
Csíky Balázs
Az angolkisasszonyok iskolája 

Klotildligeten
A két világháború között M agyarországon felvirágzott a szerzetesi 
élet. Ez a  korszakban m egfigyelhető katolikus m egújulás része és 
egyben egyik m ozgatórugója is volt. Két tényezőben nyilvánult 
meg. Az egyik a m ár m eglévő szerzetek szám beli növekedése és új 
szerzetek m egjelenése, a  m ásik pedig a szerzetesi aktivitás fokozó
dása, a szerzetesi szellem  és fegyelem  m egszilárdulása. A  szerze
tesnők szám a 1950-ig több m int három szorosára emelkedett, ezen 
belül az angolkisasszonyok szám a több m int m ásfélszeresére.1 
Számbeli növekedésük jele  volt az önálló m agyar rendtartom ány 
m egalakulása is 1938-ban.2

A  két legfontosabb, legtöbb iskolával rendelkező női szerzet az 
angolkisasszonyok és az orsolyiták voltak.3 A z angolkisasszonyok a 
korszakban sorra alapították rendházaikat Zugligeten (1926), N yír
egyházán (1929), K lotildligeten (1937) és Észak-Erdély visszaszer
zése után az erdélyi É lesden (1941). A  házak m ellett hamarosan 
intézeteket, gim názium okat és polgári iskolákat ny ito ttak4 Ebbe a 
folyam atba illeszkedik tehát a  klotildligeti házalapítás és m ellette az 
iskola m egnyitása is.

E z a nagyarányú fejlődés indokolja a tém a részletes feldolgozá
sát, ami máig váratott m agára, hiszen hiányoznak az egyes iskolák 
történetét bem utató tanulm ányok. Ennek egyik oka, hogy a szerze
tesrendek feloszlatásával iratanyaguk szétszóródott, m egsem m isült 
vagy hozzáférhetetlenné vált. Több m onográfia tárgyalta egy-egy 
szerzetesi g im názium  történetét,5 az alsóbb iskolákra azonban nem

1 Gergely, 1999. 180, 193. skk. és Szántó, 1988. 592-593.
2 Beke, 1992. II., 182.; az önálló rendtartomány megalakulását 1939-re teszi; 

Diós, 1993. 276.
3 Gergely, 1999. 254.
4 Puskely, 1990. 103.
5 ld. pl. Mészáros István sorozatát a bencés gimnáziumokról: Mészáros, 1988., 

Mészáros, 1990., Mészáros, 1994a., Mészáros, 1994b. Női szerzet által fenn
tartott gimnáziumról: a megváltó nővérek Szent Margit Gimnáziumáról: Szál
ka, 1991.
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fordítottak kellő figyelmet. Önálló tanulm ányok, sőt m onográfia is 
született állami polgári iskolákról,6 az egyházi, szerzetesi fenntartá
súak története azonban szinte feldolgozatlan.7

Általánosságban is elm ondható, hogy kevés mű született a női 
szerzetek által fenntartott iskolákról, Annak ellenére, hogy az or- 
solyiták m ellett a legnagyobb m agyarországi tanítórend az angol- 
kisasszonyok szerzete volt, iskoláinak történetét szintén nem  dol
gozták még fel.8 A M agyar Katolikus Lexikon  angolkisasszonyok
kal foglalkozó szócikke pedig m eg sem  em líti a klotildligeti polgári 
iskolát.9

M ielőtt rátérnék az iskola történetének tárgyalására, röviden vá
zolni fogom  az angolkisasszonyok történetét, m ajd bemutatom  a 
helyszínt, ahol az iskola működött.

Az angolkisasszonyok

Az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz M ária Intézete 
(Institutum  Beatae M áriáé V irginis) pápai jogú női tanító-nevelő 
kongregációt M ary W ard alapította, aki a katolikusüldözés elől me
nekült Angliából a kontinensre. Az volt a célja, hogy a hit terjeszté
sét és védelmét segítse. 1609-ben a flandriai Saint Om er-ben alapí
totta az első házat, kollégiumot és iskolát nyitott Angliából mene
kült katolikus nemesi családok leányai számára. M unkatársainak 
egy része visszatért Angliába, hogy a katolikus hit megmentéséért 
dolgozzon. M ary W ard az új közösség szabályainak m intájául a 
jezsuiták konstitúcióit választotta. A z új szerzetet közvetlenül a 
pápának szándékozott alárendelni, és nem  lett volna a tagok szám á
ra  klauzúra. Terveit ellenállás fogadta, és VIII. O rbán pápa 1631- 
ben feloszlatta a kongregációt. A  következő évben azonban ismét

6 Állami polgári iskolák történetét feldolgozó művek: Általánosan legutóbb: 
Simon, 1979.; Monográfiák: Rubint, 1985., Tölgyesi, 2000. (magánjellegű 
polgári iskoláról szól); vannak ezen kívül egyes települések teljes iskolatörténe
tét feldolgozó monográfiák is: pl. Supkovits, 1996.; önálló tanulmányok: pl. 
N agy, 1992. 331-355.

7 Csak egy önálló tanulmányt találtam, amely szerzetesi fenntartású polgári isko- 
. Iával foglalkozik: Tompán, 1999. 96-121.
8 Az egyetlen ilyen tárgyú önálló tanulmány: Szitha, 1990. 39-47.
9 Diós, 1993. 276.
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engedélyezte a közösségi életet Róm ában M ary W ard és társai szá
mára, de eredeti tervein változtatnia kellett az alapítónőnek. Az 
alapszabályokat 1703-ban erősítette meg XI. Kelem en pápa, de a 
szerzetet csak 1877-ben hagyta jó v á  IX. Pius pápa. A  vatikáni Szer
zetesi K ongregáció 1977-ben engedélyezte, hogy a szerzet a jezsu i
ták alapszabálya szerint éljen, ahogy M ary W ard már az alapításkor 
szerette volna.

M agyarországra Pázm ány Péter hívta az angolkisasszonyokat. 
Az 1628-ban, Pozsonyban m egnyílt ház alapításában m aga M ary 
W ard is közrem űködött. A  szerzet 1631-es feloszlatása m iatt ez a 
ház is m egszűnt. 1770-ben M ária Terézia hívta m eg őket Budára, és 
ekkor az alapítás m ár tartósnak bizonyult. A  közösség 1787-ben 
átköltözött a pesti V áci utcába. Itt nyitották m eg 1856-ban az első 
m agyar tanítóképzőt, m ajd a 20. század elején a Polgári Iskolai T a
nárképzőt, 1917-ben pedig a W ard-kollégium ot. A 19. században 
alapították az egri, veszprém i és eperjesi házat és iskolát. 20. száza
di alapításaikról fentebb esett szó.10 A társaság m ár 1922-ben kérte 
a veszprém i püspökön keresztül, hogy a püspöki kar járjon  közben 
az önálló m agyar provincia létrehozása érdekében. 1938-ra sikerült 
elem i, hogy a Szentszék intézkedésére létrejöjjön az önálló m agyar 
tartomány, am ely az osztrák, Sankt Pölten-i provinciából vált ki, de 
továbbra is a Sankt Pölten-i generalátus alá tartozott. Székhelye 
Budapesten volt. A z első m agyar tartom ányfőnöknő K rigovszky M. 
M agdolna lett.11

A  helyszín: Klotildliget

1895-ben m egnyílt az E sztergom -B udapest vasútvonal, és a kínál
kozó lehetőséget kihasználva József Károly H absburg főherceg 
piliscsabai uradalm ából villatelkeket parcellázott ki a vasútvonal 
mellett. A  kialakuló nyaralótelep feleségéről kapta a K lotildliget 
nevet. Főként a budapesti középosztály vásárolt itt nyaralót, de a 
piliscsabai katonai táborok közelsége m iatt a katonai elit több tagja

10 Puskely, 1995. 49-51.
11 Beke, 1992. I., 95.; Beke, 1992. II., 182.; A 18. században elszakadt mainzi és 

Sankt Pölten-i generalátusok 1953-ban egyesültek a római generalátussal. 
(Puskely, 1995. 49.)
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is. A  gyorsan fejlődő nyaralótelep 1925-ben vált el Piliscsabától és 
lett önálló kisközség. N eve ideiglenesen Klotildfalva, a következő 
évtől pedig K lotildliget lett. A  R ákosi-rendszerben m ár kényelm et
len volt a K lotild főhercegnőre em lékeztető helynév, így 1949-ben 
a  település nevét Pilisligetre változtatták. 1950-ben azután a na
gyobb közigazgatási átalakítás keretében m eg is szüntették az új 
rendszerben elítélendőnek és reakciósnak vélt életform át és társa-

1 7dalmi réteget reprezentáló kisközséget.
K lotildligeten helyi szinten játszódo tt le az a folyam at, amelyet 

országos m éretekben fentebb vázoltam . 1898 és 1942 között öt 
szerzet telepedett le itt. 1898-ban a lazaristák vagy m isszióspapok 
még a régi községrészen, Piliscsabán nyitották m eg első m agyaror
szági házukat. József Károly főherceg vadászbalesetben elhunyt 
László fia em lékére adta nekik vadászkastélyát és kápolnát építtetett 
mellé. 1905-ben a vincés nővérek, akik a lazaristák vezetése alatt 
állnak, m ár Klotildliget területén alapították meg házukat, amely 
néhány évig m agyarországi központi házuk volt, azután pedig beteg 
nővérek otthonaként m űködött. A további három  szerzet a két vi
lágháború között telepedett le. A z angolkisasszonyokról alább bő
vebben esik m ajd szó. A m ásik két szerzetet a tiszta levegő és az 
üdülés igénye m otiválta, hogy itt vásároljanak m aguknak házat. 
1929-ben nyílt meg a Szent József H ospitium , am elyet egy egyesü
leten keresztül a Szentségi Jézus Szolgálói K is Társasága nevű női 
szerzet működtetett. Ez hölgyüdülő volt és egyben a társaság m a
gyarországi központi háza és novíciátusa. V égül 1942-ben a meg- 
váltós nővérek nyitottak K lotildligeten rendházat, am ely a budapes
ti Szent M argit Intézet nyaralója is vo lt.12 13

Angolkisasszonyok K lót ildligeten

Az angolkisasszonyok budapesti intézete K lotildligeten vásárolt tel
ket és házat, amelyben 1937-ben kápolnát alakítottak ki és m egnyi
tották a rendházat.14 Ez a rendházalapítás a fentebb vázolt országos 
és helyi folyam atokba illeszkedett bele, a szerzetesrendek korabeli

12 Gyalay , 1997. 1160.
13 Schematismus, 1950. 78-80, 82, 87, 90.
14 SzfvPL No. 4512-2055/1937.
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felvirágzásának egyik  apró jele  volt. Nyomós érv lehetett a  házala
pítás m ellett a tiszta levegőn és szép term észeti környezeten kívül 
az is, hogy a lazarista atyák elláthatták a nővérek lelki vezetésének 
feladatát, am int tették  is ezt kezdettől fogva, egészen 1950-ig, a 
szerzetesrendek m űködésének betiltásáig.15 A letelepedés időben 
egybeesett egy m ásik folyam attal is. E leinte K lotildligetnek főleg 
protestáns lakosai voltak, idővel azonban többségbe kerültek a kato
likusok. A  hívek lelkigondozását a rendházak kápolnáiban látták el, 
hamarosan felm erült azonban egy saját tem plom  építésének igénye 
is. 1936-ban m egalakult a Tem plom építő B izottság.16 1937-ben 
pedig m egszerveződött az önálló klotildligeti róm ai katolikus egy
házközség.17 A z egyházközség kiépítésének m unkálataiba kapcso
lódhatott tehát az angolkisasszonyok rendházának megnyitása.

A rendházban nem csak nyaraltak a nővérek, hanem  közösségi 
életük m ellett újoncokat is felkészítettek a szerzetesi hivatásra.
1939- ben hat nővér készült örök fogadalom ra K lotildligeten.18 E k
koriban m ég csak nyáron lakták a nyaralót az angolkisasszonyok,19
1940- ben azonban m ár hat nővér lakott itt Sem sey G izella vezeté
sével.20 1942-ben öt nővér és testvér újította m eg K lotildligeten ide
iglenes fogadalm át.21 A  szerzetesi közösségre az iskola m egnyitása 
után azért is szükség volt, hogy a nővérek lelkileg felkészülhesse
nek a nevelői munkára.

A z iskola megnyitása

M ár 1938 nyarán kérték  az angolkisasszonyok az egyházm egyei 
főtanfelügyelőtől,22 hogy m agánjellegű polgári iskolát, azaz polgári 
iskolai előkészítő tanfolyam ot23 indíthassanak az 1938/39. tanév
ben. Egy hónap m úlva azonban bejelentették, hogy nem  tudják

15 SzfvPL No. 322N -  2162/1937., No. 7367K -  2716/1941., 839/1943., 
954/1943., 1030/1946., 1216/1946.

16 SzfvPL No. 4512 -  2185/1936. A templom építési munkálatait 1941-ben kezdik 
majd el.

17 SzfvPL No. 4512 — 1099/1937.
18 SzfvPL No. 322 (vegyes) -  2071/1939.
19 SzfvPL No. 4512.sch. -  4594/1939.
20 Schematismus, 1940. 100,
21 SzfvPL No. 7367K -  2035/1942.
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m egnyitni az iskolát, m ert az Eucharisztikus V ilágkongresszus mi
att későn hirdették m eg a jelentkezést, és a gyerekek m ár beiratkoz
tak a szomszéd községbe.22 23 24 Pilis vörös váron m űködött ugyanis egy 
állam i polgári iskola, am elynek első osztályába Klotildligetről ti
zennégyen jártak  be.25 1939 szeptem berében azonban a buda- 
pestvidéki tankerületi királyi főigazgató engedélyével m ár megin
dulhatott nyolc fiúval és kilenc lánnyal a polgári iskolai előkészítő 
tanfolyam  első osztálya.26 Fontos kérdés, hogy vajon m i volt az 
indoka az iskola m egnyitásának.

Az intézm ény nem  volt előzm ények nélküli, hiszen 1924-től né
hány évig az irgalmas nővérek zárdájában m ár m űködött polgári 
iskolai előkészítő tanfolyam  K lotildligeten.27 Volt tehát lakossági 
igény az ilyen típusú iskola iránt, sőt tudjuk, hogy a helyi és kör
nyékbeli ném et ajkú lakosok kérték  is az iskola felállítását.28 29

Ezen kívül m ég két indok olvasható az iratokban. Az egyik, 
hogy beteg lányok a m agaslati levegőjű, azaz szubalpin klímájű 
vidéken, gyógyító hatású környezetben folytathassák egy polgári 
leányiskolában tanulm ányaikat. A z iskola azonban nem  ezt a célt 
szolgálta. A  m ásik indok, hogy a ném et ajkú és vallástalan vidéken 
a korszak neveléspolitikájának két alapelvét, a  tanulók valláserköl
csi és hazafias nevelését"9 érvényre ju ttassák. Korabeli m egfogal
mazásban: „az idegen nyelvszigeten, a m inden tekintetben megboly
gatott lelkiségű vidéken a  m élyen vallásos érzésnek, a minden 
ízében m agyar nemzeti gondolatnak őrhelyet építsen, hogy az on
nan kikerült ifjúság Krisztus kezébe fogódzó  hittel, izzó hazaszere-

22 A katolikus polgári iskolákat ekkoriban egyházmegyei szinten irányították. 
1943-tól kapcsolták be ezeket a központi irányításba, azaz a Katolikus Iskolai 
Főhatóság jogkörébe.

23 Ez azt jelentette, hogy a tanulók vizsgáikat egy másik, nyilvánossági joggal 
rendelkező polgári iskolában tehették le.

24 SzfvPL No. 4512.sch. -  4730/1938.
25 SzfvPL No. 4 5 1 2 .sch -4594/1939.
26 SzfvPL No. 4512.sch -  5616/1939. Az első évfolyam létszámáról és nemek 

közötti arányáról különböző adataink vannak, én az iskola évkönyvének adatait 
fogadtam el. (Évkönyv, 1943. 31.)

27 S zfvP L N o.4512 .sch .-108/1925.
28 MÓL K 501. 866. cs. 3. tétel Klotildligeti római katolikus polgári iskola, 

154605/1942.
29 Neveléstörténet, 1999. 612.
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tettel legyen hűséges tagja a sokszor m egpróbáltatott nem zetünk
nek.”30 Ez az indok többször előkerült érvként, am ikor a szerzet 
pénzt kért a m inisztérium tól: „rendtagjaink hihetetlen erőfeszítéssel 
küzdenek ezen a ném etajkú és m eglehetősen vallástalan vidéken. 
Ehhez a  hazafias, szociális és kultúrm unkához kérem N agym éltósá
god kegyes tá m oga tásá t”31 A z  érvelés hatásos volt, hiszen a m i
nisztérium tól többször kapott anyagi tám ogatást a szerzet az iskola 
építéséhez. Shvoy L ajos székesfehérvári m egyéspüspök is ezt az ér
vet hozta fel abban a levelében, am elyben tám ogatta, hogy nyilvá
nossági jogot kapjon az iskola: „az iskola igen szép m issziót tö lt be, 
amikor az erősen nem zetiségi je lleg ű  vidéken hagyományos keresz
tény m agyar szellem ben neveli az ifjú sá g o t”32 Nyilvánvaló, hogy a 
minisztériumnál ilyen érveléssel, a  hivatalos neveléspolitika frázis
szerű ism ételgetésével lehetett célt érni. Ami a vallástalanságot il
leti, az nem  állja m eg a helyét. Pilisesaba sváb és szlovák lakossága 
hagyom ányosan hívő katolikus volt, K lotildligeten pedig éppen 
ekkoriban kezdték el építeni az új katolikus tem plom ot, ahogy már 
korábban említettem. A z viszont igaz, hogy az iskola tanulóinak 
nagy része nem  tudott rendesen m agyarul. Erről az iskola belső 
életét tárgyaló fejezetben részletesen fogok írni.

Az intézm ény felállítását egyszerűen és term észetesen okolta 
meg K rigovszky M agdolna, az angolkisasszonyok budapesti intéze
tének vezetője, az ekkoriban m egalakuló önálló m agyar rendtarto
mány elöljárója: , f le m  szeretnénk, hogy házacskánk csak nyaralás
ra szolgáljon, hanem  valami csekély apostoli munkát is szeretnénk  
kifejteni azon a vidéken.”33

A z iskola működése

1939 szeptem berében m egindult tehát az oktatás, egyelőre polgári 
iskolai előkészítő tanfolyam ként. A  tanulók az angolkisasszonyok

30 A budapestvidéki tankerületi királyi főigazgató jelentése az iskola létesítése, 
fenntartása és nyilvánossági joga tárgyában (Budapest, 1942. ápr. 20.). MÓL K 
501. 866. cs. 3. tétel Klotildliget, 148405/1942.

31 Dellamartina M. Anna klotildligeti főnöknő kérelme. MÓL K 501. 866. cs. 3. 
tétel Klotildliget, 123172/1944.

32 MÓL K 501. 866. cs. 3. tétel Klotildliget, 146106/1942.
33 SzfvPL No. 4512.sch. -  4594/1939.
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budapesti Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolájának gyakorló pol
gári iskolájában tehették le vizsgáikat az 1939/40-es és az 1940/41- 
es tanévben.34 Az intézm ény szorosan kapcsolódott a budapesti 
rendházhoz és iskolákhoz, hiszen a klotildligeti házat is a budapesti 
létesítette. Ennek az volt az előnye, hogy a szerzet központi vezeté
sének közelében, figyelm e középpontjában m űködött az intézmény, 
m ivel 1939-től a  m agyar tartom ány vezetését a budapesti ház fő
nöknője látta el.

Az 1941/42-es tanévben az iskola m ár „tudom ásul vett iskola
ként” m űködött, és utólag a  m inisztérium  ideiglenesen m egadta a 
nyilvánossági jogot az átm enetileg koedukált polgári leányiskolá
nak azzal a kikötéssel, hogy a fiú testnevelési és mezőgazdasági 
órák m egtartására férfi tanárt alkalm azzanak, és m iham arabb egé
szítsék ki a szertárakat és a  könyvtárat.35 E gy év m úlva azután a 
végleges nyilvánossági jogo t is m egadták az iskolának.36 Sikerült 
tehát megszerezni az engedélyt, m ire az első évfolyam  kijárta az 
iskolát.

Á tm enetileg koedukált leányiskoláról volt szó, azonban a máso
dik  évtől kezdve m indig többségben voltak a fiúk. C sak néhány 
osztály volt, amelybe valam ivel többen jártak  a lányok közül. A 
m agántanulók között is több volt a fiú. A  legtöbb m agántanuló az 
1943/44-es tanévben volt, ekkor az összes d iák 20% -át tették ki. Az 
iskola tanulóinak létszám a egészen 1944-ig gyors ütem ben nőtt: az 
első évben több m int három szorosára, m ajd évenként m ásfélszere
sére. 1943/44-ben 214-en jártak  az iskolába, a következő tanévben 
azonban m ár csak 104-en, ami egyértelm űen annak a következm é
nye volt, hogy M agyarországot is elérte a háború.37

Az 1942/43-as tanévben az iskolába já ró k  szüleinek nagy része 
kisiparos, az ipari segédszem élyzethez tartozó, kisbirtokos, kisbérlő 
vagy napszámos volt. N éhány gyerm ek szülője azonban nagyiparos, 
nagykereskedő, köztisztviselő, értelm iségi vagy tőkés volt. 
1944/45-ben a legtöbb szülő kisiparos, m ezőgazdasági napszámos, 
kiskereskedő. A statisztikánál figyelem be kell venni, hogy ha egy

34 MÓL K 501. 866. cs. 3. tétel Klotildliget, 72919/1940.. 94751/1941.
35 SzfvPL No. 4512.sch. -  4761/1942.
36 MÓL K 501. 866. cs. 3. tétel Klotüdliget, 136208/1943.
37 Évkönyv, 1945. 11. A részletes adatokat lásd a függelékben!
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szülőnek több gyerm eke is já rt az iskolába, akkor a szülőt többször 
számolták, m árpedig az alsóbb rétegek családjaiban általában több 
gyerm ek volt, m int a felsőbb rétegeknél. M egállapítható azonban, 
hogy a gyerm ekek szüleinek nagyobb része volt kisiparos, m int a 
többi foglalkozási ágban dolgozó, és a m ezőgazdaságból élő szülők 
aránya is m agas volt.

Ö sszefügg a szülők foglalkozásával, hogy a tanulók m ekkora ré 
sze tudta kifizetni a teljes tandíjat, illetve hányán részesültek  vala
m ilyen tandíjkedvezm ényben. A nnak ellenére, hogy az 1944/45-ös 
tanévben az 1942/43-as tanévhez viszonyítva a szülők között m eg
nőtt a m ásoknál napszám osként, alacsonyabb bérért dolgozók ará
nya, a gyerekek döntő többsége továbbra is teljes tandíjat fizetett. 
Ez egyrészt a tandíj alacsony m értékét m utatja, m ásrészt pedig azt, 
hogy nem  a diákok társadalm i összetétele változott meg, hanem  
szüleik szegényedtek el, hiszen a tanulók ugyanarról a környékről 
szárm aztak az iskola fennállásának egész ideje alatt, am int azt az 
alábbi adatok bizonyítják.

Az 1942/43-as tanévben a tanulók 60% -a klotildligeti vagy 
piliscsabai volt, további 25% -uk pedig a környező vagy közeli tele
pülésekről já rt be. A  legtöbben vasúton vagy autóbusszal utaztak, 
csak T innyéről és P ilisszántóról (ahonnan m ásképp nem  is lehetett 
eljutni az iskolába) já rtak  át gyalog, Perbálról és Tinnyéről pedig 
kerékpárral. N égyen budapestiek voltak, két tanuló B iharból, egy 
pedig a Jászságból szárm azott. Az angolkisasszonyok rendházában 
nyolcán, a lazaristáknál pedig hárm an laktak internátusbán, további 
három  gyerek pedig kosztadónál lakott. Az 1944/45-ös tanévben 
már tizenketten laktak a nővéreknél, öten kosztadónál, de csak egy 
gyerek a lazarista atyáknál. A  piliscsabaiak aránya 64% -ra em elke
dett, további 19% pedig bejáró volt. A  háborús viszonyok között 
nem  m eglepő, hogy csupán a környező településekről, Piliscsévről, 
Pilisszántóról és T innyéről já rtak  be és csak gyalog. K ét fővárosi és 
egy jászsági diákja volt ekkor az iskolának.38 Ö sszességében a tanu
lóknak 1943-ban 95% -a, 1945-ben pedig 97% -a szárm azott 
Klotildligetről, Piliscsabáról vagy a környékről.39 Ezek az adatok

38 Évkönyv, 1943. 28-29., Évkönyv, 1945. 9-10.
39 A környék alatt a Piliscsabával szomszédos településeket és a Piliscsaba és 

Esztergom között fekvő településeket értem.
159



világosan m utatják, hogy az iskola elsősorban a  helyiek intézménye 
volt, és csak részben tekinthető kistérséginek. Figyelem be kell 
azonban venni, hogy a környéken több polgári iskola is működött, 
például a szom szédos Pilisvörös váron, így a gyerekek a hozzájuk 
közelebb fekvő iskolát választhatták.

A tanulók legnagyobb része róm ai katolikus volt, az 1942/43-as 
tanévben egy evangélikus és hat reform átus já rt az iskolába, a re
form átusok m ind lányok voltak. Ez azonban úgy oszlott meg, hogy 
m inden osztályban volt legalább egy reform átus gyerek. 1944/45- 
ben viszont csak három  reform átus tanulója volt az iskolának, akik 
m indnyájan fiúk voltak.40

A  polgári iskola feladata az 1927-es törvény szerint, hogy a ta
nulóknak gyakorlati irányú általános m űveltséget adjon, és vagy 
közvetlenül a gyakorlati életre, vagy középfokú szakiskolára készít
se fel őket. Cél volt ezen kívül a m űvelt, m agyar polgári háziasz- 
szonyok nevelése is.41 Ennek m egfelelően alakult a  klotildligeti 
iskolából kikerülő diákok élete is. Az első végzős osztályból, az 
1942/43-as tanévben kereskedelm i középiskolába, postatanfolyam 
ra, fém ipari középiskolába vagy a katonasághoz m entek a tanulók. 
Az 1944/45-ben végzettek ipari és kereskedelm i pályára készültek, 
a lányok gazdasági és háztartási ism ereteiket szerették volna bőví
teni.42

A z iskolaépület fe lép ítése

A z új intézmény elhelyezésére új épületet kellett építeni. A  nővérek 
erre a  célra m egvásárolták a házuk m elletti telket.43 A  tervrajzokat 
és a költségvetést 1940-ben hagyták jóvá,44 így m egkezdődhetett az 
építkezés. Polgár István tervei alapján, E idenpenz M átyás vezetésé
vel helyi kőm űvesek húzták fel a falakat. így az építkezés m unkát 
adott a piliscsabaiaknak, és fellendítette a helyi építőipart. A  téglát 
a piliscsabai kegyúr, József főherceg szarvasi téglagyárából hozták,

40 Évkönyv, 1943. 27-28., Évkönyv, 1945. 9.
41 Simon, 1979.65.
42 Évkönyv, 1943. 5., Évkönyv, 1945. 4.
43 Visitatio, 1965. 10. gépelt kézirat a Klotildligeti Római Katolikus Plébánia 

Irattárában, kézírásos változata mikrofilmen: MÓL X 7593. 21184. d.
44 SzfvPL No. 4512.sch. -  4529A/1940.
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de süttői m észkövet is felhasználtak.45 Az építkezés teljes költsége 
146.408 pengő volt, am elyből a nővéreknek 136.000 pengő állt 
rendelkezésére. A m inisztérium  m ár a  helyszíni szem lén m egígért 
10.000 pengő állam segélyt, amelyet később ki is utaltak. A  tarto- 
mányfőnöknő szerette volna, ha évenként kiutalnak 10.000 pengőt 
vagy legalább m ég ugyanennyit ad a m inisztérium, és bár ezt ott elő 
is jegyezték, csak a m ár előbb em lített összeg érkezett m eg.46 1941. 
szeptem ber 28-án Shvoy L ajos székesfehérvári m egyéspüspök m ár 
felszentelhette az új épületet, és ott meg is kezdődhetett a  tanítás,47 
de m ég nem  volt teljesen készen. A  bentlakó lányok szám ára az 
angolkisasszonyok rendházában volt intem átus, a fiúk pedig a laza- 
rista rendházban lakhattak.48 1942-ben 20.000 pengőt kértek a befe
jezéshez a nővérek, és 6000-et kaptak is a m inisztérium tól.49 1944- 
re kiderült, hogy a kút nem  képes ellátni az iskola vízszükségletét, 
és az iskolaudvart sem  alakították m ég ki. A  szerzet újabb 5000 
pengő rendkívüli állam i segélyben.részesült a m unkák elvégzésére, 
m ivel a budapesti intézet anyagi segítsége nem  volt elegendő.50 Az 
iskola teljes befejezése, az iskolaudvar kialakítása azonban az álla
m osításig nem  sikerült. A  hiányokra hívja fel a figyelmet az is, 
hogy am int már em lítettem , a nyilvánossági jog m egadását a  m i
nisztérium  a szertárak és a könyvtár kiegészítéséhez kötötte. Az 
1944-es bom batám adások nem  tettek  kárt az iskolaépületben, a 
szovjet katonai m egszállás azonban annál inkább. Az ifjúsági és a 
tanári könyvtár 38% -ban elpusztult, a kémiai és fizikai szertár ál
lom ánya pedig 90% -bán m egsem m isült. M egrongálták a vízvezeté
keket, a világítást, az ajtókat, ablakokat, zárakat. Az iskolai oktatás 
újraindulását leginkább a padok elpusztítása nehezítette. Az elha
gyott piliscsabai katonai táborból sikerült padokat szerezni.51 Ú jra 
be kellett tehát rendezni az épületet, de 1945 után m ár m ásként 
folytatódott az oktatás, am elyről külön fejezetben fogok szólni.

45 Erdősi , 1991. 8-9.
46 MÓL K 501. 866. cs. 3. tétel Klotildliget, 73120/1940., 73555/1940., 

76665/1940.
47 Uo. 148405/1942.
48 Uo. 136208/1943.
49 Uo. 154605/1942.
50 MÓL K 501. 866. cs. 3. tétel Klotildliget, 123172/1944.
51 Évkönyv 1945. 4.
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Az iskola be lső  élete

A z illetékes tankerületi főigazgató a nyilvánossági jog  megadásával 
kapcsolatban a következőképpen jellem ezte az iskolát: ,A z  iskola 
belső  élete kifogástalan irányban indul. Példásan lelkiismeretes 
nevelési és oktatási m unka fo lyik. A  tanárok felkészültsége jó , buz
galma példás. Az alacsony létszám  mellett, szinte egyénileg fog la l
koznak a különben gyönge összetételű  tanulói anyaggal. Nemzeti 
szem pontból is értékes nevelési m unkát végeznek. A m agyar nyelv- 
készség és helyesírás hiányosságai m ellett az általános tanulmányi 
eredmény általában megnyugtató, több szem pontból jó é '52 Egy év 
m úlva m ár kem ényebb kritikát fogalm azott m eg a főigazgató: 
tanulók tanulmányi eredm ényének biztosítása érdekében a tanári 
testület példaadó szorgalmat f e j t  ki, m ert a tanulók összetétele na
gyon gyönge, értelmi szintje alacsony s a  vegyes tannyelvű népisko
lai oktatás miatt m agyar nyelvi tudásuk és készségük is hiányos. Az 
eredm ények mérlegelése és osztályozása egyes tárgyakból a magyar 
nyelvvel küszködő tanulóknál [ ...]  jó indula túan elnéző. A  szigorúbb  
tárgyilagosság azonban m egállapíthatóan fokozód ik ."53 A  két kriti
zált pont a gyenge képesség és a m agyar nyelv nem  kellő ismerete 
volt. A kérdéses, 1942/43-as tanév iratait vizsgálva kitűnik, hogy a 
tanulók adottságaival az osztályfőnökök is tisztában voltak. Az 
első, m ásodik és negyedik osztály osztályfőnökei is úgy nyilatkoz
tak  a tanári értekezleteken, hogy osztályuk gyenge képességű. A  
m ásodik osztály osztályfőnöke m ondta: ,A z  osztály legnagyobb  
részben gyenge tehetségű tanulókból áll, akiknek nagy erőfeszítésbe 
kerül a közepes nívóra való törekvés is. Szorgalom, igyekezet sok
ban van, de kevés az önbizalom  s nem  m utat a feleletük. Kifejezőké
pességük csekély, sokat küzdenek a m agyar nyelvvel,”54 A negyedik 
osztály osztályfőnöke a következőket m ondta: ,A  tanulmányi ered
mény az osztály gyenge szellem i összetételének m egfelelően gyatra. 
Sokan kapnak intőt és róvót gyenge helyesírásukért és mennyiség-

52 ld. 30. jegyz.
53 A budapestvidéki tankerületi királyi főigazgató jelentése az iskola megvizsgálá

sáról a nyilvánossági jog végleges megadása miatt (1943. ápr. 24.). MÓL K 
501. 866. cs. 3. tétel Klotüdliget, 136208/1943.

54 Az 1943. június 5-én megtartott második félévi osztályozó értekezlet jegyző
könyve. SzfvPL No. 4512.sch. -4648/1943.



tanban tanúsított rossz előmenetelükért. Jeles előm enetelű tanuló 
nincsen , néhány jó  rendűn kívül a zöme elégséges és elégtelen. A z  
osztálynak több m int 50% -a intőt kapott. A z erős serkentés rem élhe- 
főleg nagyobb szorgalom ra fo g ja  bírni az o s z t á l y t A z igazgató 
pedig összefoglalóan m egjegyezte: ,A  tanulók előm enetelében a 
második fé lévben  kevés javu lás volt tapasztalható .”* 56 57 58 A gyenge 
teljesítmény m ögött több tényező húzódhat meg. Az egyik ok a 
m agyar nyelv nem  kellő szintű ism erete, am it a tankerületi főigaz
gató is kifogásolt. A  m ár idézett osztályfőnökön kívül az első osz
tály osztályfőnöke is azt m ondta diákjairól, hogy „a tanulók nagy  
része ném et és tót anyanyelvű s így nem bírják tökéletesen a m agyar 
nyelvet”.51 Egy m ásik  tanár pedig „a m agyar helyesírást kifogásolja  
a tanulóknál. Keveset beszélnek magyarul, ami nagyon m eglátszik a 
legkisebb dolgozataikon is.”5S A gyerekek tehát egymás között és 
otthon ném etül vagy szlovákul beszéltek. N em  m eglepő, hogy a 
helyesírás és a m agyar nyelvi kifejezőkészség terén produkálták a 
legrosszabb eredm ényeket. A  kérdéses, 1942/43-as tanévben 44% 
volt a ném et anyanyelvű és 15% a szlovák anyanyelvű diákok ará
nya.59 Egyéb okok is szerepet játszottak a gyenge teljesítm ényben. 
A harm adik osztály osztályfőnöke sosem  beszélt osztálya tehetségé
ről, azonban részletesen ism ertette a gyerekek m agánéleti problé
máit: ,A z  osztály fiúnövendékeit nagyon lefoglalja a sok levente
szolgálat, különféle gyakor-latok, m elyek egész délutánokat vesznek  
igénybe. A  hét különböző napjain be vannak osztva összeírások  
végzésére, valam int fo lyó ira tok  gyűjtésére. Nagy kedvvel és kitar
tással dolgoznak, de sokszor a tanulás rovására. — A leánynövendé
kek sokszor helyettesítik a harctéren küzdő édesapjuk m unkaterét 
betöltő édesanyjukat. Különféle házimunkák várnak otthon reájuk. 
Ezt szívesen végzik, de kevés idejük m arad a tanulásra. A legtöbb  
háztartásban nem  tartanak háztartási alkalmazottat, s így a fe jlő d ő  
gyerm ekekkel végeztetik a munkákat. A gyengén táplált szervezet

53 Az 1943. április 29-i ellenőrző értekezlet jegyzőkönyve. SzfvPL No. 4512.sch. 
-4500/1943.

56 ld. 54.jegyz.
57 ld. 55.jegyz.
58 Az 1942. október 22-i nevelési tárgyú értekezlet jegyzőkönyve. SzfvPL No. 

4512.sch.-5384/1942.
59 Évkönyv, 1943. 27.
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megsínyli ezt. Vannak, akik idegen házakban segítenek, csakhogy az 
otthoniakon segítsenek. Ezek még kevésbé bírják a tanulást.,,6° ,A 
fejlődéssel já ró  gyöngeségen kívül 2 esetben tüdőbajra való hajlam  
mutatkozott. A gyönge táplálkozás erősen m eglátszik e két növendé
ken.”60 61 Ráadásul az iskolaév m egrövidítése m iatt gyorsabban kellett 
haladniuk az anyagban, ami külön m egterhelést jelentett.62 A ne
gyedik osztály gyenge teljesítm ényében azonban az is szerepet 
játszhatott, hogy ez volt az iskola első, induló osztálya, amelynél 
m ég nem lehetett annyira m egválogatni, hogy kit vesznek fel.

A  fegyelem  szem pontjából két kérdést vizsgálok meg. Az egyik, 
hogy mit követeltek a gyerekektől, a  m ásik, hogy m ilyen kihágáso
kat ítéltek súlyosnak az intézményben.

A negyedik osztály osztályfőnöke katonás fegyelm et követelt 
meg. A  leventeoktatás m iatt ez a fiúknak nem  is lehetett újdonság. 
A z osztályfőnök így jellem ezte osztályát: „Az osztály fegyelm i álla
pota  javuló  irányt mutat. A  tanulók katonásan köszönnek és tízper
cekben a kívánt és közösen m egbeszélt rendben sétálnak. M ég m in
dig kívánalmak m erülnek fe l  az iskolából való hazatérés alatti 
viselkedésre. A z egy irányba haladó tanulók egy-egy jobb  magavi
seletű  tanuló vezetésével m ennek .”63 Egy hónap m úlva elégedetten 
jegyezte meg, hogy „a f iú k  m agatartása katonásabb, a leányoké 
komolyabb.”64 A z  egész iskolára jellem ző, hogy a vizsgált tanévben 
az igazgató egységesítette a viselkedéssel kapcsolatos szabályokat, 
és a tanároktól is a lehető legnagyobb pontosságot és az óravázlatok 
pontos elkészítését követelte m eg.65

A súlyosnak ítélt vétségek elkövetői m ind fiúk voltak. A vétsé
gek között a következőket találjuk: ham isította az apja nevét az 
ellenőrzőjébe, hazudozás, fegyelm ezetlenség, lopás, hanyagság. A 
fegyelmi vétségek mögött is az egyik esetben az állt, hogy a tanuló
nak sokat kellett otthon dolgoznia a gazdaságban és a népes, szűk

60 ld. 55. jegyz.
61 Az 1943. február 22-i félévi osztályozó értekezlet jegyzőkönyve. SzfvPL No. 

4512.sch. -4252/1943.
62 ld. 54. jegyz.
63 ld. 55. jegyz.
64 ld. 54. jegyz.
65 Az 1942. szeptember 29-i módszeres értekezlet jegyzőkönyve. SzfvPL No. 

4512.sch. -5294/1942.
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otthonban nem  tudott tanulni.66 K ét tanulót távolítottak el a vizsgált 
félévben. Egyikük gyüm ölcsöt lopott, kerítést tört ki, állandóan 
későn járt iskolába, leckéjét nem  készítette el, ráadásul társai között 
követői akadtak. A  m ásik  gyerek obszcén viselkedése és beszéde 
negatívan hatott az osztályra, és a tekintély tisztelete ellen is vé 
tett.67 A legsúlyosabbnak tehát azt ítélték az iskola nevelői, ha egy 
gyerek viselkedésével rossz példát m utatott és követőkre talált osz
tályában.

Több ifjúsági egyesület is m űködött az iskolában. A  M ária 
Kongregációt azért alakították m eg a tanárok, hogy a végzős diákok 
továbbra is kapcsolatban m aradjanak az iskolával. A  fiúk tornataná
ra a növendékeinek alakított sportkört.68 A  Szívgárda vezetői 
Lindm ayer István lazarista h ittanár atya és Legeza M. Ilona nővér 
voltak. A Szívgárda hetenként tartotta gyűléseit. Ezeken im ádkoz
tak, közösen énekeltek, szavaltak, kisebb jeleneteket adtak elő, já t
szottak és a gyűlésekre készített dolgozataikat olvasták fel a  gyere
kek az atya vezetésével.69 A gyűléseken két gyakori tém a volt: az 
egyik az engesztelés, a m ásik a  rászorultak segítése. A pápa által 
szorgalm azott engesztelési a gyerekek gyakori gyónással és szent
áldozással, valam int kilencedek im ádkozásával végezték. A  vallá
sos nevelés csúcspontja volt, am ikor 1943. május 1-jén a tanulók 
felajánlották m agukat iskolájukkal együtt Szűz M ária Szeplőtelen 
Szívének és utána gyertyás körm enetet tartottak. A Szívgárda kere
tei között szociális nevelés is folyt. A  tagok teadélutánt rendeztek 
tombolával, am elynek jövedelm ét a Vöröskeresztbe küldték az e l
esett katonák hozzátartozóinak m egsegítésére. A  szegény családok
nak és a harctéren küzdő katonáknak is eljuttatták a Szív  újságot. A 
katonáknak szeretetcsom agokat is küldtek. A  m issziókat sztaniol, 
bélyeg és narancshéj gyűjtésével támogatták. A  szociális nevelésre 
nem csak a diákkörökben, hanem  az iskola életének m ás területein is 
nagy hangsúlyt fektettek. A  karácsonyi bazár bevételeiből a sze
gény tanulók kirándulásainak költségeit fedezték. A jó  tanulók fog-

66 ld. 55.jegyz.
67 SzfvPL No. 4512.sch. -  4359/1943.
68 Az 1943. március 4-i módszeres értekezlet jegyzőkönyve. SzfvPL No. 

4512.sch. -4247/1943.
69 Az 1942. november 26-i ellenőrző értekezlet jegyzőkönyve. SzfvPL No. 

4512 sch. -5493/1942.
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lalkoztak a gyenge képességűekkel, a gyerekek m egosztották egy
m ással tízóraijukat. A  használt tankönyveket továbbadták a kö
vetkező osztálynak. Az elhunyt szülők tem etésére koszorút vittek az 
osztálytársak és lelki üdvükért szentm isét m ondattak.70

A  Prohászka O ttokár Ö nképzőkört a harm adik osztály osztály- 
főnöke, Tóth M. Hona nővér vezette. Igyekezett a kör gyűléseit te
m atikusán m egszervezni, hogy m inden tantárgy és gyakorlati kér
dés előkerüljön. A  fellépést és a kifejezőkészséget fejlesztette ez a 
tevékenység. A vezető nagyon m eg volt elégedve a  kör tagjainak 
szorgalm ával.71 Az önképzőkör vers- és prózam ondó versenyt ren
dezett, de a  diákok rajzban, m űsorok készítésében és éneklésben is 
kitűntek. Az 1942/43-as évkönyv közölte D revenka A ntal második 
osztályos tanuló Járőr vagyok  cím ű versét, amely a M agyar Cser
készben  is m egjelent. A  költő egy, az orosz fronton szolgáló katona 
szerepébe képzeli magát. A  fontvonalon átkelve igyekszik kikém 
lelni az ellenséget. , A  hóba lapulok, m ert jö n  az őr, /  Szinte magától 
kezemben van a tőr. /  Felugrok, tőröm et belédöföm ! /  M eghalt! Egy 
kissé hóval e l f ö d ö m szól a  költem ény.72 A  katona észreveszi, 
hogy a házban egy m agyar katonát vallatnak, belő az ablakon, majd 
a zűrzavarban elm enekül bajtársával, de közben m egsebesül. ,M á s
nap kihallgatáson állok. /  Vitézségi érm em et várom. /  A  f iú k  isznak, 
hogy boldog legyek, /  M indenki azt mondja: »Vitéz gyerek!«”73 74 
Ebből is látszik, hogy a harm incas évektől az állam i neveléspolitika 
két fő elve, a valláserkölcsi és a nem zeti nevelés közül az utóbbi 
került e lő térbe,'4 még az egyházi iskolákban is. Az ebben az időben 
m ár súlyos vereséget szenvedő, szovjet fronton harcoló magyar 
katonák példaként álltak a fiatal fiúk előtt.

A tanulm ányi kirándulások, részben anyagi okokból, részben 
pedig a kedvező term észeti adottságok m iatt leginkább a közeli 
erdőkbe, a helyi, a piliscsévi községi erdőbe vagy a N agyszénás
hegyre vezettek. Többször k irándultak Budapestre is. M áriarem e- 
tére zarándokoltak, m egnézték a Szentföldi M úzeum ot, az Á llatker
tet. Szórakoztak a H ungária Parkban, já rtak  a M argit-szigeten.

70 Évkönyv, 1943. 11-12, 19.
71 ld. 61. jegyz.
72 Évkönyv, 1943. 20.
73 Évkönyv, 1943, 20.
74 Neveléstörténet, 1999. 630.
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M egnéztek egy színdarabot a M adách Színházban és im ádkoztak a 
Szent István Bazilikában. Ezek a program ok más iskolákban is ha
sonlóak voltak.75

D ecem ber és április között havonta egy, de néha több film et is 
vetítettek a gyerekeknek. A  Leányálmok, Fehér hajó, Alcazár, 
Csipkerózsika, M egfagyott gyermek., Bismarck, H am is eskü  cím ű 
filmek többségükben inkább szórakoztatóak voltak, mint oktatási 
vagy nevelési célt szolgáltak.76 Em ellett azonban a faliújságra kira
kott képekkel és újságcikkekkel igyekeztek szélesíteni a tanulók lá
tókörét, és felhívták figyelm üket egyes rádióadásokra.77

A z 1944 -1945-ös események

A z  1944-es és 1945-ös év során a nővéreknek és az iskolának szám 
talan nehézséggel kellett szem benéznie, ami nyilvánvalóan Össze
függött a politikai viszonyok változásával és azzal, hogy a háború 
elérte M agyarországot.

1944 tavaszán az Iparügyi M inisztérium  lefoglalta az iskola épü
letét.78 A  tanítást azonban nem  hagyták abba. Októberben a gya
kori légiriadók m iatt az órákat délutánra kellett áttenni, október 29- 
től pedig a vallás- és közoktatásügyi m iniszter további intézkedésig 
ideiglenes szünetet rendelt el.79 Novem berben m agyar katonai hír
adós csoport költözött az iskola épületébe, akikkel a nővérek jó  
kapcsolatot alakítottak ki. E zek a katonák a szovjetek közeledtének 
hírére elm enekültek.80 D ecem ber 25-én érték el a szovjet csapatok 
Piliscsabát, és reggel 7 órakor rövid ellenállás után el is foglalták a 
községet.81 D élután je len tek  m eg az első katonák az angolkisasz- 
szonyok rendházában, és estére m ár 16-18-an voltak. A  katonák 
alaposan leitták m agukat, és azt kérdezgették, hol alszanak a nővé
rek. Este 6-kor egy tiszt berontott a kápolnába, felugrott az oltár 
lépcsőjére és fegyverrel arra kényszerítette a nővéreket, hogy men-

75 Évkönyv, 1943. 12-13., Mészáros, 2000. 261.
76 Évkönyv, 1943. 7-9.
77 SzfvPL No. 4512,sch. -  5294/1942.
78 SzfvPL No. 7367K - 1247/1944.
79 Évkönyv, 1945. 1.
80 Krónika, 1945.
81 U ngváry, 1998. 57.
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jenek  fel az emeletre. E gy m ásik szovjet tiszt m entette m eg őket, és 
bezárkóztak az egyik em eleti szobába. A következő reggelen át
m entek az irgalmas nővérek zárdájába, és onnan csak 1945. április 
5-én költöztek vissza. Az iskolaépületben ez alatt az idő alatt szov
je t elsősegélynyújtó kórház m űködött.82 Az irgalm as nővérek zárdá
jába  kb. 400 nő menekült. A  piliscsabai plébános, dr. Janisch M i
hály, aki lazarista tartom ányfőnök is volt, egy oroszul tudó rend
társával a szovjet parancsnoktól kért védelm et a zárdák számára. A 
parancsnok két tisztet és őrséget helyezett el az irgalmas nővérek
nél, akik meg védték a nőket. „5 hétig Timosenko kapitány, a m ar
sall unokaöccse, igen fin o m  és j ó  szívű  férfi, volt a zárdába. M inden 
orosz katonát kikergetett, ha jö ttek. M ikor el kellett mennie, a nővé
rek meg is siratták'’ — írta az esem ényekről Janisch M ihály.83 
Tyim osenko kapitány Szem jon Konsztantyinovics Tyim osenko 
szovjet m arsall unokaöccse volt, aki ekkoriban a 2., a 3. és a 4. Uk
rán Front hadm ozgásait koordinálta.84

Á ltalános iskola

1945. augusztus 18-án jelent m eg a 6650. szám ú miniszterelnöki 
rendelet a  kötelező 8 osztályos általános iskolák m egszervezéséről. 
A  M agyar Katolikus Püspöki Kar szeptem ber 12-i körlevelében a 
m iniszterelnöki rendeletet a katolikus iskolákra vonatkozóan is 
életbe léptette, azaz az 1945/46-os tanévben ezeket az iskolákat is át 
kellett szervezni általános iskolákká.85

Klotildligeten az általános iskola m egszervezése tanárhiány és 
elnéptelenedés m iatt először nem  sikerült. A  piliscsabai általános 
iskola a lakosság csökkenése m iatt nem  tudott kellő szám ú tanulót 
átadni, így a nővérek nem  tudták kiépíteni az alsó tagozatot.86 Az 
okozott problém át, hogy a ném etek kitelepítése jelentősen m egvál
toztatta Piliscsaba népességi viszonyait. Az elnéptelenedés m iatt a 
nővérek meg akarták szüntetni a polgári iskolát is, és helyette bent-

82 Krónika, 1945.
83 Janisch Mihály jelentése a püspöknek Piliscsaba hitélete tárgyában. SzfvPL No. 

4512-30/1945.
84 Sípos, 1997. 453.
85 Mészáros, 1989. 34. skk.
86 SzfvPL No. 4512A.sch. -  5710/1946.
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lakásos elem i iskolát k ívántak nyitn i betegeskedő fővárosi gyerm e
keknek.87 A  szülők, növendékek és a helyi elem i iskola igazgatója 
hiába kérte a tartom ányfőnöknőt, hogy változtassa m eg döntését. 
Ekkor a püspökhöz fordult a piliscsabai plébánia adm inisztrátora és 
egy szülő. L eveleikben azzal érveltek, hogy a kitelepített ném etek 
helyére érkező új telepesekkel a  tanulók létszám a nem hogy csök
kenne, de m ég nőni is fog .88 A  püspök a levelek hatására m aga is 
azt kérte a tartom ányfőnöknőtől, hogy ne szüntesse m eg az iskolát. 
Az ő kérését pedig m ár nem  lehetett visszautasítani. A tartom ány- 
főnöknö végül is úgy döntött, hogy nem  szüntetik m eg a polgári 
iskolát, csak  leépítik, azaz nem  nyitnak első osztályt. M egjegyezte 
azonban a püspöknek írt válaszlevelében, hogy az elnéptelenedésnél 
is súlyosabb problém a a tanárhiány, mivel a rendtagokra máshol 
van szükség.89 M indkét problém a m egoldódott egy éven belül. A 
helyi szülők aláírásukkal kötelezték magukat, hogy gyerm ekeiket a 
m egszervezendő általános iskolába fogják járatni, a rom ániai 
É lesden lévő rendházból pedig vissza kellett térniük M agyarország
ra a nővéreknek.90 Az általános iskola leendő igazgatója, Kurzen- 
reiter M. M argit nővér is az élesdi rendházból jö tt vissza, korábban 
m ár tanított K lotildligeten.91

Ekkoriban azonban egy újabb problém a m erült fel. A  piliscsabai 
és a pilisvörösvári általános iskola igazgatója propagandát folytatott 
a létesítendő iskola ellen. A  piliscsabai igazgató és tantestület attól 
félt, hogy az új iskola m iatt kevés lesz a tanuló, és el kell bocsátani 
tanárokat. Ezenkívül azért is sérelm ezték, m ert előzetesen nem  kér
dezték m eg őket az iskola felállításáról. A piliscsabai igazgató, 
M edvedt Ede volt a helyi kántor, egyben a piliscsabai és a klotild- 
ligeti egyházközség jegyzője  is. Ferenczy Pál lazarista atya, klotild- 
ligeti lelkész, szókim ondó em ber lévén, korábban szem ére vetette, 
hogy előző m eggyőződésével szem ben baloldali lett és ezért köpö-

87 SzfvPL No. 4512.sch. -  4666/1946.
88 A németek helyére mezőkövesdi, szolnoki és rákóczifalvai szegényparasztok 

költöztek. Néhány hónappal később a helyi szlovákok áttelepülése és a felvidéki 
magyarok beköltözése változtatott a lakosság összetételén. (Dobrovitsné, 
1970. 11.)

89 SzfvPL No. 4512.sch. -  4730/1946., 4775/1946.
90 SzfvPLNo. 4512A.sch. -  4579/1947.
91 SzfvPL No. 4512-sch. -  5329/1947.
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nyegforgató. Személyes ellentét volt tehát közöttük, sőt az egész 
ügyet egyesek a piliscsabai és a klotildligeti egyházközség ellenté
teként fogták fel.92 A szülők azonban eldöntötték a kérdést, amikor 
aláírásukkal kötelezték m agukat, hogy gyerm ekeiket az új iskolába 
fogják Íratni.

A  katolikus általános iskola tehát az 1947/48-as tanévben m eg
kezdte m űködését, részben osztott alsó tagozattal és osztott felső 
tagozattal, 148 diákkal. N ehézséget okozott a  tankönyvek hiánya, és 
az, hogy a szülőkkel közösen m egállapított tandíjat sem tudta fizet
ni sok szülő, így a tanulók 50% -a szinte tandíjm entes volt. A  leg
több pénzt a világi tanárok fizetése és az iskola felszerelése emész
tette fel. A  pénzügyi gondokat új állások szervezésével igyekeztek 
m egoldani.93 N em  kellett azonban sokáig töm i a fejüket ilyen prob
lém ákon, m ert a következő évben állam osították az iskolákat.

A z iskola állam osítása

Ortutay Gyula kisgazda m iniszter 1948. április végén bejelentette 
az egyházi iskolák állam osításának szándékát, m ájus 15-én pedig 
m ár a törvénytervezetről tartott sajtótájékoztatót.94 A  püspöki kar 
m ég m ájus 11-én körlevélben tudatta álláspontját, és kérte a hívek 
tám ogatását az állam osítással szemben. A z áprilisi bejelentés után 
m indkét oldalon elkezdődött a küzdelem  a sajtóban, gyűléseken, 
aláírásgyűjtések, agitációk form ájában.95 Több m int 500 város és 
falu tiltakozott a m iniszternél levélben vagy táviratban az egyházi 
iskolákat ért tám adások és az állam osítás ellen .96 A m ásik oldal is 
erőteljes kam pányt folytatott, élvezve a helyi pártszervek és községi 
elöljáróságok tám ogatásá t97 K lotildligeten is tüntettek a szülők az 
iskola állam osítása ellen. Erre az M K P helyi szervezete, piliscsabai 
tanítók és klotildligeti lakosok töm eggyűlést szerveztek, am elyen az 
állam osítás előnyeit fejtegették.98 Pócspetriben június 3-án este a

92 SzfvPLNo, 4512A.sch. -4579/1947. és No. 4 5 1 2 A - 1397/1947.
93 SzfvPL No. 4512A.sch. -  5094/1947.
94 Gergely, 1985. 63.
95 Mészáros, 1989. 131-161.
96 M indszenty, 1989. 207.
97 Mészáros, 1989. 158.
9S D űbrovitsné, 1970. 102.
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községi képviselőtestület azért gyűlt Össze, hogy a helyi katolikus 
iskolával kapcsolatban állást foglaljon. Előre lehetett tudni, hogy 
felsőbb utasításra az állam osítást fogják tám ogatni. A  községháza 
előtt összegyűlt lakosság az állam osítás ellen tiltakozva várta a 
döntést. A két helyi rendőr felszólította az embereket, hogy m enje
nek haza, de azok nem  tettek  eleget a felszólításnak. A töm egben az 
egyik rendőr saját puskájával halálra sebezte magát. Az eset kivizs
gálására B udapestről érkeztek nyomozók. H árom napi hallgatás 
után, június 6-án je len t m eg a belügym inisztérium  közlem énye, 
amely szerint a plébános felbujtására a községi segédjegyző lőtte le 
a rendőrt. Június 1 0 -1 1-én rögtönítélő bíróság halálra ítélte a segéd
jegyzőt és azonnal ki is végezték. A plébános életfogytiglani bör
tönbüntetést kapott. A  történteket az állami propaganda jó l ki tudta 
használni, és innentől kezdve felgyorsultak az esem ények. Zár alá 
vették az egyházi iskolák ingó és ingatlan vagyonát és benyújtották 
a parlam entben az állam osítási törvényjavaslatot. A püspöki kar 
már június 7-i ülésén, előre látva a törvény elfogadását, m egtiltotta 
a szerzeteseknek és papoknak, hogy az államosított iskolákban ta
nítsanak, am inek nagy többségük eleget is tett. Június 16-án azután 
az országgyűlés elfogadta az iskolák állam osításáról szóló 
1948:XXX líl. tö rvénycikket."  A  klotildligeti iskolát a piliscsabai 
alá rendelték, azaz csak alsó tagozata volt, a felső tagozatosok pedig 
a piliscsabai iskolába m int körzeti iskolába jártak  egészen 1956 
szeptem beréig.99 100 A z az em ber, M edvedt Ede, a piliscsabai igazgató 
lett az iskola vezetője, aki egy évvel korábban hevesen ellenezte az 
intézmény létrejöttét.

Az iskolák állam osításáról szóló törvényhez tartozó végrehajtási 
rendelet m egengedte, hogy ha az állam osított iskola helyiségeit nem  
csak tanítási célra használták, továbbra is használhatják más célra, 
ameddig a m áshol való elhelyezésről nem  gondoskodnak.101 M ég
sem lehetett ezután diákm isét tartani az iskola kápolnájában. A 
helyiség ugyanis úgy volt kialakítva, hogy a szentélyt eltolható 
fafalak segítségével, két tanterem  egybenyitásával lehetett kápolná-

99 Gergely, 1985. 67. skk., Mészáros, 1989. 159-175., Mindszenty, 1989.
205-209.

100 D obrovitsné, 1970. 113. Az iskolát államosító rendelet: 2700/194-9. V.K.M.
eln. sz.

101 '8000/1948. VKM-rendelet 8. § (3) In: Magyar Közlöny, 1948. 1458.
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vá bővíteni az istentiszteletek időtartam ára. Az igazgató azonban 
ezt a két tanterm et lezáratta, a szentély használatának engedélyezé
se pedig önm agában nem  volt elég .102 A  diákm iséket ezután a pilis
ligeti tem plomban tartották.

1949 szeptem berében az E lnöki Tanács 5/1949. szám ú törvény- 
erejű rendelete m egszüntette a kötelező vallásoktatást a magyar 
iskolákban. Ezzel összefüggésben vették le az akkor m ár pilisligeti
nek  nevezett iskola tanterm einek faláról is a keresztet. A  helyi lel
kész, H ír Antal lazarista atya tiltakozott ez ellen az iskola igazgató
jánál, de eredm énytelenül.103 H a az igazgató eleget tesz a 
tiltakozásnak és visszahelyezi a kereszteket, legjobb esetben is állá
sának elvesztésével fizetett volna érte.

Az em lített két eset tragikum a abban rejlett, hogy egy olyan, val
lását gyakorló katolikus em ber volt ekkor az iskola igazgatója, aki 
évtizedeken keresztül kántor és jegyző volt a piliscsabai és 
klotildligeti egyházközségekben.

A z iskola állam osításával kapcsolatos viták évekig elhúzódtak. 
1948. szeptember 16-án a helyszínen bizottság tárgyalt az angolkis
asszonyokkal, és a klotildligeti ingatlanok m egosztására tett javas
latot a m inisztériumnak. M ivel a m inisztérium tól nem  érkezett vá
lasz, a helyi kéttagú állam osító bizottság 1950. február 4-én úgy 
döntött, hogy nem csak az iskolaépületet, hanem  a nővérek m inden 
ingó és ingatlan vagyonát is állam osítják. Arra hivatkoztak, hogy a 
többi épület tanítói lakás volt, a telkek pedig az iskola fenntartására 
szolgáltak. Egyébként is az angolkisasszonyoknak m int tanítórend
nek a gyerm ekek nevelése lett volna a feladata, az állam osítás után 
azonban nem  akartak tovább tanítani. Ezenkívül az iskolának a 
többi épületre is szüksége volt, hogy tanulószobákat, úttörő ottho
nokat alakítson ki, és a jövőben bentlakásos általános iskolává vál
hasson. „Tekintettel arra is, hogy az angolkisasszonyok itt léte a 
növendékek nevelésére káros hatással lenne annyiban, hogy az 
iskola növendékeit érintkezés fo ly tán  nem  a mai kor szelleméhez 
m éltó irányítást adnának (!) itt létük káros a nevelés tekinteté-

102 SzfvPL No. 4512A -  2716/1949.
103 SzfvPL No. 4 5 1 2 A -2721/1949. 
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ben ,”104 A nővérek által az iskolából elvitt ingóságokat pedig visz- 
szakövetelik, és ha nem  kapják meg, büntetőfeljelentést tesznek a 
nővérek ellen. Az angolkisasszonyok term észetesen fellebbezést 
nyújtottak be a m inisztérium hoz és továbbra is a rendházban éltek. 
Arra hivatkoztak, hogy a törvény és végrehajtási rendelete csak az 
iskolákat és tanulóotthonokat állam osította, a többi épületet és terü
letet azonban m eghagyták a szerzeteseknek; a rendház m ár az isko
la létesítése előtt is m egvolt, a szerzetestanárok pedig nem  tanítói 
lakásban, hanem  rendházban laktak. Ezenkívül rendi bútorokat 
vittek el az iskolaépületből, am elyeket csak ideiglenesen tároltak az 
igazgatói irodában.105

A kérdést vizsgálva először is meg kell jegyeznünk, hogy nem  
arról volt szó, hogy az angolkisasszonyok nem  akartak tanítani az 
állam osítás után. Igaz ugyan, hogy az állam osításról szóló törvény 
szerint az állam  átveszi az alkalm azottakat,106 de am int már koráb
ban em lítettem , a püspöki kar a hittanárok kivételével m egtiltotta a 
szerzetestanároknak, hogy az állam osított iskolákban tanítsanak.107 
M ásrészt a törvény 3.§. (1) kimondja: A z o k n a k  a kisdedóvóknak, 
iskoláknak és tanulóotthonoknak am elyeknek fenn tartásá t az l.§ . 
rendelkezése alapján az állam veszi át, épülete, berendezése, fe lsze 
relése és a kisdedóvoda, az iskola fenn tartásá t szolgáló egyéb va
gyona (tanítói fö ld , lakás, stb.), m int közművelődési célvagyon, az 
állam tulajdonába m egy  n i.”108 Csakhogy ebben az esetben nem  
tanítói lakásról volt szó. A z term észetesen nehezen választható szét, 
hogy mi szolgált az iskola fenntartására és mi a nővérek ellátására, 
hiszen a nővérek feladata a tanítás volt. Ugyanígy nehezen volt 
szétválasztható, hogy a rendház m elyik része szolgált rendház céljá
ra és m elyik része volt tanulóotthon. A törvény végrehajtásáról 
szóló m iniszteri rendelet pedig, am ire a nővérek fellebbezésükben 
hivatkoztak is, k ivételt tesz: ,JSem veszi át az állam az egyébként a 
törvény I.§. (1) bekezdése alá eső  tanulóotthonnak azt a részét,

104 A kéttagú államosító bizottság jegyzőkönyve (1950. február 4,). MÓL XIX-I- 
1-n 75. doboz 1215-46P/1950. Pílisligeti volt r. kát. iskola

105 Krigovszky Magdolna tartományfőnöknő fellebbezése (1950. február 11.) 
MÓL XIX-I-l-n 75. doboz 1215-46P/1950. Pilisligeti volt r. kát. iskola

106 1948:XXXIII. 2.§. In: CJH, 203.
107 Gergely, 1985. 67.
108 CJH, 203-204.

173



amelybe rendtagok, papnövendékek vagy lelkészt szolgálatra készü
lő  növendékek rendszeresen el vannak helyezve.”'09 A z  ingatlanok 
m egosztása tehát az akkori törvények szerint is jogos kérés volt. Az 
első tárgyalóbizottság m eg is állapodott a nővérekkel, ahogy már 
korábban említettem, csakhogy a javasla tra  a m inisztérium  nem  
adott választ, az idő pedig a szerzetesek ellen dolgozott, és a kétta
gú állam osító bizottság m ár a nővérek szám ára kedvezőtlenebb 
politikai helyzetben, 1950 elején hozta m eg döntését. Egyértelm űen 
m utatja ennek a döntésnek a valódi indokát nem csak a jogszabályok 
önkényes értelm ezése, de a nővéreknek a gyerekekre gyakorolt 
káros hatásáról szóló fejtegetés is. A m inisztérium  a nővérek fel
lebbezését április 22-én elutasította, indoklásában m egism ételve a 
bizottság érveit: ezek szerint a nővérek  hiába lakják jelenleg  is az 
épületet és hiába volt az m ár tulajdonukban az iskola létesítése előtt 
is, a törvény alapján m inden tanítói, kántortanítói term észetbeni 
lakás és földingatlan az állam  tulajdonába kerül. A  szerzetesrend 
tagjai elsősorban pedagógusok voltak  és csak m ásodsorban szerze
tesek, így az iskolával együtt term észetesen a közvetlen szom széd
ságában lévő term észetbeni lakást is állam osítják. M ire azonban 
augusztus 15-én m egszületett a véghatározat, hogy az ingatlanokat 
a M agyar Á llam kincstár tulajdonaként jegyezzék  be,109 110 a kérdés 
m ár más oldalról is m egoldódott.

Július 31-ről augusztus 1-re virradó éjszaka ugyanis, a tervek 
szerint 23.00 és 24.00 között, a  szerzetesek elhurcolásának utolsó, 
negyedik szakaszában a klotildligeti rendházban lakó tíz angolkis
asszony nővért Z ircre v itték .111 Szeptem ber 7-én pedig m egjelent az 
E lnöki Tanács 34/1950. számú törvényerejű rendelete, am ely betil
totta a szerzetesrendek m űködését M agyarország területén. Ezzel 
lezárult az angolkisasszonyok klotildligeti történetének egy szaka
sza, hogy a történet majd a rendszerváltás után folytatódjon.112

109 8000/1948. VKM-rendelet 2.§. (2) In: Magyar Közlöny, 1948. 1456.
110 MÓL XIX-1-1 -n 75. d. 1215-46P/1950. Pilisligeti volt r. kát. iskola
11 BL, Közrendészeti Főosztály, VI. Rendőrhatósági Osztály, Ikt. szám: 

00421/1950., 43. raktári szám
m  1992 szeptemberétől ugyanis újra tanítanak angolkisasszony nővérek az általá

nos iskolában, és beköltözhettek volt rendházukba is. Az iskolát 1995 szep
temberétől vette át a szerzet. Az intézmény jelenleg Ward Mária nevét viseli, 
általános iskolaként és nyolcosztályos gimnáziumként működik, világi tanárok
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Összegzés

A klotildligeti polgári iskola m egszületése egy országos folyam atba 
illeszkedett, am elynek keretében a két világháború között M agyar- 
országon a szerzetesi élet felvirágzott. A  kedvező helyi adottságok 
segítették létrejöttét. A szerzetesrendek felvirágzása tehát részben 
öngerjesztő folyam atnak tekinthető, hiszen például egy újabb szer
zet m egtelepedését egy településen elősegítette az, ha ott m ár egy 
m ásik szerzet vagy egyházi intézm ény működött.

Ezt a fejlődési folyam atot előbb a háború, majd pedig az iskolák 
állam osítása és a szerzetesrendek betiltása akasztotta meg. A  klo
tildligeti polgári iskola m ár a m ásodik világháború idején szervező
dött meg, így csak néhány éve m aradt a nevelőmunkára.

Az iskola tevékenységét m egnehezítette, hogy a zöm m el ném et 
és szlovák ajkú lakosság otthon is németül vagy szlovákul beszélt, 
az elemi iskolai képzés kétnyelvű volt, így a polgári iskolába kerülő 
gyerekek nem  tudtak kellő szinten magyarul, nehézségeik voltak a 
helyesírással, fogalm azással, és kifejezőkészségüket is gátolta a m a
gyar nyelv hiányos ism erete. Ez m egm utatkozott tanulm ányi ered
m ényükben is.

Az iskolában, m ivel katolikus szellem ű volt, m indig is előtérben 
állt a valláserkölcsi nevelés. Az állam i neveléspolitika azonban az 
1930-as, 1940-es években itt is éreztette hatását, am elynek követ
keztében hangsúlyossá vált a  nevelés nemzeti, sőt a fiúk esetében 
katonás jellege.

Az iskolaépület felépítése és felszerelése végig problém a volt, 
ráadásul a nehezen m egszerzett felszerelés nagy része 1944^15-ben 
elpusztult. 1945 után először a m egfogyatkozott tanulói létszám  és 
a tanárhiány okozott nehézségeket, és akadályozta az általános isko
lává való átalakulást, m ajd pedig a  szomszédos iskola igazgatója 
gördített akadályokat az intézm ény átalakulása elé. M ire 1947-re 
sikerült úrrá lenni a nehézségeken, m ár küszöbön állott az iskolák 
állam osítása, így csupán egy évig tudott az iskola katolikus általá
nos iskolaként m űködni, pedig a szülőknek volt igénye egy ilyen 
típusú intézm ényre.

tanítanak benne, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának gyakorlóiskolája. (Csíky, 1992. 12. és Csíky, 1995. 1.)
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Az állam osítással kapcsolatos vitás kérdéseket az angolkisasz- 
szonyok és az állam  között a szerzetesrendek betiltása „oldotta 
m eg”, évtizedekre lehetetlenné téve, hogy a nővérek bárm ilyen m ó
don részt vehessenek az iskola életében.
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FÜGGELÉK

A polgári iskola igazgatói:

Krigovszky M. M agdolna 
Semsey M. G izella 
Borbély M. Jozefine 
Peller M. Irén 
Krigovszky M. M agdolna

A z általános iskola igazgatója:

Kurzenreiter M. M argit

1 9 3 9 - 1940
1 9 4 0 - 1942(1-1942)
1 9 4 2 - 1943
1 9 4 3 - 1946 
1946-1947

1947-1948
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A tanulók létszámának alakulása 1939 és 1945 között113

Fiúk:

Tanév Nyilvános tanulók Magántanulók Nyilvános és 
magántanu
lók együtt

I. 11. III. IV. ossz. I. II. III. IV. össz.
1939—40 8 - - - 8 - - - - - 8
1940-41 12 17 - - 29 - - - - - 29
1941-42 21 12 17 - 50 - - 1 - 1 51
1942-43 21 25 20 15 81 4 2 2 3 11 92
1943^44 17 28 26 20 91 10 6 10 3 29 120
1944-45 9 12 15 17 53 - - - 1 1 54

Lányok:

Tanév Nyilvános tanulók Magántanulók Nyilvános és 
magántanu
lók 
együtt

I. II. III. IV. össz. I. II. III. IV. ÖSSZ.

1939-40 9 - - - 9 - - - - - 9
1940-41 16 9 - - 25 - - - - - 25
1941-42 13 16 12 - 41 - - - - - 41
1942-43 12 13 19 11 55 2 - 1 1 4 59
1943—44 24 19 16 19 78 6 4 4 2 16 94
1944-45 10 17 11 10 48 - - - 2 2 50

Fiúk és lányok együtt:

Tanév Nyilvános tanulók Magántanulók Nyilvános és magánta
nulók együtt

1939-40 17 - 17
1940-11 54 - 54
1941-42 91 1 92
1942-43 136 15 151
1943—44 169 45 214
1944-45 101 3 104

113 Évkönyv, 1945. 11. 
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