
 
„Botrány” az 1908. évi császárjubileum körül a Győri Királyi Katolikus Tanítóképzőben  Donáth Péter  
Száztíz éve, 1908. december 4. és 12. között előbb városi, majd országos figyelem kísérte a Győri Királyi Katolikus Tanítóképzőben (és körülötte) történteket, melyek néhány napra megingatni látszottak Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter, Széchenyi Miklós gróf, győri püs-pök, és Haller József intézeti igazgató reputációját s talán pozícióját is. A magyarországi tanítóképzés történetében aligha esett meg többször, hogy valamely intézmény az országos lapok, a közvélemény és az országgyűlés figyelmének középpontjába kerüljön azzal, hogy diákjai közel háromne-gyedét azonnali hatállyal eltávolították az intézetből. Dolgozatunkban ezt a körülmények különös összjátékaként előállt, de a maga módján a korabe-li politikai helyzetre, oktatáspolitikai elvárásokra, mentalitásra, pedagó-giai elvekre, valamint a szimbolikus és „reálpolitikai” megközelítések közötti feszültségre1 sajátos fényt vető történetet ajánljuk – dokumentatív elbeszélő módszerrel, eddig publikálatlan levéltári és korabeli nyomtatott források ismertetésével/közlésével – olvasóink figyelmébe.  Az előzményekről s a korabeli hangulatról röviden. A császárjubileum a Képviselőházban és a sajtóban Az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttétől I. Ferenc József kettős minősé-gében uralkodott, így osztrák császárként december 2-án, magyar király-ként június 8-án ünnepelte/ünnepeltette ennek évfordulóját. 1907. június 8-án, mikor a koronázás, s ezzel a fennálló államalakulat létrejöttének 40. évfordulóját ünnepelték Budapesten és Zágrábban, az osztrák kormányzati körök erről nem nagyon vettek tudomást. Az udvartartáshoz tartozókat kivéve nem képviseltették magukat a dualista monarchia létrejöttére is utaló ünnepségeken. A Függetlenségi Párt részvételével kormányzó magyarországi koalíció kényes helyzetbe került az osztrák császárságban 1908. év folyamán zajló ünnepségsorozat, s annak fókuszpontja a december 2-i évforduló kapcsán. A kormány több minisztere (például Kossuth Ferenc, Apponyi Albert) 10 évvel korábban a parlamentben harcosan kiállt az ellen, hogy hazánkban is megünnepeljék az 1848. december 2-án történtek fél évszázados évforduló-ját.2 Érvelésük szerint azok ugyanis a hatályos magyar törvények félretéte-lével történtek, s a két ország közötti összecsapáshoz, az „olmützi alkot-mányhoz”, a szabadságharc leveréséhez, az azt követő megtorlásokhoz, majd a magyar jogállamiság hosszú időn keresztül való negligálásához vezettek, ezért tartózkodni kell a „szomszéd ország” ünnepségeihez kapcso-lódástól. 
                                                   
1  GERŐ ANDRÁS: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX–XX. 

századi történetéből. Bp., 2004. 7. p. 
2  Az 1906. évi május 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. Bp., 1908. 

(továbbiakban: KN. 1906.) XXI. köt. 326–327. p. 
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Egykori párttársaik egy része, 15 ellenzéki képviselő 1908. szeptember 23-án határozati javaslatot terjesztett a Képviselőház elé, melyben tiltako-zásukat fejezték ki az ellen, hogy „a császári jubileum emlékére alapított osztrák rendjel alapító levele és alapszabályai a magyar hivatalos lapban közzététettek”, s hogy azt magyar állami tisztviselők számára is adomá-nyozzák.3 A javaslat november 13-i vitájában Wekerle Sándor miniszterel-nök arra hivatkozott, hogy I. Ferenc József uralkodása de facto 1848. dec-ember 2-án kezdődött, s hogy az 1867. évi I. és III. törvények ezt a tényt „indemnizálták”, „megállapították az uralkodás kezdetének törvényessé-gét”. Visszautalt 1908. május 30-i nyilatkozatára, mely szerint: „Őfelsége megkoronáztatásának 40. évfordulója alkalmából a múlt esztendőben jubi-láltunk mi; a 60 éves uralkodói jubileum alkalmából mi külön jubileumi ünnepségeket nem rendezünk […] Hanem ez egyáltalán nem tarthat ben-nünket vissza attól, hogy mint minden egyes alkalommal, ezúttal is kifeje-zést adjunk azon mély tiszteletnek, amellyel Őfelsége iránt viseltetünk”.4 A Ház többsége elfogadta ezt az érvelést, s az ellenzéki indítványt elvetette.5 Két hét múltán, 1908. november 27-én Vaszary Kolos hercegprímás meghívóját mutatták be a Házban, mely szerint „december hó 2-án de. 9 órakor a budavári koronázó templomban Őfelsége testi és lelki üdvéért ünnepélyes isteni, tisztelet fog tartatni”. Ezt követően Wekerle miniszterel-nök kifejtette:  „A nemzet és királya közötti félreértés szomorú korszakára esik Őfelsége, trónöröklése és uralkodásának kezdete, de annak hosszú folyama alatt megerősödött alkotmányos érzületünk, parlamentáris életünk, s rakattak le újból nemzeti fejlődésünk alapjai. Méltó azért, hogy hálával emlékez-zünk meg a gondviselés ama ritka kegyelméről, hogy oly hosszú életet és uralkodást engedett felséges királyunknak, s hogy akkor, midőn azt me-rem mondani, az egész művelt világ tisztelete nyilvánul meg előtte, mély tiszteletünknek, s hódolatteljes ragaszkodásunknak jegyzőkönyvünkben mi is kifejezést adva, az a belső óhaj töltsön el bennünket, hogy nemze-tünknek örömére soká éltesse, s tartsa meg a trónon felséges Urunkat a Mindenható.”6  Ezt követően az ellenzéki „függetlenségi és 48-as balpárt nevében” Nagy György kifejtette:  „Történelmi tény az, hogy 1848. december 2-án, szentesitett magyar tör-vények nyílt parancsának megszegésével ültette az osztrák abszolutizmus államcsínye Ferenc Józsefet a császári trónra. [...] Ferenc József még azon a napon proklamációt adott ki, a melyben az egységes Magyarország tes-tét feldarabolta, a magyar nemzetet kitörölte élő nemzetek sorából, a 

                                                   
3  Az 1906. évi május 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. Bp., 1908. 

XXVII. köt. 924. sz. 292. p.; KN. 1906. XXI. köt. 16. p. 
4  KN. 1906. XXI. köt. 67–70. p. (A Képviselőházi Naplóból vett idézeteknél – 

terjedelemi okokból – a tetszésnyilvánításokra, közbeszólásokra vonatkozó utalásokat 
elhagytam, továbbá valamennyi idézetben szereplő, dőlt betűs kiemelés tőlem. – A 
Szerző.) 

5  KN. 1906. XXI. köt. 70. p. 
6  KN. 1906. XXI. köt. 325. p. 
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nemzetnek alkotmányához való ragaszkodását egy vétkes pártfelekezet fondorkodásának nevezte, a törvényhez való hűségét hazaárulói ellensze-gülésnek bélyegezte. A proklamációra a magyar országgyűlésnek rendjei — a főrendiház és a képviselőház — december 7-én egyhangú, egyértelmű megállapodással jelentették ki, hogy mindenki, aki engedelmeskedik a császári rendeletnek, hazája ellen árulást követ el. Én tisztelettel kérde-zem, hogy vajon kisebb bünös-e az, a ki a proklamáció kiadásának napját nemzeti ünneppé óhajtja nyilváníttatni? T. képviselőház! Ferenc József december 2-án kiadott proklamációjában az alkotmányának védelmére szervezkedő magyar nemzetet, mint pártütőket a fegyver erejével fenye-gette meg. És véres fenyegetését beváltotta. Vajon azért teremtett-e Kos-suth Lajos teremtő erejű szavával hősöket, félisteneket, azért villogott-e a magyar karok mennyköve véres harcok között, azért szállottak-e le egy szent harag öldöklő angyalaiként a tornyokból a harangok, azért szenve-dett-e vértanúhalált az első magyar miniszterelnök, azért vánszorgott-e mankóján a bitófa alá Damjanich, a csaták hőse és mások, azért sorvad-tak-e Kufstein börtöneiben a legjobbak [...] hogy 1848. december 2-át, a nemzeti kálváriának első stációját, a császári önkény vérrel keresztelt szü-letésnapját a magyar törvényhozás a nemzeti megemlékezés ünnepévé avassa?”  Majd hozzátette: „a függetlenségi és 48-as párt történelmi percek előtt áll, mert szavazatával vagy hű marad önmagához, hű marad a múltjához, hű hagyományaihoz, vagy pedig szavazatával magát ítéli a nemzet megvetésé-re”.7 A kormánypárt részéről Polónyi Géza azzal védekezett, hogy a minisz-terelnök javaslatában semmiféle utalás nincs 1848. december 2-ára.8 Mire Bozóky Árpád replikázott: „Hát nem a császárjubileum van most napiren-den? Nem azt ünneplik Ausztriában? Nem nevenapja van Őfelségének, hanem a trónfoglalás 60-ik évfordulóját ünneplik, és ezt már kimondta a t. miniszterelnök úr nem egyszer e házban […] Világos, hogy igenis a császár-jubileumban akarják a magyar nemzet részvételét, és miután ez ellenkezik a magyar nemzet érzelmeivel, ellenkezik a függetlenségi pártnak régi állás-foglalásával és ellenkezik a mi törvényeinkkel, azt én meg nem szavazha-tom”.9 Megszavazta ellenben a kormánypárti többség, s ezzel a parlamenti vita a győri fejlemények előtt néhány nappal átmenetileg lezárult, csak hullámai éltek tovább az országos és helyi lapokban. A Budapesti Hírlap például Hatvan év emléke c. vezércikkében hang-súlyozta:  „A trónfoglalás idejének és a rákövetkező két évtizednek gyászos esemé-nyeit kitörölheti emlékeiből az ősz jubiláns, de a népei nem. […] Mi nem számítjuk és nem is számíthatjuk örömmel ünneplendő évfordulóul 1848. december 2-át. Nem fordulópontja, de végzetteljes folytatása volt egy po-litikai korszaknak, amely néhány osztrák udvari embert hizlalt meg és tett hatalmassá, a népeket pedig rabbá tette, a dinasztiát a süllyedés lejtőjére sodorta. Csak később, majdnem két évtized után következett el az igazi 
                                                   
7  KN. 1906. XXI. köt. 325–327. p. 
8  KN. 1906. XXI. köt. 328–329. p. 
9  KN. 1906. XXI. köt. 328–329. p. 
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fordulópont. […] Most a nemzetközi helyzet éppen olyan szükségessé te-szi, mint negyven és hatvan év előtt szükséges lett volna, hogy a két ország népe egyetértő erővel álljon uralkodója körül […] Adjon az isten erőt, egészséget és okos hűséges szolgákat neki, hogy ezt a munkát befejezhes-se. Ez az ő magyar népének szívből fakadt óhajtása az osztrák császárság súlyos hivatalelviselésének hatvanadik évfordulóján.”10  A Képviselőház ellenzéki felszólalóival rokonszenvező – a későbbiek-ben a kizárt tanítóképzősökkel szolidáris – Győri Újság másnapi számában Politikai erkölcsök címmel első oldalas vezércikkben reagált a történtekre:  „Ferenc József az osztrák császár, december 2-án 60 éves uralkodói jubi-leumát ünnepli, a magyar képviselőház pedig, melynek többsége 48-as képviselőkből áll, az osztrák császárnak hódoló feliratot fog küldeni […] A 48-asok táborának vezére pedig akkor is [1898-ban – D. P.] ugyanazon Kossuth Ferenc volt, aki ma az udvari kurucok vezére. A hódoló felirat vi-tájában éppen ő volt a zászlóvivő […] »Nem járulhatok ahhoz, – mondta akkor a kuruc pártvezér – hogy túlhajtott hízelgéssel vagy bármily más módon becsempésztessék az országgyűlés ténykedésének ügykörébe an-nak elismerése, hogy az osztrák császár törvényesen uralkodott, mielőtt magyar királlyá koronáztatott volna. – Ezt nem tartom tapintatos dolog-nak.« Majd így folytatta: »Senki sem kételkedik abban, hogy minden ré-sze a nemzetnek a magyar koronás király iránt olyan lojális érzelmeket érez, amilyeneket kötelesség érezni egy alkotmányos országban minden alkotmányosan érző embernek és pártnak, de azt el nem ismerem, hogy bármi kötelessége legyen magyar embernek az osztrák császár iránti lelkesednie. A beterjesztett javaslat egy szóval sem említi meg azt a tényt, hogy az ország szerencsekívánatot akar küldeni egy idegen ország uralko-dójának ünneplése alkalmából, tehát olyan alkalomból, amely lehet ör-vendetes a császárra nézve, de amely a magyar királyt abszolút nem érde-kelheti. A magyar nemzetre pedig ez alkalom mindenesetre olyan, amelyet emlegetni nem hazafias cselekmény, mert lehetetlen, hogy meg ne emlékezzünk arról, hogy mi történt ötven év előtt, és lehetetlen hogy olyan érzelmek ne támadjanak lelkünkben, amelyeket sokkal jobb, ha nem idézünk fel. Nem fogadom el az elnök indítványát s kérem a Házat, hogy térjen fölötte napirendre«. Íme így beszélt és cselekedett tíz évvel ezelőtt az a pártvezér, aki ma az ország egyik miniszteri székében ül, de aki mindamellett megmaradt a 48-asok vezérének […] [A] mai hódoló fel-irat11 a politikai erkölcstelenséggel egyértelmű és Kossuth Ferenc, aki 1898-ban politikai ágyúkat sütött el az osztrák császár ellen, ma a császári lakájnál egyébnek nem tekinthető. A politikai erkölcstelenségnek is van határa!”12 

                                                   
10  Budapesti Hírlap, 1908. december 2. 1–2. p.; Ld. továbbá: Császárjubileum – 

statárium Prágában – a hóhér munkára kész. In: Népszava, 1908. december 3. 5. p. 
11  Valójában nem hódoló feliratról, hanem képviselőházi jegyzőkönyvben megörökített 

jókívánságról volt szó. 
12  Győri Újság, 1908. november 28. 1. p. Ld. ehhez: ADY ENDRE: A hazugok országa. In: 

Budapesti Napló, 1908. január 24. – Ady Endre publicisztikai írásai. 3. köt. 1908-
1918. Szerk.: Vezér Erzsébet. Bp., 1977. (Ady Endre művei) 17–19. p. (Valamennyi 
eredeti forrásban, sajtócikkben szereplő, dőlt betűs kiemelés itt és a továbbiakban 
tőlem. – A Szerző.) 
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1848/1849 emlékezete a győri tanítóképzőben Történetünk „hősei”, a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetének negyedéves (17–19 éves) diákjai vélhetően e helyi lapból (vagy egyes fővá-rosi orgánumokból) tájékozódtak a képviselőházban elhangzottakról, s ifjú lelkükben visszahangra találhatott e moralizáló megközelítés, már csak azért is, mert a Szent István Társulat által kiadott történelemkönyvükben ezt olvashatták:  „A kamarilla […] Magyarország alkotmányának eltörlésére és egy egysé-ges osztrák birodalom alapítására törekedett. Csakhogy ilyen merész lé-pést az ingatag királlyal megtétetni nem mert. V. Ferdinánd tehát megfo-gadta a dinasztia tagjainak tanácsát és fivérével Ferenc Károly királyi herceggel egyetemben lemondott unokaöccse I. Ferenc József javára. A magyar országgyűlés a tudomása és hozzájárulása nélkül történt lemon-datást és trónfoglalást törvényesnek el nem ismerte. Bitorlásnak nyilvání-totta azt az uralkodást, amelynek bevallott célja a »birodalom« összes népének egy államban való egyesítése volt. Hogy pedig szabadságharcát a külföld előtt igazolja, nyilatkozatot intézett Európa népeihez s a reakciót tette felelőssé a meginduló háborúért […] Az ifjú császár, hogy a trónfog-lalását jelző nyilatkozatának súlyt kölcsönözzön, Windisch-Grätz herceget december közepén Magyarországba küldötte »Kossuth lázadásának« el-nyomására […] Windisch-Grätz a kápolnai csata után jelentette a császár-nak: »A lázadó csordákat Kápolnánál megsemmisítettem és néhány nap múlva Debrecenben leszek.« A még mindig Olmützben székelő udvar erre […] elérkezettnek látta az időt, hogy a trónváltozáskor bejelentett politikát megvalósítsa. Az ifjú császár tehát 1849. március 4-én »Birodalmi alkot-mány az ausztriai császárság számára« címen új alkotmányt adott ki, amelynek értelmében Magyarország csak olyan koronatartománya lett volna az osztrák monarchiának, mint akár Bukovina vagy a hazánktól el-szakított Erdély, Horvát- és Tótország, a Szerb-Vajdaság és a határőrvi-dék. Az ország alkotmányának, szabadságának és önállóságának meg-semmisítése országszerte elkeseredést szült. Az udvar eljárása szinte kihívta a megtorlást s ez nem is késett sokáig. A debreceni országgyűlés Kossuth indítványára 1849. április 14-én a Habsburg-Lotharingiai házat egyhangúlag örökre trónvesztettnek és Magyarországot függetlennek nyilvánította. Addig pedig, míg a nemzet jövendő sorsáról dönt, Kossu-thot kormányzóvá választotta. Ez volt az országgyűlés felelete március 4-ére”  – tanulták a IV. éves tanítóképzősök, hozzátéve, hogy „Haynau rémuralma útját egyengette a Habsburgok hagyományos politikájának. »Egységes és abszolút Ausztria« lett a reakció jelszava. Az átalakítás nagy művére Bach Sándor osztrák belügyminiszter vállalkozott.”13 Korántsem csupán ebből, a Kossuth Lajos, Batthyány Lajos portréival, a szabadságharc érdemrendjeivel, a „független Magyarország” címerével, s az aradi vértanúk emlékművével illusztrált tankönyvből tájékozódhattak a diákok, hiszen a győri tanítóképző hazafias irányú Kisfaludy Önképzőkö-

                                                   
13  UJHÁZY LÁSZLÓ: A magyar nemzet történelme tanítóképzők részére. Bp., 1904. (2. jav. 

kiad.) 306–308., 313. p. 
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rének14 jegyzőkönyvei évente beszámoltak a március 15-i és október 6-i megemlékezésekről. Az általában igen szűkszavú beszámolók között akad egy-kettő, melyekből képet nyerhetünk azok hangulatáról:  „[1902. október 9-én] Elnök urunk megnyitó és az ünnepet (okt. 6-ot) méltató beszéde tárta szét a szentnek és hazafiúinak befogadására ifjúi kebleinket. Beecsetelé [Sic!] abba 1000 éves nagyszerű történetünk szín-játékát, melyet nemzetünk nagyjai produkáltak a dicsőség és ború, a sze-rencsétlenség, avagy a szerencse közepette. Különösen kiemelé e színjá-téknak ama fájdalmas pontját, a mohácsi nagy csapást, melytől kezdve elnyomatás korszaka és ezzel szemben a reactio, azaz dicsőséges szabad-ságharcunk is megkezdődött és folytatódott egész 1849-ig, mikor a színjá-téknak utolsó jelenete is lejátszódott általános és kegyetlen mészárlással. […] Maroknyi népünk a túlerő előtt kénytelen volt fejet hajtani. Nagyja-inkkal pedig a kegyetlen ellen kérlelhetetlenül bánt el, kit lőpor által, kit pedig a gyalázat fáján végeztetvén ki. Ily szomorú véget ért egyik a mo-hácsi vész napjához hasonlító borús és esős őszi nap reggelén nemzetünk 13 nagy vértanúja, Aradon, október 6-án. Dicsőséges felmagasztalású nap volt ez akkor, épp ezért sietett az utókor a kegyelet adóját méltóképpen le-róni irányukban, melyre vonatkozólag, mintegy buzdítólag iparkodott szeretett elnök urunk tevékeny munkásságot belénk önteni, hogy így maj-dani mindnyájunk egyetlen szózata lehessen: »Éljen a magyar haza«. Úgy látszódott a beszéd nyílt szívekre talált, amennyiben az ifjúság általános tetszése és éljenzése között fejeződött be.”15  „[1903. március 14-én a Himnusz] lelkes elzengése után […] Reimy Árpád III. éves növendék méltatta […] szónoki beszédében a nap jelentőségét. Fejtegette az okokat, melyeknek következménye lett a szabadságharc. Be-szédével és lelkesedésével hűen visszatükröztette a szabadsághősök jogos küzdelmét és érzéseit. Végül lelkesítvén társait, hogy a márc. 15-i ifjúság példáján buzdulva most a békében, de ha kell, a harcban is tegyen bizony-ságot hazaszeretetéről. Lelkes szavai az ifjúság szívében kedves fogadta-tásra találtak. […] Végül főtisztelendő Jakab Ferenc elnök úr […] buzdí-totta az ifjúságot, hogy hazaszeretetéről az életben is tegyen tanúbizonyságot, mert ez különösen a tanítónak áll módjában, ki a nem-zet reményét, az ifjúságot van hivatva nevelni.”16  „[1903. október 6-án Jakab Ferenc] megemlékezett azon dicső férfiakról, akiknek vérével le akarta mosni magáról Ausztria a veszített csaták gyalá-zatát. S habár örömnap volt Ausztriának e vérengzés napja, mégsem mos-ta le magáról a gyalázatot, sőt, újabbal tetézte azokat. És ennyi év után mindig megújul a szégyenpír az osztrákok arcán, ha eljön ez nap, amely a magyaroknak olyan gyászos, de mégis dicső, mert e napon ontatott ki azok vére, kiknek véréből a hazafiság megtermékenyült. Ne gyászoljunk tehát, hanem kövessük hazaszeretetben, az aradi vértanúk példáját, kik 
                                                   
14  Az 1904. november 4-i ülésen a főtisztelendő elnök, Jakab Ferenc tanár javasolta, 

hogy őrizzék meg az önképzőkör hazafias irányát, de gazdagítsák szociális 
ismeretekkel azt. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltára, 
Győri Levéltár. (továbbiakban: MNL GYMSM GYL) VIII. 55/b. 

15  MNL GYMSM GYL VIII. 55/b. 1902. október 9. 
16  MNL GYMSM GYL VIII. 55/b. 1903. március 14. 
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emlékezetünkben örökké élnek. A mély, szívekhez szóló beszéd az ifjúság-ra igen jó hatást gyakorolt és szinte a szemekből lehetett olvasni, hogy mindnyájan követni akarják a dicső férfiakat hazaszeretetben.”17  1907. október 17-én is megemlékeztek a „Magyar Golgotáról” Arad vá-rosában, majd 1908. március 15-én a témát új elemmel bővítve: „az igaz hazafiak és a rendet felforgató szocialisták” ünneplésének szembeállításá-val emlékeztek.18 Az 1906/1907-es tanév során gyűlések során taglalták ugyanis „a szociáldemokrácia vallási, hazafias és társadalmi szempontból veszélyes” elveit, „a nemzetközi szocializmus vallás és hazaellenes megnyi-latkozásait”, s azt, hogy „a tanító a keresztényszocializmusnak legyen apos-tola”, és hogy milyen legyen „szociális működése az iskolában”.19 1907. június 28-án egy több tárgyból bukott, istentiszteleteket, tanórákat mulasz-tó diákot azért sem fogadtak vissza az intézetbe, mert „véresszájú szocialis-tákkal pajtáskodott”.20 A tantestület – vélhetően az 1881-1883-ig a győri képzőben is tanító, a későbbiekben a káptalan tagjává, kanonokká lett Giesswein Sándor és Széchényi Miklós gróf, püspök hatására21 – ezzel is védeni próbálta a növendékeket az általa károsnak vélt hatásokkal szem-ben. Nem számíthattak arra, hogy éppen az internacionalizmus ellenszere-ként (is) alkalmazott intenzív hazafias nevelésük lehet komoly fegyelmi problémák forrásává az intézetben. Márpedig 1908. december 2-án éppen ez történt.  Egy szerencsétlenül megfogalmazott igazgatói hirdetmény  következményei 1908. november 28-án gróf Széchényi Miklós győri püspök22 leveleket írt egyházmegyéje papjaihoz, oktatási intézményeik vezetőihez, köztük nagy-tisztelendő Haller József (1856–1936) szentszéki ülnök, tanítóképző inté-zeti igazgatóhoz is: „Felséges Urunk jövő december hó 2-án ünnepli tény-leges uralkodásának 60 éves évfordulóját. E napra szünetet rendelek, és kívánom, hogy az ifjúság a székesegyházban tartandó hálaadó ünnepélyes 
                                                   
17  MNL GYMSM GYL VIII. 55/b. 1903. október 6. 
18  MNL GYMSM GYL VIII. 55/b. 1907. október 17. és 1908. március 15. 
19  Értesítő a Győri Kir. Kath. Tanítóképző Intézetről az 1906/1907. iskolaév végén. 

Szerk.: Haller József. Győrött, 1907. 39–40. p. 
20  MNL GYMSM GYL VIII. 55/a. 1907. június 28. 
21  HERMANN EGYED: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 

1973. (Auróra könyvek; 2. jav. kiad.) 474–475. p.; GERGELY JENŐ: A politikai 
katolicizmus Magyarországon, 1890–1950. Bp., 1977. 68–77. p. 

22  Gróf Széchényi Miklós (1868–1923) 1901–1911-ig állt a győri egyházmegye élén, majd 
nagyváradi püspökké nevezték ki. Tanulmányunkban kulturális, egyházi és szociális 
intézmények létrehozásában, a bécsi Pázmáneum, a jáki templom és a győri 
székesegyház rekonstrukciójában, a győri tanítóképző internátusának 
megteremtésében játszott kezdeményező szerepéről nem esik szó. A győri képzőben 
történetekkel kapcsolatos intézkedései, s annak korabeli visszhangja igen 
karakterisztikus, ám egyoldalú képét nyújtják tevékenységének, melyről ld.: BIHAR 
JENŐ: Dr. Széchényi Miklós Gróf, v.b.t.t. Győri Megyés Püspök 1901–1911. H.n., é.n.; 
BEKE MARGIT: Az Esztergomi (Esztergom–Budapesti) Főegyházmegye papsága, 
1892–2006. Bp., 2008. 710. p. 
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isteni tiszteleten részt vegyen tanárai vezetése alatt.”23 Az 1907. június 7–8-i, a magyar koronázás 40. évfordulójának megünnepléséhez képest24 visz-szafogott megemlékezésről szóló rendeletet Haller József december 1-én – a püspöki utasításra való utalás nélkül – a következőképpen hirdette ki az intézetben: „Holnap, december 2-án ünnepli Fölséges Urunk trónralépé-sének 60. évfordulóját. Az intézeti ifjúság ½ 9-re gyülekezik az intézetben és testületileg vonul a székesegyházba hálaadó istentiszteletre. Az előadá-sok és a zenegyakorló-órák szünetelnek.”25 Az ezt követően történtekkel kapcsolatos levéltári források igen hiá-nyosak. Nem kizárható, hogy utóbb szándékosan megsemmisítették az erre vonatkozó dokumentumokat, s csak azok maradtak fenn, amelyeket más irategyüttesekben (például: püspöki és igazgatói levelezés, tanári értekezle-ti jegyzőkönyvek) tároltak. Így a történtek rekonstruálásánál csak a fenn-maradt iratokra, s korabeli bőséges nyomtatott szekunder forrásokra tá-maszkodhatunk. Kétségtelen, hogy a tanítóképző IV. – tehát utolsó – éves növendékei az igazgató úrnak az 1848. december 2-i trónra lépésre utaló pontatlan megfogalmazásán felháborodva, nem jelentek meg a győri székesegyház-ban tartott hálaadó istentiszteleten, hanem helyette a karmeliták templo-mába mentek szertartásra.26 Erről Haller József igazgató jelentést tett a püspöknek, minek alapján a IV. évesek előadásait már december 3-án felfüggesztették,27 s még aznap délután 2 órakor tanári értekezleten tár-gyaltak „a fegyelmi vizsgálatról”, mert az osztály „december 2-án, a király Őfelségért mondott ünnepi szentmiséről tüntetésszerűen elmaradt”. Való-jában érdemi vizsgálatra nem került sor, ugyanis az igazgató pusztán  „közölte a tanári karral az intézet fenntartójának, Őméltóságának, a megyés püspök úrnak határozatát, amelynek értelmében az egész IV. osztályt az intézetből kizárta. Azután az igazgató felhívta a tanári kart, hogy vele együtt vonuljon át a IV. osztályba. Ott az osztály és a tanárok 
                                                   
23  Egyházmegyei Levéltár, Győr, Püspöki Levéltár (a továbbiakban: GYPL) 7052-

53/1908. 
24  „Isten végtelen irgalmából már 40 esztendeje annak, hogy magyar hazánk sorsát, 

boldogulását atyai szívén viselő legalkotmányosabb Uralkodónkat, Ő Felségét I. Fe-
rencz Józsefet magyar királlyá koronázták. Királyához hűséges magyar nemzetünk e 
fontos esemény évfordulóját hálás szívvel ünnepli. E 40 éves koronázási jubileumon 
egyházmegyénk is hálát kíván adni a Gondviselés áldást hozó intézkedéséért, és aláza-
tos könyörgéssel esd hosszú uralkodást apostoli királyunknak, felvirágzást édes ma-
gyar hazánknak” –írta Széchényi püspök, s előzetes kihirdetést, valamint 1907. június 
7-én estére az egyházmegye összes templomában félórás harangozást rendelt el. 
(1907. május 25. Nr 2313. Ő Felsége 40 éves koronázási jubileuma alkalmából temp-
lomi ünnep. – Litterae Circulares ad Venerabilem Clerum Almae Diocesis Jaurinensis 
dimissae anni Domini 1907. Jaurini, 1907.) 

25  MNL GYMSM GYL VIII. 55/a. 1186/1908. sz. 
26  A császárjubileum áldozatai. Inkvizíció a tanítóképzőben. In: Győri Újság, 1908. de-

cember 5. 1 p.; Császárjubileum és tanítóképző. A IV. éveseket kizárták. In: Győri 
Napló, 1908. december 5. 2–3. p. 

27  A győri statárium. Császárjubileum a katolikus tanítóképzőben. In: Győri Napló, 
1908. december 6. 3. p. 
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előtt megismételte Őméltóságának a határozatát. A tény világos, vizsgálat nem szükséges. Mindamellett megengedi, hogy ki-ki betűrendes egymás-utánban a tanári kar előtt előadja mentségét. A növendékek azt válaszol-ták, hogy időpazarlásnak tekintik a kihallgatást. Hazafiságból cselekedtek így, más mentségük nincs, tüntetni senki ellen nem akartak.”  Ezt követően „a tanári testület visszavonulva a tanári szobába fél óráig várt jelentkezésükre, de teljesen hiába, mert illedelmesen köszönve testületileg eltávoztak.”28 A történeteket a tanári kar több tagja is megdöbbenéssel fogadta, s azt tanácsolták a kizárt diákoknak, hogy forduljanak kérvénnyel a tanári testü-lethez, melyben feltárják indítékaikat, s kérjék a határozat megváltoztatá-sát. Másnap elkészült a tanulók beadványa, melyet a korabeli lapok, illetve a Képviselőházi Napló beszámolói alapján ismerhetünk:  „Mi, az intézet kizárt negyedéves növendékei, abból a célból járulunk a tanári kar elé, hogy az általa hibáztatott lépésünk valódi okát feltárjuk és az ezért reánk hozott Ítélet megváltoztatását kérjük. Az ifjúság e lépésével nem akarta sem a püspök úr rendeletét, sem a tanári kar határozatát áthágni, tisztán hazafiságból cselekedett. Ami pedig ezt az érzést felkel-tette és minket szilárd ellenállásra vezetett, az igazgató úrnak ez a rende-lete: »Fölséges urunk hatvanéves trónra lépése emlékére […] stb.« volt. Most az osztrák császárt ünnepelték osztrák alattvalói. Köztudomású, hogy 1848. december 2-a nem lehet a magyaroknak ünnepnapja. Nem is ünnepelt az ország ifjúsága, csak nekünk kellett volna megjelenni a Te Deumon. Nem akarunk pirulni azért, amit hazafias meggyőződésünk el-lenére követtünk volna el. Lelkiismeretünk ellen nem cselekedhettünk s ezért a szép erényért jutalmunk a kizárás. Bűnösök nem vagyunk. Föl-emelt fővel járulunk a mélyen t. tanári kar elé, hogy hozott ítéletét meg-változtatva, minket az intézet kötelékébe minden büntetés és zaklatás mellőzésével ismét visszavenni méltóztassék. Igazgató úrnak azt a kije-lentését pedig, mit az ítélet kihirdetésekor tett, hogy királysértést követ-tünk el a legmesszebbmenőleg visszautasítjuk. Hogy pedig jövőnkről mielőbb intézkedhessünk, kérjük a mélyen t. tanári kart, hogy szombat délelőtt kilenc óráig a választ megadni szíveskedjék. Tanítóknak készü-lünk, szeretett hazánk létérdeke kívánja, hogy a hazafiasságban minél erősebb és tántoríthatatlanabb nemzedéket neveljünk. De hogy csepeg-tethetünk a gyermekek lelkébe 1848. december 2-ával hazafias szelle-met? Győrött 1908. december 4. A kir. kath. intézet kizárt IV. éves növen-dékei.”29  Egy tanár a püspökhöz fordulást tanácsolta. Így az a kérvény is megszüle-tett:  „Méltóságos Püspök Úr! 1908. december 2-án tartotta Őfelsége, I. Ferenc József császárságának 60 éves jubileumát. E császárjubileum alkalmával mi, a kir. kat. tanítóképző intézet IV. éves növendékei a jubiláláson nem vettünk részt, jóllehet Főtisztelendő Igazgató urunk elrendelte. Beismer-
                                                   
28  GYPL 7176/1908. és MNL GYMSM GYL VIII. 55/a. 1908. december 3. 
29  Győri Napló, 1908. december 6. 3. p. Ld. továbbá: Budapesti Hírlap, 1908. december 

8. 9–10. p.; KN. 1906. XXII. köt. 296. p. 
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jük, hogy engedetlenséget követtünk el akkor, amidőn a fent említett ren-deletet áthágtuk; de mi nem gondoltunk semmi engedetlenségre, csupán a hazafiasság magasztos érzésétől áthatva cselekedtünk. A hazaszeretet szikráját e körülmény oly hatalmas lángra lobbantotta, hogy annak fényé-től mintegy elvakítva, előre nem láttuk a ránk már eddig háramlott bün-tetés súlyosságát és az abból folyó következményekkel nem számoltunk. Ezért mindnyájan bízva Őméltósága jószívűségében, kegyes elnézését kér-jük és az intézet kötelékébe ismét visszavenni méltóztassék. A IV. éves növendékek.”30  Ám e kérvény nem jutott el a címzetthez. Haller igazgató ugyanis azt nem vette át,31 közölve, hogy a püspök úr már határozott, ennek már sem-mi értelme. S valóban: Széchényi püspök december 4-én – fogalmazvány-ban ránk maradt – levélben közölte elhatározását Szelig Lajos püspöki helynökkel a tanulók kizárásáról, s a tanári kar „intéséről”, melyet decem-ber 5-én reggel tártak az érintettek elé:  „Megütközéssel értesültem Haller József igazgató jelentéséből, hogy a győri kir. katolikus tanítóképző intézet növendékei azon rendelkezésem-nek, hogy december hó 2-án Ő császári és apostoli királyi felsége 60 éves uralkodói jubileuma alkalmából a székesegyházban tartott ünnepélyes is-tentiszteleten részt vegyenek ellenszegültek és testületileg távolmaradtak. Eljárásuk Őfelsége koronás királyunk ellen való tüntetés és rendeletem-mel szemben az engedelmesség nyílt megtagadása, amelyet büntetlenül nem hagyhatok. Felkérem ezért Méltóságodat, hogy ezen levelemet a ta-nári kar és az összes növendékek jelenlétében felolvasni és kihirdetni szí-veskedjék, hogy mindazon növendékeket, akik parancsolatomnak ellen-szegülve december 2-án az isteni tiszteleten nem jelentek meg a győri kir. kat. tanítóképzőből kizárom úgy, hogy magánvizsgálatra sem adok nekik sem most, sem máskor engedélyt.32 Szolgáljon ez például az intézet többi növendékeinek és tanulják meg ebből, mit von maga után a koro-nás király iránti tisztelet és a felsőbbség iránti engedelmesség megtaga-dása. De ez alkalommal tiszteletteljes komolysággal fordulok a tanári karhoz is azzal az intő szóval, hogy ezen szomorú esetből vonja le annak tanulságát, minő szellemben kell vezetnie, minő befolyástól kell megóvnia a tanulóif-júságot. Jól tudom, hogy az ifjúság épp oly katolikus szellemű, mint haza-fias nevelése tekintetében a tanári kar eddig is híven teljesítette kötelessé-geit, de a tapasztalat mutatja, hogy az eddig tanúsított gondosság mégsem elég, hanem még ennél is többet kell tenni. Meg kell óvnunk az ifjúságot oly befolyástól, amelynek hatása alatt a hazafiságot nem a kötelességtelje-sítésben, a törvénytiszteletben a koronás király iránti hűségben keresi és találja, hanem oly oktalan túlkapásokban, mint intézetünknek sajnálatra méltó negyedéves növendékei. Ezért a szentírás szavaival kérem és intem 

                                                   
30  Győri Napló, 1908. december 8.3. p. 
31  Magyarország, 1908. december 9. 7. p. 
32  A kizárást a következő egyenlevélben hozták a szülők tudomására: „Sajnálattal értesí-

tem, hogy az intézeti főhatóság az ő rendelete iránt tanúsított súlyos engedetlenség és 
e rendelet ellen való összeesküvés miatt az Ön fiát […] kizárta a Győri Kir. Kat. Taní-
tóképző Intézetből.” MNL GYMSM GYL VIII. 55/a. 1204/1908. 
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a győri k. kat. tanítóképző tanári karát és növendékeit: »Engedelmesek legyetek az Istenért a királynak, mint legfőbbnek«. (Péter I. 2. 19.) A hazafiság és a király tisztelete nálunk elválaszthatatlan. Földi életünk-ben Isten után Krisztus Urunk helytartója mellett a legnagyobb tekintély a király. Mindnyájunkat egész múltunk, minden hagyományunk, szívünk örökös hálája a királyhoz kapcsol. Minden magyar ember, annál is inkább minden keresztény magyar ember kegyelettel említi e nevet; és kegyelete csak öregbedik és aziránt őszinte tisztelet tölti el, ha Szent István koroná-jának felkent hordozójára gondol. A mi jóságos, alkotmányos és vallásos uralkodónk nemcsak első a méltóságban, hanem valóban első hűségben, törvénytiszteletben33 és kötelességtudásban. Fennkölt lelke egész odaadá-sával szolgálja a közjót, a hazát és lankadást nem ismerő buzgalommal munkálkodik népei jólétén még akkor is, amikor a legsúlyosabb csapások nehezednek rá. Ezt tartsák az ifjúság szeme elé, hogy ezen fennkölt példát kövessék, hogy koronás királyunktól tanuljanak kötelességtudást, kitartó munkát, önmegtagadást és vasjellemet, épp azokat az erényeket amelyek a mai fiatalokból oly gyakran hiányoznak, és amelyeknek hiányában és nélkülözve az élet tapasztalatait mernek bírálatot mondani minden fel-sőbbség eljárásáról és oly dolgokról, melyek ítélőképességüket és tudásu-kat messze meghaladják. Ezen példa nyomán tanítsák meg a vezetésükre bízott ifjúságot arra, hogy fel-fellobbanó érzelmek még nem tölthetik ki a hazafiság magasztos fogalmát, hanem hogy ennek a hazafiságnak éssze-rűnek is kell lennie. Olyannak, amely minden embert arra indít, hogy a maga hatáskörében és erejéhez képest megtegye – ne azt amiben őneki te-lik kedve, vagy ami saját becsvágyának kedves, hanem – azt, ami hazájá-nak javára válik, még akkor is, ha ez áldozatba kerül. De éppen abban rejlik sokaknál, de különösen a tanulóifjúságnál a baj, hogy a hazafias kötelességek teljesítését saját hatáskörükön kívül, máso-kéban keresik, a magukéról pedig megfeledkeznek. Pedig a tanulóifjúság elsősorban azzal teljesíti a haza iránti kötelességét, ha lelkiismeretesen előkészül pályájára, hogy egykor hasznos munkára képes, használható és értelmes fia legyen hazájának. Más szóval: ha tanul és engedelmeskedik és hozzá nem tartozó dolgok elbírálását azokra bízza, akiket megillet. In-tézetünk növendékei katolikus tanítókká akarnak lenni. Mint ilyeneknek hivatásuk lesz, hogy a gyermekek, a magyar nép gyermekei szívébe fenn-költ, nemes, vallásos és hazafias érzelmeket öntsenek. Azért kell, hogy a hazaszeretetnek és az Isten által is megparancsolt királytiszteletnek való-ságos apostolai legyenek. Kell – főleg napjainkban –, hogy koronás kirá-lyunkhoz való törhetetlen hűség, ragaszkodás és hódolat egyik kimagas-ló erényük legyen. Aki ezen erényt nélkülözi nem való tanítói pályájára és nem foglalhat helyet ezen intézet növendékei között. Azon reményben, hogy oly elszomorító eset, mint a mostani nem fog többé előfordulni, Is-ten áldását kérem a tanári karra és az intézet növendékeire. Isten velünk Győr, 1908. december 4. győri püspök”34  Egy ugyancsak fogalmazványban a püspöki levéltárban őrzött doku-mentum szerint e döntéséről még aznap tájékoztatni kívánta gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert is. A sajtóhírek szerint hosszas 
                                                   
33  Éppen 1848. december 2-a kapcsán ez igencsak vitatható megállapítás. 
34  GYPL 7176/1908. 
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tanácskozás után akkor mégsem elküldött levélben Széchényi püspök dön-tését azzal magyarázta, hogy „miután sem az Őfelsége személye ellen irá-nyuló ezen tüntető viselkedést, sem pedig az engedelmesség nyílt megtaga-dását nem tűrhetem, a képezde IV. osztályának mindazon növendékeit, akik rendelkezésemnek ellenszegültek, összesen 31-et35 az intézetből eltá-volítottam. Tekintettel az ügynek fontosságára és esetleg feltűnést keltő voltára szükségesnek tartottam úgy a tényállást, mint eljárásomat nagy-méltóságodnak tudomására hozni.”36 A győri újságírók tudni vélték, hogy a püspök levelével azt kívánta elérni, hogy a „főbűnösöket” a miniszter az ország összes tanítóképzőjéből kizárja.37 Hivatalosan a döntést Schlegel Péter és Szelig Lajos kanonokok de-cember 5-én hozták a tanulók és a tanári kar tudomására. Mire a növendé-kek képviseletében Perczel István negyedéves a következőket mondta:  „Mi, a kicsapott diákok tudomásul vesszük Őeminenciájának, Széchényi Miklós gróf megyéspüspök úrnak azt az ítéletét, hogy bennünket a fenn-hatósága alá tartozó kat. tanítóképezdéből kizár. A felségsértés vádja el-len azonban ez alkalommal is tiltakozni akarunk. Mi királyunkat, aki iránt szeretetteljes alattvalói hűséggel viseltetünk, meg nem sértettük, iránta hódolatteljes ragaszkodást táplálunk szíveinkben. Az a körülmény, hogy Őfelségének 60 éves császári jubileuma alkalmából adott püspöki misén meg nem jelentünk, felségsértést annyival is inkább nem képez, mert nekünk nem császárunk, hanem királyunk van. Csak ennyit akar-tunk kijelenteni, mielőtt az ítélet következtében intézetünket elhagyni kényszerülünk.”38  Ezt követően elénekelték a Szózatot. A demonstratív ítélethirdetés kont-raproduktívnak bizonyult. Az alsóbb évesek többsége, ahelyett, hogy meg-szeppent volna a súlyos büntetéstől, szolidaritást vállalt a IV. évesekkel, s szintén elhagyta az intézetet, azzal, hogy csak akkor térnek vissza, ha a negyedéveseket is visszaveszik. A városi réten folytatták tanácskozásukat, s abban maradtak, hogy amennyiben a tanári karhoz benyújtott kérvényük-nek nem lesz foganatja küldöttséget menesztenek a Képviselőházba, s ügyükről tájékoztatják az egyetemi, főiskolai hallgatókat is.39 Másnap, 1908. december 6-án már a szolidaritást vállalt alsóbb éve-sek ügyét tárgyalta a tanári kar. Haller József közölte, hogy a püspök 
                                                   
35  Más forrásokban 35 negyedikes tanuló kizárásáról szóltak, neveiket is felsorolva. 

Győri Napló, 1908. december 6. 3.; Győri Újság, 1908. december 6. 1–2. p.; Az Újság, 
1908. december 12. 10. p. 

36  GYPL 7195/1908. 
37  Erre s némi, az eljárás miatti magyarázkodásra utal a VKM-hez írt levéltervezet két 

megfogalmazásban is kihúzott része. Az egyik így szól: „Az engedelmesség nyílt 
megtagadása dacára is, alkalmat akartam nyújtani az ifjaknak, hogy magukat 
megvédelmezhessék, esetleg némelyek magukat igazolhassák. De ők minden 
felvilágosítást megtagadtak. Így nem tehettem mást, mint hogy az egész osztályt 
kizárjam. Mellékelni bátorkodom az elbocsátottak névsorát Nagyméltóságodnak 
bemutatni, Excellenciád bölcs belátására bízva, azoknak a többi képezdéből való 
kizárását méltóztatik-e elrendelni.” GYPL 7195/1908. 

38  Győri Újság, 1908. december 6. 2. p. 
39  Uo. 
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 „szívesen fogadta a tanári testület azon kérelmét, hogy az intézetben meg-jelent csekély számú növendéknek engedélyezzen szünetet, mert nagyon félnek a többiek terrorizmusától. A püspök úr e tanulóknak már ma meg-engedi a karácsonyi szünidő megkezdését január 2-ig bezárólag. Azon if-jak, akik a mai napon megjelentek az intézetben, avagy engedéllyel voltak távol, tovább is az intézet növendékei maradhatnak; a többi e naptól fogva kizártnak tekinthető […] Így tehát I. osztályból kizáratott 19, II. osztályból 21, III. osztályból 27. Összesen: 67 fő.”40  Ha ehhez hozzáadjuk a kizárt IV. évesek létszámát (31/35 fő?) 98 vagy 101 kizárt tanulóhoz jutunk,41 szemben az intézetben megmaradt 35 tanuló-val, azzal a tehertétellel, hogy míg a negyedéveseknek megjegyzés nélkül adták ki bizonyítványaikat, addig az alsóbb évesek előző évi bizonyítványá-ra az igazgató ráírta: „Engedetlenség és összeesküvés miatt az intézetből kizáratott”.42 Az ezt követően december 12-ig Győrben történtekről levéltári forrás nem áll rendelkezésünkre. Így a korabeli sajtó igencsak bőséges, ám el-lentmondásos tudósításaiból próbáljuk rekonstruálni a helyzet megoldásá-ra tett – sikertelen – kísérletek történetét. Az ifjak 10 tagú küldöttségének december 7-i budapesti útja nyomán az országos lapok és a Képviselőház figyelmének központjába került ügy, s a Széchényi Miklós püspök döntését, személyét ért éles támadások nyomán a sajtóiroda előbb a felelősség megosztására, s a következmények kisebbí-tésére tett kísérletet. Arra hivatkozott ugyanis, hogy döntése előtt a püspök Ember János tanfelügyelővel tárgyalt, „aki maga is azon a véleményen volt, hogy a császárjubileum napján tüntető tanulókkal szemben a legszigorúb-ban kell fellépni”. Továbbá azt állították, hogy „a kicsapottakkal csak né-hány növendék vállalt szolidaritást”. Egyben leszögezték: „A renitenseket semmi esetre sem tűrjük az intézetben”.43 Majd egy nappal később – hallgatólagosan – elismerték ugyan, hogy az alsóbb osztályosok többsége csatlakozott a negyedikesekhez, de a velük kapcsolatos kizárási döntést próbálták feltételesnek minősíteni azzal, hogy a szülőket értesítették, s január 3-ig „a három osztály tanulói viselkedésü-ket igazolni tartoznak, különben az előadásokról való elmaradásuk és ezzel kapcsolatos több fegyelmi kihágás miatt az intézetből kilépett tanulóknak fognak minősíttetni”.44 A drasztikus fegyelmi döntés felelősségét – a való-jában történtek sorrendjének megváltoztatásával – a kizárt negyedévesekre hárították: az osztály „titkos összebeszélésre megtagadta az engedelmessé-get és az istentiszteleten nem vett részt. Ezen fegyelmi kihágás miatt meg-indított vizsgálatnak útját vágták a negyedik osztály növendékei, mert minden fölvilágosítást megtagadtak, sőt a tanári karral szemben oly kihívó módon léptek föl, hogy a főhatóság rendelete ellen tanúsított engedetlen-
                                                   
40  MNL GYMSM GYL VIII. 55/a. 1908. december 6. 
41  Az Újság, 1908. december 12. 10. p.; Budapesti Hírlap, 1908. december 12. 10. p. 
42  A győri eset. In: Magyarország, 1908. december 10. 7. p.; Népszava, 1908. december 

12. 3. p. 
43  Az Újság, 1908. december 9. 7. p. 
44  Ld. ehhez: Győri Napló, december 10. 2. p. 
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ség és utóbbi viselkedésük miatt a negyedik osztály növendékei az intézet-ből eltávolíttattak. Az intézetből kizárt növendékek erre a többi három osztály növendékeit föllázították és megfogadtatták, hogy az előadásra nem fognak elmenni.”45 Mindez arra utal, hogy csak az alsóbb osztályokkal kap-csolatban hajlottak némi kompromisszumra, ám negyedéveseket illetően ragaszkodtak a „főkolomposok” kizárásához. Utóbbiak 1908. december 10-én Holló Lajos kormánypárti képviselő-höz, a Magyarország c. lap főszerkesztőjéhez intézett levélben vázolták ál-láspontjukat:  „Nagyságos urunk! Mi, a kizárt tanítónövendékek, békésen óhajtottuk el-intézni a kínos ügyet, ezért a Néppárt egyik képviselőjével46 értekeztünk. Budapestről teljesen megnyugtatva jöttünk haza, de itthon a békés ki-egyenlítésnek ismét útját szegték. Budapesti utazásunk előtt a tanári test-ület útján folyamodtunk Méltóságos Püspök Úr elé, hogy tekintettel haza-fias felbuzdulásunkra, vegyen vissza bennünket az intézet kötelékébe. Mivel pedig egyöntetűen cselekedtünk, a büntetést is egyformán kegyes-kedjék kiszabni. Igazgató urunk a püspök utasítása szerint ridegen visz-szavetette kérvényünket, hozzátéve, hogy csakis a következő feltételek mellett hajlandó visszavenni bennünket: I. A bűnösség elismerése. II. Megbánás. III. Bocsánatkérés. IV. A szigorú fegyelmi vizsgálat alá vetés. V. Különböző fokú büntetések. Ilyen feltételekkel pedig nyilvánvaló, hogy bűnbakokat keresnek, és hogy inkvizíciót rendeznének. A fegyelmi vizs-gálatnak összes ügyeit maga a püspök akarja vezetni, szóval nyakunkat szegni hazafiságunkért. A többi osztályokat is kizárták, előző évi bizonyítványukra pedig ráírták: »Engedetlenség és összeesküvés miatt az intézetből kizáratott.« Kérdjük, jogos ez? Ők [vádlóik – D. P.] azt állítják, hogy a negyedévesek bujtogat-ták és megeskették az alsóbb éveseket, ami pedig a leghatározottabb ko-holmány, mert a negyedévesek mindig figyelmeztették őket az esetleges bajokra, sőt felszólították őket, hogy térjenek vissza osztályukba. A három alsó osztály látva a negyedévesek hazafias tettét, szolidaritást vállalt ve-lünk. Tehát összeesküvésről szó sem lehet. Tudjuk, hogy Nagyságodban igaz szószólónkat nyerjük, azért kérjük, hogy ügyünket vigye előbbre, a tényállást pedig becses lapjában közölni szíves-kedjék. Hazafiúi szeretettel: A kizárt tanítónövendékek.”47  A levélben foglaltak hátteréről a Győri Újság számolt be:  „A tanítójelöltek mindezidáig hűek maradtak azon álláspontjukhoz, hogy a hazafias érzés nem képezhet olyan súlyos bűncselekményt, hogy az en-nek révén elkövetett fegyelemsértésért egy egész osztályt kizárni lehessen. Gróf Széchenyi Miklós az aulikus püspök viszont az ifjak részéről teljes behódolást követel és Haller igazgató által tegnap arra szólíttatta fel a ha-zafias képezdészeket, hogy teljes alázattal és beismeréssel bocsánatot kér-jenek és vessék alá magukat a fegyelmi vizsgálatnak, amelynek eredménye szerint az úgynevezett »főcinkosok« a többinél súlyosabb (jelesül: kicsa-
                                                   
45  Népszava, 1908. december 10. 4. p. 
46  A Katolikus Néppártot Zichy Aladár gróf, a király személye körüli miniszter képviselte 

az akkori koalícióban. 
47  Magyarország, 1908. december 10. 7. p. 
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pás) részesülnének. Az ifjak azt tartják, hogy a bocsánatkérés végered-ményben a császár-kultusz jogosságának elismerését jelentené, s ezt haza-fiságukkal most sem tartják megegyeztethetőnek, a püspök kívánságát nem is teljesíthetik […] Jellemző, hogy a »behódolás« kierőszakolás vé-gett a képezdészek szüleit Haller igazgató a vidékről egymásután citálja fel Győrbe.”48  A Győri Napló azt állította, hogy  „Haller József […] mindenáron a béke ellen van. […] [A] püspöki hivatal amaz intézkedésével szemben, hogy az alsóbb osztályok növendékeinek szabadságot adtak, az alsó osztályú növendékek előző évi, tehát polgári, reáliskolai, vagy gimnáziumi bizonyítványára ráírja: »Engedetlenség és összeesküvés miatt kizáratott«, s így olyan színben tünteti fel a dolgot, mintha az illetőt más iskolából zárták volna ki. Gróf Széchenyi Miklóst az illetékesek tájékoztassák a dolog tényleges állásáról, s meg vagyunk győ-ződve arról, hogy a tanítóképző növendékei nem lesznek mártírjaivá haza-fiságuknak.”49  Elsődleges források híján nem tudhatjuk, hogy valóban az igazgató úr ragaszkodott-e legalább a kizárások egy részének fenntartásához, s hogy Ő volt-e „a püspököt félretájékoztató” személy, vagy az országos lapokban és a Képviselőházban össztűz alá került, s így várhatóan valamelyes enged-ményekre kényszerülő Széchényi Miklós számára készítették elő e lapban az arcvesztés nélküli kiutat, Haller József bűnbakká nyilvánításával. A kizárt negyedévesek mindenesetre előbb hajlani látszottak a közve-títéssel próbálkozó Ember János tanfelügyelő tanácsára (aki egyébként cáfolta a püspöki hivatal állítását arról, hogy ő a legszigorúbb büntetést a püspökkel való tanácskozás során alkalmazhatónak tartotta volna). Szabó István országgyűlési képviselővel kidolgozták ugyanis miként lehetne a felek arcvesztése nélkül reparálni a történteket: „A diákok beismerik az engedetlenség tényét; amennyiben az intézetet fenntartó hatóság sértve érzi magát, bocsánatot kérnek; megígérik, hogy az intézet hű növendékei lesznek.”50 Ennek jegyében készült a még Győrben tartózkodó negyedéve-sek által a püspökhöz címzett újabb kérelem:  „Mi alulírottak, a győri kir. kat. tanítóképző intézetnek IV. éves növendé-kei midőn a folyó hó 2-án »Fölséges Urunk trónra lépésének 60. évfordu-lója« alkalmából tartott szentmisén meg nem jelentünk, azt nem Őfelsége iránt való tiszteletlenségből, hanem hazafias felbuzdulásból tettük. Mert ez a dátum kiindulópontja a politikai cselekedetek egész sorozatának, me-lyek egy nagy nemzeti szerencsétlenséghez vezettek. A kifüggesztett igaz-gató hirdetményből, melyben nem említtetik az, hogy a szentmisén való megjelenésre felhívás Méltóságod rendeletére történik, amely körülmény velünk élőszóval sem közöltetett. Minekünk nem volt tudomásunk arról, hogy illetékes főhatósági rendelkezésnek nem teszünk eleget. Mindazon-
                                                   
48  Győri Újság, 1908. december 10. 2. p. 
49  Győri Napló, 1908. december 11. 2. p.; ld. továbbá: Győri Napló, 1908. december 12. 

1–2. p., december 13. 1–2. p. 
50  Az Újság, 1908. december 10. 5. p. Ld. továbbá: Győri Napló, 1908. december 12. 1–2. p. 
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által beismerjük a függelemsértés tényét s amennyiben Méltóságod ezen ténykörülmény kinyilvánítása után is a függelemsértés által megbántott-nak érzi magát, mi ker. kat. és férfias jellemű ifjakhoz méltóan és illendő-en bocsánatot kérünk. Ezek alapján mély tisztelettel kérjük Méltóságodat, hogy minket az intézet kebelébe visszafogadni és amennyiben ebből az esetből további eljárás vá-lik szükségessé, minket teljesen egyenlő elbánásban részesíteni méltóz-tassék. Midőn mély tisztelettel kifejezett kérelmünket megismételjük, ígé-retet teszünk arra, hogy az intézet nevelési rendjét kifejező szabályokat föltétlen tiszteletben fogjuk tartani. Maradunk mély tisztelettel. Győr, 1908. december 10. Méltóságodnak alázatos szolgái: Aláírva az itt tartóz-kodó mind a 22 IV. éves növendék által.”51  E levéllel Ember János tanfelügyelő Szanyba utazott, ahol Széchényi Miklósnak bemutatta, aki azt akkor elfogadhatónak találta. Már-már meg-született a megegyezés, de „idegen befolyások érvényesültek, a növendékek pedig a renitencia [ellenszegülés, makacskodás] álláspontjára helyezked-tek” – nyilatkozta utóbb a tanfelügyelő.52 Csak feltételezésekbe bocsátkoz-hatunk azzal kapcsolatban, hogy vajon mi okozhatta a negyedévesek visz-szalépését. Lehetséges, hogy Ember János Szanyba utazása után tárta feltételeit Haller igazgató a növendékek elé.53 Ez esetben a két de-cember 10-i levél közül a Holló Lajos képviselőhöz intézett, fentiekben bemutatott levél születhetett később. Akkor is így lehetett, ha éppen a címzett kor-mánypárti képviselő, vagy mások sugallatára léptek volna vissza, annak sejtetése nyomán, hogy kitartásuk esetén visszafogadásuk az intézetbe minden büntetés nélkül is lehetségessé válhat. Bármiképp is történt: a tanfelügyelő kísérletének kudarcba fulladásával nyilvánvalóvá vált: a meg-oldás útja Győr városán54 kívül, a főváros(ok)ban keresendő.  A győri „botrány” a Képviselőházban és a fővárosi lapokban A kizárt diákok budapesti képviselőházi útja, és az egyetemi-főiskolai hall-gatói szervezetekhez fordulása egyaránt hatékonynak bizonyult. Megkeresésükre elsőként a pozsonyi királyi jogakadémia diáksága, december 10-én Széchényi püspökhöz címzett nyilvános felszólító levéllel reagált: 

                                                   
51  Győri Újság, 1908. december 13. 2. p. 
52  Az Újság, 1908. december 10. 5. p. Utólag mégsem bizonyult értelmetlennek a 

tanfelügyelő igyekezete, hiszen e levél, vagy esetleg ennek egy új, december 12-i 
változata („tegnap” bocsánatkérő aláírásgyűjtésre került sor, ld.: Az Újság, 1908. 
december 13. 5. p.) hivatkozási alapul szolgált a püspök december 16-i leveléhez. 

53  Ezt valószínűsíti: „A békés elintézés megtört Haller József igazgatón, aki mint valami 
második Windischgrätz követelte a növedékektől: »Unbedingte Unterwärfung«. Pon-
tokat diktál az ifjúságnak, melyeket azoknak hétrét görbülve kellene elfogadniuk, 
mely módot nyújtana, hogy az eddig hazafiasan és férfiasan viselkedő ifjúság megta-
nuljon hazudni.” Győri Napló, 1908. december 11. 2. p. Másnap viszont már „a békés 
megoldás a tapasztalt ellentétek miatti hajótöréséről” értekeztek. Uo., 1908. december 
12. 1. p. 

54  A győri polgárság egy része látványos szolidaritást mutatott a kizárt növendékekkel. 
Dreiszler József vasúti vendéglős például ingyen kosztot ajánlott a szükséget szenvedő 
diákoknak. Győri Újság, 1908. december 8. 2. p. 
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 „Méltóságod intézkedése ellen tiltakozunk és kijelentjük, hogy Magyaror-szágon nem lehet fegyelemsértés a hazafias érzület megnyilatkozása. Erős meggyőződésünk, hogy Méltóságod e sérelmes rendeletét vissza fogja vonni, annál is inkább, mert Méltóságod sem vonhatja ki magát azon er-kölcsi kényszer hatása alól, melyet az egész országnak – a győri ifjak eljá-rását helyeslő – közvéleménye és hazánk főiskolai hallgatóinak a kizárt ifjakhoz testületileg való csatlakozása Méltóságodra is szükségképpen gyakorol!”55  Álláspontjuk, ügyük támogatását ígérték fővárosi diákszervezetek is.56 December 10-én „az egyetemi tanulók Kossuth-szövetsége” foglalkozott a győri tanítójelöltek ügyével. Kilátásba helyezték, hogy december 12-ére, „szombatra egyetemi nagygyűlést hívnak össze, amely tiltakozni fog Széchenyi püspök eljárása ellen és küldöttséget meneszt Apponyi minisz-terhez azzal a kéréssel, tegye lehetővé a derék ifjaknak, hogy tanulmányai-kat befejezhessék.”57 A „Kuruc Ifjak Társasága” nevében Nagy György kép-viselő vezetésével december 12-én küldöttség kereste fel Justh Gyula képviselőházi elnököt, memorandumban közbenjárását kérve az ügyben.58 A hallgatói szervezeteken kívül Némethy Kálmán javaslatára, decem-ber 12-én budapesti tanítók is állást foglaltak az ügyben: „mi, a budapesti tanítóegyesület X. kerületi köre, a győri IV. éves tanítójelöltek hazafias cselekedetét helyeseljük; a győri püspök és az intézet vezetősége hazafiat-lan eljárását elítéljük és ezen nyilatkozatunkat a sajtó útján az illetőknek tudomására hozzuk.”59 A fővárosi lapok először december 8-án, akkor még a 7-10. oldalakon az egyéb hírek között adtak hírt a győri képzőben történtekről. A Budapesti Hírlap közölte a kizárt fiatalok december 4-i kérvényét, azzal a kommen-tárral, hogy  „ezt az írást komolyság és emelkedettség szelleme lengi át. […] Ebben […] több az érett gondolkodás, mint az ítéletben, amelyet az ifjak ellen hoztak. Mert ezt másnak, mint hebehurgyának nevezni nem lehet. Az intézet igazgatója azonban a kérvényt rövid úton, mint meg nem felelőt, vissza-utasította. Pedig nagyon kívánatos volna, elsősorban a császárkodó győri urak érdekében, hogy addig is, míg nem késő, s míg az ügyből országos vihar nem kerekedik, találják meg ennek az összeütközésnek okos, méltá-nyos és közérzéssel megegyező elsimítását.”60  Másnap, december 9-én a Magyarország már azt konstatálta, hogy „az egész közvélemény hangosan követeli a sérelemnek orvoslását. Az lehe-tetlen, hogy az osztrák császári jubileumon való részvétel megtagadása miatt magyar ifjak pályája tönkretétessék. Sem a győri püspöknek, sem a 
                                                   
55  Magyarország, 1908. december 10. 7. p. 
56  Győri Újság, 1908. december 8. 2. p.; Az Újság, 1908. december 13. 5. p. 
57  Az Újság, 1908. december 9. 7. p.; Pesti Napló, 1908. december 9. 7. p. 
58  Magyarország, 1908. december 9. 7. p. 
59  Pesti Hírlap, 1908. december 13. 11. p. 
60  A császárjubileum Győrött. In: Budapesti Hírlap, 1908. december 8. 9–10. p.; A győri 

hóhérkodás. In: Népszava, 1908. december 10. 7. p. 
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tanári karnak tekintélyén nem esik csorba, ha a kizárt ifjakat visszafogad-ják, sőt – higgyék el nekünk – így sokkal nagyobb az a csorba, mely a haza-fiságukon esik. Ezt kell megreparálni és erre csak egy mód van: a kegye-lem, a visszafogadás.”61 Az Újság pedig már első oldalán hirdette: „Hogy Magyarországon diákokat kicsapjanak azért, mert nem tisztelik eléggé az osztrák császárt, talán mégsem iskolai belügy.” Majd hozzátette: értesülé-sei szerint a balpárt képviselői szóvá teszik az ügyet a képviselőházban.62 Az egyetemisták szervezkedésének fékezése, s az esetleges ellenzéki fellépés megelőzése céljából 1908. december 9-én Eitner Zsigmond kor-mánypárti képviselő interpellált a Képviselőházban. Azzal kezdte, hogy „az egész országnak kínos és nagy szenzációja van, a mely a nemzet közvéle-ményét egészen felháborítja”. Ezt követően ismertette a győri képzőben történteket, s a Ház hangos tetszésnyilvánításai közepette felolvasta a ki-zárt ifjak beadványát. Majd hozzátette:  „Akik ezt a nyilatkozatot aláírtak, azoknak kezében jó helyen van letéve a jövő nemzedék, a hazafias ifjúság nevelése. Az ilyen emberekre nyu-godtan rá lehet bízni az ifjúság nevelését. De azért, mert a trónra lépésnek ezt a Magyarország történetébe tényleg becsempészett 60 éves jubileumát nem ünnepelték meg, a győri püspök úr túllojalitásból oly rendeletet adott ki, hogy megfosztotta a negyedéves tanintézeti tanulókat, olyan egyéne-ket, a kik kenyérkereseti pálya gyanánt a nemzet ifjúságának hazafias ne-velését választották, ettől a kenyérkeresettől. Márpedig ezért büntetni őket legalább is hazafiatlan és megbélyegző. Meg vagyok győződve, hogy a magyar kormány az ő körültekintésével és hazafiasságával meg fogja találni a módját annak, hogy ezen igaz hazafias érzéstől áthatott ifjak ezen cselekményért nemhogy büntetésben ne részesüljenek, hanem elégtételt kapjanak. A legújabb értesítések szerint a tanítóképzőnek mind a négy osztálya, látva ezt az igazságtalan ítéletet, szolidaritást vállalt és mindaddig, a mig a negyedévesek elégtételt nem kapnak, az előadásokat nem látogatja. És mi történt? A túllojalitásban görnyedő püspök úrnak azon határozata, hogy felfüggesztette az előadásokat január 2-ig, azzal a kijelentéssel, hogyha addig a hallgatók magukat nem igazolják és bocsá-natot nem kérnek, ő mind a négy osztályt kizárja. Nagyon hiszem, hogy a püspök úrnak ilyen jogsértő, erőszakos és hazafiatlan lépésébe a magyar nemzet nem fog belenyugodni és a kormány is megtalálja a módot ennek a szanálására. Ezért a következő interpellációt terjesztem elő a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz: »Van-e tudomása a miniszter úrnak arról, hogy a győri felekezeti tanítóképző intézet IV. éves növendékeit az intézetből eltávolí-tották, illetve kicsapták, mivel az osztrák császár trónra lépésének decem-ber 2-án tartott 60 éves jubileumát nem ünnepelték? És ha igen […] mit szándékozik tenni, hogy a felháborodott nemzeti közvéleményt megnyug-tassa ?«”63  Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter erre a következő-képp reagált: 
                                                   
61  Magyarország, 1908. december 9. 5. p. 
62  Az Újság, 1908. december 9. 1. p. 
63  KN. 1906. XXII. köt. 296–297. p. 
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 „Én az ügy egész érdemét felölelő választ még nem adhatok a t. képviselő úr interpellációjára, mert én az ügyet eddig csak a hírlapokból ismerem. Intézkedtem arra nézve, hogy részletes hivatalos jelentést nyerjek, ez a hi-vatalos jelentés azonban ez idő szerint még kezemben nincs. A t. képvise-lőház meg lehet győződve arról, hogy én a magam hatáskörében meg fo-gok tenni mindent, hogy méltatlanság ne essék senkivel szemben sem, megőrizve azonban azt a szintén igen fontos tekintetet, amelyet nekem erről a helyről minden körülmények között meg kell óvnom, hogy a fe-gyelmezetlenségnek tápot ne adjak. Azért az ügyre nézve csak akkor ad-hatok és csak akkor mondhatok egyáltalában érdemleges választ, ha an-nak minden részletéről teljesen tájékozva vagyok. Egyelőre csak ezt az előzetes nyilatkozatot kérem tudomásul venni.”64  A Képviselőházi Napló szerint ezt követően a házelnök az ülést bezár-ta. Egyes hírlapi tudósítások szerint az interpelláló képviselő a választ kö-vetően azt mondta, hogy nem fogadja el a választ, s hogy az elnök köteles lett volna feltenni a kérdést, hogy a választ elfogadja-e a T. Ház. Justh Gyu-la házelnök szerint viszont ez nem volt érdemi válasz, ezért szavazni sem volt miről.65 Az ezt követő napokban – december 12-ig – a győri ügy kapcsán a na-pilapok figyelme Széchényi püspök eljárására, karrierjére, Apponyi vála-szára, és annak lehetséges következményeire, s az ügy diákok számára méltányos megoldása lehetőségeinek keresésére irányult. A győri lapoktól némiképp eltérve, az országos orgánumok a császárjubileum ügyében – a távolságtartó Népszava kivételével66 – egyértelműen a diákok pártjára álltak. Széchényi püspök és az iskolaigazgató eljárását valamennyien elítél-ték, idézték Endrey Gyula képviselő közbekiáltását: „érsek akar lenni a darabont püspök úr”.67 Tudósítottak arról is, hogy az ülés berekesztése után a parlamenti folyosón egyes képviselők „a győri püspököt szidalmaz-ták, nemcsak függetlenségiek, hanem néppártiak is. Hamarosan bokrétába szedték furcsábbnál-furcsább életrajzi adatait a pályafutásáról, a képzett-ségéről, a gazdálkodásáról, a politikai magatartásáról a nemzeti küzdelem-
                                                   
64  KN. 1906. XXII. köt. 297. p. 
65  Az Újság, 1908. december 10. 4. p.; Pesti Napló, 1908. december 10. 4. p. 
66  „A győri gyerekek tüntetése nem lehet egyéb, mint a koalíció hazaffyas bohóckodásai-

nak kitörése. Ők, a hatalomra kerültek, lomtárba vágták régen a komédiás rekvizitu-
mokat, hazug rebellis érzelmeiket gyomorémelyítő lojalitás váltotta föl. A hordók tete-
jéről, ahol véres demagógiával izgattak a dinasztia ellen, a tele jászlak mellé kerültek. 
De a győri fiúk, a lelkesek, a hazaffyak nem feledték el a mesterek tanításait, amely 
szóban és írásban röpült feléjük két esztendőn keresztül. Tüntettek a dinasztia ellen? 
Tőlük tanulták! Csak a nemzeti komédiások szerepét folytatták december másodikán. 
A megtorlás gyorsan utolérte őket és Apponyi mai nyilatkozatából az tűnik ki, hogy a 
kicsapatásuk érvényben marad és ők is megszaporítják a Kossuth-nótás katonatisztek 
és egyéb félbeszakadt karrierű embereknek a nagy seregét. Vagy ha vissza is mennek a 
győri tanintézetbe, nem maradnak büntetlenül. A mesterek cserbenhagyják a tanítvá-
nyokat.” Népszava, 1908. december 10. 3–4. p. 

67  Magyarország, 1908. december 9. 4. p. 
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ben stb. Ez adatok veleje, hogy Széchényi érdemtelenül, egészen fiatalon jutott be a püspöki székbe.”68 A Pesti Napló azt boncolgatta, hogy  „a győri püspök, aki olyan korban, mikor mások még plébániához sem juthatnak, tehetsége és érdeme ellenére püspökséget kapott, kizárta a ha-tósága alá tartozó negyedosztályú tanítóképző-intézeti növendékeket, mert ezek vonakodtak az osztrák császárjubileum napján rendezett Te Deumon megjelenni. A hazafiatlanságnak ez a felháborító tobzódása, mint ma egy képviselő említette is, nyilván felkínálkozás volt valami ma-gasabb egyházi stallumba és így a derék győri fiúknak tulajdonképpen csak azért kell bűnhődniük, és a hazafias lelkeknek csak azért kell szé-gyenkezniük, mert a győri püspök behízelgésének ismét olyan jutalmát szeretné látni, mely csakis az ég kiválasztottjának jut osztályrészül. A győ-ri püspök aulikus alázkodása és botrányos hazafiatlansága miatt azonban magyar fiúk nem szenvedhetnek, és ha a püspök Krisztusi [Sic!] erkölcse-ivel össze is fér egy csomó egzisztencia tönkretétele és számos szegény család nyomorúságba döntése: a magyar nemzet képviselete és felelős kormányzata nem tűrhet el ilyen gyalázatot.”69  A Pesti Hírlap is úgy látta, hogy „Széchényi püspöknek és a tanítókép-ző intézet igazgatójának” „talpnyaló lojalitása”, „hazafiatlan és erőszakos eljárása megbotránkozást fog kelteni minden becsületes magyar hazafi előtt”. „[S]zomorú dolog, hogy egy mágnás és főpap vállalkozik arra, hogy büntesse a magyar hazafiságot”.70 Alapos, pedagógiai szempontból lesújtó kritikát fogalmazott meg címoldalán a Budapesti Hírlap:  „Minden magyar ember eleve a győri fiatalság pártján van és felháborodik a püspök úr drákói ítéletén, amely egyetlen és első fegyelmezetlenségért, ha annak fogják minősíteni, […] az utolsó évfolyamukat járó tanítójelöl-teket statáriálisan kicsap az iskolából. Mit fog püspök úr tenni, ha egy-szer […] valamely nagy igazi és komoly vétségben talál egy vagy több fiatalembert? Alig marad neki más hátra, mint kölcsönkérni a bécsi hó-hért Prágából,71 hogy arányban legyen ez az eshetőséges ítélete a mostani tényleges ítélettel. Hát hol született, hol járt iskolába, hol tanult meg érezni a dicső Széchenyi-nemzetségnek ez az ivadéka, hogy nem látszik megérteni azokat a magyar érzelmeket, amelyek olyan kérdéseknél, mint egy osztrák császári jubileum, mint az 1848. december 2-a, és ami rákö-vetkezett, egész addig a borzalmas éjszakáig, amikor Döblingben eldör-dült egy pisztoly – hogy az ezek keltette érzelmeket nem tudja megítélni? De hol marad az érzelmük által vezetett magyar ifjakkal, neki tanítvá-nyaival, híveivel szemben a papi lélek, a keresztényi szellem, az irgal-masság, könyörületesség, atyai jóság és szeretet? Akiket fölvilágosítani, 
                                                   
68  Budapesti Hírlap, 1908. december 10. 3. p. 
69  Pesti Napló, 1908. december 10. 1. p. 
70  Pesti Hírlap, 1908. december 10. 1–2. p. 
71  Utalás arra, hogy a császárjubileum napjaiban, 1908 decemberében statáriumot 

hirdettek Prágában, a cseh és német polgárok közötti feszültség, összecsapások miatt, 
s ezért a bécsi hóhért egy időre Prágába küldték. (Ahol akkor, szerencsére nem akadt 
teendője.) 
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türelemre, megértésre, önmeggyőzésre kellene szeretettel intenie, azokat türelem, megértés és maga mérséklése nélkül megsújtja az első lépésben a legsúlyosabb fegyverrel, amely hatalmával jár. Azok a megcenzúrált fiúk elküldetnek a győri egyházmegyébe gyermekeket nevelni és oktatni, s püspöki atyjukról ily példát és emléket visznek magukkal nagy és nemes hivatásuk körébe. Hogy nem szeretettel javítani, vezetni, lelkileg oltal-mazni kell a ránk bízott növendékeket, hanem az első botlásnál könyörte-lenül lesújtani a legkeményebb ítélettel. Mely boldogtalan példaadás ez, mely keserű emlék, mely veszedelmes tanulsága az iskolai éveknek. Nem kisebbítjük a győri növendékek képzettségét, nevelési színvonalukat, mű-veltségüket; de végre is egy püspök lelki és szellemi műveltségétől mégis-csak távol kell állniuk. Mily hatással van most őrájuk e főpapi példája az igazságtételnek, mely tele van szigorral, kíméletlenséggel és haraggal; de híjával minden szeretetnek, jóságnak és atyai indulatnak. […] Győrött, íme a hivatott bírák és védők csinálnak szerencsétlen kézzel országos bot-rányt egy esetből, amely tapintattal kezelve, sohasem lépett volna ki a győri preparandia küszöbén át a nyilvánosság felé. És itt van ennek a sze-rencsétlen ügynek a politikai oldala. Mert ez olyan végzetes ágyú, amely, ha elsütik, mind a két végén elsül és sebez. Az az érzés, amely a győri fia-talokat ragadta, az az érzés, amelyért Magyarország egyáltalában nem ült császári jubileumot. Mert ez az érzés minden magyar ember szívében benne van. […] Győrött […] úgy intézték az ügyet, hogy ami baj és ízetlen-ség belőle eredhet, abból semmi el ne maradjon. Mindnyájunknak szí-vünk fenekén tartott érzéseinket kizaklatják, országos feltűnést, interpel-lációt és nyilvános diszkussziót idéznek föl. Kinek használ ez? Sem a királynak, sem a nemzetnek nem használ. Keserű csöppeket ejt minde-niknek a poharába. És ha bárki azt hiszi, hogy ez az útja a felemelkedés-nek: az igen hamar fog csalódni. Nagy lélek, nagy tudás, nagy hűség, nagy tapintat, nagy igazságszeretet és bölcs, de lángoló hazafiság kell az emel-kedéshez. A nagy név esetleg csak megnyitja a kaput, amelyet annak, aki névtelenül jön, még nagy küzdelemmel kell betörnie; de a kapun túl kez-dődik az igazi emelkedés. Kinek az ehhez megkívánt talentumai nincse-nek meg, annak jobb volna belül sem kerülni a kapun.”72  E hosszasan idézett cikk megállapításainak nagy részét oszthatta Ap-ponyi Albert miniszter, hiszen kb. másfél évvel korábban, 1907. május 21-én – a tanítóképzés szakiskolai jellegének erősítését célzó, a győri képzőnek is megküldött – rendeletében maga is „különös nyomatékkal ajánlotta a tanári testületek figyelmébe”, „hogy amidőn a növendékek viseletét és haladását számon veszik, nem bírói tisztet, hanem nevelői feladatot telje-sítenek. Ez utóbbiban pedig a büntetés mindenkor a végső eszköz. A baj megelőzése, vagy legalább enyhítése, s ha ez nem sikerült, a büntetéssel kapcsolatban is, a javításban való hathatós segédkezés a nevelőnek első és legfőbb kötelessége.”73 Márpedig a végső eszköz, az intézetből való eltávolí-tás az utóbbit kizárja. Az interpellációra adott válaszai alapján biztosra vehető: rossznéven vette ő is, hogy drákói retorziói révén a győri püspök újra a politikai figyelem középpontjába helyezte a december 2-i császárju-bileum ügyét, már csak azért is, mert a Függetlenségi Párt országgyűlésnek                                                    
72  Budapesti Hírlap, 1908. december 10. 1–2. p. 
73  A VKM 40391/1907. sz. rendelete a tanítóképző intézetek szakiskola jellegének erősí-

téséről (GYMSM GYL, VIII: 55/a.) 
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felelős minisztereként nem törhetett pálcát a győri képzősöknek az ellenzé-ki képviselőkhöz hasonló megnyilvánulása felett. Vélhetően a királlyal és a néppárton keresztül a katolikus egyházzal való egyeztetést könnyítendő, ideiglenes válaszában szót sem ejtett december 2-áról, s – képviselőtársai-tól és a sajtó munkásaitól eltérően – kerülte az ifjak hazafias felbuzdulásá-nak minősítését is.74 Méltányos elintézésről és az iskolai fegyelem megőr-zésének szükségességéről szólt csak, amivel képviselőtársai jó részét és a sajtó munkatársait magára haragította. Ezért volt jelentősége annak, hogy Justh Gyula házelnök az ideiglenes válasz után berekesztette az ülést, mert nem kizárható, hogy egy szavazás esetén problémái adódhattak volna.75 A Pesti Napló 1908. december 10-i számában első oldalon hirdette:  „Ma megtörtént a csodák-csodája. A függetlenségi pártot egy pillanat-ra megszállta a régi hagyományok emlékezete, és ha Justh Gyula erőszakos leleményességgel fel nem találja magát: Apponyi e pillanatban már nem miniszter többé. Megbukott volna, a függetlenségi párttól cserbenhagyatva. […] [A]zt hitte: összes csillogó frázisát megtagadhatja, egész nemzeti múlt-ját lehazudtolhatja, és legnagyobb slágerét a hazafiasságot is feláldozhatja a klérus imádatáért; ez a többség akkor is tapsolni fog neki. Apponyi meg is tagadta a hazafiasság szentségét és vele szemben a püspöki tekintély szent-ségét védelmezte, a függetlenségi párt, sőt bátran mondhatjuk, az egész Ház nagy elképedésére.”76  „Ebben a zavarban csak Justh volt higgadt. Ő látta, ha most szavaztat a miniszteri válasz fölött, Apponyit leszavazzák, s Apponyit igazán kár lenne föláldozni az okvetetlenkedő győri gyerekek miatt. Tehát harsányan szólt: – Az ülést berekesztem” – tudósított a Népszava újságírója, majd több más lapnál dolgozó kollégájával egyetértésben hozzátette: „bizonyos, hogy Apponyi mindenképpen kellemetlen helyzetbe került s alaposan inog alatta a bársonyszék. Ha legközelebbi válasza lefelé lesz kielégítő és kedve-ző, Bécsben ejtik el, ellenkező esetben a függetlenségi párt előtt veszti el népszerűségét, s megindul ellene az a csúf intrika, amely nem újság a koa-lícióban.”77 Apponyi Albertet láthatóan nem zavarták különösebben e felve-tések, az érdeklődőktől néhány napos türelmet kért, leszögezve: megnyug-tató végleges válasszal szolgál napokon belül. Közben a miniszterelnökkel, minisztertársaival, néppárti politikusokkal tárgyalt a lehetséges megoldás-ról. Helyzetét megkönnyítette, hogy az utóbbiakat képviselő Szmrecsányi György már az ülést követő folyósói vita során leszögezte: „A győri püspök magatartását ebben a dologban és sem tartom szerencsésnek.” Majd hozzá-

                                                   
74  „A miniszter nyilatkozatával a jelenvoltak túlnyomó többsége nem volt megelégedve. 

Kifogásolták, hogy a miniszter csakis a fegyelem és nem a hazafiasság szempontjából 
nyilatkozott a botrányos esetről.” Budapesti Hírlap, 1908. december 10. 3. p. 

75  Ld. ehhez: Pesti Napló, 1908. december 10. 1. p. 
76  Uo. Hasonlóan fogalmazott: „A függetlenségi és 48-as többségben ma egy rég kihalt 

liberális tulajdonság egy pillanatra visszaütött. Megbotránkoztak Apponyi Albert gróf 
kultuszminiszternek egy időleges válaszán.” Az Újság, 1908. december 10. 1. p. 

77  Népszava, 1908. december 10. 4. p. 
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tette: „a függetlenségi pártnak a hódoló határozat után tulajdonképpen nem a tanítónövendékek, hanem a püspök eljárását kellene helyeselnie.”78 Közben a sajtóban és a pártkörökben is folyt a találgatás a helyzet le-hetséges megoldásáról. Felmerült, hogy a katolikus képzőből kizárt tanuló-kat, vagy akár az egész győri tanulóifjúságot vigyék át állami tanítóképző-be.79 Két újság is a tanítóképzők államosítását, vagy legalább az állami szupremácia érvényesítését szorgalmazta, részben a kizárólag egyházi fenntartású nemzetiségi tanítóképzők megzabolázására, másrészt annak elkerülése végett, hogy egy püspök súlyos fegyelmi ügyekben, saját hatás-körben ilyen döntéseket hozhasson.80 A függetlenségi pártkörben azt tar-tották kívánatosnak, hogy a miniszter hatáskörénél fogva semmisítse meg a győri püspök kizáró határozatát.81 Apponyi Albert az utóbbinak egy diplo-matikusabb változata mellett döntött. Egy korábban tervezett – a papi kongrua szabályozásával kapcsolatos – audencián, december 11-én meg-szerezte I. Ferenc József hozzájárulását ahhoz, hogy az uralkodó nevében is felszólítsa az aulikus Széchényi Miklóst határozata visszavonására, s a status quo ante bellum állapot helyreállítására. Még aznap éjjel magához rendelte a püspököt, s ebben maradt vele. A felsőoktatási intézményekben szervezkedő diákok megnyugtatása érdekében már másnap, 1908. december 12-én válaszolt a Képviselőházban – formai okból, a távol lévő Eitner Zsigmond kérdését megismétlő – End-rey Gyulának:  „Azt hiszem, hogy nagyobb érdek, hogy ennek az ügynek hullámai minél előbb elsimuljanak, miután más tanintézetbe is átcsaptak és annak fe-gyelmét komolyan veszélyeztetik. […] [É]n ezen a helyen, melyen ülök, nem csinálhatok csupán érzelmi politikát, nekem nem szabad magamat hangulatoknak és érzelmi hullámzásoknak átengedni, nekem minden szempontot, mely a tanügyi igazgatással össze van kötve, szem előtt kell tartanom, és ezeknek sérelme nélkül kell azon lennem, hogy azokat a ma-gasabb szempontokat is érvényesítsem, melyek folytán némely ügy kinő az iskolai fegyelem kérdésének egyszerű korlátai közül. Ezt tettem tőlem telhetőleg a jelen esetben is. Tényleg olyan összekuszált és egész tan-ügyünkre nézve káros helyzet állott elő, hogy kötelességemnek tartottam — ámbár nem az én vezetésem alatt álló tanintézetről van szó — közbe-lépni. Tehettem ezt annál inkább, mert a győri püspök úr az egész esetről nekem hivatalos értesítést küldött. Ennek tartalma a dolog lényegében 
                                                   
78  Az Újság, 1908. december 10. 4. p. 
79  Uo.; Népszava, 1908. december 10. 4. p. 
80  „A népnevelés irányításáért csak úgy vállalhat felelősséget a miniszter, ha a 

tanítóképzést maga irányítja az egész országban […] gyökeres megoldást csak úgy 
fognak találni, ha a tanítóképzést államosítják.” Pesti Hírlap, 1908. december 10. 2. 
p.; „Nem bocsánatkérés vagy más egyéb jezsuita elsimítás volna méltó válasz a győri 
püspök önkényeskedésére, hanem a tanítóképzés államosítása.” Népszava, 1908. 
december 12. 3. p. Az erről korábban felmerült javaslatokat ld.: DONÁTH PÉTER: 
Tanítói, tanári viták a magyarországi tanítók társadalmi küldetéséről, helyzetük 
javításáról, a tanítóképzés korszerűsítéséről, felsőfokúvá tételéről, 1890–1903. In: 
Filozófia – művelődés – történet, 2015. Szerk.: Donáth Péter – Farkas Mária. Bp., 
2015. (ELTE TÓK Tudományos Közleményei, XXXVI.) 239–328. p. 

81  Az Újság, 1908. december 10. 4–5. p. 
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megfelel a közismeretű tényeknek. Erre én azt a meggyőződést táplálva, hogy ennek az ügynek bonyodalmait nem lehet másképpen megoldani, mint azzal, amit jogászi nyelven pertörlésnek neveznek, azon felhívást in-téztem a győri püspök úrhoz, hogy tekintettel arra, hogy legjobb hitem és meggyőződésem szerint ezeknek a növendékeknek cselekedetében a király iránti köteles tisztelet megtagadásának sem szándéka, sem tény-álladéka nem forog fenn, — mert hisz az koincidált azon t. képviselőtár-saink álláspontjával, akik a december másodikára vonatkozó miniszterel-nöki indítványt sem tették magukévá, s akiknek királyhűsége iránt pedig a legkisebb kétség sem lehet, — mondom, tekintettel erre felhívtam a püs-pök urat pertörlési eljárásra, tudniillik, hogy éppen ezen magasabb szempontokra való tekintettel a december másodika előtti státus-quot szíveskedjék helyreállítani. Tehettem ezt annál nagyobb megnyugvással, mert abban a meggyőződésben élek, hogy ez az eljárás felséges uralkodó királyunk fennkölt lelkületének is legjobban megfelel. A győri püspök úr az én felhívásomnak eleget tett és kinyilvánította, hogy az egész esettől a növendékekkel szemben teljesen el kíván tekinteni és a december másodika előtti status quot fogja helyreállítani az, egész vona-lon. Tehette ezt tekintélyének minden sérelme nélkül, a kormány felhívá-sa folytán, amely a magasabb állami érdekeket van hivatva kifejezésre juttatni és érvényesíteni, amelynek erre vonatkozó álláspontját a püspök úr honorálta. Ennek az ügynek tehát vége van, és kérem is mindazokat a tényezőket, akik erre befolyást gyakorolnak, hogy ezen megoldás után vé-ge is legyen, nehogy egyéb iskolákra átterjedjenek annak hullámai; a t. házat pedig arra kérem, méltóztassék ezen válaszomat tudomásul ven-ni”82  – fejezte be válaszát Apponyi Albert, melyet a képviselők – hosszas éljenzés mellett – elfogadtak. Az ügy méltányos megoldása, s a december 2-i jubile-umnak a politikai napirendről való lekerülés miatt érzett osztatlan örö-mükben talán észre sem vették, hogy most sem történt meg, amit korábban a miniszter szemére vetettek: Apponyi Albert a tanügyigazgatás, s a fegye-lem legfőbb őreként most sem engedett az „érzelmi politizálásnak”, egy árva szóval sem állt a függelemsértő győri fiúk fellépése mellé. Tényszerűen konstatálta, hogy királysértés nem történt s – a király egyetértésére történő tudatosan ködös hivatkozással – közvetetten a legfőbb kegyelemre utalt a december 2-a előtti állapot visszaállítását forszírozva. Kimondatlanul tehát „magasabb szempontból megbocsátható hibának” minősítette az ifjak fel-lépését, a jövőre vonatkozóan teret nyitva a fegyelem helyreállításához szükséges intézkedéseknek. Visszhang nélkül hagyta ezt a – korábban a minisztertől az ifjak mel-letti kiállást követelő – sajtó többsége is. Tapintatos, diplomatikus és a diákokkal szemben méltányos eljárásról írtak,83 három lap kivételével, melyek a királyi engedély miatt fanyalogtak,84 ill. kitartottak az államosí-tásra vonatkozó javaslatuk mellett.85 Ám ezzel az ügy országos jellege meg-szűnt, s a végkifejletre már Győrben került sor. 

                                                   
82  KN. 1906. XXII. köt. 358–359. p. 
83  Magyarország, 1908. december 12. 7. p. 
84  Az Újság, 1908. december 13. 1. p.; Népszava, 1908. december 13. 4. p. 
85  Pesti Hírlap, 1908. december 15. 15. p. 
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Kétarcú végjáték Győrben Apponyi Albert válaszából egyértelmű volt, hogy mindenképp le kívánták venni az ügyet az országos politika napirendjéről. Erről nyilván Széchényi Miklós püspökkel is megállapodtak, ezért innentől kezdve alig került vala-mi nyilvánosságra a győri képzőben az ügy „utógondozásával” kapcsolat-ban történtekről, s ha mégis, az semleges, csendesítő vagy egyenesen dez-informáló volt. Az előbbire példa a növendékek rövid 1908. december 16-i közlemé-nye a helyi lapokban:  „Mindazoknak a nemesszívű egyéneknek és társulatoknak, akik ismeretes ügyünk iránt rokonszenvvel viseltettek s minket bármi módon segítettek, a leghálásabb köszönetünket nyilvánítjuk. A tanítóképző intézet növendé-kei.”86  Széchényi Miklós püspök még aznap álláspontját részletesen kibontó levéllel fordult Haller igazgatóhoz:  „A győri királyi katolikus tanítóképző intézetnek volt negyedéves növen-dékei folyamodványt nyújtottak be hozzám, amelyben beismerve elköve-tett hibáikat tőlem bocsánatot kérnek és azért folyamodnak, hogy őket az intézetbe visszafogadjam. Nem akarnék újból visszatérni a történtek rész-letezésére, ezért beérem azzal, hogy ők belátva hibájukat, bocsánatot kér-nek. És beérem ezzel különösen azon okból, mivel ezt magasabb szem-pontok indokolják és mivel megbízható helyről tudomást szereztem arról, hogy Őfelségének a mi királyunknak fennkölt lelkületét tanúsító legmaga-sabb óhaja az, hogy a növendékek teljes bocsánatban részesüljenek. Fel-hívom ezért Nagyontisztelendőségedet, hogy az összes növedékek tudo-mására hozza: 1/ hogy mindannyiukat az intézetbe visszafogadom, 2/ hogy 1909. évi január 2-án újból megkezdődő előadásokra mindannyian jelenjenek meg, 3/ hogy mindenki elfoglalhatja előbbi helyét tápintézet-ben, internátusban stb., 4/ hogy büntetéssel nem sújtok senkit sem. Az előadások megkezdése előtt azonban ne mulasszák el sem Nagyontiszte-lendőséged, sem a tanárok a növendékeket arra figyelmeztetni, hogy eljá-rásuk megbocsátását elsősorban Őfelsége legmagasabb kegyelmének köszönhetik. Tekintsék most hatványozott mértékben kötelességüknek, hogy ernyedetlen szorgalommal, példás, kifogástalan magaviselettel te-gyék jóvá a történteket. Ha kész vagyok is az elmúltakra fátyolt borítani, ez mégsem jelentheti azt, hogy bárminemű függelmi vagy fegyelmi vétség iránt a jövőben elnéző leszek; ellenkezőleg, minden néven nevezendő ki-hágás, fegyelmi vétség, vagy mulasztás sokkal súlyosabb beszámítás és annyival szigorúbb elbírálás alá esik. De ez alkalommal is újból figyelmeztetem úgy Nagyontisztelendőségedet, mint a tanár urakat, hogy magukra nézve is vonjanak következtetést a történtekből. A most szerzett tapasztalatok tanúsítják, hogy az intézetben a fegyelem laza, az engedelmességet a növendékek csak hírből ismerik, a felsőbbség iránti köteles tisztelet tudata pedig teljesen hiányzik belőlük. Nem akarnám ezért csupán a tanári kart felelőssé tenni; nagy része van ebben a kor szellemének és az utolsó évek eseményeinek, amelyek min-den tekintély aláásásában siralmas és ijesztő munkát végeztek. De ha már 
                                                   
86  Győri Újság, 1908. december 16. 2–3. p.; Győri Napló, 1908. december 16. 2. p. 
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régen meg lehetett figyelni, hogy ily szellem kezd lábra kapni, annál eré-lyesebben kellett volna ellene küzdeni. Súlyos krízisek kitörését meg kell akadályozni az egyének beható megfigyelése által. Meg kell rostálni az intézet növendékeit, mert nem az a célunk, hogy sok tanítót képesítsünk, hanem hogy valóban jó szellemű, egyházias gondolkozású, a felsőbbsé-get tisztelő tanítókat neveljünk. Tapasztaltuk még azt is, hogy nincs meg a növendékek és tanáraik között az a benső kapocs, amelynek közöttük a gyakori érintkezés által természetszerűen ki kellene fejlődnie, s amely ka-pocs arra bírja őket, hogy minden bajukban, minden nehezebb helyzet-ben, aggályaikkal, panaszaikkal elsősorban elöljáróikhoz forduljanak. Ha az elöljárók tekintélyüknek sértetlen megóvása mellett, meg tudják nyerni növendékeik bizalmát és ragaszkodását, könnyen elkerülhetők az olyan események, mint aminőknek most tanúi voltunk. E tekintetben is töre-kedjenek a pedagógiai elveket, amelyeket növendékeiknek előadnak első-sorban maguk növendékeikkel gyakorlatban érvényesíteni. Remélem, hogy a tanári karnak egyetértő céltudatos törekvéssel sikerül az intézet-ben új és jobb szellemet föléleszteni. Aminek megtörténtét, ha nem ta-pasztalnám, ha nem látnám a növendékek szellemének jobbra fordulá-sát, az intézetet így nem tarthatnám fenn. Hogy a hazafias érzés, gondolkodás és szellem tekintetében minő szempontok érvényesülését kí-vánom, arról már elmondtam nézetemet, azon nincs mit változtatnom”  – írta87 a tantestület felé ultimátumszerű levelében a püspök. Álláspontja lényegében változatlan maradt: katolikus és engedelmes tanítókra van szüksége, ha ezt nem tudnák biztosítani, számára nem lenne értelme az intézet további fenntartásának. Haller József igazgató érezhette a helyzet komolyságát, mert decem-ber 19-én hosszú levelet fogalmazott a kizárt tanítványokhoz és szüleikhez:  „Miheztartás végett értesítem Címet, hogy Méltóságos és Főtisztelendő Gróf Széchényi Miklós, dr. győri püspök úr 1908. december 16-án 7428. szám alatt hozzám intézett levelében kijelentette, hogy a győri kir. Kat. tanítóképző intézet negyedéves tanítványait, mivel elkövetett hibáikat be-ismerték és bocsánatot kérve az intézetbe való visszavételükért folyamod-tak, az intézet kötelékébe visszafogadja és visszaveszi a harmad-, másod- és elsőéveseket is, kik meggondolatlanságból a 4. osztály függelemsérté-sével közösséget vállaltak; továbbá, hogy mindenki elfoglalhatja előbbi helyét a tápintézetben és egyéb helyeken, ahol jótékonyságban részesült, és hogy büntetéssel senkit sem sújt. Püspök urunk Őméltósága, amint ezt az első napon is kijelentette általam, megelégszik azzal, hogy az ifjúság belátva hibáját, bocsánatot kér;88 mert […] ezt magasabb szempontok is indokolják, és mert megbízható helyről tudomást szerzett arról, hogy Őfelségének a mi királyunknak fennkölt lel-kületét tanúsító legmagasabb óhaja az, hogy a növendékek teljes bocsá-

                                                   
87  MNL GYMSM GYL VIII. 55. a.; Kézirata: GYPL I. 1. 7428/1908. 
88  Egyéb forrásaink nem szólnak erről a mozzanatról. Ha történt ilyen, az csak 1908. 

december 2-án, délután vagy 3-án, délelőtt történhetett. Az is lehetséges, hogy az 
országos botrányért a felelősséget próbálta így utólag a negyedéves növendékekre 
hárítani a helyi sajtóban a megegyezés akadályaként feltűntetett igazgató, tudván, 
hogy többször is változásokat sürgettek az intézet vezetésében. Ld. a Győri Napló 49. 
sz. jegyz.-ben idézett számait. 
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natban részesüljenek. Hálás szívvel gondoljon tehát minden tanítójelölt arra, hogy függelemsértésük megbocsájtását elsősorban Őfelsége legma-gasabb kegyelmének, másodsorban pedig annak a jóindulatú elnézésnek köszönhetik, mellyel Püspök Urunk Őméltósága viseltetik az ifjúság bot-lása iránt. Ezért való hálájukat azzal mutathatják meg legméltóbban, ha kötelességeiknek hatványozott fokban eleget tesznek, és ha ernyedetlen szorgalommal, példás, kifogástalan magaviselettel iparkodnak jóvátenni a történteket. De bár kész Őméltósága a múltakra fátyolt borítani, ne gon-dolja senki se, hogy bárminemű függelmi vagy fegyelmi vétség iránt a jö-vőben elnéző lesz Őméltósága; sőt e kegyelmi tény után minden néven nevezendő kihágás, fegyelmi vétség vagy mulasztás sokkal súlyosabb beszámítás és annyival szigorúbb elbírálás alá esik. Fölszólítom ennélfogva a képzőintézeti ifjúságot, hogy 1909. évi január 2-án délután jelenjék meg nálam és adja át iratait; január 3-án reggel ¾ 8-kor pedig jelenjék meg az intézetben, ahonnét szokás szerint testületileg vonulunk szentmisére. Január 4-én folytatjuk a lecke kikérdezését és a tanítást ott, ahol elhagytuk”-írta az igazgató, majd a szülőkhöz fordult: „A magam részéről fölkérem a szülőket (gyámokat), hogy a tanítójelölt fiú-kat hathatósan serkentsék az engedelmesség gyakorlására szüleik és ezeknek helyettesei, a tanárok, és minden törvényes fensőbbség iránt,89 mert hogyan neveli majd engedelmességre a gyermekeket, aki nem tud, vagy nem akar engedelmeskedni? Milyen lélekkel tesz majd az olyan ta-nító esküt az engedelmességre,90 aki mint tanítójelölt az engedelmességet nem tartotta fensőbb, szent dolognak? Az Úristen az ő választott népétől is csak engedelmességet kívánt, nem pedig áldozatot!”91  A püspöki útmutatásnak mindenben megfelelni igyekvő, az intézetve-zető valós szándékait tükröző – fogalmazványban ránk maradt – levél mégsem került elküldésre. Talán az aznapi tanári értekezleten felmerültek alapján, vagy a püspöki hivatal/biztos tanácsára – az akkori politikai hely-
                                                   
89  „A polgár nem számít. A polgár csak anyag, amellyel a hivatalok kényük-kedvük 

szerint bánnak el. S az ifjúság ebben az előkészítő poshasztóban, kell, hogy keresztül-
menjen. Kell, hogy megtanulja, hogy neki semmi akarata, semmi joga, semmi szabad-
sága nincs. Hogy lehetne másképp abba a nagy igába beletörni, belekényszeríteni 
őket, ami rájuk vár az életben. Hogy lehetne egyetlen parancsszóval tíz, tizenöt év 
múlva valamennyiöket berendelni egy szörnyűséges forgatagba, ahol megszűnik min-
den egyéniség, minden akarat, küldi őket bele a vérbe és a vasba. Itt kell kezdeni a 
preparálást, ebben a korban, Vagy még sokkal hamarabb, mert hiszen ma már mind 
készen vannak” – írta Móricz Zsigmond a korabeli középiskolák légköréről. MÓRICZ 
ZSIGMOND: Forr a bor. Bp., 1931. 75. p. 

90  „»Én, N. N. rendes tanító, esküszöm az élő Istenre, hogy Ő Felsége apostoli királyom, 
magyar hazám és annak alkotmánya iránt tántoríthatatlan és rendületlen hűséggel vi-
seltetem, az ország szentesített törvényeit és törvényes szokásait megtartom, a hazai 
hatóságok törvényes rendeleteit, valamint a tanítói tisztemmel járó kötelességeket 
mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan teljesítem és a gondjaimra bízott ifjú-
ságot a magyar haza szeretetében fogom nevelni. Isten engem úgy segéljen!« A tanító 
csak ezen eskü letétele után foglalhatja el állását, az országos tanítói nyugdíjintézetbe 
csak ezen eskü letételének igazolása mellett vehető fel” – olvashatjuk „a nem állami 
elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságai-
ról” szóló 1907. évi XXVII. tc. 32. §-ában. 

91  MNL GYMSM GYL VIII. 55. a. 1908. december 19. 
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zetben – nem tűnhetett célszerűnek a fegyelem és engedelmesség kérdése-inek nyilvános taglalása. Ehelyett az utóbbiaknak 1909. január 3-i, élőszó-ban Schlegel Péter püspöki biztos általi közlése mellett döntöttek,92 s a fentiekben említett kétarcúság, kettős kommunikáció jegyében egy rövid, pusztán a visszafogadás tényét és a gyakorlati teendőket érintő nyomtatott levelet küldtek a szülőknek, s közöltek a helyi sajtóban is.93 December 19-i tanári értekezletükön egy határozatukban reflektáltak a december 2-a óta történtekre is: „Intézetünket december 2-a óta sok igazságtalan és bántó támadás érte. Ezen támadásokkal szemben Nagy-ságos és Főtiszteletű Schlegel Péter kanonok úr, püspöki biztos a nyilvá-nosság előtt védelmünkre kelni szíveskedett. Nemes eljárásáért az értekez-let hálás tisztelettel jegyzőkönyvi köszönetet szavaz”.94 A tanítás újra indulásával – a diákok viselkedésének szoros követésé-re vonatkozó püspöki felszólításnak megfelelően – foglalkozniuk kellett a decemberben történtek utóhullámainak kezelésével is. 1909. február 12-i és 20-i értekezleteiken95 a Tanulmányi Alap ösztöndíjának kiosztásánál „mellőzték” az addig tanulmányi eredménye alapján azt élvező, negyedéves Supper Ágostont, „mert a decemberi zavargások alkalmával ő volt az egyik legzajosabb”. A testülethez panasz érkezett a másodéves Ács Illés ellen, miszerint: „A tanári karról a legnagyobb tiszteletlenséggel nyilatkozott, s hogy egyes társait, akik a decemberi sajnálatos események alkalmával nem tartottak a zavargókkal, durván sértegeti.” A panaszra az osztályfőnök nem talált bizo-nyítékot, ezért eljárást sem indított, de „az osztályt újból a legkomolyabban figyelmeztette, hogy a lezajlott szerencsétlen zavarokról többé még említés se tétessék, s az engedetleneknek a legszigorúbb büntetést helyezte kilátás-ba”.  „Ugyancsak panasz érkezett több IV. éves növendékünk részéről, hogy őket, mivel a decemberi zavarokban nem teljes mértékben vettek részt, Andics, Zureczky, Grül és Supper IV. éves növendékek sértegetik, bojkot-tálják, s a többi IV. éves növendékeket is ellenük ingerlik. Hosszabb vita után abban állapodnak meg, hogy az osztályfőnök a növendékeket ismét figyelmeztetni fogja, hogy eljárásuk a legnagyobb fokban helytelen, s ha e figyelmeztetésnek eredménye nem lenne, a legszigorúbb megtorlásra számíthatnak. Igazgató e dologban érintkezni fog a kir. tanfelügyelővel.”  Ragáts János osztályfőnök február 20-án arról számolt be, hogy                                                     
92  MNL GYMSM GYL VIII. 55. a., 1909. január 2. 
93  „Méltóságos és Főtisztelendő Gróf Széchényi Miklós, dr. győri püspök úr 1908. dec-

ember 16-án 7428. szám alatt hozzám intézett leiratával megbízott, adjam a győri kir. 
kat. tanítóképző intézet összes tanulóinak tudomására, hogy mindannyiukat visszafo-
gadja az intézetbe, hogy mindenki elfoglalhatja előbbi helyét a tápintézetben és egyéb 
helyeken, ahol jótékonyságban részesült, és hogy büntetéssel senkit sem sújt. Ennél 
fogva fölszólítom a képzőintézeti ifjúságot, hogy 1909. évi január 2-án délután jelen-
jék meg nálam és adja át iratait.” MNL GYMSM GYL VIII. 55. a.1908. december 19.; A 
tanítóképző ügyének megoldása. In: Győri Újság, 1908. december 29. 2. p. 

94  MNL GYMSM GYL VIII. 55. a. 1908. december 19. 
95  MNL GYMSM GYL VIII. 55. a. 1909. február 12. és 20. 
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„kihallgatott több növendéket s nem találta az ellentétet a növendékek kö-zött oly élesnek, mint amilyennek azt néhányan feltűntették. Ismét fi-gyelmeztette az osztályt minden zavargás és kellemetlenkedés kerülésé-re, s arra, hogy aki egyes növendékeket terrorizálni merészkedik szigorú büntetésre számíthat, s megtiltotta, hogy a lefolyt zavargásokról egyál-talán említés történjék. Jelenti azután, hogy Perczel I(stván) IV. éves nö-vendék tilalma ellenére – amint ő mondja – társai iránti jóakaratból, is-mét felhozta a történt dolgokat, s ezért rá, mint kiadott parancsának áthágójára büntetést kér. A tanári kar határozata: magaviseleti jegye az évvégi bizonyítványban legfeljebb 3 lesz, s ez ítéletet, mint utolsó figyel-meztetést fogja az igazgató az osztályban kihirdetni.”  Az év végi tanítói képesítő vizsgálat jegyzőkönyvéből tudható, hogy a tanév utolsó hónapjaiban nem került sor az „utolsó figyelmeztetések” során kilá-tásba helyezett végső eszköz alkalmazására. Az intézet 34 negyedéves diák-ja vizsgázhatott, s köztük a fentiekben név szerint említett növendékek is tanítói oklevélhez jutottak.96 Nem tudhatjuk, hogy azért történt-e így, mert a másodszori kizárástól tartó ifjak fátylat borítottak a történetekre, vagy/és azért, mert az igazgató és a püspöki hatóság az esetleges később utóhullá-mokat pedagógiai eszközökkel, visszafogottan kezelte, s a december 2-i történésekben részes ifjak esetében tartózkodott az esetleg az intézet falain túl is visszhangot kiváltó végső eszköz alkalmazásától. Vélhetően mindkét fél tanult a történetből, s egyszer s mindenkorra lezárni kívánta az 1908 decemberében történteket. Talán ezért – a magyar történelemben többször visszatérő – „soha, sehol senkinek” tilalmát következetesen alkalmazták az intézet 1908/1909-es Értesítőjében is, melyben a tanév fegyelmi állapotáról a következőket olvashatjuk: „Az intézeti ifjúság magaviselete általában jó volt; csakis ifjúkori könnyelműségből származó hibát kellett néhánynál megróni; kettőnek pedig tanácsolni kellett, hogy hagyják el az intézetet.”97  

                                                   
96  MNL GYMSM GYL VIII. 55. a. 1909. június 26. 
97  Értesítő a Győri Kir. Kath. Tanítóképző Intézetről az 1908/1909. iskolaév végén. 

Szerk.: Haller József. Győrött, 1909. 9. p. 


