
Renczés Nóra 
 

A Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképző létrejötte 
 
A Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképző létrejöttéhez nem csak a magyar iskolaügy járult 

hozzá, hanem Léva városa is, hiszen egy ilyen intézmény fenntartásához nem csekély anyagi 
fedezet  szükséges. A tanítóképző érdekében a kezdeményező lépést Mácsai Lukács kir.tanácsos, 
Bars vármegye tanfelügyelője tette meg, aki a város közgyűlésén bejelentette, hogy értesülései 
szerint a közoktatásügyi miniszter hajlandó volna Léván állami tanítóképzőt felállítani, ha a város 
az épület céljaira megfelelő telket és 3 holdnyi kültelket, 1 hold beltelket, az építkezéshez 
szükséges anyagot és munkaerőt, szekér- és gyalog napszámokat megajánlja, valamint az 
ideiglenes helyiségről gondoskodik. A város képviselői a tanítóképző létesítésének kérdésével 1869. 
november 23-án foglalkoztak először, majd 1869.november 25.-30-ig tárgyaltak róla a városi tanács ülésein. 

Mivel a város önerőből nem tudott a kívánalmaknak megfelelni, bizottságot hoztak létre, 
hogy adakozásból megteremtsék a feltételeket. A bizottságnak és főleg Pólya József úrnak, 
Barsmegye főjegyzőjének köszönhetően 3498 forintnyi adomány gyűlt össze. 1  

Az 1869.december 2-i ülésen döntést hoztak,miszerint kérvényt nyújtanak be  az Iskolaügyi 
Minisztériumba ,mert adottak a feltételek a tanítóképző létrehozásához. Fáradalmaikat siker 
koronázta és 1869.december 5-én a minisztériumból kedvező választ kaptak. Az Iskolaügyi 
Minisztérium és Léva városának Tanácsa között a közvetítő szerepét ifj. Mácsai Lukács királyi 
tanácsos töltötte be. Mivel a város alkalmas beltelekkel nem bírt, a bizottság a kőmalom és a 
Perecz-patak melletti Mészáros-féle telket akarta 1500 forintért megvenni a Szatmáry családtól, és 
a fennmaradt összeget építési anyagra fordítani. A város az 1870.június 2-án tartott közgyűlésen 
kötelező nyilatkozatában azt az ajánlatot tette, hogy a fent említett beltelken kívül, a gazdaságtan 
tanításához szükségelt 3 holdnyi kültelekkel, s az intézet felépítéséhez 50 000 téglával, 200 köb öl 
kemény kővel, s az összes homok mennyiséggel (mind az építési helyre szállítva) hozzájárul. Az 
épület felépítéséig az ideiglenes alkalmas intézeti helyiségül Nt. Szepes Imre tulajdonát képező  Úr 
utca 20. számú( Kazy-féle) házat vették bérbe. A lakbért a közpénztárból fedezték. Ezen kívül 
gróf Hunyady Kálmán 25000, gróf Hunyady László 15000 téglát ajánlott fel. (Tudósítvány a Lévai 
Állami TanitóKépezdéről az 1870-71-es tanév végén, 3.o.) Értesítvén a kormányt ezekről a nemes 
ajánlatokról a minisztérium  májusban kiküldte Molnár Aladár oszt.tanácsost, aki az ajánlatokat és 
a körülményeket megtekintve kedvezően nyilatkozott a miniszternél, a Léván egy tanítóképezde 
felállítása határoztatott. S mivelhogy az ideiglenes helyiségek kielégítőnek mutatkoztak, az I. 
évfolyam megkezdése még ugyanazon év folyamán életbe léptetni elrendeltetett, mire az igazgató 
tanács és a tanári kar kineveztetett.  

 
A tanítóképző  első Igazgató-tanácsa 

 
  Kineveztetett  1870.július 20.  15,095.sz.a. 
  Ifj. Mácsai  Lukács  -  kir.tanácsos, bars-hont megyék tanfelügyelője,  
  Belcsák Károly -  bars. főmérnöke 
  Brach Ferencz - orv.tudor, barsm.főorvosa 



  Pollák József - orv.tudor, barsm.tiszti főorvosa 
  Pólya József - barsm.főjegyzője 
  Szakmáry Endre - földbirtokos, a képezde gondnoka 
  Mikovich László  - jegyző  
 
Az igazgató-tanács 1870. szeptember 20-án tartott tanácsülésében felolvastatott 

a tanitóképezde rendtartási szabályainak 1.§, mely az iskolai évet október 1-jén megkezdeni 
rendelteti. Mivel azonban a képezde számára felajánlott épület helyiségei október 1-ig foglaltak 
voltak,a beíratások ideje október 15-re, a rendes előadások megkezdése pedig október 20-ra 
tolódott. Ezen a napon délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepélyes tanévnyitó Mácsai Lukács 
tanfelügyelő, az igazgató-tanács,a tanári kar és több vendég jelenlétében. Az oktatás két 
tanteremben folyt, az egyikben a rendes elsőéves, a másikban a rendkívüli egyéves 
tanfolyambeliek. Az előadások magyar nyelven tartattak, segédnyelvül a szükséghez képest német 
vagy tót nyelv használtatott. 2 

 
Az első igazgató 

 
A Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképző első igazgatója Mikovich László lett. Szakolcán 

született 1835-ben , okl. gimnáziumi tanár, a Magyar Királyi Természettudományi Társaság tagja. 
Heti 10 órában tanította a nevelés-és tanítástant. 

Teendői közé tartozott: 

‐ Havonta egyszer tanári gyűlést tartani. 

‐ Felügyelni a tanárok működésére. 

‐ Kiváló figyelemmel kísérni a tanulók magaviseletét, szorgalmát és előmenetelét. 

‐ A gyakorló iskola tanítását a képezdei növendékek oktatásával egybehangzásban tartja. 

‐ Az anyakönyveket, naplókat, leltárakat vezeti. 

‐ Tanároknak, növendékeknek eltávozhatásra engedélyt ad. 

‐ A tanár rövidebb ideig tartó akadályoztatása esetében helyét vagy maga betölti, vagy más 
 tanárral helyettesíti. 

‐ Az intézetből kilépők bizonyítványát minden rendes tanárral aláíratja s maga is aláírja. 

‐ Az igazgató hetenkint 12-18 óra tanításra köteleztetik. 3 
 

A tanári testület tagjai: Hudec Miksa, Pazár Károly, Szilárdy Albin, Massányi Mihály, Steiner 
Ignácz. „A tanítóképezdei tanár az intézet összes növendékeinek erkölcsi magaviseletére, az 
intézet körében ugy mint azon kívül felügyel, s azoknak erkölcsi és szellemi nevelésén 
tanártársaival együtt közösen munkálkodik.“ 4 

 
Az intézet első növendékei 

 
A.) A rendes első évi tanfolyamban: 
Balogh Antal-Léva, Beluch Antal-Léva, Buzalka János-Sz.Antal, Gergely Rezső-Ar.-Maróth, 
Hecser János-Szenna,Krízs József-Selmecz b.,Kucsera Imre-Léva, Laky Vilmos-Léva, Ledényi 



József – Léva, Mudrák János – Felső-Hámor, Steiner Jakab – Ar.-Maróth, Strbík Károly-Új-
Bánya, Ványa Ede – Sz.-Benedek 
 

Magán hallgatók: 
Bodri János – Szilas-Balhás, Gőbel Lajos – Alsó-Fegyvernek, Takács Sándor – Kamocsa 
 
B.) Rendkívüli egyéves tanfolyamban: 
Heyer Vilmos – Leányvár, Osvald Adolf – Besztercze-b., Paulinyi János – Sajba, 
Schvarzmann János – Ó-Zólyom, Strbík József – Új-Bánya, Szrnka János-Sz.-Benedek 
 
C.) Magántanulók: 
Bóth József, Huszár Károly, Kiss Sándor, Vermes Lajos, Zamjáti János 
 

„A tanítóképezde a népiskola előképe” 
 
Megérkeztek az új, korszerű segédeszközök: tellurium, planetárium, földabroszok, Fiedler: Az 

emberi test részei vászonra húzva, természetrajzi táblák, Hauch V.J. bécsi gépésztől 
megrendelésre érkeztek mértani-,vegytani –és természettani eszközök, 46 üveg vegyileg tiszta 
kémszer, Hesse Károly készíttette négyváltozatú orgona, Chmel és fia készíttette két zongora, két 
néma zongora, Nemessányi Samu készíttette 20 db hegedű. 5 

Az intézetbe felvett valamennyi növendéket Dr. Brach Ferencz orvos megvizsgálta. A 
fegyelmi szabályokat  1870.október 22-én az igazgató a tanári testület jelenlétében felolvasta, 
német és tót nyelven értelmeztette. Májusban hivatalos látogatást tett gróf Migyazzy Vilmos, Bars 
megye főispánja. Békefy Károly a gimnázium igazgatója a testgyakorlat helyiségeit a szükséges 
eszközökkel együtt az intézet növendékeinek átengedte. 6 

Az első képesítést a már működő tanítók közül a nyári tanfolyam elvégzése után, 
1871.október 15-én ketten szerezték meg.  7 

„A tanítóképezdei tanításnak a népiskolai előképének kell lennie. Ez okból állítatik minden tanítóképezde 
mellé úgynevezett gyakorló iskola, melyben a tanítónövendék az elméleti oktatás alkalmazását szemléli és 
gyakorolja.“  8 

 
1871.októberétől a képző 2 évfolyamúvá lett a képző, kibővítve Schirilla Ede tanító vezetése alatt álló és az 

evangélikus iskolában elhelyezett gyakorlóiskolával. A gyakorlóiskola tanítója heti 30-32 órai tanításra 
volt kötelezhető. 9 Az első évfolyamban 23, a másodikban 14 tanul. 

A testgyakorlást helyiség híján télen nem oktatták, nyári hónapokban a gimnázium 
igazgatójának jóindulatából a gimnázium helyiségeiben tartották. Ünnep-és vasárnapokon  
szentbeszéden és istentiszteleten volt az ifjúság. A katolikusok háromszor gyóntak és részt vettek 
a körmenetekben. 10 

A tanári testület ifj. Mácsai Lukács tanfelügyelővel elhatározza, hogy a tanítóképzők 
megszervezésekor, a Rendtartási szabályok cím alatt a 20.§ g. pontjánál emlitésbe hozott 
tudományos kirándulást megszervezi. A tanárok ugyan személyes áldozatok árán is óhajtják 
a kirándulást, de az ifjúság költségeinek fedezésére nem létezett más alap, mint a közétkeztetésben 
résztvevőknek a vállalkozó által rendelkezésükre bocsájtott azon 40 krajcárnyi összeg, amennyibe 



naponta egy-egy ifjú élelmezése kerül. Mácsai Lukács tanfelügyelő bőkezű mecénásként az 
élelmezési költségeket nagyrészt saját zsebéből fedezte. Az utazás négy napig tartott, 2 tanár 
lázasan, gyógyszerrel a zsebében utazott. 

Az út nagy részét gyalog tették meg, kocsira csak a poggyászt rakták. Megnézték Léva várát, 
voltak Szklenón, Szent-Benedeken,Új-Bányán Gajdosík Rafáel polgármester kísérte őket az 
Erbstolna bányához. Az utolsó állomás Selmec volt. 11 

A tanév végén, augusztus 1-jén megkezdődött a hathetes póttanfolyam, amelynek az előadási 
nyelve általában a magyar, azonban a 41 tótajkú tanító kedvéért a kezdőknél tót nyelven is 
előadták a kijelölt tantárgyakat. 12 

Az 1872/73-as tanévben az Igazgató-tanács változatlan. A tanári testület kiegészül 
Tomásovszky Imre segédtanárral és Számháber János tornatanárral. Három évfolyam 
működik,összesen 48 tanulóval. 13 

Főtiszt. Bolemann István alsógyőrödi róm. kath. plébános az igazgatóságnak 1 darab magyar 
aranyat küldött a szolgálati helyéről, hogy azt adják át egy jó magaviseletű, szegény növendéknek. 
Ezt a jutalmat Balogh Antal kapta. 14 A növendékek rendszeresen látogatják a gyakorló iskolát, 
hogy tapasztalt tanítóként széledjenek szét a szélrózsa minden irányában. 

A III. évfolyam elvégzése után 1873.október 11-én már tizenegyen szereztek tanítói oklevelet.  
Az 1873-ban Mikovich László igazgatót véglegesen Aradra helyezték. Az első igazgatóhoz 

méltón nagy tudású, erkölcsös, szigorú és mégis emberséges vezetőt ismertek meg benne. Az új 
igazgató Szabó Lajos lett, aki az intézmény élén tovább öregbítette a Lévai Magyar Királyi Állami 
Tanítóképző hírnevét. 
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