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Kováts Sándor
(Veszprém, 1929. 06. 25. – Veszprém, 2019. 10. 26.)

Élete 91. évében elhunyt a Dózsa György Általános Iskola Ranolder és Pro
Urbe érdemérem díjas nyugalmazott igazgatója, helytörténeti kutató, a Veszprém
Megyei Jogú Város Települési Értéktár Bizottsága 23/ 2014. (XII.08.) sz. határoza-
tával a hungarikumok sorába felvett Iskolatörténeti gyűjteményünk létrehozója.

Pedagóguscsaládból származik, édesapja
Kováts Zsigmond tanító, igazgató, akit 1945.
szeptember 24-én nevezett ki Mindszenty
József, akkori veszprémi püspök iskolánk jog-
elődje, a Szent István Római Katolikus Elemi
Népiskola élére. Édesanyja Janó Mária, akire
mindig sok szeretettel emlékezett vissza.
Testvére, Ágnes, iskolapszichológusként so-
kat konzultált vele. Felesége, Szűcs Emília
tanítónő, terveinek és munkájának legfőbb
segítője. Büszkesége volt fia, Péter, a Bartók-
Pásztory-díjas hegedűművész, a világhírű
Veszprémi Mendhelssohn Zenekar vezetője,
akinek a karrierjében talán a saját zenéhez
kötődő vágyait látta teljesülni. Sok szeretettel
gyönyörködött két leányunokája sikereiben.

1929. június 26-án született Veszprémben.
Gyermekkora ide köti, szűkebben Jutaspusz-

tához, melynek szokásairól, hagyományairól a Jutaspuszta c. könyvében is megem-
lékezik. Középiskolai tanulmányait a Kegyesrendi Gimnáziumban végezte, melyet
megszakítva 16 évesen 900 veszprémi leventével együtt „kitelepítették” nyugatra. A
Leventesors c. könyvében erről így emlékezik: „Ausztriában 1465 m. magasan áll
a piramis alakú Eizberg vasbánya, melyet sok-sok emberkéz faragott a felhőbe nyúló
csúcsáig, lent a völgyben pedig a fogolytábor egy kis tisztást kerítő kőtömbök
között.”

Tanulmányait Pécsett a Pedagógiai Főiskolán folytatta, ahol magyar–ének sza-
kos tanári diplomát szerzett. Pályakezdőként a Tiszadobi Állami Gyermekotthon
Általános Iskolájában tanított, melynek később igazgatója is lett. Megismerkedett a
hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémáival, és a türelmes gondoskodásá-
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ért sok hálás szeretetet kapott. 1956-ban került haza szülővárosába, Veszprémbe,
édesapja hajdan volt Szent István népiskolájába, az akkori Dózsa György Állami
Általános Iskolába. Itt előbb tanár, majd 1959-től 1967-ig igazgatóhelyettes, és 22
éven át igazgató volt. Bátran mondhatom, iskolát, szellemet, arculatot teremtett itt a
város peremén. 

Nevelési eszménye: mindenekelőtt a gyermekek szeretete, a megértés, a szép
szó, a kellő pedagógiai érzék és tapintat, következetesség példamutatással. „Segí-
tségére volt az a pedagógiai elszánás, hogy tantestülete az iskolai munkával a
magyar nemzeti közérdeket kívánta szolgálni, továbbá az a gyógyító szellemiség,
mely csak azokat érinti meg, akik kapcsolatba tudnak kerülni a gyermeki lélekkel, s
magával ragadja őket a lélek alakításának lehetősége és eredménye. Nekik köszön-
hető, ha a mai nemzedékből nem veszett ki a hazafiság és erkölcsiség.” – írta isko-
lája 50 éves évkönyvében.

Pedagógiai ars poeticájában érvényesült a don giovanni boscoi keresztény gon-
dolat: „A nevelők olyan emberek, akik szeretnek azután is, mikor a tanításnak vége
van.” Edvy Illés Pál nemesdömölki (Celldömölk) pedagógus görög jelmondata ma-
gyarra fordítva: „A gyermekek nevelésénél semmi se legyen eléjetettebb!” (azaz fon-
tosabb). Hatást gyakorolt rá a klebelsbergi pedagógiai: „Csak a jellem és a tudás
adja a magasabb értelemben vett embert.”

Mi, fiatalabb munkatársai, mindig csodálattal figyeltük fantasztikus munkabírá-
sát. Sohasem ad hoc, hanem előre megtervezett, aprólékos kidolgozású feladatsora-
it, felméréseit, vagy éppen óraelemzéseit, melyekből épülni lehetett. Rangot jelen-
tett a dicsérete egy-egy sikeres óraelemzés vagy felmérés után. Mérései a szaktár-
gyon kívül a nevelésre is kiterjedtek. Beleérző képessége nemcsak a tanulókra, kol-
légáira is figyelt, szívesen jöttek gondolataikkal a szülők, és ő mindig a legjobb
megoldásokat kereste. Azt tartotta, hogy az iskola szolgáltató intézmény, biztonsá-
gos, otthonos környezetet kell teremtenünk az idejáró tanulóknak, hogy szüleik nyu-
godtan végezhessék a munkájukat.

1988-ban iskolánk alagsorában páratlan értékű iskolatörténeti gyűjteményt
hozott létre.  Az iskola volt diákjai, tanítói, tanárai és a dózsavárosiak hozták és hoz-
zák ma is szívesen tárgyi és írásos emlékeiket, s gazdagítják az immár 4 teremből
álló gyűjteményt. A kiállítás megnyitását különböző pályázatokon – így a „Hass,
alkoss, gyarapíts!” pályázat, a Reguly Alapítványtól két alkalommal, a Veszprém
Város Kultúrájáért Alapítványtól és az „1000 éves a Magyar Iskola” pályázaton –
elnyert összegek tették lehetővé. Az Országos Iskolatörténeti Emlékbizottság
Millenniumi Tájékoztató 5. számában méltatta gyűjteményünket, és feljogosított a
millecentenáriumi embléma viselésére. Kiadványinkon ezután feltüntethettük: „A
Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság támogatásával.” Ezzel kiállításunk
megnyitása felkerült az országos millecentenáriumi rendezvények közé. A kezdet-
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ben két teremből álló gyűjtemény a Millennium évében újabb teremmel, a Csaby J.
Csaba vezette 40 éves énekkarunk relikviáival bővült. Külön teremben láthatóak a
szívgárdista, piarista, levente, cserkész, úttörő és tábori emlékek, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc, Brusznyai Árpád és a veszprémi egyetemisták relikviái.
Iskolánk két évvel ezelőtti felújítása során elkészült az olvasóterem és a katalógus
segítségével kutathatóvá vált a gyűjtemény. Hallatlan nagy munkát végzett, hiszen a
gyűjtemény majd tízezer darabja katalogizálva, szakozva iskolatípusonként, ki
ajándékozta, mikor, nagyban segítette pl. a szakdolgozatot író pedagógusjelölteket,
akik munkáiból 1–1 példányt is őriz a gyűjteményünk.

Művei: A Veszprémi Dózsa György Általános Iskola – volt Szent István Elemi
népiskola jubileumi évkönyve 1939–1989. Veszprém; Jutaspuszta.  Életképek az
1930-as évekből. Honismereti Kiskönyvtár 2. 1989.; Iskolatörténeti kalauz. Honis-
mereti Kiskönyvtár 5. 2000.; Tanítók, tanárok sorozat: (Iskolatörténeti gyűjtemény
sorozat 1. 2. 3.) In memoriam Helyes László, Bálint Péter, Horváth Gyula, Kováts
Zsigmond, Mohos Zoltán, Tantó István, Dr. Előd István 2000., 2003., 2004.

Utolsó éveiben hiánypótló pedagógiai művön dolgozott: Az iskolai szemléltetés
története és fejlődése a módszertan tükrében.

2019. október 26-án fejezte be földi pályáját. Hűsége az iskolához és a tanít-
ványokhoz töretlen, intelmei maradandóak: „Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók
megismerjék önmagukat, előrevivő akaraterőre tegyenek szert, és ezt mi peda-
gógusok szeretettel irányítsuk, bízzunk bennük és ezért követeljünk tőlük. Te fontos
vagy nekem, és ez ad a másiknak erőt.” A jóság és a szeretet két örök emberi érték,
és ha nem akarjuk, hogy jövőnk tovább idegenedjen, akkor vissza kell helyezni a
jogaiba a jóságot és szeretetet

Büszke vagyok arra, hogy a munkatársa, segítője lehettem.

RÁSKY MIHÁLYNÉ


