
 

Szemelvények a nagydorogi oktatás múltjából 

Részletek Dobri István: A mi településünk. Nagydorog c. kötetének Az oktatás - nevelés fejezetéből. 

Nagydorogon is a Mária Terézia nevéhez kapcsolódó Ratio Educationis rendelet 

tette lehetővé a népoktatás megjelenését. A törvény nagy érdeme, hogy 

egységessé teszi az 1,2, 3, osztályos népiskolák tananyagát és kimondja az 

általános tankötelezettséget. 

Érdekességként jöjjön néhány mondat a törvényi előírásokból: 

„Minden 6. életévét betöltött és 12 évesnél fiatalabb gyermek köteles 

népiskolába járni. Az oktatás alapvető célja: megtanítani a gyermekeket az 

írás, olvasás, számolás alapelemeire. Tanulópénzt a gyermekektől nem 

szabad szedni, de az iskolakerülésért, a szülőt meg kell büntetni. Mindenütt 

kell iskolát létesíteni és fenntartani, ahol plébános vagy lelkész működik és 

anyakönyvet vezetnek, ott is ahol nincs lelkész, de a településen legalább 100 

tanköteles gyermek található. 

Rendelkezik az iskolák építésével kapcsolatban is. Új iskolát csak egészséges 

helyen, lehetőleg a település centrumában szabad megépíteni. Minden száz 

tanköteles fiatalra egy 56 m2 tanterem építésével kell számolni. A tantermet 

el kell látni kályhával és nagy ablakokkal. 

Minden 100 tanköteles gyermekhez 1 iskolamestert kellett a falvaknak 

alkalmazniuk. 

Természetesen rendelkezik a mesterlakás normáiról is: a tanító részére szobát 

kell biztosítani, míg gyermekeinek egy kamrát, ezenfelül konyhát, 

sütőkemencét, éléskamrát és pincét valamint a szükséges melléképületeket.” 

A tanítói állás jó társadalmi megítélését segítette elő, hogy faluban 120 Ft-nál 

nem lehet alacsonyabb az iskolamester fizetése, a segédtanítói pedig 

minimum 60 Ft volt. Az illetmény egyharmadát készpénzben, kétharmadát 

pedig természetben kellett a tanító részére kiadni.” 

Doroghon az 1770-es években 1 iskola és 1 tanító van. Az 1789. évi kimutatás 

alapján a doroghi iskola épülete a jó állagúak között van megemlítve. 1771-ben a 

településen Marosi Mátyás tanító oktatja a gyermekeket református felekezeti 

iskolában, az oktatás nyelve magyar és az iskolát látogatók létszáma télen 100, 

míg nyáron (munkaidőben) 50 fő. 

1776-ban és 1777-ben a település tanítója Dávid Péter volt. A XVIII. Sz. végén 

a településen tanítóskodott Bősze István, majd Rádóczi István akik a 

lányokat tanították. Varga József tanító szintén az 1700-as évek végén dolgozott 

Doroghon és a fiúk tanítását végezte. Létszámnövekedés 1789-ben lesz, amikortól 

2 tanító foglalkozik a tanköteles ifjúsággal. 

A XIX. sz. közepén jónak mondható a nagy-dorogi iskola helyzete. Vásárolnak 

iskolapadokat, ruhafogast 5 darabot és 2 darab vizeskannát. Az 1868. évi 

kimutatások alapján délelőtt és délután is volt tanítás. A tankötelezettség 6-12 

életévig rendes iskola, 12-15 életévig ismétlő iskola volt.  

Az 1820-as évektől az 1870-es évekig a következő tanítók oktattak Nagy-

Dorogon: Jaksa István, Dányi Gábor, Szalacsi János, Kelecsényi Mihály, 



Szelle Sámuel, Parrag János, Glökner Keresztély, Tóth Imre, Kovács 

Dániel, Marikovszky Gábor, Koroknai Sándor és Aczél Gedeon. 

1875-ben nagy beruházás keretében egy szép iskola épül a településen. Emeletes 

iskola - szemben a györkönyi útnak - a kor elvárásainak megfelelően. 

Tanítói lakások és tantermek vannak az 

iskolában. A régi iskola a Községháza 

fölött, az úgynevezett Jegyzőház helyén 

állott. Ekkor még 3 tanerős az iskola: T. 

Kovács Zsigmond, Német Zsigmond 

és Péczely György. Közigazgatásilag 

Nagy-Doroghoz tartozik Földes puszta, 

ahol ekkor Ruzsicska Alajos a tanító. 

1903-tól -1916-ig a négy főre 

gyarapodott tantestület Németh 

Zsigmond igazgató, beosztottak: 

Árki József, Imreh Károly, Turcsányi Sándor 

1916-tól Imreh Károly lesz az iskola igazgatója. Beosztottak: Árki József, 

Turcsányi Sándor, Módra Lenke, majd helyette Módra Ilona.  

Az 1920-as és 30-as években Joó András református lelkész az Iskolaszék 

elnöke. Nagyon sokat tett a nagydorogi fiatalok oktatásáért. 

1922-ben felépült a település második iskolája az Öreg utcában. Itt tantermeket 

és tanítói lakást építettek. A képviselő testület sokáig nem tett eleget a megyei 

felszólításnak a tantestület létszámemelését illetően. 1922-ben döntött a testület 

a tantestület létszámának 6 főre emeléséről. Földespusztán Szabó Etelka 

tanítónő foglalkozik a gyermekekkel. 

1922-1931 Nagydorogi tanerők és óvónők. 

Balról állósor: Turcsányi Sándor tanító, Árki József tanító, Térmeg Sándor tanító. 

Ülősor: Árki Józsefné tanító, Tolnai Béláné óvónő, Imreh Károly igazgató, Korretczky 

Etelka tanítónő, Németh Luci óvónő 



Az 1920-as évek elejétől az ismétlő iskolában beindítják a fanemesítés oktatását, 

amelynek irányítója Árki József tanító. A faiskola a sárszentlőrinci út jobb oldalán 

volt a Dohánybeváltótól pár száz méterre a Sárvíz felé.  

A harmincas évek második felében tagja a tantestületnek Varga Ilona. 1938-ban 

került a tantestülethez Eöri Szabó Edit. Az 1940-es évek elején került a 

nagydorogi tantestülethez Molnár Gyula, Tuba János és Bencze György. Ebben 

az időben már Magyarország katonailag is részt vesz a II. Világháborúban. 

Természetesen ez érinti a nagydorogi tantestület fiatal tanítóit is. Molnár Gyula 

és Gaál Endre katonai szolgálatot teljesít és így egy tanítói állás az 1943-44-es 

tanévben betöltetlen. 1945-ben került a testülethez Árki Ilona tanítónő.  

Az 1930-as években az iskolások száma 380 körül alakul. Gazdasági továbbképző 

iskolába (13-15 évesen) mintegy 140 tanuló jár, de ebbe a számba beletartoznak 

a tanoncok is. Polgári iskolába 12-en jártak, míg gimnáziumba 4 tanuló járt. A 

településről két tanuló végzett főiskolai tanulmányokat. 

1946 szept. 18-án a Képviselőtestület rendkívüli közgyűlésén döntött Imreh 

Károly igazgató-tanító nyugalomba vonulása mellett. 40 éves szolgálatáért örökös 

iskolaszéki tagnak választja a testület. Ekkor dönt a képviselőtestület a tantestület 

létszámának emeléséről. A testület a meglévő 6 tanítói állás mellé még 2 tanítói 

és 2 tanári állást is biztosít. 

1945-től kezdve igen jelentős változás történik Nagydorog életében is. Megtörtént 

a Széchényi kastély állami tulajdonba vétele és a kastélyban internátust alakítottak 

ki. 1947 szeptemberétől megszervezik, hogy a környék rászoruló tanulói itt 

nyerjenek elhelyezést. A tanulók létszáma az 1946-47-es tanévben a 

következőképpen alakult, az I-IV.o. létszáma 304 tanuló, az V. osztályban 57 

tanuló, a VI. osztályban 42 tanuló, a VII. osztályban 32 tanuló és a VIII. osztályban 

17 tanuló járt, tehát majd 450 volt az iskoláskorúak száma. 


