
Zsegora Csaba ünnepi beszéde 

Elhangzott 2022. május 13-án a Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 

emléktáblaavatásán.  

 

Üdvözlöm az iskola alapításának 150. évfordulójára megjelent diákokat, tanárokat, 

igazgató kollégákat és vendégeket! 

Zsegora Csaba vagyok, az iskola előző igazgatója. 

Ma ünneplő szívvel érkeztünk iskolánkhoz, hogy lerójuk tiszteletünket a 150 éves 

intézményünk valamennyi, jelenlegi és egykoron itt tevénykedett tanára, diákja előtt. 

Az iskola történetének valamennyi ide járó diákját és tanárát lehetetlen felsorolni, de az 

összegyűjtött adatok alapján, az elmúlt 150 évben közel 10 000 gyermek és közel 1000 

pedagógus munkahelye volt az iskolánk. Ez egy kisváros létszámával megegyező adat. 

Nézzük a kezdeteket az iskola történetében.  

Tudjuk, általában minden kezdet nehéz. Itt sem volt más a helyzet.  

Az 1870-es évek elején a város vezetőire nagy nyomás hárult a győri polgárság részéről, 

hogy kell egy új iskola Nádorvárosban. 

Ennek az ügynek az élére állt Winterl Antal, a belvárosi plébánia vezetője, aki nem csak 

nagyprépost és kanonok volt, hanem népiskolai igazgató és népiskolai tanfelügyelő is volt 

az egyéb titulusok mellett. 

Figyelmét elsősorban az elesettekre és a környezetében lévő árvákra összpontosította. 

Bérbe vett egy házat a Kálvária u. 20 szám alatt, berendezte, lakhatóvá tette, és 

foglakozások tartására helyiségeket alakított ki benne. 

1872. szeptember 29-én, Nádorváros közösségének részvételével, Winterl Antal hat 

árvalányt bevezetett az árvaházba, s átadta őket a gondozónőnek. 

A lányok először a házi foglalatosságokat tanulták meg. 

A nádorvárosi közönség, a győri polgárok pártfogásukba vették az ügyet, de az önkéntes 

adományokból nehéz volt az árvaház működtetése.  

Winterl Antal minden összeköttetését latba vetve, az árvák gyámolítóinak körét kibővítette 

gyárosokkal, főpapokkal, a császári család tagjaival. Így adományozó lett Erzsébet királyné, 

ismertebb nevén Sissy, Mária Jozefa főhercegnő, gróf Waldstein Jánosné, Simor János 

hercegprímás, Zalka János püspök, gróf Laszberg Rezső, a nádorvárosi malomtulajdonos 

Back Hermann, és még számos iparmágnás. 

Az események felgyorsultak. A biztos háttér tudatában, és Vargyas Endre tanfelügyelő 

támogatásával a város vezetői nagy megkönnyebüléssel fogadták azt a javaslatot, hogy az 

árvaház alapítója hajlandó két jól felszerelt, a törvény minden követelményének megfelelő 

tantermet nyilvános használatra átengedni, sőt szakképzett tanítókról gondoskodni.  

Az intézmény elsődleges tevékenysége az oktatás volt, de továbbra is fogadta az árva 

leányokat. 



Egy évvel később, 1873-ban Vargyas Endre tanfelügyelő részletes tájékoztatást ad az 

iskoláról, felszereltségéről, berendezéséről, a tanulói, tanári létszámról.  

(Győri Közlöny 1873. október 16 és Győri Közlöny 1874 február 5.) 

„A nádorvárosi leány iskolába jár 130, köztük azonban 12 ismétlő köteles és 22 növendék 

(hat éven aluli).” Ebben az időben, ahol nem volt óvoda, a hat év alatti gyerekek elkísérték 

az iskolába nagyobb testvéreiket, ha a szülők dolgoztak. 

Az intézmény tehát több funkciót is betöltött, árvaház volt, és elemi iskolai és óvodai 

feladatokat is ellátott. 

Mivel az oktatás színvonala jó volt, a város és a nagyvonalú támogatók elégedettek voltak, 

1873-ban a telek Pásztor utcai oldalára két új tanterem épült, amelyet 1874-ben egy újabb 

követett. Ezek az épületek a mai napig is láthatóak. 

Az iskola történetét áttanulmányozva, megállapítható, hogy a Schlichter építész és 

téglagyáros családnak évtizedeken keresztül folyamatosan feladatot adott az iskola 

bővülése. 

Úgy tudom, hogy a bővítési, fejlesztési igények a mai napig nem csökkentek a nádorvárosi 

lakosok részéről. 

 

A régi iratokból, dokumentumokból rálátást kaphatunk az iskolai élet egészére. 

Ismerjük azt is, hogy a tanítványok értékelése hogyan történt az 1800-as évek végén. 

Furcsa, időnként meghökkentő szavakat hallhatunk. 

A magaviselet minősítése 5 szintű volt: 

PÉLDÁS, DICSÉRETES, JÓ, TÖRVÉNYSZERŰ, NEM TÖRVÉNYSZERŰ. Az iratokból azt is 

tudjuk, hogy ez az utolsó minősítést nem kellett senkinek sem kiosztani. 

A szorgalom minősítése(6 szint), a legjobbtól a leggyengébbik felé haladva: 

ERNYEDETLEN, KELLŐ, VÁLTOZÓ, HANYATLÓ, CSEKÉLY, SEMMI. 

A tantárgyi előmenetel minősítése (4 szinten) már hasonlít a maira: 

JELES, JÓ, ELÉGSÉGES, ELÉGTELEN. 

A különbség csak annyi, hogy hiányzik a KÖZEPES, valamint a számokkal történő értékelés 

fordított volt. Az 1-es volt a jeles, a 4-es volt a legrosszabb eredmény, azaz az elégtelen.  

A tanítás általában reggel 8-tól 11-ig és délután 14-től 16-ig tartott. 

A tanítási órák között nem volt szünet. A négy felsőbb osztálynak a délelőtti tanítási időben 

10 perc szünet volt, de csak 10 óra után. 

Az iskola könyvtára és könyvtári állománya meghaladta az összes győri elemi iskola 

könyvtárát.  

Olyan szemléltető és kísérleti eszközökkel rendelkezett, amelyek csak felsőbb iskolákra 

voltak jellemzőek. 



A 1900-as évek elejére az iskola és árvaház a város legkorszerűbb intézményei, épületei 

közé tartozott.  

Az második világháború végéig az oktatás színvonala, minősége és lendülete továbbra is 

megmaradt. A pedagógiai eredmények igazolták a befektetett munkát, valamint az is, hogy 

egyre nagyobb lett a kereslet az intézmény iránt.  

Ez az iskola iránti kereslet szinte töretlen maradt napjainkig. 

Az iskola anyakönyvei tanúskodnak arról, hogy lényegesen nagyobb volt akkor is, és most 

is az érkező tanulók száma, mint a valamely okból eltávozóké.  

A Kálvária utcai intézményt alapvetően a befogadás jellemezte, s ez a mai napig nem 

változott meg. 

 

Az emlékezések az elődök által megteremtett, megtartott értékek előtti tisztelgés is 

egyben. 

Az eltelt 150 év alatt az iskola falain belüli eseményekre, a sokféle külső változás, a 

politikai, hatalmi viszonyok is rányomták a bélyegüket. Történetét, gazdag múltját sajátos 

korszakok, jellemző körülmények, feltételek és személyek formálták.  

Városi vezetők, polgármesterek, pedagógusok, szülők, diákok, igazgatók.  

Köszönet illeti őket. 

Azt gondolom, egy felsorolás erejéig meg kell említeni az intézmény eddigi vezetőit. 

1872-1886  Winterl Antal volt, őt követte 

1886-1894  Tóth Antal 

1894-1903  Ruschek Antal 

1903-1924  Nyőgér Antal 

1924-1948  Winkler Mihály 

1948  Nonn Éva 

1948-1949  Pelényi József 

1949   Dudás József 

1949-1951  Pintér Rezső 

1951-1959  Berki István 

1959-1981  Tölgyesi Lászlóné 

az előttem szóló 

1981-1991  Dr. Varga Jenőné 

1991-2013  Zsegora Csaba, valamint az engem követő 

2013-   Szöllősi Zoltánné 



A természet rendje szerint: korszakok, jobb-rosszabb időszakok, generációk váltják 

egymást, de a pedagógiai örökség, az iskola hagyományai és benne minden érték óvása, 

folytatása kötelesség! 

Az intézmény múltja azt igazolja, hogy Nádorváros és Győr városa mindig jó gazdája volt 

iskolánknak. Támogatták az itt folyó pedagógiai munkát, fejlesztéseket, és elismerték az 

elvégzett munka eredményét. 

Az utolsó néhány évtizedben végzett pedagógiai, tantártárgyi fejlesztések, az innovációs 

tevékenységek, a tanulók számára biztosított magas szintű ének-zenei oktatás, a kórusok, 

a hangszeres oktatás lehetőségének biztosítása, a sportolási lehetőségek széles tárháza, 

a néptánc csoportok működtetése, a szakkörök, a rendkívül sokféle tanórán kívüli 

lehetőség biztosítása, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, és az európai 

projektekben való sikeres együttműködés elismeréseként, Győr város a Pro Urbe díjat 

adományozta iskolánknak.  

Köszönjük az elismerést! 

Megjegyzem, időnként a pedagógusoknak is kell motiváció, nem csak a gyerekeknek… 

A legnagyobb elismerés azonban az iskola számára az, amikor a beiratkozáskor 

megjelennek a valamikori tanítványaink, a gyermekeikkel vagy már az unokájukkal! 

A másik elismerést pedig a pedagógusok és az intézményvezetők kapják azoktól a 

tanítványainktól, akik tanítónak, tanárnak jelentkeznek volt iskolájukba. 

 

Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar fogalmazott így: 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”  

Azt gondolom, időtálló ez a gondolat, ezért nekünk is tisztelettel kell fordulnunk nemzeti 

kultúránkhoz, értékeinkhez, városi, nádorvárosi, és 150 éves KÁLVÁRIÁS 

hagyományainkhoz. 

 

Öreg iskolánk! 

Kívánok neked újabb 150 évet, ugyanilyen friss lendülettel, mint eddig. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


