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A nyíregyházi ág. evangélikus tanítóképző intézet 
történetének második szakasza (1858–1872)

      „Azoknak higgy, akik keresik az igazságot, 
      ne azoknak, akik megtalálták.”
         Andre Gide

A képző történetének vizsgálata nagyon jó kitekintésre (vagy betekintésre) adott 
lehetőséget egyrészt Nyíregyháza városfejlődésére, másrészt a protestáns kerületi 
autonómia (és egy ág. evangélikus kerület) működésére vonatkozóan. Nem kevésbé 
érdekes vizsgálódási irány volt a nyelvkérdés helyzete egy adott városban, egyház-
ban, intézetben. Az sem volt érdektelen, hogy miképpen jelent meg a képezde az 
egyházközség mindennapjaiban, döntéseiben. Végezetül abból is érdekes részleteket 
láthattam, hogy hogyan befolyásolják a személyiségek – szubjektív akaratukkal, 
döntéseikkel – egy-egy intézmény, szervezet, város fejlődésének irányát. 

A dolgozat főleg ezen témakörök szerint vizsgálja a képezde történetét és 
környezetét. A nyíregyházi evangélikus tanítóképezde történetének megírásakor 
nagyon sokrétű forrásanyagra támaszkodhattam. Legfontosabb segítségként ren-
delkezésemre állt a képző indulásának és első szakaszának kiváló feldolgozása és 
annak irodalomjegyzéke.1 Áttanulmányoztam a nyíregyházi ág. ev. egyházközség 
1850–1874 közötti presbitériumi jegyzőkönyveit, levelezésüknek ezen időpontok 
közötti részét.2 Átolvastam az ág. ev. egyház tiszai kerületének évente megrende-
zett kerületi gyűléseinek 1851 és 1875 közötti jegyzőkönyveit, melyeket nagyobb 
részben Nyíregyházán a helyi evangélikus levéltárban, kisebb részben az Országos 
Evangélikus Levéltárban találtam meg. Itt áttanulmányoztam a tiszai egyházke-
rület vonatkozó anyagait, valamint külön a miskolci gyülekezet ott fellelhető irat-
anyagát, mert a tanítóképezde működésének utolsó részében az államosításig ott 
tevékenykedett. Különleges forrás az úgynevezett „Hrabács-hagyaték”, amely egy 
1949-ben a miskolci képezdében végzett  növendék helytörténeti kutatásait foglalja 
össze. Ebben az anyagban találtam meg az alábbi Bánhegyi-féle helyzetelemzés 
első részét, gépelt másolatban (19 oldal).

Találtam forrásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban – főleg a 
nyíregyházi képviselőtestület döntéseit – a képezdével kapcsolatosan. A debreceni 

 1. Orosz Gábor: A nyíregyházi evangélikus tanítóképző szervezésének és indulásának története. In: 
Szabolcs-Szatmár Megyei Helytörténetírás V–VI. k. – Szerk.: Gyarmati Zsigmond. Nyíregyháza, 1985. 
158–236.

 2. Nyíregyházi Evangélikus Levéltár. Presbitériumi jkv., Kerületi jkv., Leveleskönyv III.
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kollégiumi könyvtárban főleg a protestáns iskolatörténet kiváló összefoglalásait 
találtam meg. Sajnos az egyik legfontosabb elsődleges forrás – Bánhegyi Istvánnak 
a képző harmadikként 1866-ban kinevezett igazgató-tanárának helyzetfeltáró és 
javaslattevő munkája a képezdével kapcsolatosan – bár a könyvtár elektronikus 
nyilvántartásában szerepel, de nem tudták számomra előkeresni. 

A fent említetteken kívül nagy segítségemre voltak a dolgozat megírásában a 
protestáns és az evangélikus egyháztörténet összefoglaló dokumentumai, különösen 
Szelényi Ödön gondolatai és Zoványi Jenő egyháztörténeti adatai. Legfontosabb 
támpontjaim azonban – a munka előkészületeiben és közben is – dr. Margócsy 
József főiskolai főigazgató és konzulensem dr. Orosz Gábor egyetemi docens irány-
mutató, korlátozó, ösztökélő gondolatai voltak.

A tanítóképző konkrét helyi dokumentumai – egyetlen, magántulajdonban levő 
évkönyv kivételével – nem kerültek elő. A képezde történetének utolsó szakasza 
1920-tól Miskolc városához kötődik. Ezen időszakra vonatkozóan – bár nem tartozik 
szorosan történetünkhöz – egy, a Debreceni Egyetemen megtalálható szakdolgo-
zatból, és a már említett „Hrabács-hagyatékból” tájékozódtam. Az intézet Eperjesre 
költözésénél valószínűleg még rendben átkerültek a levelezés, a gazdasági háttér, a 
helyi működés konkrét bizonyítékai is. Erre kitért az egyik kerületi gyűlés határoza-
ta is.3 A képző későbbi történetét tanulmányozva, az 1930-as évek miskolci forrásai 
szerint 1920-ban úgy kellett Eperjesről – már az idegen fennhatóság alól – költözni 
Miskolcra, hogy az intézet semmilyen ingóságot és dokumentumot nem hozhatott 
magával. Valószínűleg itt vesztek el a korábbi korra vonatkozó intézeti iratok is. A 
szándékaim szerint nem zártam le a kutatást. Nem tudtam megnézni a kor helyi 
sajtóját, a miskolci állami levéltárban is lehetnek még tankerületi jegyzőkönyvek, 
és arról sem mondtam le, hogy visszamenjek az Evangélikus Országos Levéltárba 
további forrásokat feltárni. Az intézet kétszeri, államnak történő felajánlásának is 
maradhattak iratai a VKM levéltári anyagok között.

Az alapítás és a működés első szakasza

Mivel a dolgozatnak nem témája a képző működésének első szakasza, így az 
indulás eseményeinek és tanulságainak csak rövid összefoglalását tartom indo-
koltnak. Az intézet felállításának, alapításának megfogalmazódása a reformkorra 
esik. A korabeli forráskutatók Hunfalvi Pál nevéhez kötik a kerületi tanítóképző 
megalakításának gondolatát. A magyar polgárosodás egyik jellemzője az alsó fokú 
– akkor még kizárólag felekezeti – iskolák hálózatának lassú bővülése és ezzel ösz-
szefüggésben a tanítói helyek – korabeli szóhasználattal „állomások” gyarapodása 
volt. Minden felekezetben felmerült, a nem elegendő – és nem szakképzett, vagy 
nem speciálisan az alsó oktatásra „kiképzett”- tanerő erőteljesebb pótlása. Sorra 
alakultak először felekezeti, majd állami segédlettel a különböző intézetek, melyek 
a szervezeti formák, az intézményi hátterek, anyagi bázis és a képzés tartama 
szerint is nagy változatosságot mutattak.4  

Az evangélikus tiszai egyházkerület 1836-tól kezdett el foglalkozni a kerüle-
ti képző megalakulásának javaslatával. Már az induláskor felmerült az intézet 
megalakulásának és működésének két fontos alapja: az anyagi és a szellemi. Az 
 3. NYEL Kerületi jkv. 1873. 13. p. 6. bej.
 4 . 1812. Szentendre: szerb ortodox tanítóképző nyílt. Ugyanebben az évben, Aradon ortodox román 

nyelvű képző nyílt. 1819. Német nyelvű tanítóképző Szepesváralján. 1839. Debrecen, Nagyenyed: ref. 
tanítóképző tanfolyam.
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előkészületek és a viszontagságos nyíregyházi működés időszaka alatt is az egyik 
legfontosabb kérdés volt a szükséges anyagi források előteremtésének mikéntje. 
Tőkegyűjtéssel, közadakozással és a gyülekezetek közvetlen hozzájárulásával gon-
dolták a működés biztosítását. A hosszú szervezési időszak vitáinak másik csomó-
pontja a képző szervezeti formája, felépítése és az oktatás tartalmi kérdései körül 
alakult ki. A harmadik, és nem kevesebb vitát kiváltó tényező a képezde helyszíne. 
Nyíregyháza, mint helyszín, kedvező döntésnek tűnt. A kerület egyik legnépesebb 
gyülekezete, amely kifejezetten kérte a képző – konkrét feltételekkel történő – helyi 
megalapítását, háromnyelű közegével, számos iskolájával és tanerejével, erős, – a 
rövid százéves múlt ellenére – komoly hagyományokkal rendelkező gyülekezetével 
jó háttérnek látszott. Mintha a város előtörténetéről is szólna az alábbi idézet egy 
– sajnos töredékesen ránk maradt – egyháztörténeti műből. „...a  protestantizmus 
az iskolát kezdettől fogva az egyház veteményes kertjének, ikertestvérének tartotta, 
s azért iskolák felállítására és fenntartására mindig nagy gondot fordított. Mihelyst 
valamely gyülekezet megalakult, azonnal iskolát is állított, melyben eleinte a lel-
kész, később szaporodván a lelkészi teendők, a gyülekezet által meghívott tanító 
oktatta a vallásra és hasznos ismeretekre a gyülekezet ifjúságát.”5 

Az egyház és az iskola közös féltése húzódik meg Máday Károly superintendensnek 
a kerületi gyűléshez írt megrendítő búcsúlevelében is, melyet 1870. szeptember 19-
én 9 nappal a halála előtt fogalmazott. „...hosszas, súlyos és kínos betegségemben 
oly pontot értem el, melyen mindenre készen kell lennem, de magam is érezvén, 
hogy a végzet mind inkább közelebb húzza körültem az erőtlenség, elgyengülés és 
lelki homály éjszakáját...kinyilatkoztatván jelen komoly órámban is, hogy egész 
eljárásomban mindenkor az egyház és iskola felvirágoztatását, s javának előmoz-
dítását tűztem ki czélomul...6

Az intézet szervezésében egy további problémakör volt a nyelv kérdése. Az 1840-
es években – párhuzamosan a magyar nemzeti és nyelvi törekvésekkel – megjelentek 
a történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek is hasonló elgondolásaikkal. 
Ez a problémakör a képezde szervezésének idején a kerületi vitákban az intézet 
„szellemiségének” kérdéseként szerepelt. Aztán végigvonult a képző egész idősza-
kán, hol mint belső súrlódások, hol mint a nyíregyházi hívek közötti nyelvi össze-
ütközések hatása az intézetre.  A képző hosszú előkészítési időszaka arra is példa, 
hogy a demokratikus döntéshozatal időigényes, a döntéstől az anyagi alapok és a 
szervezési feltételek biztosításán keresztül rögös az út a megnyitásig, még olyan 
kedvező hazai politikai viszonyok között is, mint a reformkor említett időszaka. 
Minden döntési jog az évente egyszer ülésező kerületi gyűlés kezében maradt, a 
kiküldött bizottságok csak javaslatokat tehettek. 

A kerületen belül a képző létesítésének nemcsak támogatói, hanem ellenzői is 
voltak. Ezek részben a helyszínt bírálták – nyilván a többi szóba jöhető helyszín 
küldöttei – mások a képző nyelvek szerinti egyenrangúságát nem látták biztosított-
nak Nyíregyházán, míg voltak olyanok, akik a gazdasági megalapozottságot nem 
érezték elegendőnek hosszú távra. Olyanok is felléptek, akik nem tartották indo-
koltnak teljesen önálló intézmény létrehozását – nyilván ezek az erők oly városok 
képviselői voltak, ahol valamely középfokú oktatási intézmény bázisán gondolták 
a képezdét kialakítani.  Minden említett csoport racionális ellenérvekkel léphetett 
 5 . A magyarországi protestáns egyház története. (töredékes) 1892 körül 26.
 6 . Evangélikus Országos Levéltár (EOL).Tiszai Evangélikus Egyházkerület (TEEK) Közgy.jkv. 1870-1878. 

III./5.
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fel a kerületi gyűléseken. Olyanok is akadtak valószínűleg, akik – mai politikai 
szóhasználattal élve – ezekben a vitákban „valótlan tényállást” hangoztattak. „ 
Igen nagy hatást gyakorolt a hazudozókra Vandrák Andrásnak az Egyház és Is-
kola Lapban megjelent cikke, melyben cáfolja az intézet felállítása ellen felhozható 
érveket és az intézet székhelyéül Nyíregyházát javasolja.7 A nyitást 1844-ben még 
a következő évre tervezték. 1845-ben mégsem indult el az oktatás, többek között 
az igazgató-tanár kiválasztásának elhúzódása, valamint az ez évben a Helytartó-
tanács által megjelentetett új népiskolai szabályok vizsgálata miatt. Végül csak 
1847 őszén indult el az első tanév.

 A képző megnyitása egyben az első korszak egyetlen tanévének kezdete is lett 
az Emericzy Lajos igazgató-tanár irányításával megindult képzési folyamatban. 
Összesen 10 hallgató kezdte meg a tanévet, melyből a nyitásra csak 6 fő érkezett 
meg. Ez a létszám sem biztatott sok jóval a jövőre nézve. Ráadásul közülük senki 
nem magyar ajkú volt, ami a nyíregyházi gyülekezet magyar tagjai számára nem 
lehetett jó hír, a segédtanítóság későbbi lehetősége szempontjából.

A külső körülmények, a háború közelsége még e „csökkentett működést” is 
megakadályozta a tanév végén. A kerület sem bízott az önálló fenntartás sikeré-
ben, ezért felajánlotta az állam által történő átvételt, de erre már nem került sor. 
A tanítványok hiánya miatt az igazgató-tanár is eltávozott Nyíregyházáról 1848 
őszén. „A szeminárium sikerekben nem bővelkedő első tanévének tapasztalatait 
összegezve megállapíthatjuk, hogy az állandósult anyagi bizonytalanság, az ország 
forradalmi, majd háborús állapota, a nyíregyházi egyház támogatásának felfüg-
gesztése, majd végül az 1849. október 9-én kiadott Geringer-féle iskolai szabályzat  
rendelkezéseinek teljesíthetetlensége együttesen eredményezték a tanítóképző 
szüneteltetését elrendelő nagyrőcei határozatot (1850. július 8.).”8

Az új helyzet a kerület szemszögéből (1850–1867)

1849 őszétől gyökeresen megváltoztak a belpolitikai viszonyok az országban. 
Haynau táborszernagy a vesztett szabadságharc utáni „rendezés” keretében ost-
romállapotot hirdetett és 1850. február 10-én az evangélikus egyházalkotmányt 
felfüggesztette. A teljes jogegyenlőséget megadó 1848-as 20. törvényt nem sokáig 
ünnepelhette az ev. egyház. Sőt a táborszernagy említett rendelete még az 1790-
91-es helyzethez is komoly visszalépést jelentett. Elveszett egy időre az autonómia 
a hitéletben és az oktatásban. „Az osztrák hadcsapatok parancsnokai azon lel-
készeket, kik a magyar kormány rendeleteit a szószékből felolvasták, börtönnel, 
botoztatással, s nem ritkán életvesztéssel büntették.”9 

Az ev. egyház egyetemes felügyelőjét, az egyházkerületi felügyelőket, a szu-
perintendenseket hivatalukból letette, helyükbe adminisztrátorokat nevezett ki, 
s azoknak fi zetést az állam pénztárából rendelt. Ezen kívül egyházi gyűléseket a 
protestánsok csak kormánybiztos jelenlétében tarthattak. Az említett rendelet sok 
pontja korlátozta a hívek teljesen hétköznapi viszonyait is. A lelkészeket, tanítókat 
érintette az, hogy ha közülük valakit megválasztottak valahova, kötelesek voltak 

 7 . Uo: Miskolci Esperességi iratok „Hrabács-hagyaték”. Lehoczky Egyed: Az eperjesi (miskolci) evangélikus 
tanítóképző intézet története(kézirat). 1947. 3. Készült az intézet százéves fennállásának évfordulójára. 
A szerző tanítóképző – intézeti tanár.

8. Orosz Gábor: i. m. 82.
9. A magyarországi protestáns egyház története. 1892 körül 116.
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bizonyítványaikat, s egyéb okmányaikat, rövid életrajzuk kíséretében a helyható-
ságnak felterjeszteni, s hivatalukat csak azon esetben foglalhatták el, ha ellenük 
helyben nem merült fel kifogás. Az adminisztrátorok az ev. egyház erre a szerepre 
vállalkozó (?) lelkészei közül kerültek ki. Többek között Komáromy József esperes, 
nyíregyházi lelkész is vállalt ilyen szerepet egy másik, a bányai egyházkerületben. 
Az ev. egyház higgadtan fogadta az új körülményeket. Zsinatot, országos gyűlést 
nem tarthattak, de – mivel a decentralizált egyházi működés következtében ehhez 
hozzászoktak – ez a helyzet nem bénította meg az egyház alsóbb szervezeteinek 
önálló működését. Ugyan helyi gyülekezeteik élete megnehezedett, az irányítás 
bonyolultabbá vált, mégis gyorsan alkalmazkodtak az új körülményekhez. A 
szuperintendensi évi rendes – tanügyi és egyházközségi – ellenőrző látogatásokat 
hiányolták.

A tanintézetek irányítása gyakorlatilag egy iskolai consistorium kezébe került, 
ezért például a képezde szervezésének ügyei is ott jelentek meg. Az osztrák kor-
mány a magyar középiskolákra is kiterjesztette új oktatási rendszerét (Entwurf). 
1851-ben a kerületen belül már bizottságot szerveznek a kerület oktatási rendsze-
rének átszervezésére, alkalmazkodva a magasabb követelményekhez. Az Entwurf 
rendelkezései jelentősen megnehezítették a közép- és felsőszintű iskoláik helyzetét. 
Most megint az intézmények védelme került előtérbe, mint már annyiszor törté-
netük során. A fő kérdés: hogyan teremthetik meg az intézmények (leginkább a 
gimnáziumok) „nyilvános” működésének az Entwurf által előírt feltételeit. Itt ütött 
vissza az a mentalitás, amit Szelényi Ödön a következőképpen jellemzett: „Tény az 
is, hogy túl sok iskola létesült, az evangélikusok ugyanis nemcsak a meglevőket 
fejlesztették, hanem minél több újat igyekeztek alapítani, nemcsak az első időben, 
de még később, sőt egészen a mai napig is, inkább terjeszkedtek és alapítottak, 
semhogy kevesebb intézet belső gyarapítása által az oktatásnak erős központjait 
teremtették volna meg.”10  Ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy az ilyen központokat 
szerették volna megmenteni, megerősíteni, mint például az eperjesi tanoda, vagy 
a kerületi tanítóképzés.

Az említett bizottság előterjesztését Vandrák András készítette. Az átszervezéshez 
minden esperességnek javaslatot kellett küldeni és azt képviselni a vitában. Az 
elképzelés egy mondata érinti a képezde sorsát is: „Eperjesen alakuljon egy jogi és 
egy teológiai fakultással bíró akadémia három évfolyammal, összekapcsolva vele 
seminárium.”11 Erről még bővebben beszélek a 7. pontban, amikor a képző szerve-
zési vitáit követem nyomon. 1854-ben megszűnt az ostromállapot, az evangélikus 
egyház részére pedig az osztrák kormányzat egy új alkotmánytervezetet készített, 
melyet megküldött a kerületeknek véleményezésre. A tiszai kerület – hasonlóan a 
többiekhez – dicsérni csak azt tudta, hogy véleményt kérnek tőle, egyébként sem-
mivel nem értett egyet, tételesen kinyilatkoztatták, hogy az 1790-es törvényekben 
biztosított autonómiát kérik vissza. Az 1856-os iglói kerületi gyűlésen véleményük 
első pontjában így fogalmaztak: „Az iskola, mint egyházi életünk bölcsője, s az 
evangéliumi egyházi szellem fenntartója és ápolója az egyházzal ezután is szoros 
és elválaszthatatlan kapcsolatban maradjon.”12 Az abszolutisztikus kormány nem 
tanult a kudarcból, 1859-ben újabb kísérletet tett, most már egyszerre kívánta 

10. Szelényi Ödön: A magyarországi evangélikus iskolák története a reformációtól napjainkig, – különös 
tekintettel a középiskolákra. Pozsony, 1917. 21.

11. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Eperjes. 1851. szept. 14–15. 8.
12. Uo.: Igló. 1856. október 20–22. 1.
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szabályozni a protestáns egyházi és iskolai ügyeket (1859. szeptember 1. „szep-
temberi pátens”). 

E rendelettel – bár egy fél év múlva visszavonták – több egyházközségben és 
iskolában több éves viszály magvait hintették el. A rendelet az állam részéről 
kedvező ígéreteket, nagy pénzbeli segélyeket ígért, cserébe az önkormányzati jog 
feladásáért. E pátens ellen legelsőnek a tiszai ev. egyházkerület szólalt fel több 
szempontból is imponáló eréllyel, bátorsággal és határozottsággal. Zsedényi Ede 
egyházkerületi felügyelő és Máday Károly lelkész nagy beszédekben kifejtették, hogy 
a kiadott pátens sérti a császár által elismert, szerzett jogokat. Hangsúlyozták, 
hogy iskoláik nyilvánosságát nem kötik össze az érvényben levő rendelkezésekkel, 
kérik azokat felfüggeszteni, és zsinatot egybehívni. Indítványuk folytán a kerületi 
gyűlés ezt nyilatkozatban elfogadta, Pálkövy Antal sárospataki tanár segítségével 
kinyomtatták, és a többi kerületet is csatlakozásra szólították fel. Küldöttséget 
választottak, – ennek tagja lett Vandrák András is – melynek feladata a nyilat-
kozattal a király elé járulni. Ezen cselekedetek rövid távú következménye mind-
hármuk letartóztatása és elítélésük lett, hosszabb távon azonban olyan erkölcsi 
tőkét jelentett számukra, ami később elősegítette Máday Károly szuperintendenssé 
választását, Zsedényi Ede számára pedig a kerületi felügyelőség után később az 
egyház országos felügyelői posztjának betöltését is. 

Egy évvel később a miskolci kerületi gyűlés már jóval kedvezőbb politikai lég-
körben tanácskozik. Máday Károlyt szuperintendenssé lehet választani, hiszen a 
király a pátens visszavonásával egyidejűleg a protestáns egyházakat visszahelyezte 
alkotmányos jogaikba, amivel kapcsolatban örömmel állapítja meg Zsedényi Ede, 
hogy „... az egyházkerület forró háláját fejezi ki a mindenható iránt, hogy Felséges 
Fejedelmünk szívét oda hajtotta, miszerint legalázatosabb felírásunkra a sanyarga-
tásnak véget vessen.” Azonban azt is hozzá teszi, hogy „a kerület aggodalmait telje-
sen eloszlatva még nem találja...”13 A kerületi gyűlés a régi iskolai consistóriumot 
megszüntette, helyette korlátozott jogokkal rendelkező újat választottak.

A pátens több olyan problémát is okozott az egyházkerületben, melyeket csak 
jóval annak felfüggesztése után sikerült rendezni. Az egyik ilyen a lőcsei gimnázi-
um ügye, melyet a helyi egyházközség felajánlott az államnak, remélvén jelentős 
pénzügyi segítséget, melyet meg is kaptak. A kerület viszont – tartva azt az elvet, 
hogy az autonómiát nem cseréli pénzre – kinyilvánította, hogy ehhez a lőcseieknek 
nem volt joguk, így megszűntnek tekinti az egyház részéről az iskolát, minden tá-
mogatást megvon tőle, „minden egyház és tanintézet egyszer s mindenkorra nem 
csak letiltatik, hanem egyszersmind oda is utasíttatik, miszerint minden más nemű 
segélyért a kormányhoz intézni kívánt folyamodványaikat is egyedül és kizárólag 
csak a kerületi elnökség útján terjesszék fel.”14 

A másik, évekig húzódó és igen csak nehezen megoldódó kérdés – mely ráadá-
sul közvetlenül érintette a képző hátterét is – a nyíregyházi lelkészválság ügye. A 
nyíregyházi gyülekezet, amely ekkor már kétnyelvű volt, kettészakadt, fokozatosan 
szembekerült egymással, egy-egy lelkész „irányításával”. A részleteket inkább a 
nyíregyházi helyi feltételekről szóló fejezetben érdemes elemezni. A kerületnek két 
és fél évébe telt, míg – bár igen drasztikus módon – le tudta zárni az ügyet.

A harmadik problémakör, amivel egészen 1867-ig szembe kellett néznie a ke-
rület vezetésének, az a helytartótanácsnak és tanügyi hivatalainak „packázásai” a 
kerület magasabb iskoláival kapcsolatosan. Következetesen úgy tettek, mintha a 
13. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Miskolc. 1860. 5.
14. Uo.: 7.
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tanügyi autonómia nem létezne újra 1860 után, a főfelügyelet hatáskörét messze 
túllépve avatkoztak be változatos eszközökkel az iskolák és a kerület ügyeibe. Ezt 
a kormányzati magatartást jellemezte Zsedényi Ede úgy, hogy „a kormány orgá-
numai a törvényes útból néhol kibiczczentek...” ezért „... legfontosabb teendőnk 
az, miszerint egyházkerületi tanintézeteink virágzó állapotban fenntartassanak. 
Felszólította az esperességeket és az egyházakat, hogy a hitbuzgalmat ne csak 
szavakban, hanem tettekben is tanúsítsák.”15 Például 1863-ban a Helytartóta-
nács rendeletet alkotott az evangélikus tanítók fi zetéséről, „az egyházkerület ezen 
kormányszéki határozatot kerületünk egyházaira alkalmazhatónak nem tartván, 
egyszerűen tudomásul veszi”.16

A legélesebb támadás 1866 elején akkor éri a kerületet a Helytartótanács „de-
rék” bürokratái részéről, amikor az országos politikában már javában folynak a 
„puhatolódzó” nem nyilvános egyezkedések egy lehetséges kiegyezés feltételeiről 
az udvar és Magyarország között. Talán éppen ezért, tárgyalási taktikaként is 
szolgálhattak ezen akciók. A Helytartótanács részletesen bírálja az 1864-65-ös 
tanévről hozzá felterjesztett jelentéseket, mondván „... nem  eléggé biztosan is-
merhetni ki belőlök a tanodák szerkezetét, a tanárok tanszakaikban való eljárását 
és a tanítás eredményét hiányosnak állítja, s e fölött az érettségi vizsgáknak nem 
csak jegyzőkönyveit, munkamutatványait is követeli. Vádul hozza fel továbbá, 
hogy a tanodák állapota olyan, milyenben a tanítás a kitűzött határvonalig alig 
vihető, hogy az eperjesi jogakadémia szűkebb korlátok közé van szorítva, semhogy 
nyilvános jogakadémiákkal versenyezhessen...”17 

A kerület ezt már nem veszi tudomásul, hanem indulatosan vádaknak tekinti, 
melyekre részletes választ ad: „... a munkák beterjesztése pedig olyan újítás vol-
na, mely felülvizsgálatot is jelenthetne, mely a mint egyrészről a bíráló és vizsgáló 
tanárok becsületében és lelkiismeretességében áll, úgy más részről idővel tanodai 
autonóm állásunkat forgathatná ki egészen  lassanként sarkaiból.”18 Ezért kelt ki 
Zsedényi a dobsinai gyűlés bevezetőjében a Helytartótanács ezen gyakorlata ellen, 
amikor hangsúlyozta, hogy ezek a rendeletek nincsenek összhangban az egyházra 
vonatkozó, autonómiát biztosító 1790-es törvényekkel. Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy nyilván némi igazság bujkált az állami felügyelet bírálataiban, azonban 
a kerület nem a tartalmát tekintette e dokumentumoknak, hanem az egésszel 
formálisan nem értett egyet. 

A kiegyezéssel sem váltak problémamentessé az állam és a protestáns egyházak 
kapcsolatai. Egyrészt 1867 után az evangélikusok szerint lassan ment a protestáns 
egyházak egyenjogúsítása a katolikusokkal szemben (vegyes házasságok, tanintéze-
ti felvételek stb), másrészt az állam erőteljesen kezébe vette a népoktatási törvénnyel 
az alapfokú oktatást, harmadrészt ugyan jelentős államsegélyekkel támogatta a 
felekezeti oktatási intézményeket (főleg a középiskolákat), de éppolyan mértékben 
bele is szólt az oktatás tartalmába és szervezetébe. Ezért nyilatkozza azt Máday 
Károly az iglói kerületi gyűlés bevezetőjében 1868-ban, hogy „... rosszul esik azt 
kinyilatkoztatnom, miszerint eddigi sérelmeink mind orvosolva nincsenek, sőt az 
alkotmányos egyházi élet terén még újabbak is merültek fel.”19 Zsedényi pedig már 
az új politikai helyzetre vont le iránymutató következtetést az evangélikus egyház 

15. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Jolsva. 1862. július 22–24.  3.
16. NYEL. Kerületi gyűlések jkv  Göllnitz. 1863. július 22–23. 18.
17. Uo.: Dobsina. 1866. július 25–26. 5.
18. Uo.: 6.
19. Uo.: Igló. 1868.  4.
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szempontjából: „... önmagában a magyar protestáns egyház felvirágzását sem a 
kormány jóakarata, sem a törvényhozás kedvező intézkedései nem eszközölhetik, 
hanem csak a híveknek ernyedetlen buzgalma és folytonos áldozatkészsége.”20 

És meg kell jegyezni, hogy az anyagi áldozatkészségben a kerület tanítói és ta-
nítóképezdéje részére Zsedényi Ede életében, de még halálában is messzemutató 
példát adott. Ennek részleteit a képezde sorsának alakulása során és a melléklet-
ként közölt életrajzban dokumentálom

Az ostromállapot és az önkényuralmi korszak Nyíregyházán
 

1850-ben egy városi összeírás szerint felekezeti helyzet: 10 079 evangélikus, 
1534 római katolikus, 955 ortodox, 590 református, 60 zsidó. Ezek a számok is 
mutatják az evangélikusság abszolút domináns szerepét, amely megnyilvánult a 
város vezetésében is: nagy személyi átfedéssel, akik az egyházközséget vezették, 
azok döntöttek a város ügyeiben is.  A város egyre inkább egy városi szintű és 
fennhatóságú intézmény létesítésében kezd el gondolkodni, annál is inkább, mert 
az Entwurf kihatásai miatt a „professzori iskolát”21 – ugyan kifutó évfolyamokkal 
–, de 1851-ben be kell zárni, míg a tanítóképezde kerületi intézmény.

A helyi ev. egyház nehéz helyzetbe került. Már 1848 őszén látható volt, hogy 
a képezdei tanítványok hiánya miatt közvetlen anyagi teher hárul az egyház 
pénztárára: „a fennálló határozás szerint a jövő 1849/50-es évben a négy oldal-
iskolában a gyermekek a képezde tanítványai által lennének tanítandók... most 
képezdei tanítványok nem léte miatt az elemi négy oskolákat ismét külön fi zetése 
tanítókkal kellenék ellátni...”22 A következő években újabb tanítókat hívtak meg, 
a gyermeklétszám növekedése és a fenti segédtanító-hiány miatt. Az egyházközség 
anyagi helyzete részben a pénzcsere miatt, részben a kiszabott egyházi adók be nem 
fi zetése, de még a megnövekedett segélyezés (részben tanítói) okán is rosszabbra 
fordult. Egyszer még betörés, és a készpénz elvitele (több ezer Ft) is gondot oko-
zott. Bármilyen válságos volt a város és a helyi egyház helyzete – sőt éppen emiatt 
is – az értékek mentése kiemelt feladattá vált. 1850. április 7-én arról döntenek 
a presbiterek, hogy bizottságot hoznak létre a szemináriummal kapcsolatban: 
„mely az épületet megtekintve, az elkerülhetetlenül szükségeseket kijavíttassa, a 
Seminarium ingóságait számba vegye, a szükségeseket kiszemelje, a többit adja el, 
szóval arra intézkedjék, hogy az épület a végképpeni romlásból megmentessék.”23 
Ekkor – csakúgy, mint a tiszai egyházkerület – a helyi egyház is úgy gondolta: nem 
időszerű a képezde nyíregyházi működtetése. E szándékukat meg is erősítették, 
amikor a fentebb már említett kerületi iskolai tanácskozásra kapott meghívót a 
presbitérium, ahol nyilatkozni kellett a szemináriumról. A meghívó levél közölte a 
várható témákat (milyen legyen az eperjesi iskola a jövőben), majd a 2. pontban 
ezt írták: „... és  nem volna-e czélszerű, a theológiai tanszakhoz a Nyíregyházán 
megszűnt Seminariumot is csatolni?”24 

A legfontosabb kérdés a kerület számára az volt, hogy miképpen közelítsék 
meg a „magas kormány” iskolai követeléseit, úgy hogy a kerület intézetei nyil-

20. Uo.: 3.
21. Margócsy József: A professzori iskola (1806-1854) helye és szerepe Nyíregyháza polgárosodásában. 

In: Thesaurus Solemnis. Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen–Nyíregyháza. 2002. 151.
22. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1848–64. E/6  2. 1848. október 15. bej.
23. Uo.: 1850. április 7. bej.
24. Uo.: 1851. április 15. 92.
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vánosak maradjanak, s az evangélikus szellemet megtartsák? Arról is véleményt 
kellett kialakítaniuk a helyieknek, hogy a kerületen belül mely iskolákat és hol 
tartsanak fenn. Pontosan megfogalmazták a követi utasításokat (milyen érde-
kes protestáns sajátosság a mai közéletre vonatkoztatva is): „Oda szavazzanak, 
hogy az eperjesi collégium legyen academicus intézet; a Nyíregyházán megszűnt 
Seminarium hozzá csatoltassék, az intézet tőkéit vegye át és kezelje. A szükséges 
pénzerő kiállítására nézve egyházunk jelenleg ki nem mondhatja mennyi és minő 
segítséggel járuland. 

Kezét egyébiránt a segedelem nyújtásától el nem vonja, ez iránt annak idejében 
bővebben tanácskozand. Arra nézve pedig, hogy hogyan közelítsük meg a magas 
kormány által normatív gyanánt kiadott iskolai szervezet méltányos követeléseit, 
egyházunk oda nyilatkozik, hogy protestantizmus elveinél fogva el nem fogadha-
tók, amennyiben tetemes költséggel volnának összekötve, és a szegényebb sorsú 
tanulóknak a miatt a felsőbb tanintézetekbe való járást igen nehezítenék.”25 

A helyi egyház tehát minden további nélkül elfogadta a képző helyben való meg-
szűntét, nem tiltakozott, sőt felajánlotta – közelebbről meg nem határozott – anyagi 
segítségét. Itt is érzékelhető – később a kerület véleményében is –, az intézmény 
valahol a kerületben szükséges, erre a helyi egyház, mint a kerület része, egyik 
legnagyobb gyülekezete áldozni is fog. Előremutató gondolat a szegényebb sorsú 
diákok helyzete: ne ezen múljon a taníttatásuk.

Az iskolai tanácskozáson, 1851. április 24-én újabb tanárok beállítását fogadták 
el Eperjesre, sőt a szokásos forráshoz nyúlnak, az önmegadóztatáshoz: 9 ezüst 
krajcár hívenként az újabb teher, de ezt a nyíregyháziak is elfogadták. (Más kér-
dés ennek behajtása, majd fogjuk látni, amikor a képezdére megajánlott összegek 
tényleges kifi zetése van soron, akkor bizonyos esperességek egyáltalán nem törték 
magukat a teljesítéssel.)

A megajánlások és kifi zetések közötti eltérésre érdekes bejegyzés 1851-ből, hogy 
a helyi egyház – több mint 10 évi pereskedés után, elmenve a legvégső határig, 
a bécsi fellebviteli bíróság jogerős döntéséig – egy megnyert per jutalmaképpen 
100(!) forintot fi zetett ki egy ügyvédnek. Az eljárás még a 30-as évek óta folyt két 
saját tanítójukkal szemben: Kollmann Sámuel és Tregjár Pál (a későbbi nyíregyházi 
polgármester, és képezdei felügyelő) ugyanis úgy ítélte meg, hogy rögzített tanítói 
járandóságuk egy tetemes részét, a helyi egyház nem fi zette ki. Követelésüket a 
kerület is jogosnak tartotta, és javukra döntött, még a 40-es években. A helyi egyház 
ekkor fordult bírósághoz, amely a fenti módon zárta le az ügyet. Egy újabb adalék 
a tanítói fi zetésekhez és a helyi erőforrásokhoz: 1851-ben a két legmegbecsültebb 
tanító némi fi zetésemelést kért: „Tekintve az idők rendkívül nehéz állása mellett 
egyszersmind folyamodást tevők kifejtett igyekezetét, részükre egyházi pénztárból 
az 1851/52-i iskolai évre fejenként 30, így összesen 60 forint jutalom adatik,  azon 
nyilvános fenntartás mellett, hogy innen máskorra, vagy másokra nézve semmi 
következtetéseket nem lehetend.”26 Két évvel később hasonló kéréseket már nem 
teljesítettek. Rendkívül komolyan vették a gyereket iskolába járását. Minden tél ele-
jén – december első napjaiban már nem lehet semmilyen mezőgazdasági munkára 
hivatkozni – felmérték az iskolába „felvezetett” gyermekek számát. Aki nem tette, 
azt kiprédikálták, beidézték. 1851. után három évig nincs a képzőre vonatkozó 
napirend a helyi egyház presbiterei előtt. 

25. Uo.: 1851. április 15. 93.
26. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1848–64. E/6 2 1851. 108. 16. bej.
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1854-ben, amikor a kerületi álláspont még mindig változatlan volt a képezde 
elköltöztetésével kapcsolatban, és ennek okán a kerület értékesíteni szeretné a 
Mezősy-féle házat (a képezde épületét), a helyiek úgy gondolták, hogy „... igen 
czélszerű volna az említett épületet méltányos és elfogadható feltételek mellett 
megvenni az egyház számára.”27 Tehát még ekkor is változatlanul egyetértett a 
helyi egyház a képezde megszűnésével, legalábbis helyben. Az épület megvételének 
a helyiek szerinti méltányos összege, az, amennyiért 1842-ben megvette a kerület. 
Nem tudni, hogy a kifi zetést miből gondolták, mikor ez évben is feljegyezték, hogy 
a pénztár tökéletesen kiürült, emiatt kölcsönt kell a napi kifi zetésekre is fölvenni. 
A nyár folyamán már a városhoz folyamodnak kölcsönért, mert magánszemélytől 
nem kapnak. E tartozást még két év múlva, 1856-57-ben is két részletben erős fe-
nyegetésre (katonaság emlegetése) adják meg. Ugyanakkor a helyi egyház létszáma 
(már 12 000 fő) indokolja a 3. lelkész beállítását.  Itt is megjelenik az evangélikusok 
már említett sajátossága, a túlvállalás a megajánlásokban, a kívánságokban. Ezek 
a célok, törekvések külön-külön mind helyesek, de mindig több a fenntartani való 
ügy, mint a hozzá való forrás. Ebben a kétségkívül igen nehéz pénzügyi helyzetben 
tájékoztatta Elefánt Mihály lelkész a presbitereket 1856. november 11-én, hogy 
a kerületi gyűlésen részt vett a nyíregyházi egyház egyik küldöttje, aki a kerület 
határozatát tolmácsolta a képezde ügyében. „Ezen intézet csakugyan városunkban 
fog újból felállíttatni és szerveztetni. Ezen örvendetes jelentés kedves tudomásul 
vétetik.”28   

Lehet, hogy folytak előzetes tárgyalások a képző ide helyezéséről a kerülettel, de 
nincs nyoma, és nincs előzetes véleménykérés, mandátum-kialakítás sem. Mintha 
egy kicsit váratlanul érte volna az egyházat Nyíregyházán a két évvel ezelőtti (1854-
es) dobsinai kerületi határozat megváltoztatása. Ugyanazon az ülésen jelentette a 
helyi felügyelő, hogy az egyházi adó (az egyházközség egyik legfontosabb pénzügyi 
forrása) behajtása sikertelen, csekély összeg gyűlt be. Igen kemény határozat 
született, amelyet ezután minden hasonló helyzetben alkalmaztak: a többször 
felszólított tagokhoz az adószedő egy presbiterrel látogatott el, és ha nem rendezte 
adósságát, akkor foglaltak, azt pedig két nap után elárverezték. Nehezen találtak 
a harmadik lelkészi állásra vállalkozó jelöltet, több visszalépés után Jeszenszky 
László hódmezővásárhelyi lekészt hívták meg, aki néhány szavazattal megelőzte 
a megszűnt helyi „professzori iskola” tanítóját, Jurányi Sámuelt. Jeszenszky mű-
ködésének feltételéül szabták a kétnyelvű igehirdetést, sőt „sátoros ünnepeken 
német igehirdetés” is legyen. Másfél év múlva ő robbantotta ki a „lelkészválságot”, 
amikor a nyíregyházi bokortanyák tót anyanyelvű és pánszláv érzelmű egyháztagjai 
élén – megtámogatva a pátens rendelkezéseivel – ketté akarta szakítani a helyi 
egyházközséget. 

1858 közepétől a helyi egyház történetének legmélyebb válságába süllyed. 
Ennek egyik jele, hogy 1859-60-ban nem készültek jegyzőkönyvek a presbiteri 
ülésekről. Nagy Sámuel tanító jegyezte fel az újrainduló jegyzőkönyvezés elején, 
hogy „egyházunk ily bonyolódott állapota 1858. február 22-től 1860. október 21-ig 
tartott.”29 Mielőtt néhány jellemző momentummal érzékeltetném a válság mélységét, 
érdemes elgondolkozni azon, hogy akkor tört ki e belviszály, amikor a megalakuló 
és munkáját elkezdő tanítóképezdének a legnagyobb szüksége lett volna az értő, 
támogató, többnyelvű helyi – lelkészi, presbiteri – segítségre. Megkockáztatható az 
27. Uo.: 1854. február 12. 152. 
28. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1848–64. E/6 2.1856. november 11. 238.
29. Uo.
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a megjegyzés is, hogy a képezde nem a helyi egyház segítségével, hanem a helyi 
viszonyok ellenére működött úgy-ahogy újraindulásának első éveiben. Az 1858. 
február 27-én tartott presbiteri gyűlés igen jelentős mind a képezde megnyitása, 
mind a helyi egyház megosztottsága szempontjából. Ezen az ülésen mutatkozott 
be Sóhalmi János, a képezde kerület által kinevezett vidéki felügyelője: a helyi 
jegyzőkönyv pontatlanul képezdei igazgatónak is nevezi. Sóhalmit – aki majd külön 
tervezetet ír a képezde szervezetére és tartalmára vonatkozóan – ezen az ülésen 
ajánlotta a helyiek fi gyelmébe Noszág János iglói tanító urat, „mint sok oldalról 
ajánlott, tudományos műveltségű, szakértő, lelkes és szorgalmatos egyént, mint 
aki ügyes tapintattal, és ernyedetlen szorgalommal fogná a csírájából épülő intézet 
ügyét felkarolni, mint a ki a közkívánatnak leginkább fogna megfelelni.”30 

A presbiterek nincsenek megilletődve a dicséretektől, leszögezték, hogy a je-
löltségi kérdést egyelőre mellőzik, meghívják Noszágot, hogy személyesen tanul-
mányozza a helyi népiskolák helyzetét és adjon javaslatot „a tekintetben, mikép 
keljen ezen elemi tanodákat megalakítani avégre, hogy az egykoron felállítandó 
reáliskolába azokból a tanonczoknak eredménnyel belépni lehessen”31 Tehát itt 
is az érdekelte a derék presbitereket, hogy miképpen tudnának a helyi ügyeken 
lendíteni egy keveset a képezdei igazgató-jelölt úr által. Majd, ha elkészítette e 
javaslatot, akkor fog a helyi egyház arról a támogatásról (szavazat) dönteni, amely 
őt megilleti a kerületi gyűlésen. Noszág májusra kiváló színvonalon teljesítette a 
feladatot, amelyért a nyíregyházi gyülekezet – pénzszűke ide-oda – gálánsan fi zetett. 
Valószínűleg ebből a tervből alakította ki országos népiskolai tanterv-javaslatát 
Noszág, amelyet az országos gyűlés is támogatandónak minősített 1861. nyarán. 
Érdekes az is, hogy a kerület sem Noszággal dolgoztatta ki a képezde új tartalmi 
és szervezeti elgondolásait, hanem Sóhalmival és Vandrák Andrással. Az előzetes 
jelölésből annyi azért látszott, hogy a kerület döntés-előkészítői ezúttal egy valóban 
tapasztalt, elméleti képzettséggel is rendelkező, széles látókörű igazgató-tanárra 
kívánták bízni a képezde ügyeit. 

A másik ügy, ami miatt emlékezetes lett ez a februári tanácskozás: itt került 
először nyíltan a felszínre a lelkészek ügye. A helyi felügyelő Meskó Pál az elején 
még egy kicsit ködösen, mindkét lelkész felelősségét kiemelte: „önző érdekből ve-
zéreltetvén a tanító urak a lelkész urak által zaklattatnak. A lelkész urak izgató 
modoruk által, sőt czélzatosan is a hívők között valóságos bujtogatást és lázítást 
tesznek egyházi elöljáróik ellen”32 A patentalisták úgy látszik a tanítókat azért tá-
madták, hogy új, számukra kedvezőtlen tanrendet és tartalmakat akarnak bevezet-
ni (csak nem a Noszág-félére gondoltak), egyházi elöljáróikat pedig az egyházi adók 
nem helyes felhasználásával vádolták meg. Jeszenszky László akként vélekedett, 
hogy „... az összes iskolákat felgyújtani, s a tanító urakat kihajtani kellene, hogy 
czigányokként szenet áruljanak, hogy az iskolai tanács által megállapított, s most 
alkalmazásban levő tanítási tervet felforgatni, s önkényük szerint új tantervet a 
tanítókra tukmálni törekedtek...”33               

Nyáron újólag leszögezték a presbiterek, hogy a harmadik lelkészi állás be-
töltendő, bár ennek anyagi háttere (föld és pénzügyi) nem rendezett. A válság 
mélyén aztán lesz olyan időszak, amikor egyetlen lelkésszel sem rendelkezik majd 
az egyház.(!)
30. Uo.: 1858. február 27. 288–289.
31. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1848–64. E/6 2. 289. p.
32, Uo. 290.
33. Uo. 291. 
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Egy ideig – úgy tűnt – megpróbálták a felszín alatt csitítani a nézeteltéréseket. 
Szeptemberben Nyíregyházán tartják a kerületi gyűlést, jórészt a tanítóképezde 
újra-megnyitása miatt. Az elfogadott dokumentumokat és a vitát is a megfelelő 
fejezetekben részletezem majd. 

A jelen időben rendelkezésre álló adataim szerint a képezde ugyan hivatalosan 
1858. szeptember 14-én megnyílt, de ebben a tanévben nincs nyoma annak, hogy 
képezdészt fogadott volna. Az egyik érv, ami emellett szól: 1861. nyarán a helyi 
iskolatanács méltányolta, hogy – mivel a képezde még csak két éves – még nem 
tud adni 6 fő harmadik tanfolyambeli szeminaristát. A képezde ellenben átengedte 
a rendelkezésre álló 3 fő harmadik tanfolyambeli szeminaristát, akik képesek tót 
nyelven is oktatni. Ebből az is látszik, hogy nem indult még 1859-ben sem túl nagy 
létszámmal az első évfolyam (ha 3 fő maradt két év után, akkor valószínű, hogy 
10 fő alatt indultak el). A másik érv majd a képezde – kezdetben igen szűkszavú 
– kerületi beszámolóiból lesz látható.  

Térjünk vissza még egy időre a nyíregyházi egyház áldatlan belharcaira és an-
nak kerületi vezetés által való küzdelmes lezárására. A viszály jórészt feloldódott 
az 1860. augusztusi közös szuperintendensi és kerületi felügyelői látogatással. 
Máday Károly és Zsedényi Ede szabályos canonica visitatiót is tartottak, meg-
győződve ezáltal, – bár nem volt iskolaidő – a diákok magyar és tót katekizációs 
ismereteiről is.

A kerületi gyűlés üzenete szerint nyújtsanak a hívek egymásnak békejobbot, 
szűnjék meg a belviszály. Az ellentétes táborok vezéralakjai – a két lelkész – távoz-
tak a nyíregyházi gyülekezetből. Jeszenszky Lászlót, a pátens alapján szerveződött 
csoport által támogatott lelkészt arra kötelezte a kerület, hogy 15 mérföldön belül 
nem vállalhat Nyíregyházához képest lelkészi állást, egyébként 4000 Ft kifi zetését 
ítélték meg számára. Elefánt Mihály lelkésznek is távoznia kellett, egyévi fi zetés 
megszavazása mellett. Az más kérdés, hogy – mivel ezeket a díjazásokat a helyi 
egyház keretéből kellett biztosítani – mikor jutottak hozzá az említett lelkészek ezen 
pénzekhez. A kerületi gyűlés többszöri felszólításaira, perek sora után. 

A város tehát 1860 őszén három betöltetlen lelkészi állással, a hívek két ellen-
tétes táborra osztódásával nézett szembe. Karácsonykor – mivel még akkorra sem 
sikerült egyik státuszra sem lelkészt hívnia, az istentiszteletet a helyi református 
pap vezette.

                                                                                               
Kerületi viták és döntések a képző újraszervezéséről

Az ostromállapot rendelkezéseivel a kerület hitéletének szervezése nehezebb lett. 
A szuperintendens tevékenységét felfüggesztették: ez azt is jelentette, hogy nem 
teljesíthette az éves főpásztori látogatásokkal egybekötött ellenőrzéseit, melynek 
során igen részletesen vizsgálta az egyházközségek és az iskolák helyzetét. Ezek 
a vizsgálatok kiterjedtek az épületek állagára, a presbiteri jegyzőkönyvek vezeté-
sére, hitelességére, az iskolák épület, tankönyv és tanítóval való ellátottságára. 
A szuperintendensek meggyőződtek a „nevendékek” olvasás és írástudásáról, a 
katekizmusból való felkészültségükről. Mivel egy-egy gyülekezet (akkor úgy fogal-
mazták „egyház”) csak több év múlva került újra „refl ektorfénybe”, ezek a gondosan 
jegyzőkönyvezett vizsgálatok az egyik legfontosabb ellenőrzését jelentették az adott 
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gyülekezetnek.34 Számunkra pedig az egyik legpontosabb pillanatfelvételt adják 
vizsgálatunkhoz. 

Az ostromállapot közepette a kerület a legfontosabb oktatási problémának a 
középiskolák státuszának rendezését tekintette. Csak ehhez kapcsolódva jelent 
meg, és úgy tűnik ebből, hogy akkor másodlagos kérdés volt a képző ügye. 

A kerületi vitákban a tanítóképezde és az eperjesi hittani tanszék problémája 
együtt jelent meg. Ez egyrészt azért történt, mert szét kellett választani – az állam 
és az egyházak oktatását élesen elválasztó kormányzati rendelkezések alapján – az 
eperjesi kollégiumban a hittani képzést a kollégium többi részétől még fi zikailag 
is (épület). A kerület a képezdét a hittani tanszék helyére gondolta beilleszteni. 
Az 1854-es dobsinai kerületi gyűlés így fogalmaz: „Hogy ezen néptanítókat képző 
intézet tervből valahára életbe átléphessen, miután az egyházkerület azon remény-
ségről, miszerint az Nyíregyházán létrejöhessen, végképpen lemondott: annak 
összes vagyoni állapotjával a felállítandó hittani tanszék helyére, Eperjesre átté-
tele elhatároztatott.”35 Döntöttek arról is, hogy az épületet el kell adni, az iratokat 
behozatni és az eperjesi intézeti pénztárnok kezeihez eljuttatni. A másik ok a két 
képzés együtt kezelésére az volt, hogy tartalmilag nem gondoltak nagy különbsé-
get tenni a hittani és a képezdei képzés között. Az egyházközségi jegyzőkönyvek 
tanulsága szerint a napi gyakorlatban számtalan esetben helyettesítette valamelyik 
tanító egyik-másik lelkészt. 

Az 1854-es kerületi határozat – amely a képezdét áthelyezte volna Eperjesre 
– azt mondja „a Hittani Intézet a lelkészek és a tanítók tudományos kiképzését 
szolgálná.”36 Az 1856-os határozat szerint, míg nincs szeminárium, addig a Hittani 
Intézet pótolja, a Nyíregyházán meglevő képezdei alapítvány tőkéjének kamatait is 
ide kell irányítani. A képezdéről a tárgyalt időszakban négy lényeges döntést ho-
zott a tiszai kerület. A legelső még tulajdonképpen az 1847-48-as időszak zárását 
jelentette az 1850-es nagyrőcei kerületi gyűlésen. A második az 1854-es dobsinai 
kerületi gyűlés határozata, amely áthelyezte Eperjesre a képezdét a fent említett 
körülmények közé. A harmadik, amely visszavonta ezt, és újra Nyíregyházán 
tartotta az intézetet, 1856-ban Iglón született. A negyedik pedig 1858-ban már a 
nyíregyházi működés részletes szabályozását írta elő – talán nem véletlen, hogy e 
kerületi gyűlés 1858-ban Nyíregyházán ülésezett. 

A képezde áthelyezését 1850 után Nyíregyházáról Eperjesre senki nem vitatta: 
még a nyíregyházi egyház is egyetértett vele. Az említett iskolaszerkezeti vitában 
elfoglalt mandátumukból ez nyilvánvaló. A kérdés csak az volt, hogy hol, milyen 
szerkezetben, és mikor nyíljon meg a képezde az Eperjesi Kollégium részeként. 
Kiküldtek egy bizottságot, amely felmérte a képezde vagyoni állását: a tőkéket, a 
bevételeket és a teljesített kiadásokat. A vizsgálat szerint 1844-től a bevétel közel 
13 ezer forint, a teljesített kiadások 6165 forintra rúgtak. Emellett tőkében maradt 
több mint 6000 forint, az épület eladásából pedig 8–10 ezer forintra számítottak. 
Ez az anyagi helyzet elegendőnek látszott az újraindításra. Ennek körülményeit 
a határozat további részeiben részletezték. „... A Nyíregyházán volt néptanítókat 
34. A nyíregyházi egyház számára jelentős volt az 1824-es vizsgálat, valamint a történetünkben is szerepet 

játszó 1860-as. Az ekkor készült jegyzőkönyvben – bár szerepel a tanítóképezde megvizsgálása is az 
előzetesen kiadott szempontok között – nincsenek megállapítások a képezdére nézve, ami valószínűsíti, 
hogy mégsem került sor erre. Tanítóképezdei látogatáson az 1866/67-es tanévben járt a kerület két 
vezetője az intézetben – talán a képző legszínvonalasabb tanévében – valószínűleg a kedvező tapaszta-
latok is hozzájárultak  a képezde még évekig történő Nyíregyházán tartásához is.

35. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Dobsina. 1854. 4. 12. bej.
36. Uo.
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képező intézetre nézve tervezi a választmány, hogy miután annak életbe léptetése 
nem kevésbé szükséges, mint a Hittani Intézeté (!), s Eperjesre való áttétele elő-
nyökkel össze van kötve, volt vagyonának eladatása s a régenten tett ajánlatok 
befi zetésének szorgalmaztatásából alakulandó tőke kamatjaiból egy rendes tanár 
fi zetése fedeztessék. Tanárnak a választmány által a Nyíregyházán működő Füzély 
úr ajánltatván...”37 Ugyanazon az ülésen visszavonták az Emericzy Lajos helyére 
történő igazgató-tanári pályázatot. Valószínű ebből a döntésből, és a Füzély-aján-
latból, hogy az igazgató-tanári státust meg akarták takarítani és egy rendes tanári 
„állomás” alkalmazásával működtetni a képezdét, gondolva arra, hogy a kollégium 
segítségével így is megoldható. 

Nagy kérdés, hogy mi változott a kerület körülményeiben két év alatt, ami teljes 
fordulatot eredményezett a képezde helyszínére vonatkozóan. Mindazok az érvek, 
amelyek bármelyik helyszín mellett, vagy ellene szóltak, nem voltak újak, már 
Dobsinán is elhangozhattak, sőt ezek már az 1840-es években is megjelentek, ami-
kor a vita a képző helyszíne körül forgott. A külső körülményekben változást csak 
az ostromállapot megszűnte, vagy a nyíregyházi egyházba egy új lelkész, Elefánt 
Mihály érkezése jelentett, az elhunyt Farbaky Dániel helyére. Az az érv sem volt új, 
hogy a nyíregyházi támogatások csak az ottani képezdei működéshez kapcsolód-
nak. Talán ott kell keresnünk új momentumot, hogy nem sikerült értékesíteni az 
épületet, ami pedig a működés pénzügyi elemzéséből látható, több év működés ki-
adásait fedezte volna. Mindenesetre az 1856-os iglói kerületi gyűlés megváltoztatta 
a dobsinai döntést. Egyébként az is sokatmondó tény, hogy a Dobsinán megjelent 
hegyaljai esperességi38 küldöttek közül senki nem nyíregyházi volt.

Az átköltöztetéssel megbízott bizottság az alábbi érvekkel indokolta a visszalé-
pést: „...a Seminárium minden ingó és ingatlan birtokának eladását, s a pénznek 
Eperjesre való átküldetését a küldöttség azért nem teljesíthette, mert a ház valódi 
értékét nem lehetne megnyerni, s különben is a helyhez kötött, s a Seminárium 
birtokának legnagyobb részét tevő minden alapítványokról épen úgy kellett volna 
lemondani, mint az alapítók akaratja iránt közönyösséget tanúsítani, s mind azon 
előnyökről lemondani, mellyek a  Nyíregyházán felállítandó tanító képezdéhez na-
gyobb mértékben csatlakoznak, mint kerületünk bármely egyházába.”39

A város a szóban forgó földadomány használatának feltételeit már 1841-ben 
világosan megfogalmazta: „ a mezei gazdálkodás ágainak gyakorlati oktatására 
használtassanak a helybeli lakosok s azok gyermekeinek minden vallási különbség 
nélkül megengedtessék azon intézetben a mezei gazdálkodás ágainak úgy elméleti, 
mint gyakorlati oktatásában tanulólag részt vehetni, s azon nem remélt esetre ha 
vagy az intézet elenyésznék, vagy a föld nem a fent kijelzett czélra fordíttatnék, 
azon föld ismét visszaesendő lészen a város birtokába.”40 A város egy év múlva 
több, mint duplájára emeli a földadományt és kedvezőbb fekvésű helyre cseréli 
azt. Kiköti, hogy a konkrét helyet csak a képző megindulása után adja át. Való-
színű, hogy ezt a javaslatot a város, és a helyi egyház 300 forintos, valamint ... 
gabonából álló évi támogatási ajánlatát később is fenntartotta. „a kerületi gyűlés 
megerősíti, ... s kivált midőn a hegyaljai követek a nyíregyházi egyház nevében is 

37. Uo. 6. p. 16/d bej. 
38. A nyíregyházi egyházközség a hegyaljai esperesség része volt, az egyik legnagyobb lélekszámú a 

miskolci mellett. 
39. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Igló. 1856. 10. 5. bej. 
40. Lukács Ö.: Nyíregyháza szabad, kiváltságos város története. Nyíregyháza, 1886. 260. (Lukács idézi a 

városi önkormányzat jegyzőkönyvét.)
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a Seminárium ügyében kecsegtető ígéreteket tőnek, örömmel elállván a dobsinai 
1854. évi gyűlés... határozatától, Nyíregyházán meg akarja marasztani a tanítóké-
pezdét, azon reményben, hogy a fent nevezett küldöttség és egyház az intézetnek 
forrón óhajtott és felette szükséges életbeléptetése iránt még hátralevő intézkedé-
seket közös buzgósággal oda fogja irányozni, hogy czéljának méltán megfelelő s 
elegendő tanítási erőkkel ellátandó Seminárium létrejöjjön...”41

További kérdésekben is döntöttek a képezde ügyeiben. Kifejezték szándékukat, 
hogy számítanak Emericzy Lajosra, az elmaradt járandóságát ki szándékoznak 
fi zetni. (Ez csak később történt meg.) Ebből valószínűsíthető, hogy ebben az idő-
szakban Emericzy a kerületen belül tartózkodott. Utasították a nyíregyháziakat, 
hogy hozzák rendbe az épületet és a kerítést. Kérték a várost, hogy valóban jelölje 
ki a földeket, és adja a képezde használatába, mert addig is, amíg megnyílik az 
intézet, a föld jövedelmei a képezde pénzalapjait gyarapítsák. (A megmaradt ké-
pezdei tőke kamatait nem ajánlották meg ilyen gálánsan az újraindításhoz, mert 
ott csak 1858-tól tették meg ezt, addig a Hittani Intézetet gyarapította az.) Egy 
év múlva újabb részletekről döntenek 1857-ben a rozsnyói kerületi gyűlésen.42 A 
minisztérium jóváhagyta a Hittani Intézet alapítását, de csak azzal a feltétellel, 
hogy válasszák el szerkezetileg a kollégiumtól és az intézetben befejezett tanul-
mányok nem jelenthetik a külföldi egyetemi tanulmányok közvetlen előfeltételét. 
A képezde előkészítésére kiküldött bizottság jelentette az elmúlt évben megtett 
intézkedéseket.

Megjelentette a pályázatot az igazgató-tanári állásra, az ünnepélyes megnyitást 
pedig 1858. szeptemberére javasolta, a kerületi gyűlés alkalmát felhasználva. A 
kerületi, 1841-es (zay–ugróczi) tanrendet is javasolta felülvizsgálni a bizottság, 
és az esperességi javaslatokkal kiegészített tervezetet – melyet Vandrák András 
készítsen elő – terjesszék a kerületi Consistorium elé.43

A képezdébe történő felvétel életkori és iskolázottsági előfeltételének a 16. év 
elérését illetve a VI. gimnáziumi év befejezését határozták meg. A képezde vidéki 
felügyelőjének Sóhalmi Samu Jánost nevezték meg, helyi felügyelőnek pedig a 
nyíregyházi egyháztól kértek javaslatokat (később Tregjár Pál lett, Nyíregyháza 
akkori polgármestere, helyi presbitériumi tag.) Ösztönözték a korábbi felajánlá-
sok begyűjtését, a tanárok megválasztásának rendjét. Érdekes momentum, hogy 
két olyan esperesség is támogatta a képző létrejöttét, akik nem a tiszai kerületbe 
tartoztak (a békési és a bánáti). A kerületi gyűlés a képezde segélyezése miatt a 
német területen működő Gusztáv Adolf Egylethez fordult.44 

A kerületi gyűlés panaszát fejezte ki amiatt, hogy az állam oktatást felügyelő 
szervei közvetlenül az iskolákhoz fordulnak utasításaikkal, kérdéseikkel. Nyil-
vánvalóan jelezni akarták, hogy az egyház hierarchikus rendjét, ezen keresztül az 
autonómiát nem ismerik el.

41. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Igló. 1856. 11. 15. bej.
42. Uo. Rozsnyó 1857. szeptember 22–23.
43. A kerületi Consistoriumot újólag 1856-ban hozták létre a kerület iskolaügyeinek intézésére, többek 

között a hittani intézet szervezetének és tanrendjének előkészítésére. 
44. Az egylet sok magyar evangélikus egyházközséget, iskolát, építkezést támogatott adataim szerint a 

vizsgált időszakban a tiszai és más egyházkerületekben is. A hittani intézet például szinte minden évben 
a támogatások 50%-át kapta (1000-2000 Ft) A képzőre soha egyetlen fi llért sem adtak a német test-
vérek. Az 1858-as nyíregyházi kerületi gyűlés jegyzőkönyve külön pontban szerepelteti, hogy az egylet 
pénzt ígért a tanítóképezde működésére. 1861-ben pedig maga Noszág utazott ki az Egylet közgyűlésére 
Lipcsébe, hogy személyesen győzze meg őket, de teljesen sikertelenül.
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1858 júliusában a Consistorium nagy jelentőségű ülést tartott a képezdével 
kapcsolatosan. Igazgató tanárnak javasolta Noszág Jánost „a néptanodai ügyben 
jártas, és hivatalában is igen dicséretesen működött férfi  személyesen értekezvén 
Nyíregyházán a kerületi választmánnyal kitűnő hajlamot és szakértelmet tanúsí-
tott, e hivatalra, minél fogva a nyíregyházi evangélikus község néki megválasztása 
esetére rendes 600 Ft kerületi fi zetésén kívül 200 Ft fi zetési járulékot meghatáro-
zott...”45 A  választmány kiküldte Noszágot a külföldi képezdék meglátogatására és 
tapasztalatgyűjtésre. Valószínű, hogy a következő tanév egy részét erre használta 
fel Noszág, ezért is csak 1859-től indult az oktatás a képezdében. 

Ezen kívül két tervezetet is megtárgyaltak a képezde szervezetére és működésére 
vonatkozóan: a Vandrák-félét és a Sóhalmi Samu Jánosét. Egy tervezetet javasoltak 
a kettőből készíteni. Sajnos nem maradtak fenn a tervezetek így nem elemezhető 
az sem, hogy melyikből mennyit őrzött meg a végleges döntés. A consistorium el-
vetette a bentlakásos képezde tervét, mert olcsóbb, ha magánházakban nyernek 
szállást a képezdészek, és „vallásunk elveihez illőbbnek találván” a nyitottabb 
megoldás mellett foglalt állást. Aztán az élet egy vegyes rendszert eredményezett. 
A nyíregyházi kerületi gyűlésre – amely 1858. szeptember 14–15-én tanácskozott 
– valószínűleg nem sok eldöntendő kérdés maradt a képezdével kapcsolatban az 
előkészített javaslatok jóváhagyásán kívül.

Határozat a képző indításáról

A város fejlődésének egyik friss bizonyítéka – a képezde megnyitásán kívül is – ke-
rületi gyűlés számára is nyilvánvaló módon, hogy az első vonatszerelvény 1858. 
szeptember 5-én állt meg a város „indóházában”. Ezen érkezett a gyűlésre Zsedényi 
Ede kerületi felügyelő. Valószínűleg többen is követték példáját az értekezlet részt-
vevői közül. Az ülésen részt vett az összes nyíregyházi tanító, így az a Fizély Frigyes 
is, akit még Eperjesre szemeltek ki ezen intézetben való tanárságra. Az ülés elején 
döntöttek annak a 7000 Ft-nak a felosztásáról, ami kerületi iskolai alap néven a 
kerületi tanintézetek költségeinek kiegészítésére rendeltetett. A pénzösszegeket az 
esperességek birtoknagysága szerint osztották fel: a legnagyobb a gömöri (1500 
Ft), utána a hegyaljai (benne Nyíregyháza, Miskolc) következik (1100 Ft). Néhány 
év múlva ez az összeg 9500 Ft-ra emelkedik, amit fogcsikorgatva is tartani fognak, 
minden más költséget megelőzve.46

Az esperességek ezen összeget a saját belső szabályaik szerint osztottak le 
egyházakra. A gyűlésen újra kérték, hogy az esperességek elevenítsék fel a régi 
megajánlásokat és gyűjtsék be. Jeszenszky László nyíregyházi lelkész egy 600 
Ft-os hódmezővásárhelyi régi megajánlásról beszélt. Később kiderült, hogy a he-
lyiek közül senki sem emlékezett erre, valószínűleg a lelkész úr kedvenc megosztó 
fogásainak egyikével élt. 

A tanítóképezde szabályzatáról, indításáról, körülményeiről, szervezetéről a 
gyűlés mintaszerű, részletes döntést hozott, melyet szó szerint szerepeltetnek is 
a kerületi gyűlés jegyzőkönyvében. A döntés bevezető pontjaiban már leszögezi 
a kerület, hogy mivel az intézet a kerület tulajdona „az egyházkerület tudta és 
jóváhagyása nélkül az intézetben semmi féle lényeges újítás vagy változás nem 

45. NYEL. Kerületi consistoriumi jkv. Lőcse. 1858. június 23.
46. Az egyik kerületi gyűlésen a szuperintendens a maga fi zetésének egy részéről is lemondott, de az 

iskolákra szánt összeget nem engedte csökkenteni.
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történhetik.”47 A határozat pontosan megfogalmazza a helyi egyház hozzájárulá-
sát a képezde fenntartásához, és azt is, hogy ezért mit vár cserébe. A nyíregyházi 
ev. egyház „mint különös pártfogó, s mint mellynek kebelében s első közvetlen 
hasznára leend az intézet, ajánlott a seminaristák élelmezésére 300 Ft-ot, 30 
köböl gabonát; az egyházkerület pedig engedi, hogy a gyakorlottabb ifjak közül 
évenként – ha van – hat, idővel több segédtanítót választhasson a nyíregyházi ev. 
egyházközség, külön költségen táplálandót.”48 A határozat évenként 20-30 növen-
dékkel számol. Nem tisztázza pontosan, hogy ez egy évfolyam létszámát jelenti, 
vagy az összes képezdészét egyszerre. Valószínű, hogy egy évfolyamra felvehető 
hallgatókra gondoltak, mert a másik esetben ez célnak túl szerény létszám. (Más 
kérdés, hogy néhány évben ez volt a reális létszám, a nyíregyházi működés vége 
felé pedig még ennyi sem.)

A tanítók számát úgy határozta meg háromban a gyűlés, hogy abból egy teljes 
állású az igazgató-tanár, kettő pedig segédtanár. Érdekes szabály az, hogy ha a 
növendék nem végzi el a teljes hároméves időt, akkor visszafi zetni köteles a rá 
fordított költséget. 

A felvétel követelményeit viszonylag rugalmasan határozta meg a gyűlés. A 
16. életév betöltését (ez egy kicsit visszalépés a consistoriumi javaslathoz képest, 
amely megköveteli a VI. gimnáziumi osztály elvégzését) és az algimnázium elvégzése 
mellett a fi zikai alkalmasságot határozták meg. Még ettől a feltételrendszertől is 
el lehetett térni abban az esetben, ha – ugyan a jelölt nem felelt meg az előzetes 
feltételeknek, de – sikeres írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tett. A későbbi – már 
a felvételnél jelentkező – létszámgondok ezt a lazább követelmények alkalmazását 
támasztották alá. A 19. § az intézet magatartási törvényeit foglalta magában hét 
pontban. Később az intézet második igazgatója Bánhegyi István e szabályokat 
pontosította, bővítette. Az iskolák szellemére vonatkozóan az iskolai törvények-
ből sok tartalmi következtetés vonható le. Nem véletlenül állapítja meg Szelényi 
Ödön, hogy érdemes megemlékezni „az iskolákban követett oktatási módszerről, 
és az iskolai rendtartásról, az első inkább az oktatókra, az utóbbi pedig inkább 
az ifjúságra fog világot deríteni, de együttesen mégis hozzájárulnak az ev. iskolák 
közszellemének a megértéséhez.”49 Az első öt pont általánosságban mozog a kö-
telességtudat, pontosság, hűség fogalmai körül. A 6–7. pontok konkrét tiltásokat 
fogalmaznak meg, a 6. pont akár ma is szerepelhetne iskoláink rendtartásában. 
„Tilos a kártyajáték, adósságcsinálás, korcsmák látogatása, az intézetbeni dohány-
zás, és szeszes italokkal élés.”50

Az utolsó pont a város engedély nélküli elhagyásának tilalmát tartalmazza, 
ez a tiltás szerepel az 1621-es sárospataki rendelkezésekben is. Egyébként a 
szabályokra általánosságban elmondható, hogy két forrásból merítettek: a többi 
protestáns iskola szabályzataiból és a német tanítóképzők használt szabályzata-
iból. A büntetések során hibázókat és vétkezőket különböztet meg: az előbbi az 
enyhébb, az utóbbi a súlyosabb fokozat. A büntetésfajták viszonylag szolidak, 
amint a későbbi történet megmutatja a súlyos büntetések elvétve fordultak elő 
az intézet történetében. Már említettem, hogy a diákok elhelyeztése dolgában a 
„szabad szállás” mellett döntött a gyűlés elvi, praktikus és gazdaságossági okok 

47. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Nyíregyháza. 1858. 4. 2. bej.
48. Uo.: 4. 3. bej. 
49. Szelényi Ödön: A magyar evangélikus iskolák története, különös tekintettel a középiskolákra. Pozsony, 

1917. 46.
50. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Nyíregyháza. 1858. 6. 19. §.
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miatt. Olyan városi polgároknál szállásolták el a „nevendékeket, akik hajlandók 
voltak segédtanítóként alkalmazni őket, mellesleg állandó ellenőrzést is jelentettek 
számukra. Tandíjat nem fi zettek a képezdészek, az étkezést kellett fi nanszírozniuk, 
ha a helyi egyház – szegénységükre tekintettel át nem vállalta azt. 

A kerületi döntés még olyan részletekre is kitért mint az étrend. Egyébként 
ebédet és vacsorát biztosítottak a képezdei tanulók számára. A napirendet az 
igazgató és a tanárok osztották be. „A nevendékek tartoznak vasárnap s ünnepe-
ken az isteni tiszteletben tettlegesen is részt venni (felében karének a karzaton), 
s a templomi katekizáció óráiban ott lenni, mint hallgatók.”51 A növendékek heti 
egy délután szabad pihenőt kaptak, szerdán. A nyilvános vizsgákat februárban 
és július első hetében tartották. Érdekes, hogy négyfokozatú skálával értékelték 
a képezdészeket. A kitűnő, a dicséretes, kielégítő és gyenge. A gyenge minősítést 
szerzetteknek meg kellett ismételni a tanfolyamot, s ha az sem sikerült, el kellett 
hagyniuk a képezdét. A négy fokozat némi bölcsességre és pedagógiai érzékre vall: 
ebben az esetben ugyanis el kellett dönteni először is, hogy a vizsgázó átlag feletti, 
vagy az alatti. Nincs közép, amire a legkönnyebben „jár” ma a tanár tolla. 

A 36. § az intézet kormányzásával kapcsolatosan szinte teljhatalmat ad a ke-
rület határozatain belül az iskolai consistoriumnak. Legfontosabb joga a felügyelő 
kinevezése, aki a kerület közvetlen képviselője az intézet felett. Fontos tisztségviselő 
a pénztárnok, akit szintén a kerület nevez ki, „... kezeli az intézetbeli jövedelmeit 
s kiadásait, s rólok az egyházkerületnek számol be évenként  a Consistorium 
elnökségének beküldendő pontos és hiteles számadások által.”52 Azért idéztem a 
pénztárnok feladatait, mert végig a képezde történetében az elszámolások pontos-
sága, dokumentáltsága problémát okozott, lehet, hogy az elköltözésben is játszott 
némi szerepet. Mintha a kerület soha nem lett volna meggyőződve arról, hogy az 
ide áramlott forrásokat nem lehetett volna hatékonyabban felhasználni. A konkrét 
esetekről majd a képezde eseménytörténetében szólok.

A 38. § az intézet belső vezetését és az igazgató ezzel kapcsolatos feladatait ha-
tározza meg. Kiderül, hogy valószínűleg kellett lennie egy anyakönyvnek, amibe a 
felvett növendékeket beírták, és egy másik „emlékkönyv”, amibe a kilépők és azok 
végzettségei kerültek. Nyilván volt az intézetnek pecsétje – ezt onnan is tudhatjuk, 
hogy Bánhegyi István a feliratát módosítani javasolta 1867-ben –, és az igazgató 
hatáskörébe utalta ez a szabályozási pont a hivatalos levelezést, s a tudósításokat. 
Nos, mindezek a dokumentumok érdekeltek volna legjobban a kutatás során, ám 
mindeddig nem kerültek elő. Jelenlegi álláspontom szerint, mivel nagy valószí-
nűséggel nem kerültek át Miskolcra az intézet átköltözésével, ha megvannak, ma 
valamelyik szlovák levéltár, vagy iskolai irattár mélyén pihennek. Rosszabb esetben 
az új hatalom megsemmisítette 1920. után az ehhez hasonló dokumentumokkal 
együtt. Sajnos a kutatás jelenlegi fázisában már nincs lehetőségem kimenni, de 
nem mondtam le róla. 

51. Uo. 24.§. Még a képző első időszakában, 1847. december 26-án történt - valószínűleg a nagy sokaság 
miatt „Egyházunkban az orgona körül vasárnap és ünnepnapokon összeseregleni szokott hívek által 
a tanítóképezde növendékei és az énekléshez tartozók illető helyeikből kiszoríttatván: ezen visszaélés 
orvoslása indítványilag sürgettetett. Minthogy az orgonát környező kis karzat különben is az orgonáló 
tanító Urak és éneklő segédjeik számára rekesztetett el, miben egyszersmind az orgonának szabadon 
tartása ’s megtörténhető tolakodásoktóli megóvása czéloztatott: az ezentúl zár alá vétetni, ’s tanító 
Urak, segédjeik, és a magukat képező intézeti ifjak kizárólagos használatában hagyatni rendeltetik..” 
(NYEL. Presbítériumui jkv. 1848–1864. 765. bej.)

52. NYEL. Kerületi gyűlések jkv. Nyíregyháza. 1858. 10. 37. §.
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Érdemes még a 42. § javaslatain elidőzni, amely az intézet anyagi erejét és 
fenntartását részletezi. Végtelen pontossággal elemzi a remélhető bevételek for-
rásait. „Hogy a képezde ne csak tengjen, hanem óhajtott sikerrel működhessék, 
arra szellemi tényezőkön kívül tagadhatatlanul tetemes anyagi erő is kívántatik. 
A tetemes költségeket az egyházkerületnek kell, ha célt akar érni, elvállalnia. A 
módok: a régi alapítványokhoz újakat nyerni igyekezni, az egyházi községektől úgy 
mint egyes pártfogóktól, kérelem útján a külföldön, az egyházkerületi pénztár for-
rásaiból, húsvéti kéregetések útján a tápintézet ellátására stb.”53 E néhány tömör 
mondat megér néhány megjegyzést. Évekig a „lét és a nem lét” határán mozgott a 
képezde a nyíregyházi időszak elején (és a végén). A régi alapítványokhoz újakat 
csak Czékus István szuperintendenssége alatt sikerült szerezni, aki különös ké-
pességgel volt megáldva az anyagi alapok előteremtése tekintetében. Sajnos az ő 
működése már az intézet eperjesi szakaszára esik, amikor pár év alatt a néhány 
ezer forintos tőkét 100–110 ezer forintra hizlalta! Azt, hogy kérelem útján külföldön 
mennyi forrást sikerült szerezni, már jeleztem (semmit!). Maradtak az egyházkerü-
leti pénztár forrásai, a működés története során látjuk majd, hogy vagy a pénztári 
maradványból, vagy az iskolai alapból lehetett kipótolni az egyes évek működési 
forráshiányait. Az egyes pártfogóktól az évek során sok apróbb, nagyobb pénzbeli 
és természetbeli adomány érkezett. De összesen nem kapott a képezde annyit, 
mint a legnagyobb egyéni támogatójától, Zsedényi Edétől. 

A következő pont a képző évi kiadásait határozta meg „most kezdetben”, évi 
1190 Ft-ban. Az első néhány évben körülbelül ennyi kiadással kellett számolnia az 
intézménynek. A képzőről szóló határozat utolsó pontjában rögzítik Noszág János 
igazgató-tanári kinevezését, illetményét, és a képezde hivatalos megnyitási napját: 
1858. november 1. Egy fontos dologról nem kellő eréllyel intézkedik a határozat, 
pedig ez okozta részben a sikertelenséget: a képzőbe bejövő diákok, „képezdészek” 
szervezéséről, segítéséről ide irányításáról nem olvastam egyetlen mondatot sem 
semmilyen dokumentumban. Meggyőződésem szerint, ha kellő számú diák lett 
volna minden évben, és abból elegendő rész Hegyaljáról, akkor az intézet véglegesen 
helyben és sikeresen működik tovább. 

A tanítókat mindig alulfi zették. A nyíregyházi egyházközségi jegyzőkönyvekben 
nincs olyan év, ahol legalább 4–5 ilyen jellegű folyamodvány ne lenne olvasha-
tó. Nyíregyházán az 1850-es években 240 Ft volt a tanító járandósága, emellett 
természetbeni illetmény is tartozott hozzá (lakás és földterület). A legfurcsább 
tanítói járandóság azonban, amivel kutatásaim során találkoztam, a „hetedik 
rúgás szilva”, nem a középkorból, hanem 1870-ből való történet. „... ha beérett a 
szilva, kimentek a határba, megrázták a fát. Ami lepotyogott, azt a lelkész kapta. 
A következő rúgást a jegyző, és így tovább, még a kisbíró és a községi kondás is 
megelőzte a tanítót.”54

A népiskolai osztályok létszáma miatt is igen nagy terhelésnek voltak kitéve. 
A nyíregyházi 1860-as canonica visitatio részletesen közli az egyes évfolyamok 
létszámát, a rájuk jutó terem, tanító és segédtanítói létszámot. Ebből látható, 
hogy az alsóbb osztályokban 250 gyerek jutott egy teremre és velük egy tanító és 
egy segédtanító foglalkozott.Tovább nehezítette a munkájukat az, hogy a gyerekek 
egy része csak az őszi munkák elvégzése után járt rendszeresen iskolába, ami az 
együttes haladást tette szinte lehetetlenné. A nyíregyházi egyház hallgatólagosan 

53. Uo. 11. 42. §.
54. Rehák Aranka: A hetedik rúgás szilva. Népszabadság. 2007. január 5. 6. 
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tudomásul vette bizonyos időszakig a távolmaradást, de decemberben már min-
dig kemény rendszabályokkal büntették azon szülőket, akik gyereküket még nem 
hozták fel az iskolába. „Sokan hiányoztak, az iskola egyharmada... Így aztán, ha 
egy-egy osztályban megtanítottam a leckét, a jelenlévő kétharmadnak, a következő 
órán újra kellett kezdenem az előző napon hiányzó egyharmadnak is.”55

A feltételek hiányát már csak érintőlegesen említem meg, mert a dolgozat nem 
a tanítók munkájáról szól. Olyan tanító is akadt Nyíregyházán, aki télen egy hir-
telen beköszöntött nagyon hideg idő során a maga pénzén vett kályhát diákjainak 
– ugyanis fűtetlen helyiségben tanítani nem lehet – amit aztán hosszadalmas 
eljárással tudott csak kifi zettetni a presbitériummal. Nyíregyháza esetében a 
tanítók egy része a bokortanyákon működött, ami tovább nehezítette az említett 
körülményeket. A tanyán „... a tanító volt az egyetlen értelmiségi, helyettes pap, 
gyógyszerész, orvos, ügyvéd, kérvényíró, javasasszony, agitátor, tanácsadó, katona-
fi únak levélíró.”56 A tanítóképezde nyíregyházi létezésének idején a város a képezde 
részére használatra átadott földterületért cserébe azt várta az intézménytől, hogy 
mezőgazdászati gyakorlati ismereteket taníttasson, nyilván ehhez is kellett értenie 
egy tanítónak. Amikor ez nem volt igazán sikeres, akkor a kertészeti, gyümölcs-
termesztési szakirány oktatását kérték a tanítóképzőtől. 

A működés városi, egyházközségi háttere

A kerületi háttér tárgyalása és az egyházközség 1850-es évekbeli helyzetének felmé-
rése során már érintettem, hogy a helyi egyház évekig nem tudott érdemi hátteret 
nyújtani a képezdének belviszálya miatt. Sőt, valószínűleg e viszály konkrét ese-
ményei, megnyilvánulásai is begyűrűzhettek a képezdei hallgatók mindennapjaiba. 
A konfl iktus alapját az egyházon belül az képezte, hogy fokozatosan kettévált a 
gyülekezet. Az egyre nagyobb ütemben a bokortanyára kiköltöző, elsősorban tót 
nyelvű, paraszti munkával foglalkozók és a városi szegények kerültek egy csoport-
ba, akik között Jeszenszy lelkész vezetésével hatott a túrócszentmártoni pánszláv 
eszmerendszer. A gyülekezet másik része a gazdagabb városi polgárok és értel-
miségiek, nyelv szerint inkább magyarok.57 A kerületi őszi vélemény-nyilvánítás 
után a nyíregyházi egyház is többségi döntéssel 1860. február 9-én a pátens ellen 
foglalt állást. Ugyanakkor a Jeszenszky-hívek szerettek volna a pátens alapján 
külön helyi egyházba szerveződni. „Jeszenszky lelkész izgatva jár-kel, minden 
népszerűségét felhasználja a köznép között, hogy az intelligentiával szemben, mely 
az önkormányzatra bilincset verni nem akart, – a patenst elfogadtassa.”58

Nem is lehetett eredménytelen ez az izgatás, mert március 25-én egy templomi 
népgyűlésen – az időpontját a patentialisták jól megválasztották: a városi polgárok 
egy országos vásáron távol voltak – 913 szavazattal 285 ellenében a gyűlés a pátens 
mellett foglalt állást. Ez volt a szembenállás legkiélezettebb szakasza, mely egészen 
augusztusig, a már említett főpásztori látogatásig tartott. Május 20-án abszurdba 
hajló eset fűszerezte a szembenállást: „a két pap egyszerre akart a szószékre lépni, 
s ki tudja mi fog történni, ha egy véletlen tűzeset véget nem vet az igen könnyen 

55. A nyíregyházi ev. elemi és általános iskolák története. Nyíregyháza. 2001. 43. – Idézve: Váci Mihály: 
A zsezse-madár. Szépirodalmi Kiadó. Bp. 1964. 201.
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57. Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák című könyvének V. kötetében a problémakör világos 
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végzetessé válható kellemetlen ügynek.”59 Ráadásul a képezde és a város szem-
pontjából a legrosszabb pillanatban április 20-án lemondott Tregjár Pál, a város 
polgármestere, a képezde helyi felügyelője. Tette valószínűleg nem független a vá-
rosban zajló eseményektől. Májusban visszavonta a császár a pátenst, de az annak 
alapján szerveződött egyházközségeket nem engedte bántani. Innentől meggyengült 
a patentialisták helyi bázisa, Jeszenszky lelkész már azt mondta, hogy lemond a 
külön egyház szervezéséről, csak maradhasson nyíregyházi lelkész. 

Jeszenszky és Elefánt eltávoztával enyhült a válság, de meg nem oldódott. A 
szuperintendensi iránymutatással lassan közeledtek az álláspontok, 1861 elején 
minden presbiter lemondott, új presbitérium alakult, melyben mindkét tábor kellő 
arányban képviseltette magát, személyi összetételét pedig elfogadta a gyülekezet. 
Jellemző a város vezetésének bizonytalanságára az is, hogy 1860–61-ben négy 
polgármestere volt a városnak.60 Mindezek szolgáltatták a hátteret a képző első évé-
nek, melyben 10 fő alatt lehetett az első évfolyam képezdei növendékeinek száma. 
1860-ban még az országgyűlési képviselő-választás is tetézte a helyi politika inten-
zitását. Az egyik párt képviselőjelöltje (Benczúr) mellett „Riszdorfer János, Noszág 
és mások nagy beszédeket tartottak...”61 Valószínűleg a képezdei igazgató úrról van 
szó. Noszág helyi elfogadottságát jelzi az is, hogy egyházi jegyzőnek választják meg. 
Valószínűleg mindkét tábor elfogadta. A helyi egyház folyamatosan szerette volna 
pótolni a lelkészeket, de sokan visszamondták a felkérést, akiket szerettek volna 
a helyiek. (Többek között Máday szuperintendens, Czékus István gömöri esperes) 
Érthető a szándékuk, fajsúlyos, a kerületben is tekintélynek örvendő lelkészt akar-
tak meghívni, de ez a szándék csak később lesz sikeres. Bartholomaeidesz János, 
a végül 1861 februárjától megválasztott lelkész is először nemet mondott, majd 
olyan feltételeket biztosítottak a helyiek, hogy végül ő lett az, aki lecsillapította a 
kedélyeket és megbékéltette a helyi egyház két szembenálló csoportját. 

A képezde működésének konkrét jele, hogy 1861. februárban egy (valószínű-
leg másodéves) szeminarista Bobcsek János, aki segédtanító egy helyi iskolában, 
távozott és megkapta félévi fi zetését. Az 1861-es helyi egyházi jegyzőkönyvekben 
szaporodtak annak a jelei, hogy bizonyos súrlódás kezdett kialakulni a képezde 
és az egyház között. Formailag a kétoldalú kötelezettségvállalás körül folyt a vita, 
az egyház szerint nem teljesítette egészen a képezde a segédtanítói kötelezettségét, 
Noszág igazgató pedig azt sérelmezte, hogy az egyház nem tett eleget 1845-ben 
vállalt kötelezettségeinek. 1861. márciusában a presbiterek leszögezték, hogy „az 
iskolai félévi vizsgatételhez kiküldött felügyelő és presbyteriális bizottság közli az 
egyháztanáccsal, hogy, miként iskoláink a lefolyt vizsgálatok folytán hanyatlásnak 
indultak – különösen vonatkozva az olvasó fi ú osztályra. Kijelentik, hogy ameny-
nyiben ezen osztályok rendes tanítóval nem bírnak, csak kisegítés végett ifjoncz, 
kiképzetlen szeminaristák által taníttatnak, ezen eljárásnak következményei is 
szomorítók, minthogy a tanítványok hátramaradásuk a vizsgatételnél is szomorú-
an tűnt fel. Javasolja a két küldöttség, a két iskolának rendszeresített tanítókkali 
betöltését.”62 Éppen abból az olvasó fi ú osztályból távozott egy hónappal azelőtt egy 
szeminarista segédtanító. Két eset lehetséges, vagy nem volt megfelelő a teljesít-

59. Lukács Ö.: i. m. 305.
60. Sorrendben: Tregjár Pál lemondásáig, utána Meskó Sámuel, 1861 nyarán, őt Draskóczy Sámuel 
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ménye, vagy a bírálat indokolatlan. Egy hét múlva Noszág levelet írt az egyháznak: 
„amennyiben az iskolai első félévben a polgári leány osztályban és az olvasó fi ú 
osztályban a tanítás a szemináriumbeli ifjak által lőn ellátva, s azonfelül az elemi 
tanodáknál is segédekül használtattak, részükre a szemináriumbeli igazgatóság 
kérelme folytán adatik jutalmazás.”63 Ha jól számolunk ez legalább négy-öt, az 
eltávozottal az ígért 6 segédtanítót jelenti, amit kikötött az egyház. Viszont ezek 
csak másodévesek lehettek, és már kikerültek tanítani. Lehet, hogy az elején nem 
lehetett tartani azt, hogy az első két évben benn kell, hogy maradjanak az elméleti 
oktatáson. 

A presbiterek kénytelenek voltak leszögezni, hogy a tanítást elvégezték, jutalmat 
érdemelnek. Nem ilyen egyértelmű a válaszuk Noszág másik kérésére, hogy ti. a 
képezde teljesítette a kötelezettségét, az egyház is adassa ki a 300 Ft-ot és az ígért 
gabonát. Erről a presbiterek a vitát elnapolták. Júniusban újra levelet váltottak 
az egyház járandóságáról. Megjegyzendő, hogy az egyházközségnek évente komoly 
visszatérő gondot jelentett ezen gabonamennyiség összeszedése. Az egyház tagja-
iból évente más-más tagokat (általában 5–6 fő) választottak meg erre a feladatra, 
templomi eskü után kezdték tevékenységüket. Felosztották a várost maguk között, 
és házról-házra járva próbálták az előre meghatározott mennyiséget begyűjteni.  
Általában augusztusban kezdtek, január–februárra fejezték be a gyűjtést, de akadt 
olyan év, hogy nem sikerült összegyűjteni. Ilyenkor a tartalékból kellett kipótolni. 
1867-ben Bánhegyi igazgató április 6-án kéri a gabona felét, mert félő, hogy ellen-
kező esetben a tápintézetet meg kell szüntetni és a tanítványokat szétbocsátani. A 
helyi gyülekezet iskolatanácsot alakított a helyi oktatás felügyeletére, ennek elnöke 
Nagy Sámuel, a helyi tanítók legtapasztaltabbika, tagja lett a bizottságnak Noszág 
János is. Felkérték, hogy a helyi tanítókat képezze azokra az új módszerekre, amit 
a tantervjavaslatában leírt. 

Ez év (1861) nyarán sürgetik a kerületet, hogy „állítsa végre teljes lábra” a 
szemináriumot. Egy tanévre még elfogadják, hogy nem tud az intézet 6 fő „tót 
nyelvben is járatos” szeminaristát kiállítani, mert összesen vannak hárman, akik a 
harmadik évfolyamot kezdik. A jövőre nézve viszont az egyház is ahhoz fogja mérni 
a támogatás mértékét, hogy mennyi szeminarista segíti a helyi oktatást. A kassai 
kerületi gyűlésre olyan mandátummal engedték el küldötteiket a helyiek, hogy a 
Seminárium ügyét a legerélyesebben szorgalmazzák, s eljárásuk eredményét an-
nak idejében közöljék. Megelégedéssel nyugtázták a gyűlés után a szemináriumra 
megszavazott 1200 Ft támogatást. Ugyanakkor Noszág János valószínűleg ekkor 
kezdett el gondolkodni azon az államsegélyen, melyet – a kerületet előzetesen meg 
nem kérdezve – a következő évben benyújtott a Helytartótanácshoz. Úgy gondol-
hatta, hogy vagy valamilyen módon stabilizálja több évre a képezde helyzetét, ha 
pedig nem sikerül, akkor nem csinálja tovább. 

1861 végén szolgálatba állt Bartholomaeidesz János esperes, helyi lelkész, vele 
egy kicsit stabilizálódott a helyi egyház és a képezde is. 1862-ben sokkal kevesebb 
a bejegyzés a képzővel és a helyi oktatással kapcsolatban is. Az újabb kerületi 
gyűlésre ugyanazokkal a mandátummal utaztak a helyi küldöttek: új terheket az 
egyház nem vállal, a szeminárium ügye újból sürgetendő, ha a szeminárium nem 
teljesíti a kötelességét a helyiek felé, az egyház sem fogja azt. 

63. Uo. 420. p. 2. bej.
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1863–64-ben megritkultak a képezdével kapcsolatos bejegyzések. A város érez-
hetően máshova koncentrált: elindította a gimnázium – fejlesztést, egy 100 000 
Ft-os alapítvány megszervezésével.

A másik ok az lehet a ritka bejegyzésekre, ami alább következik, nevezetesen, 
hogy a nyíregyháziak erős hátrányba kerültek kötelezettségeik teljesítése terén. 
1864-ben Zsedényi Ede kerületi felügyelő fi gyelmezteti a helyi egyházat a szemi-
náriummal kapcsolatos kötelezettségeire, az egyház válaszában nehéz helyzetére 
hivatkozik. Ez évben úgy tűnik, hogy a kerületi vezetők komolyan fontolóra vették, 
hogy más helyszínen, más körülmények között kellene működtetni a képezdét. 
Először mindenesetre szeretnének tisztán látni. Valószínű, hogy a képezde kérésére 
esperességi küldöttség vizsgálta meg a helyi egyház tartozását az intézet felé és 
rögzítette azt: „az egyház a tanítóképezdének 1863. január 1-vel 6 Ft-tal, s 1863 
szeptember 1-vel 6 köböl gabonával maradt adósa, lemondván azon 30 köböl gabo-
náról, mely az előbbi évekből hátra maradt... a képezde az 1862. évben 120 Ft-ot 
előlegezett azon képezdei tanítványoknak, a kik az egyháznál segédtanítók képiben 
alkalmazva voltak,  s kiknek a szerződés szerint fejenként 40 Ft-tal évenként az 
egyház tartozik élelmezési illetmény fejében.”64

Az egyház válasza gyors és lakonikus a jegyzőkönyv szerint: „kifi zettessék 
azonnal.” Ezekből a momentumokból úgy tűnik, hogy – noha a tanítóképző sem 
működött azzal az intenzitással, ahogy azt elvárták – mégis inkább a nyíregyházi 
egyház volt az aki, nem teljesítette a rá háruló, és vállalt kötelezettségeket. Ez év 
májusában kerül a presbitérium elé egy januárban írt szuprintendensi levél, amely 
súlyosan elmarasztalja a helyi egyházat a tanítóképezde ügyében és a legkomo-
lyabban megfenyegeti az intézet elvitelével „azon esetben, ha az egyház a kebelében 
fennálló tanítóképezde iránt eddig tanúsított mostoha bánásmód változtatásával 
azt melegebben fel nem karolja, a képezde jelen állapotjához képest igényeit lejebb 
nem szállítja, és e szerint kerületünkbeli más egyházakkal a versenyt ki nem állja, 
bármennyire sajnálná is, mégis könnyen megtörténhetnék, hogy ezen közvetlenül 
a nyíregyházi számos tanulóifjúság előnyére alapított tanintézet összes ingatlan 
és ingó vagyonával együtt más, alkalmasabb helyre állíttatnék.”65

Ugyanebben a levélben kéri Máday Károly, hogy tegyenek javaslatot a lemondott 
Noszág János utódjára. A helyiek arra hivatkoznak, hogy amíg az egyházon belül 
nem volt rend, addig nem tudtak többet tenni. Javasolják, hogy a képezdei igazgató 
urat még egyszer kérjék fel, hogy még egy évre vállalja a megbízatást, ami később 
meg is valósult. Ebből a kérésből látható, hogy nem volt személyi ellentét Noszág 
és a helyi egyház között, hanem a normális viszonnyal sem lehetett áthidalni az 
érdekellentéteket a képző és a helyiek között. A következő igazgató, Bánhegyi 
esetében a működésének vége felé kifejezett személyi ellentétek nehezítették az 
együttmunkálkodást.

Abból is látható a kerületi vezetők szándéka a képezde helyzetének újragon-
dolására, hogy 1865. június 3-án a presbiterek bizottságot választanak, mert a 
kerület felkérte őket arra, hogy „... véleményüket a legközelebbi gyűlésnek adják 
be, különösen pedig egy, az egyház részéről teendő és a tanítóképezde Nyíregyházán 
való további megmaradását okokkal támogató véleményt készítsenek.”66 Az elő-
terjesztés elkészült, tartalmát nem ismerjük. Ezekben az években már viszonylag 
kevés bejegyzés tanúskodik a helyi egyház és a képezde egymás mellett éléséről 
64. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1864–78. E /6 3. 1864. március 31. 9. 12. bej.
65. Uo. 1864. május 20. 31. 50. bej.
66. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1864–78. E /6 3. 1865. június 3.  117. 86. bej.
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és együttműködéséről. Viszont egyre több olyan döntés születik, hogy segédtaní-
tói, segédkántori állásokat végzett szeminaristákkal töltenek be. Különösen sok 
segédtanító szolgált a gyengélkedő Nagy Sámuel keze alatt. 

A helyi egyház oktatásügyekben 1864 után először a gimnázium továbbfejlesz-
tésére koncentrált (legyen teljes), aztán fokozatosan az alapfokú oktatás került 
előtérbe. Két okból tartották fontosnak ezt a területet: egyrészt folyamatosan nö-
vekedett a tanulók száma, ami újabb tantermeket és tanárokat igényelt, másrészt 
1868-tól az új népiskolai törvény szerint kellett átalakítani az oktatás e szféráját. 
A zsúfoltságra egy központi iskola megépülésének kezdeményezésével reagált a 
helyi egyház vezetése, ami hosszú évekig tartó vitát indított el és csak másfél 
évtized múlva oldódott meg. E két iskola mellett a képezde ügyét az egyház meg-
oldottnak tekintette évekig az adott támogatással. Változást csak két körülmény 
előtérbe kerülése hozott, amik szinte egyszerre merültek fel: a képezde államivá 
válásának lehetősége, illetve a helyszínének az átkerülése a kerület egy más vá-
rosába. Mindkét ügy 1869–70 táján merül fel. Mindeközben pedig a pénztár túl 
sokszor lett üres,67 időnként egészen jelentős egyházi adóhátralék halmozódott 
fel. Ebben az időszakban kellett kifi zetni Elefánt Mihály lelkész járandóságát is, 
ugyanis ezt a pert a helyiek elvesztették. Sokallták az iskolai kerületi pénztárba 
befi zetett évenkénti összeget is (ráadásul onnan sem pontosan került vissza a 
képezdébe), ezért merült fel 1866-ban a presbiterek körében, hogy az iskolai adó 
azon része, melyből a képezdei igazgató-tanár fi zetése kijönne, maradjon helyben, 
így legalább „... a nem rendesen fi zetett igazgató legalább a kerületi segély erejéig, 
a mi adóilletékünkből biztosan és időre kaphasson fi zetést.”68 Mivel valószínűleg 
Noszág János egyedül „vitte” az intézetet, az 1865-ös kerületi gyűlésen határoztak 
arról, hogy a helyi gimnáziumi tanárok segítsenek órákat tartani az intézetben, és 
ez a „híványukba”69 kötelességként  kerüljön be. A helyi presbitérium ehhez még 
hozzátette, hogy „a gimnáziumi oktatás hátránya nélkül”. Ez a megjegyzés némi 
helyi értékítéletet is jelöl az ott működő tanintézetek között. 

1867-ben Bánhegyi István igazgató-tanár egyéves működése tapasztalatait és 
az intézet továbbfejlesztésének kérdéseit terjedelmes – kinyomtatott – dolgozatban 
foglalta össze.70 Ennek tartalmát részben a képző történetének tárgyalásánál – kö-
vetkező fejezet –, részben a kerületi háttér felvázolásában elemzem. Most csak a 
helyi visszhangját mutatom be, ami egy presbitériumi határozat: a presbitérium  
„  ragaszkodik azon szerződéshez, melyben kiköttetett, hogy a képezde köteles 
évenként 6 segédet adni.”71 Bánhegyi azt javasolta, hogy kössön új szerződést a 
tanítóképző és a helyi egyház, melyben az egyház a pénz- és természetbeni juttatá-
sát ne konkrét (6 fő) képezdei növendék biztosításához kötné, hanem a mindenkori 
harmadévesek legyenek kötelesek  segédtanítóként a helyi iskolákban tanítani. 
További változtatási javaslata, hogy „a tisztelt egyház pedig kötelezze magát elemi 

67. 1866-ban Nikelszky Mátyás helyi egyházfelügyelő fi zette ki az egyház tartozását az egyik lőcsei ta-
karékpénztárban. 

68. Uo. 183. 50. bej.
69. Hívány: olyan hivatalos, az illetékes egyházi testület által szerkesztett, jóváhagyott és elküldött meghívó 

levél, melyben pontosan szerepelnek a működés egyházjogi és anyagi feltételei is.
70. Bánhegyi eredeti munkája („A nyíregyházi evang. tiszakerületi néptanító képezde ismertetése oly 

javaslatokkal, melyek nyomán azt lehet rendezni, hogy jól kiképzett néptanítókat nevelhessen. Debre-
cen. 1867.) sajnos ma nem lelhető fel a magyar nyilvános közkönyvtárakban. Megtaláltam viszont egy 
töredéket az Evangélikus Központi Levéltár miskolci anyagában, az úgynevezett „Hrabács-hagyatékban”, 
19 oldal a könyv elejéből gépelve.

71. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1864–78. E /6 3. 1867. július 21.  237. 65. bej.
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tanítót oda utasítani, hogy nem csak ne erőszakolják a képezde által adott segéd-
tanítókra saját rendszerüket, hanem ellenkezőleg, engednék a képezdében tanult 
elméletet az igazgató felügyelete alatt tanodájukban alkalmazni és gyakorolni.”72 
Harmadik olyan módosítása, amelyet nehezen támogathatott a helyi egyház: a se-
gédtanítók teljes terhét (40 Ft évi díj és étkezés) a helyi egyháznak kellene állnia, 
az eredeti, megosztott (pénzt az egyház ad, étkezést a tápintézet) terhelés helyett. 
Összességében Bánhegyi egyrészt növelni akarta a képezde pedagógiai hatását a 
helyi környezetben, ugyanakkor erőteljesen át akarta alakítani a fenntartás terheit 
a képezde javára. Valószínű, hogy ezen törekvései miatt került szembe a helyi egy-
házzal, különösen annak esperes-lelkészével Bartholomaeidesz Jánossal. Például 
1867. októberében a presbiterek megelégedéssel nyugtázzák, hogy „a segédtanítók 
kellő számban jelöltetvén ki a seminárium részéről”,73 azonban ez azt jelentette, 
hogy – mivel csak 5 fő harmadéves kezdett az évben – legalább egy másodévest 
is ki kellett helyezni, legalább részben. Erről részletesebben írok a képző tartalmi 
elemzésében. 

Olyan félreértések is borzolták az egyház és a képezde közötti – amúgy sem 
felhőtlen – viszonyt, mint az az eset, amikor állítólag szeminaristák kéregettek a 
képezde tápintézetének támogatására a nyíregyházi bokortanyákon. Az egyházi 
nyomozás után kiderült, hogy a nagyrőcei gimnázium és tanítóképző javára gyűj-
töttek azoknak a megbízottai, amit a helyi egyház élesen elítélt, felhívta a rőceiek 
fi gyelmét arra a szokásra: egy egyházközség területén csak előzetes helyi egyházi 
tájékoztatás után és engedéllyel folyhat ilyen adakozás. Nyilván a nagyrőceiek 
tagadták ezt a missziót.74 Nem lehet véletlen, hogy a bokortanyákra mentek: em-
lékezzünk arra, hogy a pánszláv eszmék és Jeszenszky lelkész bázisa ez a közeg 
volt Nyíregyházán, és az említett intézet is ezt képviselte. 1868-ban a kissé fi gyel-
metlen eperjesi kollégium is gabona-gyűjtési kérelemmel zavarta a helyi egyházat, 
amelyre egy ingerült válasszal reagáltak a presbiterek, melyben közölték, hogy a 
helyi szemináriumnak adandó gabonát is gyűjtés útján szerzik be, és nem fogják 
ezt kockáztatni. Ha többlet adódna a gyűjtés során – említették a kevéssé valószínű 
helyzetet – akkor azt felajánlják.

1869-ben felmerült, hogy a kerület adja át a képezdét az államnak, és létesül-
jön a kerületen belül egy ilyen intézet. 1848 után tehát másodszor került ebbe a 
helyzetbe a nyíregyházi intézet. Most azonban komolyabb minisztériumi program 
állt a kezdeményezés hátterében. Báró Eötvös miniszter – az előző évi törvényi 
felhatalmazással a háta mögött – megkezdte a 20 állami tanítóképző kialakítását 
az országban. Nyilván ő is egyetértett azzal, hogy ha van olyan már működő nem 
állami intézet, ahol megvan a szándék a működés állami folytatására, az gyor-
sabb, kedvezőbb, mint egy teljesen új intézmény felállítása. E miniszteri szándék 
és az annak nyomán történő kinevezés szólította el Emericzy Géza gimnáziumi 
és képezdében is tanító tanárt Nyíregyházáról egy ilyen intézet élére. A kerületi 
gyűlés mindenesetre utasította a helyi egyházat, hogy a képezde állami irányí-
tásba való átadását a helyi gazdasági választmány készítse elő, egyben arra is 
fi gyelmeztette a helyi gyülekezeteket a kerület, hogy a tőkeerős egyházak tartsák 
meg elemi iskoláikat. Az egyház pedig kinyilvánította, hogy az állami képezdére 
nézve is fenntartja ugyanazon támogatását, amennyiben az Nyíregyházán szerve-
ződik meg. Sőt a nyilatkozatuk egy kitétele még többet is tartalmaz: „amennyiben 
72. EOL. Bánhegyi-töredék. 14.
73. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1864–78. E /6 3. 1867. október 20.  242. 77. bej.
74. A kerületi egyházvezetésnek sok vitája volt ezzel az intézet-együttessel: 1874-ben aztán bezáratta.
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az intézet felekezeti maradand, ez esetben az eddigi évi segélyezésen felül is kész 
áldozni...”75 Bartholomaeidesz János esperes és Nikelszky Mátyás helyi képezdei 
felügyelő el is mentek tárgyalni a kultuszminisztériumba a képezdéről és a helyi 
gimnáziumról. Ezt a helyi jegyzőkönyv fogalmazza így, valószínűleg azonban a 
gimnázium fejlesztése ekkor már jobban izgatta az egyházat, lehet, hogy a várost 
is, mint a képezde. 

A város egyébként nyilatkozatban támogatta a képezde államivá válását, 40 hold 
földet felajánlott, és még nagyobb áldozat vállalására is késznek nyilatkozott.

Egy érdekes presbitériumi támogató állásfoglalásról is adatot láttam 1870-ből. 
A nagykállói(?) állami tanítóképezdébe szeretnének járni azok a tanítók és segéd-
tanítók, akiknek nincsen semmilyen végzettségük. A presbiterek támogatják őket, 
és segítenek a közlekedésükben. Nincs forrás ilyen intézményről, további kutatást 
igényel ez a bejegyzés. A fentiekből is látható, hogy megerősödött a mozgás a taní-
tóképzés szférájában, akár versenynek is lehetne nevezni, amiben nem rendelkezett 
elég munícióval sem a helyi egyház, sem a kerület. 

Amikor az államivá való átalakulás Nyíregyházán meghiúsult, onnantól már 
csak utóvédharcok voltak a képző körül. 1870. nyár végén Zsedényi Ede újabb 
nagylelkű felajánlása (1000 Ft) még megmentette egy évre helyben, de a következő 
nyáron már itt áll az intézet három rendes tanárral és négy hallgatóval. 1870-ben 
került Nyíregyházára segédlelkésznek Ziman János a képezde utolsó igazgatója, 
aki Nyíregyházán az 1871–72-es évet vitte végig. Előtte Nagy Gyula és dr. Bartsch 
Sámuel egy-egy évig volt az intézmény igazgató-tanára.76

1872-ben már intenzíven kereste az egyházkerület a képezde „végleges” meg-
oldását. Ebből a szempontból ultimátumként is értékelhető a nyíregyháziakhoz 
az illetékes egyházkerületi bizottmány jegyzőkönyve és a szuperintendens levele, 
melyben „a véglegesen szervezendő tanítóképezde szükségleteinek fedezésére egy-
házuktól évenként 800 Ft és 30 köböl gabona és a tervezett építkezések vezetésé-
nek elvállalása kívántatik...” kitételek szerepelnek. Bár az is lehet, hogy a kerület 
csak szerette volna tudni, hogy az államivá válás idején – a felekezetinek maradás 
esetére – felajánlott plusz teher pontosan mit is takar. A helyi egyház válasza – a 
felsorolt érvek a megváltozott célokat jelölik – egyértelmű. Nem tudják vállalni az 
alábbi indokok miatt.

* Az elemi iskolákban reformokat szeretnének keresztül vinni;
* Ezért az egyházi adót meg kellett emelni 50 százalékkal;
* A növekvő gyermeklétszám miatt be kell rendezni két új osztálytermet, beál-

lítani két tanárt;
* Az eddig szükségelt segédtanítókat valószínűleg teljesen nélkülözhetni fog-

ják;
* A tanítók fi zetésének javítását tervezik;
* Bármilyen kiadás csak a hívek befi zetéseiből eszközöltethetik;
* Az egyház nincs abban a helyzetben, hogy most 800 Ft-ot fi zessen.
De a tanítóképezde és a helyi egyház elválása azért békés: „Azonban teljes 

tudatával bírván azon anyagi, de különösen szellemi haszonnak, mely egy tanító-
képezdének egyházunk körében való felállításából hitközségünkre, kiválólag elemi 
iskoláinkra háramol: az eddigi terheket és az új építkezések felügyeletét a helyi 
75. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1864–78. E /6 3. 1870. június 10.  389. 90. bej.
76. Nagy Gyula németországi egyetemeken végzett tanár, Nagy Sámuel helyi tanító - aki a korszak nyír-

egyházi tanár-egyéniségei közül talán a legmeghatározóbb volt - egyik fi a. Nagy Gyula igazgatóskodása 
alatt került oda testvére, Nagy Lajos, aki addig az egyház kántoraként és énektanáraként működött.
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egyház vállalja.”77 1872 nyarán a kerületi gyűlés – egyébként éppen Nyíregyházán 
tartott ülésén – döntése folytán a képezde helyben megszűnik, az egyház pedig 
mentesül a terhek fi zetése alól. Már csak két feladat van: az iratok bejuttatása a 
kerülethez, és az épület eladása. 

A képző későbbi működése – tanulságok

A nyíregyházi evangélikus tanítóképző megszűnése csak az egyházközség és a 
város számára lehetett időleges kudarc. Az egyházkerület szemszögéből Eperje-
sen a képezde egy olyan városba, intézmény-komplexusba és szellemi erőtérbe 
került, amely hosszabb távra kecsegtetett stabil működéssel. A ilyen háttér éppen 
a minden intézmény életében – így Nyíregyházán is több esetben – bekövetkező 
hullámvölgyek esetén segít újra lábra kapni. 

Az intézet Eperjesen érte el azt a működési színvonalat, stabilitást, anyagi 
biztonságot, amit már Nyíregyházán reméltek az alapítók. A képezde 1875/76-
ban lett – teljes paritást élvezve – a kollégium szervezetének beillesztett része. A 
tanulók száma is folyamatosan emelkedett, a 80-as években már negyven fölött 
volt, 1898-ban pedig már négy évfolyamos, 130 növendékkel. Utolsó áhított célját 
a tanítóképző – az önálló épületet – már csak Miskolcon érhette meg 1929-ben. 
1905-ben ugyan megvolt a saját telek az építkezéshez, de az elmaradt. 1920-ban 
azonban újabb fájdalmas csavarral a képezde Miskolcra került. „Az Eperjesről Mis-
kolcra menekülő evangélikus tanítóképző intézet hátrahagyta minden ingóságát, 
felszerelését, eszköztárát és könyvtárát.”78 

A nyíregyházi tanítóképző intézet története nem kudarc, hanem – elköltözése 
ellenére – siker. Az a szellemi és anyagi erő, amely a szervezésre, a működésre 
fordítódott, tovább élt és él a város akkor és ma működő iskoláiban, a nyíregyházi 
egyház és a tiszai egyházkerület tanulóiban, tanítóiban az egyház történetében. Az 
egyház építményében, a város fejlődésében ez egy szilárd kő volt, amit, ha kiven-
nénk, hiányozna onnan. A képezde nem a körülmények következtében, hanem azok 
ellenére volt sikeres évekig. Kicsiben mutatja azt az élniakarást, amely egyaránt 
jellemezte az evangélikus egyházat, Nyíregyháza városát és a magyar nemzetet 
akkor és ma is. Mindezek után mégis indokolni kell azt, hogy miért nem sikerült 
az intézetnek megmaradnia, gyökeret eresztenie Nyíregyházán. Néhány olyan érvet, 
indokot sorolok fel, amely talán külön-külön nem okozta volna az intézet ellehetet-
lenülését, elköltözését, de együttes hatásuknak mégis ez lett a következménye.

–  Az intézet huzamos tőkeszegénysége, amely évente ismétlődő kicsinyes har-
coknak, folyamatos alulfi nanszírozottságnak tette ki az intézményt. 

– A helyi egyház nem biztosított kellő támogató környezetet, az első időszakban 
a pátens körüli áldatlan testvérharccal, a második szakaszban, pedig azzal, hogy 
túlságosan igénybe vette a növendékeket a képezdei oktatás kárára.

– A város számára már a saját hatókörű oktatási intézmények fejlesztése került 
előtérbe egy kerületi intézmény helyett (gimnázium, reáltanoda, később a szak-
képzés) és a megyeközponti szerep elérése.

– Az intézet teljes különállása, egyedülléte, amely költségesebbé tette a működést 
és nehezen kezelhetővé a krízishelyzeteket.

77. NYEL. Presbitériumi jegyzőkönyvek. 1864–78. E /6 3. 1872. április 21.  484. 48. bej.
78. Dr. Pappné Vígh Ágnes: A miskolci evangélikus tanítóképző intézet története. 1999. (Kézirat, Debreceni 

Egyetem, BTK. Neveléstudományi Tanszék könyvtára.)
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– Sem a kerület, sem az intézet, sem a helyi egyházak nem helyeztek hangsúlyt 
arra, hogy mindig elegendő hallgatója legyen a képezdének. Ezt ugyanolyan eréllyel 
kellett volna szervezni, a helyi egyházakat érdekeltté tenni, mint az anyagi forrás 
gyűjtésében.

– Kiegyensúlyozottabb nyelvi környezet, melyben talán több hallgatója is lett 
volna az intézetnek

Az elemzés során ezeket az okokat találtam, amelyek közül több elhárítható 
lehetett volna, míg másokat objektív adottságnak kell tekinteni. Az eperjesi helyszín 
a fenti problémák  közül többet orvosolt, így a képezde ott már úrrá tudott lenni 
azokon a nehézségeken, amik Nyíregyházán még elháríthatatlanok voltak.

Végezetül: dolgozatban valószínűleg jobban kiemeltem aprónak tűnő, ám szá-
momra fontos momentumokat, talán túl sokat idéztem eredeti forrásokat, mert azt 
szerettem volna, ha megízleli e sorok olvasója a kor hangulatát, beszédfordulatait. 
A tanítói szerepet azért iktattam be, mert egy picit érzékeltetni akartam, hogy 
micsoda lehetetlen feladat micsoda kevés ellenszolgáltatásért a tanítói munka. 
Szelényi Ödön soraival zárom írásomat, aki a múlt századból ma is pontos, aktuális 
feladatot tudott adni számomra és még sok sorstársam számára, akik látszólag 
haszontalan búvárkodással töltik idejüket.” ... itt tehát még igen sok a teendő, 
ami ránk vár, nemcsak meg kell mentenünk a még létezőt, de bele is kell tudni 
mélyednünk a poros aktákba és ezekből restaurálnunk a régi evangélikus iskola 
eleven képét. Minél későbben fogunk hozzá e munkához, annál töredékesebb, 
hiányosabb lesz az a kép, amit nyújthatunk.”79

79. Szelényi Ödön: A magyar evangélikus iskolák i. m. 46.

Az év első hónapjában mutatták be új laptársunk, A Vörös 
Postakocsi 2007/Tél-i számát. A folyóirat Onder Csaba és Pethő 
József irodalomtörténész–alapító társszerkesztők szándéka sze-
rint a művészet, a tudomány és a közélet köréből kíván írásokat 
megjelentetni, az első szám alapján sikerrel. A Nyíregyházi Fő-
iskola (és a város) új szellemi műhelye munkájához sok sikert 
kíván az idősebb laptárs,

     a Szemle szerkesztősége!


