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„Boldog az, aki egész életútján megőrizheti
lelkének ideális szépségét…”

1

100 éve hunyt el Tölcséry Ferenc
veszprémi főgimnáziumi tanár

CSISZÁR MIKLÓS

A veszprémi piarista gimnázium

A 150 éves török megszállás és a Rákóczi szabadságharc okozta pusztítások után
az 1710-ben veszprémi püspökké kinevezett Volkra Ottó János a piarista rendet
kérte fel arra, hogy iskolát alapítsanak Veszprémben. A főpap már korábban is nagy-
ra értékelte a piaristák munkásságát és az 1715. évi országgyűlés az ő javaslatára
honosította meg a rendet. Így érkezett az oktatás fontosságát, a tanult fiatalság meg-
létének szükségességét felismerő püspök hívására a felső-magyarországi Privigyéről
három piarista szerzetes: Herchl József, Szolcsányi Imre és Zajkányi Lénárd. Ők
voltak a mai Magyarország területén elsőként elinduló piarista gimnázium létreho-
zói. A spanyol származású Kalazanczi Szent József alapította tanítórend a történel-
mi Magyarország területén, Podolinban 1642-ben indította el első iskoláját, amit
sorra követtek az újabbak (Privigye 1666, Szentgyörgy 1685, Nyitra 1701,
Veszprém 1711, Kecskemét 1714, Vác 1714, Pest 1717, Szeged 1720).2

Az iskolateremtő piarista atyák munkájának eredményeként a veszprémi négy-
osztályos kisgimnázium3 1753-ban nagygimnázium lett. Felépült a ma is meglévő
épület egy része: a rendház és a külön álló gimnázium földszintje (1778). Az eme-
letráépítés befejező éve 1821. A veszprémi születésű Kopácsy József megyés püs-
pök (utóbb hercegprímás) 1836-ban szentelte fel a rend templomát. 1903-ra készült
el az egybeépült rendház-iskola épületegyüttes, amit a Buhim-völgyben, az iskola
alatt felépített tornaterem (1906) tett teljessé. 

1 Veszprémvármegye, 1918. 03. 24. Tölcséry Ferenc: Nagyhét. 1.
2 NÉVTÁR 1878
3 1753-ig négy grammatikai osztálya: classis minor, classis maior, classis media, classis suprema

volt.
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Az 1848/49-es szabadságharcot követően 1850-ben kisgimnáziummá fokozták le
az iskolát, csak Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter intézkedése nyomán,
1869-től lett ismét nagygimnázium. Részben a gimnázium, részben pedig a városi
polgárság igyekezete révén 1884-től beléphetett a VII. osztály, majd a következő
tanév végén érettségit tehetett az első VIII. osztály is az érettségit adó főgimnázi-
umban. 

A XX. században a két világháború között a veszprémi piarista gimnázium az
ország legelismertebb oktatási intézményei közé tartozott, több tartományi rendfő-
nököt (Hám Antal, Hénap Tamás, Lévay Imre) is adva a piarista rend magyarorszá-
gi tartományának. Ebbe az iskolába került a mindössze négyéves tanári gyakorlattal
rendelkező kegyesrendi áldozó pap, Tölcséry Ferenc.4

Tölcséry Ferenc iskolái

Az egész életét Veszprémben leélő piarista szerzetestanár, Tölcséry Ferenc 1859.
augusztus 21-én született Lacházán. Édesapja Tölcséry Ferenc kocsmáros, édesany-
ja Váradi Mária. (Tölcséry Ferenc szakirodalomban közölt születési adatai:
Kunszentmiklós, 1859. augusztus 21. helytelenek.5) A piarista rendbe jelentkezéskor
leadott szegedi gimnáziumi bizonyítványa szerint Lacházán született, ezt igazolja az
interneten elérhető, bár nehezen olvasható egyházi anyakönyv, vonatkozó oldalai-
nak 62. tétele. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-M9FP-Y?i=154)

Alsófokú iskolába feltehetően szülőhelyén járt. Középiskolai tanulmányait a sze-
gedi Kegyesrendi Gimnáziumban kezdte meg, ott végezte el a gimnázium első hat
osztályát. Tanulmányi eredménye változó, kivételt képezett a hittan, amelyből mind-
végig jelest kapott.6

A VI. osztály elvégzése után a váci noviciátusba jelentkezett, ahová 1875. szep-

4 MKL 1993. Lásd a vonatkozó szócikkeket.
5 A rendbe jelentkezéskor leadott szegedi gimnáziumi bizonyítványa szerint Lacházán született. A

központi rendi anyakönyvbe (Rulla. sub gubernio P. Martini Bolla praep. prov.) és ennek helyi
másolataiba azonban – tévedésből – Kunszentmiklós került, kecskeméti bizonyítványaiban is ez
szerepel. A kiskunlacházai anyakönyv bejegyzése is ezt erősíti meg (apja Tölcséry Ferenc
caupo/kocsmáros, anyja Váradi Mária, lakhelyük Lacházán a 664. számú ház, keresztszülők
Tölcséry József és Ceininger Katalin). Tehát a helyes születési anyakönyvi adatok: Lacháza,
1859. 08. 21. A születési adatok pontosítását köszönöm dr. Koltai András levéltárosnak, a
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára vezetőjének. 

6 ÉRTESÍTŐ 1871. Tölcsérynek a gimnázium II. osztályában kapott tantárgyak szerinti év végi
osztályzatait lásd az értesítő 7. oldalán. ÉRTESÍTŐ 1872. III. osztályban elért eredményei. Lásd
értesítő 8. oldal. ÉRTESÍTŐ 1873. IV. osztály év végi osztályzatait lásd a 16. oldalon.
ÉRTESÍTŐ 1874. Tölcséry V. osztályban kapott év végi osztályzatai. ÉRTESÍTŐ 1875. Benne
a 31. oldalon a VI. osztályos Tölcséry év végi tanulmányi eredményével. Hittanból jeles, egyéb
tárgyakból gyengébb. 
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tember 8-án jegyezték be.7 A szabadságharc
rendi szempontból legszomorúbb következ-
ménye, hogy az 1850. január 21-i rendelet
után, mely megtiltotta új novíciusok felvéte-
lét, a kecskeméti, privigyei és trencséni novi-
ciátusok kapuja végleg bezárult. Csak né-
hány teológus maradt, akik részben a pesti
egyetemen, illetve püspöki szemináriumok-
ban (Kalocsa, Vác, Veszprém) tanulhattak.
Csak 1852-ben engedélyezte az osztrák kor-
mány Scitovszky János hercegprímás köz-
benjárására új novíciusok felvételét. Ez
azonban már új helyen történt, Vácott nyílt
meg 1852. október 7-én az új noviciátus.8

Így kerülhetett Vácra az 1875. szeptember
8-án beöltözött Tölcséry Ferenc is, aki egy
évvel később, 1876. szeptember 8-án tett
fogadalmat.9

A kecskeméti gimnázium VII–VIII. osz-
tályában már kegyesrendi növendékpapként
szerepelt az osztálynévsorokban. Ebben a
korszakban a sikeres érettségi letétele után
alsóbb osztályokban még taníthattak rendta-
gok. Később a tankerületi királyi főigazgatók
előtt tett vizsgálatok után a felsőbb osztá-
lyokban is taníthattak. Miután egyetemi elő-

adásokat tanítás mellett nem hallgattak, a vizsgák letétele nehézkesen haladt. Az
1883. XXX. tvc. a tanári vizsgálat letételét négy év egyetemi tanuláshoz kötötte,
azonban különböző engedményekkel ezt két évre lehetett csökkenteni.10

7 KOLTAI 2008. Szerzői a tartományfőnöki titkárok, 1915-től Friedreich Endre SchP, Agárdy
László SchP, Biró Imre SchP, Benkő Andor SchP.

8 BALANYI–BIRÓ 1943. 216–225.
9 NÉVTÁR 1879

10 A piarista tanárképzésre megnyugtató megoldást a kolozsvári (1894), majd a budapesti
Kalazantinum megnyitása (1895) jelentette. Ezen a téren elévülhetetlen érdeme volt a
Veszprémben is éveket eltöltő házfőnök és iskolaigazgató Lévay Imrének, aki végül rendtarto-
mányi főnökként (1891–1895) szolgálta rendjét. Lásd: BALANYI–BIRÓ 1943. 216–225. Kö-
szönöm Baranya Péter könyvtárosnak, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára
vezetőjének a segítségét, aki több jelentős forrásra hívta fel a figyelmem.

Tölcséry Ferenc kegyesrendi
növendékpap. A felvétel 1880-ban

Szegeden készült. Piarista Múzeum,
Fényképgyűjtemény, Albumok,

12/12.
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Tölcséry 1876–1878 között két esztendő alatt Kecskeméten fejezte be középis-
kolai tanulmányait. Az 1876/77-es tanévben kiadott értesítő VII. osztályának ered-
ményeit közlő összesítésben olvasható a Tölcséry Ferenc „kegyesrendi növendék-
pap” (k. r. n. p.) év végi tanulmányi eredménye. A 22 fős osztályban – ahol 14 kis-
pap tanult –, mindössze négy színjeles diák volt, köztük Tölcséry is. Ugyanilyen
eredményt ért el az érettségi évében, az 1877/78-as tanévben is, amikor a június
14–15-én tartott vizsgán kitüntetéssel érettségizett.11

Tölcséry Ferenc a rend 1701-ben alapított nyitrai házában kezdte meg teológiai
tanulmányait, mint egyszerű fogadalmat tett hittan hallgató.12 A teológiai tanfolya-
mot vele együtt 39 diák kezdte meg, amit a következő két esztendő alatt végeztek el.
1881. január 6-án tett ünnepélyes fogadalmat és 1882. szeptember 21-én szentelték
áldozópappá.13 Ezekben az években a kötelező tanulmányai dokumentálásán túl
másutt is megtaláljuk nevét. Aktívan részt vesz a nyitrai kegyesrendi hittanhallgató-
ság irodalmi körében. Az 1878–79-es tanév irodalmi köri munkáját rögzítő jegyző-
könyv névsorában a 28 tagból Tölcséry a 22. A Nyilassy Károly elnök alatt működő
körben többek között írásos bírálatát olvasta fel egy irodalmi dolgozatról. Az
1879–80-as tanévben végzett köri munkát rögzítő jegyzőkönyv szerint több vers- és
prózabírálatot készített, de felolvasta köri tagok munkáit is, köztük Vass Imre
„Egyesülve” című alkalmi költeményét. Másodéves teológiai hallgatóként a napló-
bizottság tagjává választották. A rend nyitrai házában végzett tanulmányi munkájá-
nak értékelése a rendi iratokban olvasható az 1879/80-as tanév II. félévi eredményei
között, a 11. sorszám alatt, az 1880. július 1. dátumnál. Az eredményeket Horváth
Ferenc a ház igazgatója aláírása hitelesíti.14

A kezdő tanár

Tanári munkáját az 1880/81-es tanévben kezdi meg a rend váci főgimnáziumá-
ban. Itt a 16 fős tantestületnek lett tagja Tölcséry Ferenc15, ahol kegyesrendi tagként
magyar nyelvet a IV., latint a II–III. és a német nyelvet pedig a III. osztályban taní-
totta, összesen heti 20 órában. Érdekesség, hogy rajta kívül még négy kezdő tanár

11 ÉRTESÍTŐ 1877. A VII. osztály év végi eredményei a 41. oldalon. ÉRTESÍTŐ 1878. A VIII.
osztály eredményeit lásd a 62. oldalon.

12 NÉVTÁR 1878
13 KOLTAI 2008
14 Franciscus Tölcséry: Theologia Dogmatica 1-us, Theologia Dolorali eminent 1-us, Theologia

Pastorali eminent 1-us, Paedagogia eminent 4-us. Franciscus Horváth rector Domus. Nyitra,
1880. július 1.

15 Vezetéknevét a váci gimnázium tanári kara felsorolásában következetesen hibásan, i-vel írták.
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volt a tantestületben.16 Tölcséry mint kegyesrendi tag szerepelt főgimnázium tanári
karában a következő tanévben is. A 38 diákot számláló III. osztálynak lett az osz-
tályfőnöke. Magyar nyelvet tanított a III–V. osztályban, másik tantárgya a földrajz
volt, amit a II. és a III. osztályban tanított. Egyúttal ő volt az 1057 kötetet számláló
ifjúsági könyvtár gondnoka is. Heti 17 órában dolgozott második éve tanárként az
iskolában.17

16 ÉRTESÍTŐ 1881
17 ÉRTESÍTŐ 1882

Tölcséry Ferenc kegyesrendi
áldozópap, gimnáziumi tanár.

Becske Adolf felvétele Veszprémben
készült 1885-ben. Piarista Múzeum,
Fényképgyűjtemény, Albumok, 31/8.

1885-ös veszprémi felvétel hátoldala.
Piarista Múzeum, Fényképgyűjtemény,

Albumok, 47/12v.
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A váci főgimnáziumból a kegyes tanítórend budapesti iskolájába helyezték. A
budapesti főgimnáziumban az I.B osztályfőnöke lett az 1882/83-as tanévben, 56 fős
osztályában földrajzot, magyar nyelvet és latint, a III–IV. osztályban pedig hittant
tanított, összesen heti 18 órában. A tanítás mellett hitelemzői feladatokat is
végzett.18 A következő tanévben tovább vitte osztályát, így a II.B-ben hittant és
latint tanított. A földrajz tantárgyat az I.B és a IV. osztályban tanította. Az utóbbiban
a történelem tanára is volt. Heti óraszáma az 1883/84. tanévben 20, ami a legmaga-
sabbak közé tartozott a budapesti iskolában.19 Tölcséry ezekben az években szerez-
hette meg gimnáziumi tanári képesítését, mivel Veszprémben már az iskola felsőbb,
V–VIII. osztályaiban is tanított.

A veszprémi főgimnázium tanára

Váci és budapesti tanárkodása után 1884 szeptemberében kezdte meg tanári
munkáját Veszprémben, az akkor még nagygimnáziumban. Vele együtt érkeztek:
Lauch János Kecskemétről, Szegess Mihály Máramarosszigetről és Hénap Tamás
Budapestről,20 amint azt a Veszprémi Közlöny 1884-ben az 1. évfolyam 5. számá-
ban azt le is közölte. A kegyes tanítórend kormánya évente újra vizsgálta a rend gim-
náziumi tanári testületeit és helyezte át a tanárokat, beleértve a frissen végzetteket
is. A tanévben 11 szerzetestanár tanított a veszprémi nagygimnáziumban.21 Mellet-
tük világi tanárok is voltak: Szeiberling Mátyás tornát, Pápay Viktor rajzot, mennyi-
ségtant, szépírást tanított. A többi bevett vallás hittan tanárai ugyancsak tagjai vol-
tak a tantestületnek. Horváth Dezső evangélikus, Szép Lajos református lelkész és
Hochmuth Ábrahám izraelita főrabbi voltak a többi felekezet hittanárai. A fiatal
szerzetestanár veszprémi gimnáziumhoz kerülése első évében 18 órát tanított egy
héten, ahol a 42 fős III. osztály vezetését bízta rá Lévay Imre igazgató. Ebben a tan-
évben osztályának latint és történelemet tanított, de történelmet tanított még a
IV–VI. osztályokban is. A továbbiakban esetenként lábjegyzetben közöljük a
Tölcséry Ferenc által tanított egyes tantárgyak tartalmát, a használt tankönyveket és

18 TUDÓSÍTVÁNY 1883
19 TUDÓSÍTVÁNY 1884
20 Veszprémi Közlöny, 1884. 08. 03. 2.  (1. évf. 5. sz.!) A piarista rend kormánytanácsa 1884. júli-

us 17–19. közötti ülésén ugyanakkor Czirbusz Gézát, a későbbi földrajztudóst Szegedre, Tóth
Sándort Vácra, Vörös Mátyást pedig Nagykanizsára helyezte gimnáziumi tanárnak. 

21 Veszprémi Közlöny, 1884. 08. 17. 2.  A veszprémi piarista tanár Lévay Imre, aki a lap alapító
tulajdonosa és felelős szerkesztője közli a rendi gimnáziumok tantestületét, külön megjelölve az
áthelyezéseket is. Ekkor a lap belső munkatársai dr. Rada István kanonok, Meszes Polykárp
ferences szerzetes és Tölcséry Ferenc voltak.
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a rendelkezésre álló heti órakeretet is.22 A már főgimnáziumi rangot kapott iskola
diáklétszáma 312, ebből az első osztályban 89-en voltak, a VII. osztályban még fél-
annyian sem, mindössze 32-en.

Az első érettségi adatait megörökítő bejegyzés a veszprémi rendház
Historia Domusában. 1886.

22 ÉRTESÍTŐ 1885. Latin nyelvből (III. osztály, heti 6 óra) az egyszerű mondat tüzetes tárgyalása
az összetett mondattól az infinitivusi és participiumi mondatszerkesztésig. Összefüggő olvas-
mány a C. Neposból. Tankönyv: Szepesy–Budaváry: Latin mondattan, Budapest, 1880. – A III.
osztályos történelem (heti 4 óra) tananyaga Magyarország története tekintettel a társadalmi
fejlődésre. Tankönyv: Horváth Mihály Magyarország története. Politikai földrajzból a magyar
királyság és az ausztriai császárság politikai földirata és alkotmánya. A birodalom szervezete.
Tankönyv: Csuday Jenő: Az osztrák–magyar monarchia politikai földirata. – A IV. osztályban 3
órában az ókor történetét tanította. Vaszary Kolos Mór tankönyvéből. 
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A következő tanévben hittant a VI., történelmet a III–VI. és VIII. osztályban taní-
totta, közben a tanári könyvtár őre feladatát is ellátta.23 Tanárkodása a gimnázium
történetének jelentős korszakára esik és az ott folyó fejlesztési munkákban mindig
ott található Tölcséry Ferenc neve. Veszprémi tevékenységének első két évére esik
a hatosztályos nagygimnáziumból a nyolcosztályos főgimnáziumba történő átminő-
sítés, amit meg is írt a gimnázium történetéről készült munkájában. Neve ott szere-
pel az 1886 júniusában megtartott első érettségi bizottság tagjai között.

Az 1886/87-es tanévben is heti 18 órát tartott a gimnáziumban. Tantárgyai:
Vallástan: II–III., VI. osztály; történelem: III–VI. és VIII. osztály. Továbbra is fel-
adata volt a tanári könyvtár gondozása, közben megkapta a tanintézeti hitszónok
posztját is.24 Ez volt a második tanév, amikor volt érettségiző VIII. osztály, a 34 fős
osztályból 31-en mehettek írásbelire és szóbelizni. Vizsgaeredményük: jól érett 5,
egyszerűen érett 19, egy tárgyból nem érett 5 diák és ketten több tantárgyból buk-
tak. Az 1887. június 23–25 között megtartott szóbeli érettségi vizsgán a „vizsgáló
bizottság” elnöke Mészáros Nándor királyi tanácsos, pécsi tankerületi gimnáziumi
főigazgató és Lévay Imre a veszprémi gimnázium főigazgatója, a bizottság tanár
tagjai: Novák Béla, Szegess Mihály, Tölcséry Ferenc, Körösi Albin, dr. Hénap
Tamás és Bolgár Mihály.25

A ’87/’88-as tanévben 20 órában tanított. Tantárgyai: hittan a II. és V–VIII. és a
történelem a III., VI. és a VIII. osztályban. Továbbra is ő volt a tanári könyvtár őre.26

Az 1888–89. évi értesítőben közöltek szerint Tölcséry Ferenc a Magyar Történeti
Társaság rendes tagja lett, a főgimnázium hitszónoka, az ifjúsági könyvtár gondozó-
ja. Hittant (hivatalos neve: római katolikus vallástan) tanított az I., a II–VIII. osztá-
lyokban és a bölcsészeti előtant a VIII. osztályban.27

Az 1889/90-es tanévben az első osztálynak volt az osztályfőnöke. A magyar
nyelvet heti 6, a latint heti 7 órában tanította osztályában. Tanította a hittant (vallás-

23 ÉRTESÍTŐ 1886
24 ÉRTESÍTŐ 1887. Vallástan II. osztály (heti 2 óra) tananyaga: A katolikus egyház szertartásai.

Az egyházi személyek, helyek, tárgyak, cselekmények és az egyházi idő. Tankönyv: Némethy
Lajos: A római katolikus egyházi szertartások értelmező könyve. Bp. 1885. Vallástan III. osztály
(2 óra). Róder Alajos: Bibliai történet. Eger, 1882. Történelem III. osztály. „Tananyag: A
magyar nemzet története az ősidőktől fogva egészen 1849-ig; különös tekintettel a földrajzra és
a chronológiára; műveltségi állapotokra, a királyi hatalom és az alkotmányosság fejlődésére és
megőrzésére; a közigazgatásra; a pénz- és hadügyre; az úrbéri viszonyokra – folytonos össze-
függésben az idevágó világtörténelmi eseményekkel, Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó
történelme.”

25 Veszprémi Közlöny, 1887. 06. 26. Érettségi vizsgálat. 2.
26 ÉRTESÍTŐ 1888 
27 ÉRTESÍTŐ 1889. A bölcsészeti előtant heti 3 órában tanította. Tankönyv: dr. Pauer Imre:

Philosophiai propädeutika I–II. 
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tan!) a IV., a bölcsészeti előtant a VIII. osztályban. Az ifjúsági könyvtár gondozása
továbbra is a feladatai közé tartozott. A tíz éve tanárkodó kegyes tanítórendi áldozó-
pap egyúttal hitelemző is volt a gimnáziumban.28

A Deáksegélyező Bizottság egyik alapítója

A 11 éve tanító szerzetestanárnak az 1890/91-es tanévben jelentősen megnőtt a
pedagógusi feladata. Az ifjúsági könyvtár gondozásán túl, mint a másodikos gimna-
zisták osztályfőnöke, osztályában magyar nyelvet, latint, szépírást tanított.
Ugyanakkor hittant oktatott az V. és bölcsészeti előtant a VIII. osztályban. Ezt a tár-
gyat hosszú évekig tanította a végzős osztályoknak. Az 1891. január 25-én megala-
kuló gimnáziumi „Deáksegélyező Bizottság” alapító tagja, első könyvtárosa és
hosszú éveken keresztül annak lelkes támogatója.29

Az 1891/92-es tanévben heti 18 órában tanít, folytatja az ifjúsági könyvtár gon-
dozását és emellett a III. osztálynak az osztályfőnöke, ahol a magyar (heti 5 óra), a
latin és a szépírás a tantárgya. V. osztályban hittant, VIII.-ban bölcsészeti előtant
oktatott.30 A főgimnázium tanári karából ebben a tanévben is többen tartottak elő-
adásokat felnőttek számára.31

Az 1893-ban közreadott értesítő szerint Tölcséry Ferenc 13 éve tanított, tovább
vitte a IV. osztályt, tantárgyai: magyar nyelv a IV–V., a történelem IV–VI. és a böl-
csészeti előtan VIII. osztályban. Heti óraszáma: 19.32

28 ÉRTESÍTŐ 1890
29 ÉRTESÍTŐ 1891. A II. osztályban heti 4 órában tanított magyar nyelv tanmenete: ragos és névu-

tós határozók. Mondattan: egyszerű és összetett mondat. Szavalás. Kéthetenként egy írásbeli
dolgozat. – Tankönyvek: Dr. Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan. 3. kiad.,
Tomor–Váradi: Magyar olvasókönyv. II. r. VIII. osztályban „Philosophiai propädeutika. heti 2
óra. 1. Lélektan. A lelkiélet általában (az idegrendszer, az idegalkat, az egyéni természet, az
organisatio mulékony hatásának eredményei); a lelki jelenségek főbb csoportjai (az érzetek, a
képzetek tüneményei), a kedélymozgalmak, a mozgások tüneményei. 2. Logika.”

30 ÉRTESÍTŐ 1892. A III. osztály latin tananyaga: „Az igetan: Conjugatio, az igék perfectum és
supinum végzetek szerinti csoportosítása. rendhagyó és hiányos igék. Szóképzés. A tananyag
begyakorlása az olvasókönyv megfelelő példamondatai alapján. Összefüggő olvasmányul:
mesék prózában és versben. Hetenként egy írásbeli dolgozat. – Tankönyvek: Szepesi-Tóth
György: Latin alaktan és Gyakorló-könyv.”

31 Tölcséry Ferenc, Keller Lajos, Dékay János. Historia Domus Vesprimiensis Schol. Piar. 1827.
nov. 1. – 1919. aug. 1. 243. lap. 

32 ÉRTESÍTŐ 1893. Magyar nyelv IV. osztályban (4 óra). „Bevezetés a stilisztikába. A szép irály
kellékei. A rhytmus. A hangsúlyos és időmértékes verselés. A rímtan. A költői olvasmányok tag-
lalása és szavalása. Arany Toldijának részletes taglalása. Prózai olvasmányok elemzése.
Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. – Tankönyvek: Névy László Stilisztika, Tomor–Várady
Olvasókönyv IV. rész, Lehr Albert: Arany Toldija.” Történelem IV. osztályban (3 óra). „Az ókori
népek története, különös tekintettel a görögök s rómaiak politikai s műveltségi viszonyaira. –
Tankönyv: Vaszary Kolos Világtörténet. I. rész Ó-kor.”
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Az 1893/94-es tanévben az I. osztály főnöke, magyart és latint tanított osztályá-
ban, egyúttal megbízták a hitelemző feladatkör ellátásával. Hittantanár volt a VI. és
bölcsészeti előtan tanár a VIII. osztályban.33

A következő tanévben34 is tovább viszi osztályát, ahol változatlanul a magyar
nyelv és latin a tantárgyai. Tanított még a VI. osztályban hittant és változatlanul a
bölcsészeti előtan tanára az érettségiző osztályban. A 346 oldalon megjelentett
1894/95-ös tanévi értesítő tartalmazza Tölcséry Ferenc „A Kegyestanítórendiek
vezette Veszprémi Róm. Kath. Főgimnázium története, 1711–1895” címmel 252
oldal terjedelemben korszakos iskolatörténeti munkáját. A rendház Historia Domusa
és az iskola tanévi „értesítvényei” (értesítői) felhasználásával írta meg az 1711-ben
alapított gimnázium történetét. A tényt a rendház Historia Domusában is megörökí-
tették a 250. lapon.

Az 1895/96-os tanévben 17-re csökkent heti óraszáma, harmadik éve viszi osz-
tályfőnökként osztályát, ahol csak latint oktatott, viszont az V–VIII. osztályban tör-
ténelmet tanított a diákoknak. Változatlanul ő tanította a bölcsészeti előtant a nyol-
cadikosoknál.35 Lévay Imre rendfőnök halálának évfordulóján, 1896. május 20-án
tartott gimnáziumi ünnepségen leplezték le a rendfőnök arcképét, amit Pápay Viktor
festett Tölcséry Ferenc rendelésére – olvasható a veszprémi rendház Historia
Domusában. Az emlékbeszédet a rendtárs, dr. Hénap Tamás tartotta.

A következő tanévben a IV. osztályban, osztályfőnökként a magyar nyelv és iro-
dalom, valamint a történelem tanára volt, hittantanár V–VIII. osztályokban és a böl-
csészeti előtant változatlanul oktatja a végzősöknek. Heti tanítási órája 18, 17 esz-
tendeje szerzetestanár. Ebben a tanévben tisztségviselőként nem szerepelt a főgim-
náziumi „Segélyező Egyesületben”.36

1897-ben lett a Magyar Pedagógiai Társaság külső tagja, a Veszprém megyei
Legényegyletek főfelügyelője, Veszprém város katolikus iskolaszékének és a gim-
náziumi bizottságnak választott tagja, továbbra is hitszónok. Az 1897–98-as tanév-
ben az V. osztály főnöke. Tantárgyai: Hittan V–VIII., történelem az V. és bölcsésze-
ti előtan a VIII. osztályban. heti óraszáma 17, akkor már 18 éve tanított.37 A szabad-
ságharc félévszázados évfordulóját 1898. március 25-én az istentisztelet után a
Nemzeti Kaszinó nagytermében tartotta az iskola, ahol az ünnepi beszédet Nyilassy
Károly főgimnáziumi tanár mondta. Április 24-én XIII. Leó pápa gyémántmiséje
alkalmából tartott ünnepélyen Tölcséry méltatta a pápa érdemeit, beszédét a tanévi

33 ÉRTESÍTŐ 1894
34 ÉRTESÍTŐ 1895
35 ÉRTESÍTŐ 1896
36 ÉRTESÍTŐ 1897
37 ÉRTESÍTŐ 1898
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értesítőben le is közölték. Az ünnepség
tényét a Historia Domus is rögzíti.

1998/99-ben hatodikos osztályában, ahol
továbbra is osztályfőnök, vallástant és törté-
nelmet tanít. Ugyancsak vallástant tanított
V–VIII., történelmet a IV. és bölcsészeti elő-
tant pedig a VIII. osztályban. Heti óraszáma
változatlan.38

A két évtizede tanító Tölcséry Ferenc a
következő tanévben ugyancsak történelmet,
vallástant és bölcsészeti előtant tanít. Heti
óraszáma sem változott, de nem osztályfő-
nök. Kirándulások szervezésében-lebonyolí-
tásában is részt vett. Az V. osztály diákjainak
a különböző építészeti stílusokról beszélt
Veszprém főtemplomában, az akkor még
barokk székesegyházban.39

A tanári pályán 21 éve működő Tölcséry
Ferenc főgimnáziumi tanár továbbra is
Veszprém város katolikus iskolaszékének és
a gimnáziumi bizottságnak választott tagja,
vallástant az V–VIII., történelmet a IV–V. és
bölcsészeti előtant a VIII. osztályban tanított

összesen heti 17 órában. A gimnáziumi „Segélyező Egyesület” tisztikarában az igaz-
gató Takács József mellett az elnök Tölcséry Ferenc, alelnök Laczkó Dezső, pénztá-
ros Tomozy Endre, könyvtáros Esztergályos Ágoston, valamennyien a gimnázium
tanárai, az ügyész dr. Csete Antal ügyvéd.40

Az 1901/1902. tanévben a gimnázium III. osztályának osztályfőnöke lett, hitszó-
nok, a tanévben négy jeles egyházi ünnepnapon (dec. 22. adventi ünnep, febr. 2.
Mária ünnepély, márc. 3. Leó pápa ünnepe, márc. 22. nagyböjti ünnep) szervezett
ünnepélyt a diákság részére, ahol versek, előadások, zeneművek hangzottak el. Az
osztálya részére szervezett tanulmányi kiránduláson az akkor még román stílusú
Szent László-kápolna építészeti jegyeiről beszélt. Vallástant az V–VIII., történelmet
a III–IV. és bölcsészeti előtant a VIII. osztályban tanított heti összesen 17 órában.41

Tölcséry Ferenc főgimnáziumi tanár
1900. Becske felvétele. Piarista
Múzeum, Fényképgyűjtemény,

Albumok, 37/5.

38 ÉRTESÍTŐ 1899
39 ÉRTESÍTŐ 1900
40 ÉRTESÍTŐ 1901 
41 ÉRTESÍTŐ 1902
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A főgimnáziumi Mária kongregáció megalapítója

Az 1902–1903-as tanévben vallástant a III–VIII. osztályokban, történelmet a IV.
és a bölcsészeti előtant a VIII. osztályban tanította. Továbbra is a tanintézet hitszó-
noka és elnöke a gimnáziumi „Segélyező Egyesületnek”. Ez az év különleges volt
Tölcséry életében. Megalakította 1903. március 24-én a főgimnáziumban a felső-
évesek részére a Mária kongregációt,42 ahol az első tagfelvételeket Rédey Gyula
apátkanonok, hittani biztos, nagyprépost, címzetes püspök bonyolította le. A szerve-
zet megalakítását jóváhagyó egyházi dokumentumok felolvasása után történt az
egyesület tisztségviselőinek megválasztása. A megválasztott tisztségviselők meg-
erősítése már a templom oltára előtt zajlott. Csak érdekességként említjük, hogy a
legfőbb diákképviselő, az egyesület praesese43 az a Ribó Zoltán44 VIII. osztályos
diák lett, akit Csikász Imre szobrász egyik legjobb barátjaként, támogatójaként tar-
tunk számon. 

A tagfelvevő eskütétel ünnepélyes körülmények között másnap, március 25-én a
piarista templomban folytatódott. Dr. Rédey Gyula apátkanonok celebrálta a szent-
misét, amit követően 105 konreganista jelölt lett a megalakult új egyesület tagja.
Ezután a szülők és a város előkelőségei jelenlétében a gimnázium dísztermében feje-
ződött be az ünnepség. A színes műsorban szavalatok, zeneszámok hangzottak el, a
diákok mellett fellépett Mátrai László (gordonka), a székesegyházi zenekar karmes-
tere, Hergerth József (hegedű) a zenekar tagja. Langer K. „Meditatio” című művét
játszották, a zongorista a VIII. osztályos Schottola Ernő volt. A műsort az intézet fér-
fikara zárta. Az újonnan alakult ifjúsági szervezet védnökségét a veszprémi megyés
püspök, Hornig Károly vállalta el. A Mária kongregáció tanévi záró ünnepélyét
hasonló ünnepélyességgel tartotta május 30-án. Tölcséry hosszú éveken keresztül
volt a felsőbb osztályok hitszónoka. Az 1902–03-as tanévi értesítőben hosszabb
tanulmánya jelent meg „A római katolikus tanulók vallásoktatása a veszprémi
főgimnáziumban” címmel. A hitoktatás és vallásos nevelés módszertana témakörben
megjelent írását szakmai berkekben is elismeréssel fogadták.45

Ugyanennek a tanévnek volt jelentős eseménye, hogy Hornig Károly megyés
püspök 1902. október 11-én Takács József gimnáziumi igazgatót és Tölcséry Ferenc
főgimnáziumi tanárt a veszprémi püspöki szentszék ülnökévé nevezte ki. A megvá-
lasztás tényét a rendház Historia Domusában is olvashatjuk. Laczkó Dezsőt megvá-

42 Mária kongregáció: vallásos egyesület, főként az ifjúság számára, a Mária-tisztelet hangsúlyo-
zott gyakorlására. Az iskolák államosításával működésüket megszüntették. Részletesen lásd:
MKL 1993 vonatkozó szócikke.

43 diákelnök
44 VARGA 2014. Ribó Zoltán 859.
45 ÉRTESÍTŐ 1903
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lasztották a vármegyei múzeum igazgatójává és a Magyar Földrajzi Társaság leve-
lező tagjává. Tölcséry megjelentette a Veszprémi egyházmegyei Katolikus
Legényegyesületek 1903-as évkönyvét.

Az 1903–1904-es tanévben heti összesen 18 órában tanított hittant a III–VIII. és
történelmet a III–IV. osztályban. A tanítás mellett az iskola hitszónoka, a Mária
kongregáció tanárelnöke és a gimnázium Segélyező Egyesülete tisztikarának elnö-
ke, ahol alelnök lett az akkor már a veszprémi kegyesrendi főgimnáziumban tanító
Laczkó Dezső. Az egyesület fővédnöke Hornig Károly püspök. A választmány tag-

Tölcséry Ferenc főgimnáziumi tanár,
Veszprém, 1902. október 10. Piarista

Múzeum, Fényképgyűjtemény,
Albumok, 1/5.

A felvétel hátlapja Tölcséry bejegyzésé-
vel. Piarista Múzeum,

Fényképgyűjtemény, Albumok, 1/5v.
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jai között találjuk Fejérváry József apátkanonokot, dr. Óvári Ferenc országgyűlési
képviselőt, Perényi Antalt a Dávid Árvaház igazgatóját, valamint dr. Csolnoky
Ferenc kórházigazgatót.46

A negyedszázada tanító kegyesrendi főgimnáziumi tanár Tölcséry Ferencnek az
1904–05-ös tanévben heti 18 órája volt. Tantárgyai: hittan a III–VIII. és a történe-
lem a III–IV. osztályban. Saját költségén állíttatta fel az ifjúsági templomban a Jézus
Szent Szíve szobrát, amit 1905. április 30-án Rédey Gyula apátkanonok áldott meg.

Ő volt a kezdeményezője a díszes ifjúsági zászló beszerzésére indított mozga-
lomnak. A zászlóalapba került a megyés püspök, a káptalan előző évi anyagi támo-
gatása és a tanévi ifjúsági hangverseny teljes bevétele is. Az iskola tanévi értesítőjé-
ben magáról a zászlóról a következőket olvashatjuk: „A zászló nehéz fehér selyem-
ből készült; az egyik felén Magyarország Nagyasszonyát ábrázolja a kép a követke-
ző felirattal: Boldogságos Szűz Anyánk! Könyörögj érettünk – a másik oldalon Szent
Imre herczeg, a magyar tanuló ifjúság védőszentje s példányképe látható, mely képet
ezen felírás ékesít: Szt. Imre herczeg! Esedezz érettünk! A zászlószalag felírása: A
veszprémi r. kath. főgimnázium a Boldogságos Szűz Anyának! A zászló a Rétai és
Benedek czéget dicséri, a zászlószalag pedig a Szt. Vinczéről nevezett irgalmas nővé-
rek buzgóságának és gondos kezeinek remek munkája.” A nagyszabású zászlószen-
telési ünnepség megszervezése ugyancsak Tölcséry érdeme. A zászlót a május 21-én
megtartott ünnepségen a piarista templomban báró Hornig Károly megyés püspök
áldotta meg. Az esemény jelentős városi publicitást kapott.47

Az 1905–06. tanévi értesítőben számolnak be Tölcséry Ferenc 25 éves tanári
jubileumáról, amit az ugyancsak jubiláns Szegess Mihály főgimnáziumi tanárral
együtt tartottak. A tanévben a III. osztály főnöke, hitszónok, a Mária kongregáció
elnöke. Tanította a hittant a III–VIII. és a történelmet a III–IV. osztályban.48

Negyedikes osztályfőnökként sem társadalmi funkciói, sem tantárgyai és a taní-
tott osztályok sem változtak a következő tanévben a már 27 éve tanító főgimnáziu-
mi tanárnak. Heti óraszáma is változatlan: 18 óra.49 1906 őszén az alsóbb osztályú
diákok számára is megalakította a Mária kongregációt. Nagy szerepe volt az „ifjú-
sági (piarista) templom” restaurálásában és újra festésében. Mecénásokat szerez,
gyűjtést indít, egy képet saját költségén maga festetett. A Mária kongregáció
Tölcséry bíztatására a sekrestyét rendezte be egyházi ruhákkal, könyvekkel, áldoz-
tató kehellyel. Ezen túl pedig a szegénysorsú diáktársaik orvosi kezelését, étkezését
is finanszírozták.

46 ÉRTESÍTŐ 1904
47 ÉRTESÍTŐ 1905. Lásd még a veszprémi rendház Historia Domusa 323. oldalán.
48 ÉRTESÍTŐ 1906
49 ÉRTESÍTŐ 1907
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Az 1907–1908. tanév-
ben az V. osztály osztály-
főnöke, gimnáziumi tevé-
kenységéhez tartozott –
ahogy az előző években is
– még a Mária kongregá-
ció elnöki, hitszónoki fel-
adatkör ellátása. De
ugyancsak ide tartozott a
tanterv szerinti különböző
történelmi kirándulások
szervezése-lebonyolítása a
diákok számára (Szent
László-kápolna, 1908. jún.
13., IV. o.; Gizella-kápol-
na, jún. 14. III. o. és
ugyanaznap Károly-temp-
lom, V–VI. o.), ahol a diá-
kok helyi történelmi és
művészettörténeti ismere-
teit gyarapította. Tanított
tárgyai heti 18 órában: hit-
tan III–VIII., történelem
IV–V. osztályokban.50

Tantárgyai az 1908–1909-es tanévben nem változtak. Hittan: III–VIII., történe-
lem III–IV., heti 18 órában tanított. Egyéb iskolai funkciói is változatlanul megma-

50 ÉRTESÍTŐ 1908. V. osztályos történelem tanterve (3 óra): „Kelet népei. Görögország. Spárta,
Attika és Athén A perzsák Európában. A peloponnesusi háborúk, Nagy Sándor birodalma. Róma
története. Róma királyai. A köztársaság magalapítása. Az egyenlőség kivívása. Itália egyesítése.
A pun háborúk. Julius Caesar. A római császárság megalakulása és bukása. A kereszténység
elterjedése. A nagy népvándorlás. Az ó-kori művelődés fontosabb mozzanatai.”

Az 1904. december 8-án
tartott Mária ünnepély
műsora.
(1904/1905. tanévi isko-
lai értesítő 104. oldalán)
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radtak: hitszónok és a Mária kongregáció elnöke. A Szent László-kápolnában tett
tanulmányi kiránduláson az építészeti stílusokról beszélt tanítványainak. Iskolai
munkájának teljesítésén túl ismeretterjesztő előadásokat tartott. A Veszprém Egy-
házmegyei Legényegyesületeknek pedig már a VII. évkönyvét szerkesztette és
jelentette meg.51

Az 1909/10-es tanévben a három évtizede tanító főgimnáziumi tanár Tölcséry
Ferencet 1910. június 29-én a tantestület köszöntötte a jubileum alkalmából. Tan-
tárgyai nem változtak, hittan II–VIII., történelem III.; hitszónok és a Mária kongre-
gáció elnöke. A segélyező egyesület munkájában azonban már nem vett részt.
Hetente 17 órában tanított. Az évközi kisebb tanulmányi kirándulások mellett több-
napos úton is volt tanítványaival. Az 50 veszprémi gimnazista diák Eberhardt Béla,
Hoós Ferenc és Tölcséry Ferenc tanárok vezetésével május 14–16. között
Pannonhalma, Győr, Komárom és Esztergom nevezetességeit tekintették meg, ahol
az egyes települések bencés rendi iskolái voltak vendéglátóik.52

Az 1910–11-es tanévben a gimnázium „rendes” tantárgyait 15 tanár adta elő,
közülük csak ketten, Pettkó Zsigmond rajztanár és Szeiberling Mátyás tornatanár
voltak világiak, a többiek a veszprémi piarista rendház tagjaiként szerepeltek a tan-
testületben. A rendkívüli tárgyaknál a zenét oktató Cornélius János53 világi tanár van
megnevezve a tanévi értesítőben, de természetesen a tantestülethez tartoztak a más
vallások hittanát oktató egyházi személyek: Demjén Márton református lelkész,
Horváth Dezső evangélikus lelkész és Hoffer Ármin izraelita főrabbi. Tölcséry
ebben a tanévben jelentette meg a Veszprém Egyházmegyei Legényegyesületek
évkönyve VIII. kötetét és számos előadást tartott különböző vidéki legényegyesüle-
teknél szociális kérdések témakörében. Folytatta egynapos tanulmányi kirándulása-
it is. Ezúttal a III. osztályosokat vitte a Szent László-kápolnába, ahol az építészeti
stílusokról tartott ismertetést a diákoknak.54

A 32 éves szolgálati idővel rendelkező Tölcséry az 1911/1912-es tanévben a 15
fős tantestületben hittant a III–VIII., történelmet a III. osztályban tanított heti össze-
sen 17 órában. Továbbra is ő volt a tanintézet hitszónoka és az általa létrehozott és
már egy évtizede működő főgimnáziumi Mária kongregáció elnöke. A tanévben a
főgimnáziumi tantestület szinte valamennyi tagja (többek között Zsigmond János,
Perényi Antal, Laczkó Dezső) tartott ismeretterjesztő előadásokat, illetve felolvasó

51 ÉRTESÍTŐ 1909. Történelem III. osztály: Magyarország története, tekintettel a társadalmi
viszonyokra és az alkotmány fejlődésére egészen a mohácsi vészig. Történelem IV. osztály:
Magyarország története a mohácsi vésztől 1867-ig.

52 ÉRTESÍTŐ 1910
53 Cornélius János a városi zeneiskola tanára 1918-tól. Vele együtt nevezték ki Ritter Lőrincet,

Pekárdy Pált és Köbl Antalt óraadó tanárrá. Veszprémvármegye, 1918. 09. 22. 2.
54 ÉRTESÍTŐ 1911
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esteken működtek közre. Tölcséry az általa felügyelt katolikus legényegyletekben
szerepelt legtöbbször előadásaival. A tanév során jelentette meg a Veszprém Egy-
házmegyei Katolikus Legényegyesületek IX. évkönyvét.55

Az iskolai munka befejezése

Az 1912–13-as tanévben Tölcséry Ferenc betegsége56 egyre súlyosabbá vált, így
felmentették a tanítás alól. A 33 éve tanító szerzetestanár pótlását helyettesítéssel
oldották meg a tanévben. Az általa tanított tárgyakat (hittan II–VIII. és a történelem
III. osztály) mások vették át. A Mária kongregáció elnöki funkcióját, az egyesület
vezetését Sümegi Gyula főgimnáziumi tanár vette át tőle, aki egyúttal a tanintézeti
hitelemző feladatot is megkapta. Ebben a tanévben ment nyugállományba Takács
József, a főgimnázium igazgatója, aki Veszprémben 1887-től 1912-ig, összesen 42
évig tanított a piarista rend iskoláiban, az ő helyét a három évtizedes tanári gyakor-
lattal rendelkező Laczkó Dezső vette át.57

A veszprémi kegyesrendi főgimnázium 1913–14. tanévi értesítőjében a tanévi
történések rovatban szerepel: „A kegyes tanítórend kormánya a múlt évi tanári kar-
ból Tölcséry Ferencet ideiglenes nyugalomba küldte.”58 Egészsége az évek folya-
mán jelentősen romlott, krónikus vesebaja miatt többször is kórházi kezelésre szo-
rult. Alapbetegsége következtében látása jelentősen megromlott, a tanítás alól fel
kellett menteni.

Ezt követően már csak az 1918/19-es tanév történéseit rögzítő iskolai értesítőben
szerepel, ahol rövid nekrológgal emlékeznek rá.59

Halála

Tölcséry Ferenc kegyes tanítórendi áldozópap, nyugalmazott főgimnáziumi ren-
des tanár, a veszprémi püspöki szentszék ülnöke, a Veszprémi Egyházmegyei
Katolikus Legényegyesületek főfelügyelője korának 60., szerzetesi életének 44.,

55 ÉRTESÍTŐ 1912
56 Tölcséry ekkor már hosszabb ideje betegeskedett vesebajjal, többször kellett Budapesten tartóz-

kodnia kórházi kezelésen. „Tölcséry Ferenc tanártársunkat vesebaja ágynak döntötte, [1913]
febr. 15-én felvittük Budapestre, ahol három hónapig maradt orvosi kezelés alatt. Közben látó-
képességét is elvesztette, május 10-én változatlanul súlyos állapotban visszahoztuk Veszprémbe.
Helyettesítését az év végéig a tanári kar vállalta.” Historia Domus Vesprimiensis Schol. Piar.
1827. nov. 1. – 1919. aug. 1. 

57 ÉRTESÍTŐ 1913
58 ÉRTESÍTŐ 1914
59 ÉRTESÍTŐ 1920   
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áldozópapságának 37. évében, 1919. február 2-án, vasárnap délután négy órakor
hunyt el a veszprémi rendházban.60 A gyászmise a piarista templomban volt febru-
ár 4-én, 10 órakor, ahol „az ifjúsági énekkar gyászdalokat énekelt, majd Babos
Dezső főgimnáziumi tanár mondott magas szárnyalású emlékbeszédet. Tölcséry
Ferenc hazafias és vallásos működésével több generációnak volt irányítója és neve-
lője. Lelkesen foglalkozott az iparos ifjúság szellemi nevelésével […] Tanítványain
kívül a társadalomban is köztiszteletnek és közszeretetnek örvendett.”61 A piarista

Tölcséry Ferenc halotti anyakönyvi bejegyzése (72.): Veszprém, 1919. 02. 02.
Bejelentő: Pintér Kálmán kegyesrendi szerzetestanár.

60 „Tölcséry Ferenc, akire a Gondviselés annyi megpróbáltatást mért, febr. 2-án délután 4 órakor
meghalt. Vesebajából származó hat év vakság állapotát a gyógyulás reményével tűrte, de közben
sokat szenvedett; […] Január 31-én rosszabbul lett, meggyónt, áldozott […] A templomban
ravataloztuk fel, febr. 4-én 8 órakor volt a szentmise, ahol minden oltárnál szt. mise áldozatot
mutattunk be.” Historia Domus Vesprimiensis Schol. Piar. 1827. nov. 1. – 1919. aug. 1. 384. lap.
A halálát másnap, február 3-án jegyezték be a veszprémi halotti anyakönyvbe, a bejelentő rend-
társa, Pintér Ferenc kegyesrendi tanár volt. Itt köszönöm meg dr. Földesi Ferencnek a születési
és halotti anyakönyvi adatok letöltésében nyújtott segítségét.

61 Veszprémi Hírlap, 1919. 02. 04. 2.; Veszprémvármegye 1919. 02. 09. 3. 
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templomban felállított ravatalánál sokan fejezték ki személyesen részvétüket (Rott
Nándor megyés püspök, Kránitz Kálmán felszentelt püspök, Glattfelder Béla csaná-
di püspök, Rainprecht Antal főispán, a helyi előkelőségek stb.). A temetés előtt 10
órakor volt lelki üdvéért reqiuem, majd ezt követően kívánsága szerint nem a veszp-

Tölcséry Ferenc sírja a veszprémi Dózsavárosi temetőben. A síremlék felirata:
Itt nyugszik Főtisztelendő Tölcséry Ferencz Kegyesrendi tanár 1858–1919

Béke hamvaira!
Emléktábla felirata alul: Jubileumi tisztelgő emlékezéssel /2009/ Öregdiák baráti

kör és Lovassy gimnázium. (Megj. hibás születési év, helyesen: 1859.)
Szerző felvétele: 2018. november 8.
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rémi piarista rendház Alsóvárosi temetőben lévő sírboltjába,62 hanem a Felsővárosi
temetőben (ma Dózsavárosi temető), a temetőkapu közelében temették el. A teme-
tést Perényi Antal apátplébános végezte teljes papi segédlettel. A kései utódok által
megőrzött legenda szerint végső nyughelyként azért kérte a Felsővárosi temetőt,
hogy amikor a temetőhegyi emberek hazatérnek a csatári búcsúból megsüvegelhes-
sék sírját, emlékezhessenek rá.63 Utolsó útjára rendtársain, paptársain, diákjain túl
tisztelőinek sokasága kísérte el a közismert és népszerű piaristát.

A piarista gimnázium történetírója

Tölcsérynek legértékesebb munkája „A Kegyestanítórendiek vezette Veszprémi
Róm. Kath. Főgimnázium története, 1711–1895.”64 címmel megjelentett monográ-
fiája. Ebben nem csupán az 1711-ben alapított gimnázium múltját, annak minden
szegmensét adta közre Tölcséry, de várostörténeti szempontból is rendkívül figye-
lemreméltó összegzést is kap a témáról az olvasó.65 A piaristák Veszprémbe történő
letelepítésének két évszázados múltjára emlékezve, monográfiája egyes adatsorait
1911-ig kiegészítve közölte a „Megsárgult lapok Veszprém multjából” című hétré-
szes cikksorozatában.66 A bevezető cikkekben rövid áttekintést ad a veszprémi egy-
házmegye helyzetéről a mohácsi vésztől egészen a piarista rend 1711-es veszprémi

62 1887-ben készült el az Alsóvárosi temetőben a piarista rend kormánya által is támogatott díszes
sírbolt. (Historia Domus 212. oldal) A megyei kórház bővítésekor a kriptát a Vámosi úti
temetőbe helyezték át.

63 Bakonyiné Gelencsér Mária (Paloznak, 2019.) közlése, akire a veszprémi főgimnáziumban
1940-től az 1948-as államosításig tanító Takács Dezső piarista tanár hagyományozta ezt a kora-
beli veszprémi piarista rendházban közszájon forgó történetet. Itt köszönöm Bakonyiné
Gelencsér Máriának a Tölcséry Ferenc sírjára vonatkozó információt.

64 TÖLCSÉRY 1895. A monográfia nem csupán a tanévi értesítőben, hanem különlenyomatban is
megjelent.

65 Itt kell megemlítenünk két hasonló várostörténeti monográfiát, az 1886-ban „Emléklapok ren-
dezett-tanácsu Veszprém város közigazgatási életéből.” című kötetet Véghely Dezső vármegyei
alispán tollából, illetve az 1912-ben Hornig Károly megyés püspök által közreadott „Veszprém
multja és jelene.” című többszerzős kiadványt. Mindkét kötet reprintben is megjelent 2012-ben,
illetve 2016-ban a Veszprémi Szemle Várostörténeti KHA kiadásában.

66 Tölcséry Ferenc: Megsárgult lapok Veszprém multjából: Veszprémvármegye, 1918. 02. 02. I.
Közállapotok a Mohácsi-vész után 1526-tól 1711-ig. 1–2. Veszprémvármegye, 1918. 02. 17. A
piaristák Veszprémben. II. A veszprémi egyházmegye állapota a Mohácsi-vésztől a piaristák
letelepítéséig 1526–1711. 2–3. Veszprémvármegye, 1918. 03. 10. A piaristák Veszprémben. III.
1. Az első piaristák, mint a növendékpapság első tanárai és plébánosok. 1–2. Veszprémvármegye,
1918. 04. 07. A piaristák Veszprémben. III. 2. Az első piaristák, mint a növendékpapság első
tanárai és plébánosok. 1–2. Veszprémvármegye, 1918. 04. 28. A piaristák Veszprémben. IV. Az
első piaristák, mint tanárok. 1–3. Veszprémvármegye, 1918. 05. 19. A piaristák Veszprémben. V.
A veszprémi gimnázium igazgatói és tanárai kétszáz év alatt 1711–1911-ig. 1–2. Megj. A látását
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letelepítéséig. Cikksorozata következő részében feleleveníti a betelepítéstől kezdő-
dően az éppen regnáló megyés püspökök (Volkra Ottó, Esterházy Imre, Acsády
Ádám Péter, Padányi Biró Márton, Koller Ignác, Bajzáth József) alatt a veszprémi
rendháznak az egyházmegye érdekében kifejtett tevékenységét, ami részben a pap-
nevelő intézetben végzett tanári munkát, részben pedig a plébániákon végzett napi
munkát jelentette. A hat püspök 66 éves egyházi vezetése idején a név szerint felso-
rolt 18 piarista szerzetes tanár oktatta a papi hivatásra készülő fiatalokat. Kitér írá-
sában az ellenreformáció legjelentősebb helyi képviselőjével, Biró Márton püspök-
kel való ellentmondásos kapcsolatukra. Tölcséry Ferenc cikksorozata befejező
három részében az 1895-ben megjelent iskolatörténeti monográfiájának adatait egé-
szíti ki a veszprémi gimnázium alapításának 200. évfordulójáig, 1911-ig terjedő
több szempontot figyelembe vevő statisztikai adatsorok elemzésével. Ezek az igaz-
gatói és tanári kar névsorai, valamint a két évszázad diákjai létszámának összesíté-
se. Az iskola különböző korszakaiból származó adatok szerint több ezer iskolázott,
iskolát végzett, érettségizett diák került ki a veszprémi (kis-, nagy-, majd fő-) gim-
náziumból. Iskolatörténet írói munkássága mellett említendő a város története szem-
pontjából érdekes törökkor bemutatása is.67

Tölcséry Ferenc lapszerkesztői, köz- és szépírói tevékenysége

Szorosan vett iskolai munkája mellett már kezdő tanárként is jelentős társadalmi
tevékenységet fejtett ki. Özv. Vizeki Tallián Pálné 1872-es végrendeletével rendsze-
ressé tette a gimnáziumban a nagyközönség számára rendezett felolvasásokat és elő-
adásokat. Ebbe kapcsolódott bele Tölcséry Ferenc főgimnáziumi tanár 1889-től,
majdnem minden évben szerepel egy-egy felolvasással (Az alvás, 1889. december
15.; Az emberi természetekről, 1890. március 9.; A régi magyarok eljegyzési és
esküvői szokásai, 1891. november 29.; A magyar nők öltözetéről, 1892. március 13.;
Karácsony-esték, 1895. december 22.; Apróságok a magyar társadalomból;
Salzburg, 1895. december 26. stb.) 

Sokat szerepelt a helyi sajtóban is. Lévay Imre a rendház főnöke és a gimnázium
igazgatója68 1876. október 1-től szerkesztette a vármegye hivatalos lapját a

szinte teljesen elvesztett szerzetestanár cikkének végén mond köszönetet „Schuster Teruska kis-
asszonynak”, aki a statisztikai adatsorok összeállításában segítette munkáját. Veszprémvárme-
gye, 1918. 07. 07. A piaristák Veszprémben. VI. A veszprémi gimnázium tanulói kétszáz év alatt
(1711–1911). 1–2. 

67 Veszprémvármegye, 1918. 09. 01. 1–2. és 1918. 09. 22. Tölcséry Ferenc: Törökvilág
Veszprémben (1526–1556). 1–2.

68 Lévay Imre (1842–1895) 1875–87 között a veszprémi, utóbb a budapesti piarista gimnázium
igazgatója, 1891–1895 között, haláláig a magyar piarista rendtartomány tartományfőnöke.
Bővebben: MKL 1993. 7. kötet vonatkozó szócikke
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Veszprém c. hetilapot,69 majd 1884. június elsején elindított egy tisztán katolikus
szellemiségű újságot, a Veszprémi Közlönyt, akkor abban Tölcséry a szerkesztőség
tagjaként rendszeresen publikálta írásait. Amikor Lévayt a budapesti piarista gimná-
zium élére nevezik ki 1887-ben, Meszes Polikárp ferences szerzetessel együtt70

átveszik a lap szerkesztését is. 1888-ban Scherer István karkáplán71 is belépett a
szerkesztőségbe, attól kezdve együtt készítették a lapot annak megszűnéséig, 1892
végéig. Közben még a nyomdai szedést is kitanulta, és ha kellett beállt a nyomdá-
szok közé. A lap jelentős hatást gyakorolt a város és a megye minden ügyére.
Tölcséry szépíróként is termékeny volt. A részben saját élményeire alapozott rövid
tárcái sorra jelentek meg az általa is szerkesztett lapban, ahol általában a T–l–y nevet
használta szerzőként.72 Tölcséry sokat publikált a Veszprémi Hírlapban73 is, aminek
éveken keresztül volt munkatársa, bár a szerkesztőségben felajánlott munkát már
nem vállalta el.

Tölcséry Ferencnek megromlott egészsége, kiújuló vesebaja miatt az 1912/13-as
tanévben abba kellett hagynia pedagógusi munkáját, sőt egyéb, szívesen végzett fel-
adataitól is meg kellett válnia. Az ezt követő évekről kevés adat áll rendelkezésünk-
re. 1916/17 telén azonban olyannyira javult egészsége, hogy ismét munkába állha-
tott.

Újra folytathatta ifjúsága kedves tevékenységét, közírói munkásságát és 1917
tavaszától sorra jelennek meg vezércikkei Veszprémvármegye című újságban. Ezek
jelentős részének témáját az akkor már negyedik éve zajló véres világégés hátor-

69 Az 1876-ban indított hetilapot Lévay 1876-tól 1880-ig, illetve 1882-től 1884. június végéig szer-
kesztette. Lásd: NAGY 1957

70 Meszes Polykárp ferences szerzetes pedagógusi tevékenysége mellett utóbb a veszprémi feren-
ces rendház főnöke. Nyugalomba vonulásával megszűnik a ferencesek veszprémi jelenléte, a
templom és a rendház feletti ellenőrzést az egyházmegye veszi át.  Veszprémvármegye, 1917. 08.
05. A Ferencrendiek elköltözése. 3.

71 Scherer István (1859–1902) a veszprémi Egyházmegyei könyvnyomda első igazgatója
1894–1896 között. Bővebben lásd: PFEIFFER 1987. 898.

72 Veszprémi Közlöny, 1889. 04. 28. T–L–y: Elégtétel (humoreszk) Németből szabadon. 3–4.;
Veszprémi Közlöny, 1889. 06. 02. Hogyan kerültem föl a toronyba? 1–2.; Veszprémi Közlöny,
1889. 06. 09. Bazsarózsa. Eredeti tárcza. 1–2.; Veszprémi Közlöny, 1889. 10. 20. Elhervad min-
den! 1–2.; Veszprémi Közlöny, 1889. 11. 03. Az uzsorás. 1–2.; Veszprémi Közlöny, 1889. 11. 24.
Az öreg Nagy Jánosé. 2.; Veszprémi Közlöny, 1889. december 1. A hajnali mise. 1–2.; Veszprémi
Közlöny, 1889. december 8. A szalon kabát. 1–3. Veszprémi Közlöny, 1890. 04. 27. Ete halála.
2–3. (szerzőként az ifj. T–l–y aláírás szerepel); Veszprémi Közlöny, 1890. 05. 05. Miért akarta
magát elszigetelni Anti barátunk? Humoreszk. 2–3.; Veszprémi Közlöny, 1890. 11. 02. Hab
Marcsa koszorúja. 1.; Veszprémi Közlöny, 1890. 12. 21. A nagyanya karácsony-éje. 2.

73 A Veszprémi Hírlapot 1893-ban alapították, 1899-től lett a veszprémi egyházmegyei iroda hiva-
talos közlönye.
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szágra jelentős hatást gyakorló „élményei” adták.74 Az egyházhoz és a vallási ünne-
pekhez kötődő, azokat értelmező vezércikkei is rendre olvashatók a lapban.75

Feleleveníti tanártársa, az 1895. március 10-én elhunyt Bolgár Mihály munkássá-
gát,76 aki a város vezetékes vízellátásával, a villanyvilágítással kapcsolatos dolgoza-
taival elősegítette Veszprém XIX. századvégi fejlődését. AZ 1917. március 28-án
megtartott városi tanácsülésen Tölcséry javaslata alapján a Cserháton lévő
Kerekeskút utcát Bolgár Mihályról77 nevezték el. Könyvismertetéseket is
készített.78

Élettapasztalatát, természetszeretetét, emberismeretét felhasználva virágmeséket
ír. Ezekből néhány soros tanmesékből 1917 júniusától szeptemberig hat összeállítás
jelent meg.79 Csak az 1917. június 3-án megjelent első rész címeit idézzük: A virá-
gok versengése; A vérrózsa és a pillangó; A beteg tündérlány; A pázsit és a kígyó; A
thearózsa és a temetőbogár. Tanmeséi mellett hétről-hétre olvashatók Veszprémvár-
megyében a korszak kedvelt műfajához tartozó rövid tárcái.80 Egy évszázaddal
később olvasva is érdekes az okokat, összefüggéseket is feltáró művelődéstörténeti
sorozata, amiben a honfoglalástól kezdve saját koráig vizsgálja Magyarország
művelődéstörténetét, ahol ez lehetséges, ott kitér a veszprémi viszonyokra is. Az öt
részből álló tanulmányt „A magyar műveltség” címmel a Veszprémvármegye közöl-
te 1917. szeptember 30-tól október 28-ig.81 Írásait egészen 1918 szeptemberéig
megtaláljuk a helyi sajtóban, de a megye más lapjaiban is, amikor ismét ágynak
dönti súlyosbodó betegsége. 

74 Tölcséry Ferencnek a Veszprémvármegye című lapban megjelent vezércikkei: A magyar őserő.
1917. 03. 11. 1–2.; Apotheosis. 1917. 04. 08. 1.; Ötven év. 1917. 06. 10. 1.; A községek az irga-
lom szolgálatában. 1917. 07. 08. 1–2.; Mert most háború van!... 1917. 07. 29. 1.; Mert most
háború van!... (bef.) 1917. 08. 29. 1.; Bár hamis jós lennék! 1918. 04. 21. 1. Évfordulókor. 1918.
07. 28. 1.

75 A két asztal. 1917. 07. 01. 1–2.; A fehér galamb a kath. egyházban. 1917.12. 09. 1–2.; Dicsőség
Istennek – békesség embernek! 1917. 12. 23. 2–3.; Betlehem. 1917. 12. 23. 3.; Nagyhét, 1918.
03. 24. 1.; 

76 Veszprémvármegye, 1917. 04. 15. Tölcséry Ferenc: Bolgár Mihály emlékezete. 1.
77 A II. világháború után Csaplár János nevét kapta az utca, ami a Cserhát városrész szanálásakor

megszűnt. Ma a Kádártai útról dél felé nyíló utca viseli Bolgár Mihály nevét. 
78 Veszprémvármegye, 1917. 10. 28. Tölcséry Ferenc: Könyvismertetés. 1–2. 
79 Tölcséry Ferenc: Virágmesék. I–VI. Veszprémvármegye, 1917. 06. 03. 1.; 06. 17. 1–2.; 07. 01.

1–2.; 07. 22. 1.; 08. 12. 1.; 09. 2. 1–2. 
80 Tárcái a Veszprémvármegye című lapban: Az utolsó pohár pezsgő. 1918. 02. 24. 1–2. Titokzatos

könny. 1918. 03. 03. 1.; A fogolykórházban. 1918. 05. 05. 1.
81 Tölcséry Ferenc: A magyar műveltség. I–V. Veszprémvármegye, 1917. 09. 30. 1–2.; 1917. 10.

07. 1–2.; 1917. 10. 14. 2.; 1917. 10. 21. 1–2.; 1917. 10. 28. 2–4. 
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Tölcséry Ferenc közéleti tevékenysége

Társadalmi munkássága új feladatokat is talált. A veszprémi iparosifjak önképző
és betegsegélyező egylete, ami akkor már 16 éves múltra tekinthetett vissza, 1892.
december 29-én jegyzőkönyvi köszönetet szavazott meg neki és Meszes Polykárp-
nak az egyesület érdekében kifejtett munkájukért, amihez hozzájárulhatott a
Veszprémi Közlönyben végzett szerkesztőségi tevékenységük is. 1893. április 29-én
az egylet tiszteletbeli tagjává is megválasztották. Tölcséry továbbra is aktívan vett
részt a veszprémi iparosifjak egyesületi életében, számos felolvasást tartott, műked-
velő előadásokat rendezett. Amikor az 1891. évi XIV. törvénycikk alapján a beteg-
segélyezés ügye rendezetté válik és az egyesület az iparosifjak önképző egylete
néven újjáalakul, akkor Tölcséryt bízzák meg az alapszabály kidolgozásával. Ter-
vezetét az 1894. január 21-én tartott közgyűlés elfogadta, és megköszönve munká-
ját, 1895. január 27-én az egyesület tiszteletbeli elnökévé választották.

1895-ben az országszerte megindult katolikus szerveződés mozgalma
Veszprémbe is eljutott, a városban is elindult az a mozgalom, amelyik a katolikus
polgárokat egyesületekbe kívánta tömöríteni.82 Perényi Antal, a David Árvaház
igazgatója 1895. április 21-ére a Davidikumba hívta össze azt az előkészítő értekez-
letet, amin több mint száz érdeklődő veszprémi polgár vett részt. Itt tárgyalták meg
a katolikus kör és legényegylet alapszabályait.83 Az alapszabályok belügyminiszte-
ri megerősítése után a június 30-án megtartott vezetőségválasztó közgyűlésen a
legényegylet elnökévé Fejérváry József84 apátkanonokot, egyházi másodelnökké
pedig Tölcséry Ferencet, világi alelnökké Szemennyei Gáspárt választották meg. 
Szabóky Adolf piarista tanárnak, a katolikus legényegyletek magyarországi megala-
pítójának példájára az iparos családból származó Tölcséry örömmel fogadja el a
megtisztelő feladatot és nagy lelkesedéssel lát hozzá a szervező munkához. Már
ugyanazon esztendőben, 1895. október 27-én megtartották a megnyitó ünnepséget,
ahol Sebestyén István85 vezetésével már szerepelt az egyesület énekkara. A követ-
kező hónapban, november 27-én a Fejérváry József költségén felállított színpadon
bemutatják a „Virágfakadás” című színművet. Ezzel az előadással kezdődött el a
veszprémi legényegyletben bemutatott műkedvelő előadások hosszú sorozata,
egyúttal Tölcséry közösségépítő munkája.

82 Veszprémi Hírlap, 1919. 02. 27. Tölcséry Ferenc (1859–1919) II. 1.
83 Veszprémi Hírlap, 1895. 04. 28. 2–3.
84 Dr. Fejérváry József (1834–1911) pap, tanár, a város iskoláinak bőkezű támogatója, a katolikus

legényegylet székházának berendezését finanszírozta, díszpolgár 1906-ban, a mai Dózsavárosi
temetőben nyugszik, síremlékét a város készíttette. Bővebben lásd: PFEIFFER 1987. 99–100.

85 Veszprémi Közlöny, 1890. 10. 12. Sebestyén István a székesegyház tenoristája és a ferences
templom orgonistája.  
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A szavalatokból, ének- és zeneszámokból, vetített képekkel kísért előadásokból,
valamint felolvasásokból összeállított estélyek szórakoztatják, de egyúttal nevelik is
az egylet tagjait – vallotta a mozgalmat létrehozó Kolping szellemében munkálko-
dó Tölcséry Ferenc. A hatékony szervező munka eredményeként a második eszten-
dőben már 259 tagot számlált a veszprémi legényegylet. Hazafias és vallásos ünne-
pélyek, szentbeszédek, közösen végzett lelkigyakorlatok mutatják a mozgalomala-
pító Kolping magyarországi létrehozójának, Szabóky piarista tanár szellemiségében
működő városi egyesület élénken lüktető belső életét. Tölcséry a mozgalom alapító-
járól tartotta első két előadását, amit azután egész sorozat követett, kihangsúlyozva
annak jelszavait: vallás és erkölcs, egyesség és szeretet, munka és szorgalom,
vidámság és tréfa. Az első legényegylet helyett, mely annak idején (1863) a
Fenyves utcai Kolossváry-féle házban alakul és 1867-ben érdektelenség miatt meg-
szűnt, az 1895-ben megalakult új legényegylet a Hosszú utcai székházában86 az
első világháború éveit is átvészelve aktívan működő szerveződés maradt.87 A
Veszprémi Katolikus Legényegylet zászlószentelési ünnepélyére 1897. augusztus
27-én került sor, ami igen jelentős városi esemény volt. Az egyesületi élethez hoz-
zátartozott az 1848-ra emlékezés is. 1897-ben a piarista templomban tartott isten-
tisztelet után, amit Takács József főigazgató celebrált Perényi Antal Dávid árvahá-
zi igazgató és Tölcséry közreműködésével, a tagság az egyesület dísztermében tar-
totta ünnepi összejövetelét.88 A legényegylet első három évének (1895–1897) ese-
ményeit a Tölcséry által összeállított díszesen illusztrált kéziratokból ismerjük. Az
eltelt év beszámolói tartalmazzák az események, műsorok részletes leírását, az
előadókat, szereplőket, és az egylet gazdasági helyzetét tartalmazó táblázatos
összeállításokat is.

Az egyesület vezetésében kifejtett munkája elismeréseként a megyés püspök,
dr. Hornig Károly kinevezte őt a Veszprém megyei Katolikus Legényegyletek főfel-
ügyelőjévé. Így még szélesebb volt az a terület, ahol szervező munkáját kifejthette.
Néhány év múlva megválik a városi legényegylet alelnöki posztjától, megyei főfel-
ügyelőként ellenőrzői-tanácsadói feladatkörét azonban olyan szinten folytatta, hogy
1900-ban a Magyarországi Katolikus Legényegyletek Országos Szövetsége másod-
elnökévé választotta.

A kor szokásainak megfelelően anyagilag is támogatta a különböző akciókat,
amelyekről a hírlapok külön tudósításokban számoltak be, név szerint említve a

86 1928-tól lett Jókai Mór utca.
87 A Jókai utcai székházában működő Veszprémi Római Katolikus Legényegylet egészen a II.

világháború befejezésig létezett. Az 1919 utáni évek eseményeiről lásd POÓR 2015. 43–49. 
88 Veszprémi Független Hírlap, 1897. 03. 20. Márczius 15-ike a kath. körben. 2.
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„felülfizető” polgárokat, természetesen közölve az összegeket is.89 Mindezek mel-
lett a város közéletében is részt vállalt. Nevéhez fűződik Vendrei Aschermann
Ferenc 1848/49-es hős síremlékének a felállítása is. Szervező munkájának köszön-
hetően 1901. október 31-én avatták fel a honvédezredes ma is meglévő síremlékét
az Alsóvárosi temetőben.90

1903-tól 1912-ig adta közre a Veszprémi Egyházmegyei Legényegyletek év-
könyvét, összesen kilenc kötetet. Számos értékes dolgozata az általa szerkesztett
kötetekben olvasható, mint a „Veszprém iparosai” címmel írt munkája, ahol az egyes
foglalkozás megnevezések mellett a létszámadatok is szerepelnek.91 1903-ban kezd-
te meg a Legényegyesületi Színműtár szerkesztését, 1912-ig saját kiadásában tíz
kötetben 34 színdarabot jelentetett meg nyomtatásban. Magyar szerzők és külföldi
szerzők magyarra fordított és átdolgozott vígjátékai, népszínművek, drámák, pász-
torjátékok szerepelnek a közreadott füzetekben, amiket nála lehetett megrendelni.
Ezek a néhány tízoldalas, az amatőr színjátszás művelésére alkalmas darabok akkor
országosan is jelentősek voltak a különböző egyesületek közösségi életében. Több
helyen is dicsérőleg írtak a veszprémi szerzetestanár ezirányú munkásságáról. Fel-
használásukra csak egy példa: „A »Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj
Egylete« veszprémi fiókpénztárának tagjai, folyó [1908.] évi március hó 1-én a
Korona szálloda nagytermében jótékony célú műkedvelői színielőadást rendeznek;
mely alkalommal Tölcséry Ferenc veszprémi kegyesrendi tanár kiadásában megje-
lent »Árva Rózsi« című énekes népszínművet fogják előadni.”92 – olvashatjuk a
korabeli tudósításban.

Élete nagy kitüntetésének tartotta, hogy a pápai katolikus legényegylet 1912-ben
„védelnökévé” választotta, 1914-ben pedig a betegsége miatt már visszavonult

89 Veszprémi Független Hírlap, 1887. 04. 02. 3. A volt lövölde melletti sétaútra (ma Erzsébet
sétány) 1886-ban adakozó 208! veszprémi polgár (lakosság ~ 1,5%-a) között ott szerepel
Tölcséry neve is. Veszprémi Ellenőr, 1908. 04. 11. 3. A főgimnázium hangversenyén felülfizető
polgárokat sorolják fel, köztük a piarista tanárokat így Tölcséryt is, de szerepelnek a közölt név-
sorban városvezetők: polgármester, városi képviselők, továbbá iparosok és a városi értelmiség
képviselői is. 

90 Veszprémvármegye, 1901. 11. 03. Vendrei síremlékének megkoszorúzása. 2. A temetőkápolná-
ban lezajlott gyászszertartás után a sírnál mondott beszédében dr. Kerényi Károly a honvédegy-
let elnöke köszönte meg Tölcséry áldozatos munkáját.

91 A Veszprém-Egyházmegyei Kath. Legényegyesületek Évkönyve. Kibocsájtja Tölcséry Ferenc.
Veszprém, 1902. 171 p. Benne felsorolja a Veszprémben meglévő egyes szakmákat az
aranyművestől egészen a virslisig. Ma már régen kihalt mesterségek (kapcás, posztónyíró, szi-
tás) is szerepelnek a felsorolásban. Közli az adott szakma mestereinek, segédeinek, tanoncainak
a létszámát.

92 Veszprémi Ellenőr, 1908. 02. 15. 5.  A darab szerzője is Veszprém megyei, Kasza Vilmos bala-
toncsicsói plébános.
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megyei főfelügyelő fiatalkori arcképét megfestették és azt ünnepélyes keretek
között helyezték el egyesületi székházukban. Az ünnepi beszédet Kriszt Jenő espe-
res, a legényegylet elnöke mondta.93 Tölcséry évente többször is meglátogatta a
rábízott megyei egyesületeket, figyelemmel kísérve tevékenységüket. Eredményes
munkásságának köszönhetően új egyesületek alakultak, nőtt a taglétszám és az
egyesületi vagyon is gyarapodott.

Azonban munkásságának egyre fokozódó hátráltatója lett kiújult vesebaja, ami-
nek következtében 1912 októberében vissza kellett vonulnia a munkától, abba kel-
lett hagynia a gimnáziumi tanári munkáját. Közben látása is olyannyira leromlott,
hogy meg kellett válnia az egyesületek érdekében végzett tevékenységétől is, fel-
ügyelői munkáját nem tudta tovább folytatni. 1914. november 18-án lemondott, amit
az akkor már bíboros Hornig Károly püspök – megköszönve munkáját – elfogadott,
de állását betöltetlenül hagyta.

Amikor az 1916/17. év telén egészségi állapota jobb lett – tanári munkáját ugyan
nem tudta folytatni folyamatos látásromlása miatt –, örömmel fogadta Rédey Gyula
káptalani helynök kinevező okmányát, amiben „tekintettel ama kiváló buzgóságra,
odaadással és páratlan hozzáértéssel teljesített munkára, mellyel az egyházmegye
kath. legényegyesületeinek ügyét oly hosszú időn át a legnagyobb eredménnyel, szel-
lemi és anyagi sikerrel végezte és felvirágoztatta” őt 1917. március 17-én ismét
megbízta az egyesületek felügyeletével. Tölcséry ekkor tájékozódik az egyesületek
általános helyzetéről, de meglehetősen lesújtó képet kap, mivel a világháborús kato-
nai szolgálat – akárcsak a többi egyesület esetében –, a főként iparosokból verbuvá-
lódó legényegyletek tagságát is megtizedelte, épületeik egy részét a katonaság fog-
lalta el vagy bérbe adták, tevékenységük szünetelt.94

A munka újra kezdése érdekében terveket készít, egy cikksorozatot tervezett az
„Alkotmány”95 című folyóirat számára, azonban csak egy általános elveket megfo-
galmazó munkáját adta közre. 

A gimnáziumi diákság mellett az iparos ifjúság tanítása, nevelése állt élete, mun-
kássága középpontjában. Ez utóbbiról írt „Egyesületi és a közszellem” címmel.
Előadásokat tartott a kor szociális viszonyairól.96

93 Pápai Lapok, 1914. 04. 12. és 1914. 04. 26. Tölcséry arcképének ünnepélyes leleplezése műsor-
ral egybekötve.

94 Veszprémi Hírlap, 1919. 03. 04. Tölcséry Ferenc III. (1859–1919). 1.
95 1895-ben alapította Molnár János és Túri Béla az Alkotmány című katolikus néppárti lapot. A

proletárdiktatúra alatt azonnal betiltották, annak bukása után új évfolyam kezdéssel, mint a
Központi Sajtóvállalat lapja, ugyancsak Túri Béla szerkesztésében Nemzeti Újság címen jelent
meg. Forrás: KEMÉNY 1942. XI.

96 A Veszprém-Egyházmegyei Kath. Legényegyesületek Évkönyve. Kibocsájtja Tölcséry Ferenc.
Veszprém, 1904. 174 p.
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Tölcséry munkásságának összegzése

Az egy évszázada elhunyt Tölcséry Ferenc személyében olyan szerzetestanárt
veszített el a veszprémi piarista főgimnázium, a piarista rend, az egyházmegye
közössége és Veszprém város polgársága, aki a választott hivatása maximális telje-
sítése mellett, a teljességre törekedve megírta iskolájának történetét az alapítástól
kezdve 1895-ig, aminek egyes adatait a kétszáz éves évfordulóig utóbb a sajtóban
részben kiegészítette. Alapítója, vezetője, közreműködője volt a főgimnázium
különböző vallásos és karitatív ifjúsági szervezeteinek, mindeközben az egyes
ünnepségek kapcsán irodalmi, zenei műveltséget is adott a diákságnak. Ugyanakkor
aktívan működött közre a város felnőtt lakossága műveltségének szélesítésében a
gimnáziumi felolvasó délutánok, előadássorozatok előadójaként, de életben tartója
volt a város híres polgárai (pl. Bolgár Mihály, Vendrei Aschermann Ferenc) emléké-
nek is.

Származása miatt Tölcséryhez mindig közel állt az iparosság, különösen az ipa-
ros ifjúság. Önként vállalt feladatát teljesítette, amikor először a veszprémi katoli-
kus legényegyletben vállalt szerepet világi másodelnökként Fejérváry József elnök-
sége alatt. Néhány éven belül virágzó közösségi életet hozott létre. Ennek eredmé-
nyeként nevezte ki a megyei Katolikus Legényegyletek főfelügyelőjévé őt Hornig
Károly megyés püspök, végül ezért lett az országos szervezet egyik alelnöke. Míg
egészsége engedte mindvégig feladatának tekintette a hit mindennapi megélésének
szorgalmazása mellett az iparos ifjúság műveltségének emelését, az együttélés sza-
bályainak megismertetését, a közösségi élet kialakítását. Járta a megye egyesületeit,
előadásokat tartott, gyakorlati tanácsaival segítette működésüket és mai szóhaszná-
lattal élve szponzorokat szerzett, sőt anyagi lehetőségei figyelembevételével ő maga
is rendszeres támogató volt.

Fontos kulturális missziót vállalt fel az amatőr színjátszók számára íródott, lefor-
dított, esetleg átdolgozott színművek megjelentetésével. Ebben gyakran támaszko-
dott rendtársaira, de „külső” szerzők műveit is felhasználta a katolikus legényegyle-
tek számára készült színdarabokat megjelentető sorozati kiadványában. Ezekből
számos darabot mutattak be nagy sikerrel az egyesületi táncos összejöveteleken,
ünnepségeken vagy más rendezvényeken a színészi hajlammal megáldott egyesüle-
ti tagok.

Végül nem elhanyagolható szak- és szépirodalmi munkássága sem. Vallásos és
közéleti témájú vezércikkei éppen úgy fontosak voltak a maguk korában, mint szép-
írói ihletettségű tárcái. 

A sokoldalú szerzetestanár fiatalon távozott az életből, de eredményes munkás-
sága okán eminens helye van a veszprémi piarista gimnázium jelentős tanáregyéni-
ségei sorában.
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