a mai Jutasi úttól
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keletre eső családi házas terület) megkezdődött a telkek árusítása és vele együtt az
építkezés. Könnyen kiszámítható volt, hogy innen egyre növekvő számú tanköteles
korú gyermek fog iskolába jelentkezni. Az iskolafenntartó döntési helyzetbe került. 

1928. szeptember 9-én az iskolaszék ülésén két tervet terjesztett elő Suly László
világi elnök: a Szent Anna iskolát emeletráépítéssel bővíteni és az újtelepi gyerekek-
nek új iskolát építeni. Ez utóbbi helyéről többféle javaslat hangzott el. Az Újtelep
vagy a belváros ehhez közel eső része jöhetett számításba. Több hely keresése után
a Gráner udvar2 végében lévő helyre készítették elő az iskola építését. Ezt a telket a
város ingyen adta iskolaépítés céljára. 18 000 pengő államsegélyt kaptak a Klebels-
berg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter által irányított iskolaépítési akció
keretéből, valamint a római katolikus hitközség 12 000 pengő hozzájárulása tette
lehetővé az építkezést. Az anyagiak előteremtéséért sokat tett dr. Rott Nándor
megyés püspök, Strausz Antal kanonok, Bokrossy Jenő műszaki tanácsos, Suly
László földbirtokos, az iskolaszék világi elnöke.

Az iskolaépítésre felhívó alábbi hirdetést a Veszprémi Hírlapban tették közzé
1929-ben.3

„A veszprémi r. k. iskolaszék Veszprémben a Kereszt utca 4. szám
alatt építendő két tantermes elemi iskola építési munkálataira nyilvá-
nos versenytárgyalást hirdet.

A versenytárgyaláson részt venni óhajtók felhívatnak, hogy sza-
bályszerűen lezárt, pecséttel ellátott ajánlataikat „Ajánlat a veszprémi
r. k. két tantermes iskola építésre” címmel 1929. július 25-én délután 4
óráig Suly László iskolaszéki elnökhöz (Anna tér 1.) adják be.

A tervek és a kiírási művelet 1929. július 15-től kezdve a veszpré-
mi városi mérnöki hivatalban megtekinthetők, illetve ugyanott 5 pen-
gőért megvásárolhatók.

Bánatpénzül az ajánlati összeg 5%-a teendő le takarékkönyvben,
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban Veszprém város adóhi-
vatalánál és az erről szóló bizonylat az ajánlathoz csatolandó.

Az ajánlatok 1929. július 25-én délután 5 órakor bontatnak fel az
építési bizottság által az Anna-iskolában. Az ajánlatok felbontásánál az
érdekeltek vagy megbízottjaik jelen lehetnek. Ajánlattevők ajánlataik-
kal a végleges döntésig maradnak kötelezettségben.

Az iskolaszék fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett aján-
latok között szabadon választhasson, és egyes munkanemeket kikap-
csoljon.

Veszprém, 1929. július 9-én
Veszprémi r. k. iskolaszék.”
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A felhívás eredményeként Linczmáyer György műépítész tervei alapján készült
az iskola. A munka kivitelezője Takács János építész volt.

Ugyancsak a Veszprémi Hírlapban jelent meg az új iskola tanítói állására kiírt
pályázat is.4

„A veszprémi római katolikus iskolaszék egy újonnan szervezett
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma törvényes. Lakás ter-
mészetben, mely áll két szoba és mellékhelyiségekből. Kötelességeit a
díjlevél felsorolja. A kommün alatti magatartás igazolandó. A kérvény-
hez megcímzett és felbélyegzett válaszboríték csatolandó. Veszprém
egyházmegyében kiváló eredménnyel működő tanítók előnyben része-
sülnek. A kérvények folyó évi október 1-ig Gaál [Gaal] Sándor igazga-
tóhoz beküldendők. 

Iskolaszék.” 

A pályázatot Nacsády József és Czinger Antal tanítók nyerték el.
Az iskola felszentelése 1930. november 4-én történt. Jelen voltak többek között:

dr. Körmendy–Ékes Lajos főispán, Horváth Lajos alispán, dr. Berky Miklós polgár-
mester, dr. Lukcsics József egyházmegyei főtanfelügyelő, Szokolszky Rezső királyi

tanfelügyelő, dr. Simon György pre-
látus, dr. Radványi Viktor apát,
Strenner Antal prépost-kanonok,
Bontz József kanonok, Suly László
az iskolaszék világi elnöke, vala-
mint az iskolaszék tagjai, a tanító-
testület, sok szülő. A vendégeket
„Isten hozott!” feliratú virággal,
fenyőgallyal díszített kapunál Serák
József kanonok-plébános várta. Dr.
Rott Nándor megyés püspököt
Hencsey Miklós 1. osztályos tanuló
köszöntötte, s a nagyobb fiúk ének-

Az iskolaépítés emlékére, az 1930
novemberében felszentelt iskola
átadására felállított emléktábla,
a szanáláskor a mai Laczkó Dezső
Múzeumba került. Jelenleg
az alagsor falán található.
Fotó: LDM



VESZPRÉMI SZEMLE 2018/1

42

kara a Pápai Himnuszt énekelte Bálint Péter tanító vezetésével. A megyés püspök
megszentelte, megáldotta az iskolaépületet. Ünnepi beszédében az iskola hivatását
fejtegette. Mit fog tenni a Szent Imre Római Katolikus Elemi Iskola a veszprémi
gyerekekkel? Neveli őket a szülők szándéka szerint az Úr félelmére. Megtanítja őket
imádkozni, az engedelmességre, a fegyelemre, a tiszteletadásra. A szülők koronája
az istenfélő gyermek. Boldogok lesznek a szülők, ha látják fejlődni ezen erényeket
a gyermekeikben, amelyek Szent Imrének is dicső erényei voltak. A főpásztor kör-
útjain sokszor hangsúlyozta – miként itt is –, hogy a templom a felnőttek iskolája.
Bátran nevezhetjük az iskolát a kicsinyek templomának. Veszprémben a templomok
mellé épültek az iskolák: a Szent Anna-templom mellé a Szent Anna Iskola, a Szent
László-templom mellé a Szent László Iskola és most a piaristák Szent Imre-templo-
mához a Szent Imre iskola.

Az épület falán márvány emléktáblán örökítették meg azok nevét, akik sokat tet-
tek az iskola felépítése érdekében. 

Hamarosan kiderült, hogy a Tisztviselőtelepen lakó gyermekeknek messze esik
a Gráner udvarban felépült iskola és a Szent Anna iskola is. Különösen télen szen-
vedtek ettől a gyerekek. A helyi újságban ismeretlen szerző a megyés püspöktől
ezért templomot és iskolát kér a Tisztviselőtelepre (utóbb az Újtelep elnevezés hono-
sodott meg).5

Az elemi iskola hatóságai

Egyházmegyei főhatóság: Dr. Rott Nándor megyés püspök
Egyházmegyei főtanfelügyelő: Dr. Lukcsics József ny. r. egyetemi tanár, apát-

kanonok
Királyi tanfelügyelő: Szokolszky Rezső

Iskolaszék

Egyházi elnök: Serák József kanonok-plébános
Világi elnök: Suly László
Jegyző: Gaál (Gaal) Sándor igazgató-tanító
iskolaszéki tagok: Anty Illés, Benacsek Béla, Bertalan László, Biczy Károly,

Bokrossy Jenő,
Botár Béla, Bődör Béla, dr. Csolnoky Ferenc, Csomai Imre, Fekete Gyula,
dr. Fojt Jenő, Gubicza Lajos, Haidekker László, Hajda Gyula, Havas Jakab,

dr. Hegedüs László, dr. Horváth Béla, Hübner Béla, Jósa Ernő,
Jung Ádám, Kanczler János, Klein György, dr. Kőszeghy József,
dr. Kovács István, Kránitz Kálmán, Lányi József, dr. Lukcsics József,
dr. Moldoványi Jenő, dr. Nagy László, Palotay Ferenc, Próder Károly,
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dr. Radványi Viktor, Radocza Vince, Rhé Gyula, Schneider Vilmos,
dr. Simon György, dr. Szeiberling Rezső, Szigethy Ferenc, Szokolszky
Rezső, Tóth Árpád és Wolfram János.

Az alábbiakban a további tanévekben bekövetkezett személyi változásokat
jelzem:

1931/32. tanév
világi elnök: dr. Jánosi József

1932/33. tanév
királyi tanfelügyelő: Kehrer Károly

1933/34. tanév
királyi tanfelügyelő: darufalvi Krehnyai Béla

1935/36. tanév
egyházmegyei főhatóság: dr. Rott Nándor megyés püspök
egyházmegyei főtanfelügyelő: Engelhardt Ferenc kanonok
h. egyházmegyei főtanfelügyelő: dr. Beőthy István apátkanonok
egyházi elnök: Serák József kanonok-plébános
világi elnök: dr. Jánosi József
igazgató-tanító: Gaál (Gaal)Sándor

1936/37. tanév 
esperes tanfelügyelő: Serák József kanonok-plébános
királyi tanfelügyelő: dr. Gallay Rezső

1937/38. tanév 
egyházmegyei hatóság: dr. Rott Nándor megyés püspök
egyházi főtanfelügyelő: dr. Gutheil Jenő kanonok
esperes-tanfelügyelő: Serák József prépost, kanonok-plébános
királyi tanfelügyelő: dr. Piatsek Rezső

1938/39. tanév 
egyházmegyei hatóság: dr. Simon György káptalani helynök

1939/40. tanév 
egyházmegyei hatóság: dr. Czapik Gyula megyés püspök
királyi tanfelügyelő: dr. Békefi József

1941/42. tanév 
esperes tanfelügyelő: dr. Beőthy István apátkanonok, adminisztrátor

1942/43. tanév 
esperes tanfelügyelő: dr. Babics Endre kanonok-plébános

1943/44. tanév 
egyházmegyei hatóság: Mindszenty József megyés püspök
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Az iskola tanítói és megbízatásaik

Czinger Antal: c. igazgató-tanító, tanít az iparos tanonciskolában, a kölcsönkönyv-
tár őre és pénztárosa, 1940-ben nyugdíjba vonult.

Nacsády József: osztálytanító, tantestületi jegyző, tanít még az ismétlő iskola 1–3.
osztályában, leventeoktató, gazdaságtant tanít az ipariskolában, az
egyházközségi tanács tagja és jegyzője, a Katolikus Népszövetség
titkára, a vármegyei iskolán kívüli népművelési bizottság választott
tagja és a városi iskolán kívüli népművelési albizottság titkára, az
Actio Catholica tanácsosa, 1936. szeptembertől 1941. októberig
igazgató-tanító.

Horváth Gyula: az iparos tanonciskola igazgatója, a Veszprém város iskolán kívüli
népművelési albizottság titkára, több népművelő előadást tartott és
szervezett különböző társadalmi egyesületben.

Magyar Ferenc: az egyházmegyei Actio Catholica központban tevékenykedett.
Szatlmayer János: az egyházmegyei tanítóegyesület alelnöke, az egyházmegyei

tanítók fegyelmi tanácsának és a 3-as bizottság tagja, a Kato-
likus Kör jegyzője, a Katolikus Népszövetség veszprémi helyi
igazgatója és pénztárosa, a városi iskolán kívüli népművelési
albizottság elnöke, a veszprémi Esperesi kerület Tanító Egye-
sület és a Veszprém Vármegyei Általános Tanító Egyesület
veszprémi járáskörének elnöke, pedagógiai és szépirodalmi cik-
keket írt rendszeresen.

Mohos Zoltán. az egyházközség képviselő-testületében a tantestület képviselője, 
Actio Catholica előadássorozatot rendezett.

Néhány adat a Szent Imre iskola osztályairól

1929/30. tanév 1. osztályba beiratkozott: 65 fő tanító: Nacsády József
osztályozott tanuló: 57
betegség miatt nem osztályozható: 2
elköltözött: 6
kitűnő tanuló: 6 (10,5%)
bukott tanuló: 4 (7%)

1-2 tárgyból: 1
több tárgyból: 3

3. osztályba beiratkozott: 52 tanító: Czinger Antal
osztályozott tanuló: 47
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elköltözött: 5
kitűnő: 4 (8,5%)
bukott: 1 (2,1%)

több tárgyból: 1

1930/31. tanév 1. osztályba beiratkozott: 41 fő tanító: Nacsády József
osztályozott: 41
kitűnő: 1 (2,4%)
bukott: 6 (14,6%)

1-2 tárgyból: 5
több tárgyból: 1

2. osztályba beiratkozott: 56 fő tanító: Czinger Antal
osztályozott: 51
elköltözött: 5

1931/32. tanév 1. osztályba beiratkozott: 56 fő tanító: Nacsády József
osztályozott: 51
betegség miatt nem osztályozható: 3
elköltözött: 3
kitűnő: 4 (7,8%)
bukott: 1 (1,9%)

1-2 tárgyból bukott: 1

2. osztályba beiratkozott: 50 fő tanító: Czinger Antal
osztályozott 47
betegség miatt nem osztályozható: 1
elköltözött: 1
meghalt: 1
kitűnő: 2 (4,2%)
bukott: 2 (4,2%)

több tárgyból: 2

1932/33. tanév 1. osztályba beiratkozott: 58 fő tanító: Nacsády József
osztályozott: 50
betegség miatt nem osztályozható: 4
elköltözött: 4
kitűnő: 2 (4%)
bukott: 2 (4%)



VESZPRÉMI SZEMLE 2018/1

46

1-2 tárgyból: 1
több tárgyból: 1

2. osztályba beiratkozott: 49 fő tanító Czinger Antal
osztályozott: 48
elköltözött: 1
kitűnő: 6 (12,5%)
bukott: 3 (6,25%)

1-2 tárgyból: 1
több tárgyból: 2

1933/34. tanév 1. osztályba beiratkozott: 65 fő tanító: Nacsády József
osztályozott: 57
hiányzás miatt nem osztályozható: 3
elköltözött: 5
kitűnő: 6 (10,5%)
bukott: 3 (5,2%)

1-2 tárgyból: 2
több tárgyból: 1

2. osztályba beiratkozott: 44 fő tanító: Czinger Antal
osztályozott: 42
elköltözött: 2
kitűnő: 4 (9,5%)
bukott: 6

1-2 tárgyból: 1
több tárgyból: 5

1934/35. tanév 1. osztályba beiratkozott: 51 fő tanító: Nacsády József
osztályozott: 47
elköltözött: 4
kitűnő: 2 (6,3%)
bukott: 2 (4,2%)

1-2 tárgyból: 2

2. osztályba beiratkozott: 55 fő tanító Czinger Antal
osztályozott: 51
elköltözött: 4
kitűnő: –
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bukott: 4
1-2 tárgyból: 3
több tárgyból: 1

1935/36. tanév 1. osztályba beiratkozott: 49 fő tanító: Nacsády József
osztályozott: 45
elköltözött: 4
kitűnő: 5 (11,1%)
bukott: 3 (6,6%)

1-2 tárgyból: 3

2. osztályba beiratkozott: 50 fő tanító: Czinger Antal
osztályozott: 46
kitűnő: 3 (6,5%)
bukott: 6 (13%)

1-2 tárgyból: 3
több tárgyból: 3

1936/37. tanév 1–2. osztályba beiratkozott: 50 (22+28) fő tanító: Czinger Antal
osztályozott: 55
elköltözött: 2
kimaradt: 2
magántanuló: 1
kitűnő: 2 (9%) + 4 (14,2%)
bukott: 2+2

1-2 tárgyból: 0+2
több tárgyból: 0+2

3–4. osztályba beiratkozott: 53 fő tanító: Horváth Gyula
osztályozott: 55
elköltözött: 2
magántanuló: 1
kitűnő: 3 (11,5%) + 2 (8,3%)
bukott: 1 (3,8%) + 1 (4,1%)

1-2 tárgyból: 1+0
több tárgyból: 0+1

1937/38. tanév 1. osztályba beiratkozott: 53 fő tanító: Czinger Antal
osztályozott: 47
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hiányzás miatt nem osztályozható: 3
elköltözött: 3
kitűnő: 6 (12,7%)
bukott: 6 (12,7%)

1-2 tárgyból: 2
több tárgyból: 4

3. osztályba beiratkozott: 48 fő tanító: Horváth Gyula
osztályozott: 39
elköltözött: 6
meghalt: 1
hiányzás miatt nem osztályozható: 2

1938/39. tanév 1. osztályba beiratkozott: 62 fő tanító: Czinger Antal
osztályozott: 48
elköltözött: 10
betegség miatt nem osztályozható: 2
hiányzás miatt nem osztályozható: 2
kitűnő: 3 (6,2%)
bukott: 3 (6,2%)

1-2 tárgyból: 1
több tárgyból: 2

2. osztályba beiratkozott: 54 fő tanító: Horváth Gyula
osztályozott: 47
elköltözött: 4
meghalt: 1
hiányzás miatt nem osztályozható: 2
kitűnő: 3 (6,3%)
bukott: 12 (25,3%)

1-2 tárgyból: 3
több tárgyból: 9

1939/40. tanév 1–2. osztályba beiratkozott: 54 (25+29) fő tanító:  Czinger Antal
osztályozott: 50 (23+27)
elköltözött 1+2
hiányzás miatt nem osztályozható: 1 (1. osztályos)
kitűnő: 1+1 (4,3%+3,7%)
bukott: 5+4 (21,7%+14,8%)
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1-2 tárgyból: 5+2
több tárgyból: 0+2

3. osztályba beiratkozott: 56 fő tanító: Horváth Gyula
osztályozott: 54
elköltözött: 1
betegség miatt nem osztályozható: 1
kitűnő: 3 (5,5%)
bukott: 18 (33,3%)

1-2 tárgyból: 9
több tárgyból: l9

1940/41. tanév 1–2. osztályba beiratkozott: 55 (35+20) fő tanító: Magyar Ferenc
osztályozott: 51 (32+19)
elköltözött: 1+1
betegség miatt nem osztályozható az 1. osztályból: 1
hiányzás miatt nem osztályozható az 1. osztályból: 1
kitűnő: 4 (12,5%) + 1 (5,2%)
bukott 4 (12,5%) + 7 (36,8%)

1-2 tárgyból: 1+5
több tárgyból: 3+2

3–4. osztályba beiratkozott: 70 (37+33) fő tanító: Horváth Gyula
osztályozott: 62 (33+29)
betegség miatt nem osztályozható: 0+1
mulasztás miatt nem osztályozható: 1+1
elköltözött: 3+2
kitűnő: 4 (12,1%) + 3 (10,3%)
bukott: 7 (21,2%) 3+9 (31%)

1-2 tárgyból: 2+7
több tárgyból: 5+2

1941/42. tanév 1–2. osztályba beiratkozott: 62 (41+21) fő, tanító: Magyar Ferenc
osztályozott: 55 (36+19)
elköltözött: 1+2
hiányzás miatt nem osztályozható: 2
elköltöztek: 5
kitűnő: 3
bukott: 5 (13,8%) + 2 (10,5%)
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1-2 tárgyból: 4+2
több tárgyból: 1+0

3–4. osztályba beiratkozott: 57 (37+20) fő, tanító: Szatlmayer János
osztályozott: 57
elköltözött: 3
kitűnő: 6 (6,2%) + 3 (15%)
bukott: 1 (2,7%) + 0

1-2 tárgyból: 1+0

1942/43. tanév 1. osztályba beiratkozott: 55 fő tanító: Magyar Ferenc
osztályozott: 54
hiányzás miatt nem osztályozható: 1
kitűnő: 1 (1,8%)
bukott: 4 (7,4%)

1-2 tárgyból: 3
több tárgyból: 1

3–4. osztályba beiratkozott: 62 (31+31) fő, tanító: Szatlmayer János
osztályozott: 58 (29+29)
elköltözött: 1+1
betegség miatt nem osztályozható: 1 (3. osztályos)
magánvizsgát tett a 4. osztályból: 1

1943/44. tanév 1. osztályba beiratkozott: 60 fő tanító: Magyar Ferenc
osztályozott tanuló: 49
elköltözött: 3
mulasztás miatt nem osztályozható: 8
kitűnő: 1 (2%)
bukott: 4 (8,1%)

1-2 tárgyból: 2
több tárgyból: 2

3. osztályba beiratkozott: 59 fő,  tanító: Szatlmayer János
osztályozott: 57
elköltözött: 1
mulasztás miatt nem osztályozható: 1
kitűnő: 14 (24,5%)
bukott: 2 (3,5%)

több tárgyból bukott: 2
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1947/48. tanév 3. osztályba beiratkozott: 70 fő tanító: Kerényi László
osztályozott: 66
elköltözött: 3
kimaradt: 1

4. osztályba beiratkozott: 62 fő tanító: Mohos Zoltán
osztályozott: 59
betegség miatt nem osztályozható: 1
eltávozott: 2

Az értékelés két szélső pólusát vizsgálva könnyen megállapítható, hogy a kitűnő
és a bukottak száma, aránya az egyes tanítók osztályozását jellemzi. A kitűnőek
aránya leggyakrabban 5-10% között változik. Egyetlen osztályt találtam, ahol nem
volt kitűnő tanuló. Csupán két osztályban kiugróan magas az arányuk. 20% feletti.

A bukások száma általában kevesebb a kitűnőeknél. A 28 tanulócsoportban tíz
helyen találtam magasabb bukási arányt a kitűnőeknél. Öt osztályban magas, 20%
feletti. A rekordot 36,8% tartja, ami nagyon irreálisnak tűnik. Ennyi év után azon-
ban az okok vizsgálatának eredményessége reménytelennek tűnik. Kettő bukás nél-
küli osztályt találtam.

Melyek a buktató tárgyak?
1. osztályban: olvasás, írás, számtan,
2. osztályban: helyesírás és nyelvi magyarázat, fogalmazás, írás, számtan,
3. osztályban: helyesírás és nyelvi magyarázat, olvasás, írás, számtan,
4. osztályban: számtan, földrajz, helyesírás és nyelvi magyarázat.
Érdekes, hogy az 1–3. osztályban az anyanyelvi tárgyak dominálnak a leggyen-

gébb eredményt produkáló tárgyként. A 4. osztályban jelenik meg a földrajz és a
számtan. Az anyanyelvi tárgyakhoz sok otthoni gyakorlás szükséges. Abban az idő-
ben a szülők nagyon elfoglaltak voltak, sokat dolgoztak. Nem nagyon értek rá gyer-
mekeik iskolai előmenetelével foglalkozni. Iskolázottságuk, műveltségük sok eset-
ben kevéssé volt elegendő ehhez.

Tantárgyak

Az elemi népiskolák egyes osztályaiban tanított tantárgyakat, az 1925. május
14-én elfogadott elemi népiskolai tanterv alapján, az óraszámok megadásával, az
alábbi összeállítás tartalmazza.
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Általános óraterv osztott elemi népiskolák számára

I. II. III. IV. V. VI.

Hit- és erkölcstan 4 4 4 4 4 4
Magyar nyelv 10 10 10 9 7 7
a) Beszéd-  és

értelemgyakorlatok 4 3 3 2 – –
b) Olvasás és olv.

tárgyalás – 4 4 3 3 3
c) Írás 6 1 1 1 2 2
d) Fogalmazás – 1 1 2 – –
e) Helyesírás és

nyelvi magy. – 1 1 1 2 2
Számolás és mérés 5 5 5 5 4 4
Földrajz – – – 2 2 2
Történelem – – – – 3 2
a) Történelem és

alkotmánytan – – – – 2 2
b) Polgári jogok és

kötelességek – – – – 1 –
Természeti és gazd.
ismeretek – – 2 2 4 5
a) Természetrajz, gazd.

és háztartástan – – 2 2 2 2
b) Vegytan- és term.tan– – – – 1 2
c) Egészségtan – – – – 1 1
Rajzolás – 1 1 1 1,5 1,5
Éneklés 1 1 1 2 1,5 1,5
Kézimunka – 1 1 1 1,5 1,5
Testgyakorlás 2 2 2 2 1,5 1,5

Összesen 22 24 26 28 30 30

Az iskola fegyelmi helyzetét általában jónak értékelték a tanítók. A tanulók visel-
kedése a tantermekben, a folyosón és az udvaron megfelelő. Az iskolán kívüli maga-
tartásról már nem mondható el ugyanez. Ennek javítása érdekében a szülők támoga-
tását kérték a szülői értekezleten. A családok többsége segítette az iskola munkáját.
Csak kevés család nem értékelte eléggé az iskola erőfeszítését. Általában onnét
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kerültek ki a gyakori mulasztók. Az iskola kötelességszerűen megtette a szükséges
intézkedést az igazolatlan mulasztókkal szemben. Az iskolai értesítőben minden
tanév végén közölték a szülőkkel és a tanulókkal szembeni fontosabb elvárásokat
(lásd: 1. sz. melléklet)

A tanulók munkájának értékelése

A püspöki kar 1925. évi október hó 14. tanácskozmányán megállapított rendsza-
bályok V. fejezet 31. § szerint:

Az erkölcsi magaviselet jelzésére 1 – dicséretes, 2 – jó, 3 – tűrhető.
Szorgalom: 1 – ernyedetlen, 2 – dicséretes, 3 – változó, 4 – hanyag.
Előmenetel: 1 – kitűnő, 2 – jeles, 3 – változó, 4 – hanyag.
Ált. tanulm. eredmény: 1 – kitűnő, 2 – jeles, 3 – jó, 4 – elégséges, 5 – elégtelen.
Írásbeli dolgozatok külalakja: 1 – csinos, 2 – tiszta, 3 – rendes, 4 – kevésbé ren-

des, 5 – rendetlen. 
Az értékelési szabályzatot az iskolai értesítőkben közölték.6

Az egyes tanévek fontosabb eseményei

A tanév szeptemberben Veni Sanctéval kezdődött és júniusban Te Deummal feje-
ződött be.

Évente március 15-én hazafias ünnepélyt szerveztek. Az ünnepi megemlékezést
valamelyik tanító tartotta.

Tavasszal fontos esemény volt a Szívgárda új tagjainak az avatása. Erről a szer-
vezetről ma már csak kevesen tudnak valamit. (lásd: 2. sz. melléklet.)

Májusban vagy júniusban anyák napi megemlékezést tartottak.
Megható esemény volt a tanulók első áldozása, ami legtöbbször Úrnapján volt.

A Szent László-templomban valamelyik hitoktató szólt a szülőkhöz és a tanulókhoz.
A szentáldozás után a tanítók az irgalmas nővérekhez vezetik a gyerekeket. Itt gyö-
nyörűen elrendezett, dúsan megterített asztalok várják őket. Hálás köszönetet mon-
danak a vendéglátó Mária Társulat tagjainak, az irgalmas nővéreknek és a kedves
szülőknek.

Október 6. gyászünnepély az aradi vértanúk emlékére.
1930. Szent Imre év, a herceg halálának 900 éves évfordulója tiszteletére. Ez a

20. század első nagy ünnepsége. (A vesztett világháború, a szenvedést hozó vörös
diktatúra, a trianoni országcsonkítás, a gazdasági válság mély nyomot hagyott a
nemzetben. Ezért a Szent Imre ünnepségekre az egész ország nagyon készült.)
Veszprém azonban kimaradt az országos ünnepségből.

Május 25-én a Szent Imre téren a helyi ifjúság részvételével dr. Rott Nándor
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megyés püspök mondott szentmisét. Ugyanezen a napon emlékeztek a világháborús
hősökre is.

November 9-én a szívgárdisták tartottak ünnepélyt a Legényegylet zsúfolásig
megtelt nagytermében. Megjelent dr. Rott Nándor megyés püspök, Simon György
prelátus-kanonok, Lukcsics József apátkanonok. Megelégedéssel nézték Pohárnok
Jenő: Glóriás herceg c. színművét, amelyet a tanulók adtak elő sikerrel.

1932. június 11-én erkölcsi és anyagi sikerrel adták elő a színházban Lévai: Kis
menekültek c. ifjúsági irredenta darabját. A gyermekszereplők nagyszerű rátermett-
séget mutattak. A tisztes bevételt a tanítói jóléti intézményekre fordították.

1932. október 26-án a tanítóság tisztelgő látogatást tett Kehrer Károlynál, az
újonnan kinevezett királyi tanfelügyelőnél.

1932. október 30-án Szokolszky Rezső c. királyi tanfelügyelő nyugdíjba vonult.
1932. november 9. Nacsády Józsefet a családjában fellépő fertőző betegség miatt

6 hétre eltiltották a tanítástól. Helyettesítette Stefanits Emília tanítónő.
1935. április 8-án Rákóczi Ferenc dicső fejedelem halálának 200 éves évfordu-

lója alkalmával iskolai ünnepélyt tartottak a Szent Anna iskolában és a Szent László
iskolában. Ünnepi beszédet mondott Czinger Antal és Magyar Ferenc tanító.

1935. június 2. Debrecen–Nagycsere tanyák elemi iskoláiból 40 tanuló érkezett
városunkba. Tanulóink családja otthon vendégül látta őket. Többen jelentkeztek
vendéglátónak, mint az érkezők száma. Megtekintették városunk nevezetességeit, és
még aznap tovább utaztak.

1936. április 23. Meghalt Krehnyay Béla királyi tanfelügyelő.
1936. június 7-én a katolikus egyházközség a Szentháromság téren gyermek fel-

ajánlási ünnepséget szervezett. A szülőknek háromnapos ájtatosságot tartottak.
Célja, a gyerekek értékeire rámutatni. A szülők gondolkodása, vallási felfogása,
erkölcsi meggyőződése döntő szerepet játszik a gyermekek nevelésében. Az ünnep-
ségen a város valamennyi elemi és középiskoláinak mindkét nembeli diákja részt
vett.

1936. szeptember 1. 40 évi szolgálat után Gaal Sándor igazgató-tanító nyugdíj-
ba vonult. Sokat fáradozott a város zenei- és énekkultúrájának a fejlesztéséért.
Megbecsülés övezte. Tanítói munkájáért a megyés püspök is elismerését fejezte ki.
Emlékét a tantestületi tanácsteremben elhelyezett fényképén örökítették meg. Utóda
Nacsády József lett.

1936. november 3. Dr. Lukcsics József egyházi főtanfelügyelő búcsúzott. Saját
kérésére mentette fel a megyés püspök. Utódja Engelhardt Ferenc kanonok lett.

1938. április 29-én a Szent Jobb érkezett városunkba a hercegprímással. Az ifjú-
ság egyenruhás csapata kísérte őket a Szentháromság térre. A tanulóknak az arany-
vonatot is megmutatták a belső vasútállomáson.

Tanügyi kiállítás nyílt Székesfehérváron. 23 kérdésre adott válaszok ismertették
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a város iskoláinak életét 1868-tól kezdve. A tanítók rendszerezték a megye iskolái-
ból érkező válaszokat. A kiállításra a tanulók füzeteit, kézimunkáit is elküldték.

1939. szeptember 23. Dr. Czapik Gyula az új megyés püspök megérkezett. A
tanulók sorfalat álltak a bevonulás útvonalán. Október 1-jén a színházban tiszteleg-
tek az új főpásztor előtt, aki meleg szavakkal köszönte meg a fogadtatást.

Novemberben a tanítók honvédelmi statisztikai összeíráson voltak. Ezért a taní-
tás egy hétig szünetelt.

Az 1940. évi XX. törvény alapján az elemi iskolák nyolc osztályra való bővíté-
sét írta elő a feltételek megléte esetén. A háborús idő azonban lassította a törvény
érvényesítését. Veszprémben a fiúiskolák közül a Szent Anna és a Szent István isko-
lában indult a 7. osztály 1942/43. tanévben.

1941. október 4-én, Budapesten meghalt Serák József kanonok-plébános, az
iskolaszék egyházi elnöke.

1941 decemberében katonai szolgálatra vonult be Magyar Ferenc tanító. Sze-
rencsés beosztása és szorgalma folytán az órái többségét meg tudta tartani.

1942/43. tanévben megkezdődött a tanítók és a hitoktatók hadba vonulása.
Helyettesítésük komoly nehézséget okozott.

A Szent Imre Róm. Kath. Elemi Iskola épülete a háborús sérülések nyomaival.
Fotó: archív
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A vármegyei tiszti főorvos 1942. szeptember 25-ig, később október 1-ig iskolai
szünetet rendelt el gyermekbénulásos járvány miatt.

Nacsády József kétévi távollét után lemondott igazgató-tanítói állásáról. Utódja
Bálint Péter lett. 

A háború miatt a tanítás 1943. november 1-jén kezdődött és 1944. március 31-ig
tartott. Április 1-jén évzáró vizsga és bizonyítványosztás történt ünnepélyes tanév-
záró nélkül. A tantestület javaslatát fogadták el: csak a legszükségesebb tantárgyak-
kal foglalkozzanak az előírtnál magasabb óraszámban. Az 1. osztályok kivételével
minden osztályban azt a legfontosabb alapismeretet nyújtották, amelyekre a követ-
kező években építeni lehet.

Az 1946/47. tanévtől a katolikus fiúiskola kettévált: kegyesrendi (piarista) és
egyházközségi általános iskola lett. Ugyanis a 6650/ME sz. rendelet a nyolcosztály-
os gimnáziumot négyosztályossá tette.7 Ezért az iskolában üres tantermek lettek
volna, a tanárok egy részének nem tudtak volna órákat adni. A kegyesrendi általá-
nos iskola alsó tagozata a Szent Imre iskolába járt váltakozó műszakban. Tanítóik:
1. osztály: Slavitsek Márta, 2. osztály: Magyar Ferenc, 3. osztály: Kerényi László,
4. osztály: Mohos Zoltán. Az iskolák államosításakor a kétféle általános iskola
megszűnt.

Vallásos és hazafias nevelés

A nevelésben az egyházhoz való hű ragaszkodás és az önzetlen hazaszeretet esz-
méi vezérelték a tanítókat. A vallásos érzés kialakítása és megerősítése szempontjá-
ból a növendékekre annyi vallási gyakorlatot raktak, amelyet felnőtt korban is
nehézség nélkül megtarthattak. Közös szentgyónást és szentáldozást tanévente
négyszer végeztek: a tanév kezdetekor, karácsonykor, húsvétkor és a tanév végén. A
tanulók a téli hónapokban csak vasár- és ünnepnapokon, az őszi és a tavaszi hóna-
pokban pedig naponta hallgattak szentmisét. Az egyházi körmeneteken a tanítóik
vezetésével vettek részt.

Az egyházi iskola hitvallásos iskola. Ezért a tanmenetek összeállítása, az isme-
retanyag közlése és minden tanítói, nevelői munka a gyakorlati vallásos életre való
felkészítést szolgálta.

A tanítók az életben, tetteikben szívük mélyéig katolikusok. Hit- és erkölcsi éle-
tük minden területen példás. Biztos vallásos hittel teljesítették hivatásukat. A család
a szív, a tanító az ész, a pap a kegyelem pedagógiáját hozza. Ez a három ad teljes
egészet.

A háborús években a hitoktatók egy részének bevonulása után is sikerült a hitta-
nórákat teljes számban hitoktatókkal megtartani.

A szülők elfoglaltsága nőtt. A katonának bevonult apák kiesett keresetét pótolni
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kellett. Az anyagi viszonyok romlása, a sebesült vagy meghalt hozzátartozók, a
háborúba vezényeltek utáni aggodalom feldúlta a családok nyugalmát. Lazult a gye-
rekek felügyelete. Az iskolai fegyelem romlásáról szólnak a beszámolók.

Az 1937/38. tanévtől minden osztályban nemzeti zászlót helyeztek el az egyház-
község és a családok hozzájárulása révén. Célja: vésődjön a gyermeki lélekbe a sok-
szor vérrel öntözött trikolór tisztelete. Ünnepélyekre meghívták az I. világháborúban
részt vett szülőket, hozzátartozókat. Nekik a hősöket megillető tisztelet is járt. Az
iskolák különös gonddal szervezték a hősök napi megemlékezést május utolsó
vasárnapján.

Egészségi állapot és testi nevelés

A testi nevelés új feladatként jelent meg a 30-as években. Az alsóbb osztályok-
ban játékkal és mesével szolgálták ennek megvalósítását. Ősszel és tavasszal az
udvart használták testnevelés céljára. A téli időszakban hiányzott a tornaterem.

A tanulók egészségi állapota a szórványosan előforduló betegségektől eltekintve
jó volt. Dr. Koháry József és dr. Haidekker Nándor városi tiszti főorvosok rendsze-
resen végezték az egészségügyi vizsgálatot. Kérésre alkalmanként is megvizsgálták
a beteggyanús tanulókat. Rendszeresen megtartották a szemvizsgálatot. Májusban
elvégzték a tanulók újraoltását.

Az egészségügyi bizottság járvány miatt bezáratta az iskolát: 1931 novemberé-
ben 2 hétre, 1932. február 24-én ismét, 1935 márciusában pedig 10 napra influenza-
járvány miatt. Májusban enyhe lefolyású kanyarójárvány volt az 1. osztályban.

A tiszti főorvossal együttműködő zöldkeresztes nővérek tisztaságvizsgálatot tar-
tottak az 1942/43. tanévben. Ugyanebben a tanévben a városi tiszti orvos rendelke-
zése alapján a városban 115 gyerek, később 178 tanuló részesült naponta 2 dkg zöld-
keresztes cukoradagban. A háború miatt a rossz közellátás, a szegénység nyomán
előálló alultápláltság indokolta az intézkedést.

Szakmai értekezletek

Minden hónapban a tanév elején megjelölt napon tanítótestületi értekezlet volt.
A tanítói szakszerű eljárás módozatainak megbeszélése mellett fő célt az képezte,
hogy a nevelés és tanítás minden ágára kiterjedő egységes eljárással a tanító munká-
ját minél összehangoltabbá tegye. Az 1935/36. tanévben különös figyelemmel és
gonddal foglalkoztak az új tanterv szellemével és annak utasításaival. Beható
tanácskozás tárgyává tették a tanulók erkölcsi magaviseletét, szorgalmát és előme-
netelét.

A Vármegyei Általános Tanítóegyesület járásköri gyűléseket szervezett. A Szent
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Imre Római Katolikus Elemi Iskola tanítói a szakmai értekezleteken való megjele-
nésükön kívül a következő feladatot vállalták:

1930. június 5. A Vármegyei Általános Tanítóegyesület díszközgyűlés. Az ifjú-
ság iskolán kívüli nevelése címmel előadást tartott Nacsády József.

1933. február 9. Az olvasás, a beszéd- és értelemgyakorlatról előadást és minta-
tanítást tartott Nacsády József a papnövendékeknek.

1935. február 1. Havi tantestületi gyűlés. Jellemnevelés az iskolában – előadó:
Czinger Antal.

1935. február 21. Nacsády József az 1. osztályban beszéd- és értelemgyakorlat-
ból mintatanítást tartott a tanítónőképző 5. évfolyam hallgatóinak.

1935 novemberében Balatonfüreden a balatoni kultuszt erősítő, terjesztő tanfo-
lyamon volt Nacsády József.

1936. február 6. Nacsády József számtanból, beszéd- és értelemgyakorlatból
mintatanítást tartott a papnövendékeknek.

1936. február 13. Czinger Antal tartott mintatanítást olvasásból a papnövendé-
keknek.

1936. május 9. A tanítótestület kirándulást tett az ajkai üveggyárba és a csinger-
völgyi bányába. Az itt folyó termeléssel ismerkedtek.

1936. június 2. Nacsády József a Luttor-féle reformírásról tartott előadást.
1938. április 23. Pedagógiai szemináriumon Nacsády József ismertette Marcell

Mihály: Bontakozó élet című munkáját.

Szülői értekezlet

A tanulók korának megfelelő csoportosításban osztályonként tartották a szülői
értekezletet. Általában tanévente kétszer. Helye a Szent Anna Iskola vagy a Szent
László Iskola, később a Szent István Iskola. A tanítók keresték a kapcsolatot a szü-
lői házzal. Nem annyira tanulmányi, inkább nevelési szempontból tartották ezt szük-
ségesnek. Minden osztálytanító a nevelésre vonatkozó elveket tárja a jelenlévő szü-
lők elé. Ezekről eszmecserét folytattak, hogy a gyerekek erkölcsi életén javítsanak
Örömmel állapították meg, hogy a szülők szívesen, nagy számban jelentek meg a
szülői értekezleten. Mindig volt egy-egy aktuális témában előadás. A Szent Imre
iskola tanítói a következő előadásokat tartották:

1931. december 8. Előadó: Czinger Antal
1932. november 30. A szülők hibái a nevelésben. Előadó: Czinger Antal
1933. május 21. Útravaló a nyárra. A nagy szünet. Előadó: Nacsády József
1935. november 24. Mennyiben jöhet a szülői ház az iskolai nevelés segítségé-

re? Miképpen segíthet az iskola a gyermekek eldurvulásán? Előadó: Czinger Antal
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Kirándulás

A kirándulások szervezésekor az élményszerzés volt a fő célkitűzés. A megye
határát nem lépték át, a környék nevezetességeivel ismerkedtek. Legtöbbször bala-
toni hajókirándulás is szerepelt a programban. Veszprémből vonattal utaztak
Balatonalmádiba, ott hajóra szálltak. A Fonyód–Badacsony és vissza, máskor a
Balatonalmádi–Balatonfüred–Balatonföldvár–Siófok–Balatonalmádi útvonalat jár-
ták be. A hajózás, a zalai, a somogyi és a veszprémi táj látványa nagy élményt jelen-
tett a tanulóknak. Többen ekkor látták először a Balatont. Néha egy-egy szülő is
velük tartott. Megnézték a települések nevezetességeit: Tihanyban I. Endre sírját, IV.
Károly emlékszobáját. Balatonfüreden ittak a savanyúkút vizéből. Siófokon látták a
Sió-csatornát, a rózsaligetet.

1930. április 22-én a fűzfői papírgyárba látogattak. Egy mérnök mutatta meg a
gyártás egyes fázisait. Nem csak a tanulóknak, hanem a kísérő tanítóknak is hasznos
ismeretet adott ez a kirándulás.

1930. május 31-én a Badacsony tetején gyönyörködtek a kilátás szépségében.
Ekkor megemlékeztek a madarak és a fák napjáról. Jártak a Kisfaludy-emlékházban.
A hegytetőről leérve friss gulyás várta a kirándulókat a cserkésztábor helyén. Utána
helybeli fiatalokkal futballoztak.

1934. szeptember 29-én a Somlón voltak.
Minden évben a város környékére tett séta, kirándulás során emlékeztek meg a

madarak és a fák napjáról. Évente más-más tanító méltatta a napot.

Jótékonyság

A két világháború közötti időszak természetes aktusa volt a jótékonyság. A tár-
sadalom jelentős része mai szemmel nézve hihetetlenül szegény volt. A gyerekek
alultápláltak, sokan éheztek, hiányos volt a ruházatuk. Nem egy családban több gye-
rekre egyetlen pár cipő jutott, amit felváltva viseltek. Ezért a téli időszakban nem
minden gyerek tudott naponta iskolába járni. Az ajándékozás nélkül többen el sem
jutottak volna iskolába a hiányos öltözékükben. Természetes dolog volt, hogy a jobb
módú diák a tízóraiját megfelezte éhező társával. Erre a tanítók és az egyház is buz-
dította őket.

Jótékonykodó szervezetek: a Városi Szegényügyi Bizottság, az egyházközség, a
székes káptalanok, a Szent Ferenc III. rendje, a Szent Vince Társulat, a Katolikus
Kör, a Veszprémi Takarékpénztár, a Veszprém Vármegyei Takarékpénztár, az Egy-
házmegyei Könyvkereskedés, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége.
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Jótékonykodó magánszemélyek:
Anty Illés,
Balázs Istvánné, Bíró János, Bodajki Lajos, Bodiss Józsefné, Bodó Ferencné,

Bogánovits János, Bálint Péterné, özv. Benkő Jánosné, Bognár Kálmán, Bokrossy
Elemérné, Botár Béla, Breyer Józsefné,

Czeczey Imre,
Dóczi Ferenc, dr. Dréhr Imre államtitkár,
Ersing Jánosné,
Farkas Dezsőné, Fekete Gyuláné, Filip József, dr. Frick Mihály, Fú Ferencné,
Gaal Sándorné, Galambos Józsefné, Géczy János,
Gyepes Mihály,
Héjj Gyula, Herczeg Istvánné, Hidvégi Antal, Horváth Györgyné, Horváth Lajos,

Huber Jánosné, Hübner Béla ny. pénzügyi főtanácsos,
Jagodits Józsefné,
Kádi Gábor, Kádi Gáborné, Kecskés Lajos, Kozma Ferenc, Krausz Ferencné,

Krebsz Tivadarné,
Dr. Létmányi Antal,
Marczinka Béláné, Mihályi János, Molnár Benőné,
Dr. Nagy László városi főjegyző, dr. Nagy Lászlóné, Nagy Ödönné, Németh

János, Neumayer Károlyné,
Pakrócz Ákosné, Pintér Jánosné, Prohászka László, Puchinger Jánosné,

Puchinger Lajos
Ritmüller Dénesné, Róland Károly, Roszkovetz Józsefné,
Sándor Jánosné, Scherlein Béla, Schmiedt Lajosné, Schrőder Györgyné, Segesdi

Imréné, Segesdy Imre, Seyer Antal, Simon József, Striczky Józsefné,
Szalmásy Antalné, dr. Szeiberling Rezső, vitéz Székely János, Szlabey Dezső,

Szlotta József, Szlotta Józsefné, Szokolszky Rezső királyi tanfelügyelő,
Tasner Gézáné, Tihanyi László, Tóth Gyula, Tóth Gyuláné, Tóth Vendelné,
Wolf Lajosné.

A felsorolt szervezetek és magánszemélyek alsó- és felsőruhát, télikabátot, cipőt,
pénzt adományoztak. Serák József kanonok és a Városi Szegényügyi Bizottság idő-
legesen cipőjavító műhelyt állítottak fel, ahol a rászoruló tanulók cipőit ingyen javí-
tották meg. Ezzel sok iskolai hiányzást előztek meg. Mások élelmet osztottak, rend-
szeresen ebédet, „tejtízórait” adtak, tanszereket vásároltak. Az ipartestület megszer-
vezte, hogy a szegény gyerekek ingyen nyiratkozhattak.
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Befejezés

1948. az egyházi iskolák államosításának éve. A Szent Imre Római Katolikus
Elemi Iskola sem kerülhette el a sorsát. Az I. Számú Állami Általános Fiúskola az
államosításkor az állami polgári fiúiskolából, a Szent Imre Római Katolikus Elemi
Iskolából és az evangélikus népiskolából alakult.

A Szent Imre Iskola leltár szerinti átadása 1948. augusztus 16-án történt. Az isko-
la részéről Bálint Péter igazgató-tanító volt az átadó és az épületet átvette a veszp-
rémi állami általános és polgári fiúiskola igazgatója, Frank Zoltán.

Az alábbiakban közöljük az átadás-átvételkor készült leltárt. 

A Szent Imre Iskola leltár szerinti átadása, átvétele. 
2 tanterem, a volt szolgálati lakás romos állapotban. 
Átadásra kerülő bútorzat és felszerelés:

asztal fiók nélkül 1 db
szék 1 db
szekrény 2 db
kétüléses pad 54 db
többüléses pad 2 db
tábla állvánnyal 2 db
fogas 2 db
kályha 2 db
krétatartó 2 db
papírláda (rossz) 1 db
számológép 2 db
Veszprém város térképe 1 db
villanylámpa zsinórral 5 db
szemléltető kép 38 db

ebből kicsi 27 db
ebből nagy 11 db

WC kefe 1 db
vödör 1 db
lábtörlő rács 1 db
létra 1 db
kis fejsze 1 db
kis nemzeti zászló 1 db

Veszprém, 1948. szeptember 16.
átadó: Bálint Péter igazgató-tanító
átvevő: Frank Zoltán igazgató
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Az államosított iskolák hamarosan elhanyagolt és hiányos állapotba kerültek. A
Gráner udvari iskolában is jól láthatók voltak a háború okozta károk. Az épület hely-
reállítására, a padlózat és a tetőzet kijavítására 4949 Ft segélyt kértek a minisztéri-
umtól. A két tanterem nem volt használhatatlan állapotban, ott folyamatosan volt
tanítás. De a szolgálati lakást 1949-ben rommá nyilvánították. Erről a polgármester
értesítette az igazgatót. Elrendelte, hogy a bontási engedély alapján a munkát azon-
nal meg kell kezdeni. A bontás azonban valamilyen oknál fogva elmaradt. Az épü-
let teljes felújítása 1953-ban megtörtént. Itt lakott Ihász Ernő szegődményes iskola-
takarító. Jóval később – számomra ismeretlen időpontban – a 2. Számú Általános Is-
kolához csatolták. Tanítás, napközi otthonos foglalkozás folyt az épületben.

1980-ban a Veszprémi Ingatlankezelő Vállalat a Győriterv Veszprémi Irodájától
a Gráner udvari iskola tervdokumentációját rendelte meg. Kérték, hogy a helyszíni
felmérés terjedjen ki az épület szerkezeti vizsgálatára, a felújítás illeszkedjen a
városközponti rekonstrukció körébe. Hasznosítási javaslatot is vártak. Megállapí-
tották, hogy az épület jó állagú, de a szigetelése nem megfelelő, a padlója tönkre-
ment, a födém teherbírása megvizsgálandó. A javaslat szerint üzlet céljára megfele-
lő felújítás után alkalmas. Az átépítési tervet Selyem Anikó készítette. Ruttkay
Gyula építész kezdeményezésére az épület északi homlokzatán lévő vöröskő tago-

Az iskola épülete az 1950-es évek elején. A kerítés hiányzó részeit a bombázások
során megsemmisült kőépületek törmelékeivel rakták be. Fotó archív
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zatokat gondosan kibontották és a felújított ház nyugati beton támfalába emlékként
beépítették a múltra emlékeztető feliratot: RÓM. KAT. ELEMI ISKOLA.

A felújított épületben 1984. szeptember 6-án nyílott meg a Pápai Húsipari Vál-
lalat húsboltja. A bolt 1997-ig működött. Azután alkalmi árusítás folyt, főként ruha-
féléket lehetett itt vásárolni. 2001 februárjától Kereskedelmi és Hitelbank működik
az épületben.

1. sz. melléklet

Figyelmeztetés a Szülőknek

Figyelmeztetjük a Szülőket, hogy ragályos betegségből felgyógyult gyermekeik
mindaddig nem jöhetnek iskolába, míg teljes felgyógyulásukat orvosi bizonyítvány-
nyal nem igazo9lják, szintúgy nem látogathatják az iskolát a ragályos betegségben
levő gyermekek egészséges testvérei sem mindaddig, míg a beteg családtag fel nem
gyógyul, amit szintén orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

Figyelmeztetjük még arra is a szülőket és a tanköteles gyermekek iskoláztatásá-
ért felelős egyéneket, hogy az 1921. XXX. t. c. végrehajtására kiadott 130.700
VIII./a számú VKM. rendelet értelmében tanköteles gyermekeiket –büntető rendel-
kezések terhe mellett – a jelzett beíratási napokon feltétlenül írassák be.

Figyelmeztetés a tanulóknak

Kedves Gyermekek! Engedelmesek és szófogadók legyetek jó szüleiteknek.
Másokkal szemben illedelmesen viseljétek magatokat s a szünidőben is eljárjatok

Az iskola északi homlokzatát díszítette a vöröskő mellvéd, a díszítő körvésetek mel-
lett rávésve az elemi iskola rom. kath. szavak. Az 1960-as  átépítés során megmen-
tett vöröskő épületdekoráció az átalakított iskolaépület nyugati oldala mellett futó
lépcsőt díszíti. Fotó: Földesi F.
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templomba Szüleitek tudta és engedelme nélkül hazulról soha el ne távozzatok.
Szerény, magatokhoz illő játékot játszatok. Veszedelmes helyen ne fürödjetek. Az
éneklő madarakat és azok fészkeit ne bántsátok, mert ki ezt teszi, rossz szívet árul
el. A szünidőben is fordítsatok egypár órát tanulásra, olvasgassátok el gyakran isko-
lánknak ezen szabályait.

A jó iskolás gyermek életrendje. A jó gyermek katholikus Anyaszentegyházunk-
nak hű fia és szeretett hazánknak hasznos polgára akar lenni. Csak úgy lesz hason-
ló azon anyák gyermekeihez, akiknek Krisztus Urunk azt mondta: „Hagyjátok a kis-
dedeket hozzám jönni, mert ilyeneké az Isten országa.” Ezért a jó Istenbe vetett hit-
tel, nemcsak földi boldogulását, hanem mennyei boldogságát is keresi. Otthon szü-
lei körében, a templomban, az iskolában és iskolán kívül Isten parancsolatai szerint
viselkedik.

Otthon:
1. Szüleit, nagyszüleit szereti és nekik engedelmeskedik, mert a gyermek Isten

után szüleinek köszönhet legtöbbet.
2. Reggeli, déli és esti imádságát mindenkor ájtatosan elvégzi, még akkor is, ha

a harangszó az utcán éri, amikor kalapját levéve imádkozik. Evés előtt és evés után
is imádkozik. Este pedig lelkiismeretét megvizsgálja, és a bánatot felkelti.

3. Nemcsak lelki, hanem testi tisztaságára is figyel. Ezért legalább minden reg-
gel megmosakszik, de jó, ha ezt este is megteszi. Fogait minden reggel, valamint
minden evés után megmossa. Mindig zsebkendőt használ. Földre nem köpköd.
Ruházatát rendben tartja.

4. Az iskolában feladott leckét megtanulja, s írásbeli dolgozatait elkészíti.
Könyveit és tanszereit rendben és tisztán tartja. A napi tanításhoz szükséges köny-
veket és tanszereket már előző este, lefekvés előtt az iskolatáskába teszi.

4. Templomba mindenkor imakönyvvel megy. Ott imádkozik és énekel, amint
ezt tanítóitól tanulta. Gondol a jelenlevő Út Jézus Krisztusra. Ájtatos lélekkel vesz
részt az istentiszteleten.

Iskolában:
6. Az iskolában a tanítási idő megkezdése előtt vagy templomba menetel előtt

egy negyedóránál előbb nem jelenik meg, de el sem késik.
7. Az iskola folyosóján zaj nélkül jár. Mielőtt a tanterembe lép, megtisztogatja

lábbelijét, leveszi kalapját és „Dicsértessék a Jézus Krisztus” köszöntéssel lép a tan-
terembe. Akkor leül a helyére és illedelmesen várja a tanítás kezdetét, avagy a temp-
lomba menetel idejét. A tanteremben papírdarabokat és ételmaradékot nem szór el
sem a pad alá, sem pedig máshová. A padokat, bútorokat és taneszközöket nem ron-
gálja.
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8. Az iskolában figyel tanítójára és hitoktatójára, nekik mindenben engedelmes-
kedik. Ők tanítják és nevelik Isten dicsőségére, édes hazánk javára. Ezért szeresse
és tisztelje őket.

Iskolán kívül:
9. Az utcán illedelmesen viselkedik. Az iskolából párosan indul haza, s úgy megy

az utcán is csendesen beszélgetve. Tisztelendő uraknak, elöljáróknak, rokonoknak és
minden ismerősnek köszön. A legszebb köszöntés így hangzik. „D.J.K!”

10. Játék közben sem feledkezik meg arról, hogy Isten mindent lát.
Személyválogatás nélkül szeretettel játszik minden társával. Játékait és barátait úgy
választja meg, hogy ezekből is lelke látja hasznát. Egészségére és testi épségére min-
denkor vigyáz. Iskolatársait testvéreinek tekinti, szereti őket és mindenben segítsé-
gükre van.

11. A jó gyermek szeszesitalokat nem iszik, nem dohányzik még akkor sem, ha
erre bárki is bíztatja. A szeszes ital és a dohány méreg. A gyermek testét és lelkét is
megöli.

12. Kocsmát és mindazon helyeket, ahol isznak, táncolnak, a jó gyermek kerüli.
Tánc a zárt és poros szobában a tüdőre igen veszélyes. Gyermeknek a testgyakorlás
és játék való. Ezek a testet edzik és a lelket nemesítik, ha a gyermek elöljáróinak
tanítása szerint jár el.

Kedves gyermekem! Ha mindezeket megszívleled s így élsz, akkor kedves leszel
Isten és az emberek előtt. Akkor növekedni fogsz testben és lélekben. És akkor meg-
áld az Isten. Hasznos polgára leszel a hazánknak. Akkor te is arra segíted a hazát,
hogy ez a szép Magyarország ismét régi dicső fényében ragyogjon.

2. sz. melléklet

Néhány szó a Szívgárdáról8

Ki alapította a Szívgárdát? Kifejlődött formájában és jelen célkitűzésével senki.
Nem ember által kigondolt, előre megtervezett szervezkedési mód. A nehéz anyagi
helyzettel küzdő Szívújság terjesztésére vállalkozó elemi iskolás gyermekek önkén-
tes rikkancs-csapatából indult ki. a Szívújság ezen első kis rikkancsait „Jézus Szíve
postagalambjainak” nevezték. Hamarosan fölszaporodott a számuk a fővárosban,
majd vidéken is. Aztán fölkapták a gárdista nevet.

Lassan komolyan kellett venni őket, s egyesületi formában foglalkozni velük. ek-
kor lépett a Szívgárda azon fejlődési útra, amelyen jelen alakjáig eljutott. Fejlődése
megható. Egyik helyen a rendszeres gyűléseket kezdik, másik helyen behozzák az
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egységes jelvényeket, másutt ünnepélyes felvételt tartanak, majd megkezdik az
erénygyakorlatos cédulákat osztani, közös szentáldozásokon vesznek részt, ismét
máshol zászlóra gyűjtenek. Így alakult ki lassan a Szívgárda. Tehát nevelési eszköz
az új formákban ébredező vallásos életre. Az egész társadalomra akar hatni a gyer-
mekek családján keresztül.

Tehát jó viseletűeknek, szolgálatkészeknek, szeretetteljesnek kel lenniük. A
gárda azon dolgozik, hogy a gyermek otthon, a családban minél jobb legyen. E cél-
ból a heti parancsokat is a családi élet köréből veszi és otthon gyakoroltatja a gyer-
mekkel. Többször ünnepélyeket (apák és anyák napja stb.) tartanak, amelyekre a
szülők is hivatalosak. Itt összeismerkednek a szülők és a gárdavezető. Eszmecserék
indulhatnak meg. Erre jó hatással vannak a gyermekek szereplései.

Az élet azt igazolja, hogy a Szívgárda jó úton halad. Már nem kevés vallásilag
kihűlt családba vitte vissza a gyermek révén a vallásos szellemet, a vallásos hitet. A
Szívgárda magasztos célja: neveljen vallásos gyermekeket és vigye be a családokba
is ezt a szellemet.

Dr. Egyed Lajos

(Részlet az 1933/34. tanév iskolai értesítőjében közölt írásból.)

JEGYZETEK

1 VARGA 2009.  = VARGA Béla: Veszprém város lexikona. Veszprém, 2009. 842–843.
2 VARGA 2009.  269.
3 Veszprémi Hírlap 1929. július 14.
4 Veszprémi Hírlap 1929. szeptember 15.
5 Veszprémi Hírlap 1931. február 22.
6 A veszprémi róm. kath. elemi fiúiskoláknak értesítője az 1929–1930. tanévről. Összeáll. Gaal

Sándor. Veszprém, 1930. 
7 1945. augusztus 16-án napvilágot látott az ideiglenes kormány 6650/1945. ME sz. rendelete,

amely kimondta, hogy „a népiskola I–VIII. és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I–IV. osz-
tálya helyett »általános iskola« elnevezéssel új iskolát kell szervezni.” Az ezt követő –
37.000/1945. sz. – vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet egységesen az általános iskola
5. osztályává minősítette a gimnázium és a polgári iskola első osztályát. A rendelet aláírója dál-
noki Miklós Béla, az Ideiglenes Nemzeti Kormány elnöke volt. 

8 A veszprémi róm. kath. elemi fiúiskoláknak értesítője az 1933–1934. tanévről. Összeáll. Gaal
Sándor. Veszprém, 1934.


