
A honvédek a pincét is fel akarták kutatni, nincsenek-e ott bujkáló horvátok? „Nincsenek" 
- mondtuk, és hittek nekünk. 

Ezalatt az utcákon állandó harcok dúltak. Egy kk határőrcsapat a Bécsi kaputól 
visszanyomulva a Ferdinánd kaszárnyát akarta elérni a Tavasz utcácskán át, de amikor 
kétoldalról honvéd csapatok vonultak fel, a szerencsétlenek szembeszálltak a túlerővel és 
tüzeltek, miáltal néhány honvéd hősi halált halt. 

Most már nem volt pardon (bocsánat)! Egy teljes sortűz és 70 horvát kiterülve feküdt a 
földön. Az eseményt követően az óbudai zsibárusok, a háború „hiénái", minden ruhájukat 
elrabolták. Délig ott hagyták fekve a meztelen holttesteket. Kíváncsi emberek százai - főleg 
asszonyok - szégyenkezés nélkül nézegették őket. Este a megmerevedett testeket mint 
fatuskókat szekerekre dobták, majd a katonai temetőben elásták. 

Milyen látványt nyújtott a Vár belső része? 
Felszakított utcakövezetek, félig fedett házak, füstölgő tornyok, belőtt falak, szanaszét 

fekvő ruha-rongyok (foszlányok), széttört fegyverdarabok, számtalan vértócsa - mindenfelé 
pusztulás, mindenütt rombolás. 

A benyomuló csőcselék ide-oda forgolódott, fosztogatott a királyi palotában éppen úgy, 
mint a magánházakban. De a rablási kedvet hamarosan letörte az a parancs, hogy a Vár 
kapuinál senki sem engedhető ki batyuval vagy csomaggal. A Bécsi kapu téren az ellopott 
tárgyakat elég magas rakásokban hordták össze. Ezeket oizonyítás ellenében visszaadták a 
károsultaknak. 

Az ostromnap estéjén már minden ment tovább a maga régi útjain, a későbbiekben már 
nem is gondoltak a 17 napos megszállás alatti sok ijedtségre. 

Hogy a budai vár erődítmény jellegét megszüntessék, leépítették a várfalakat, eltávolítot-
ták a kapukat. Elrendelték a fel nem robbant golyók begyűjtését. A házpadlásokról több 
mint 180 ágyúgolyót szedtek össze, ezeket hatástalanítottak, eltávolították. 

Hátsó istállóépületünknél, a tűz színterén bombadarabokat, rakétahüvelyeket és számos 
szétrobbant gránátot találtak a magasabb építőiskola tanulói, akik e feladatot elvégezték. A 
teljes virágzásban pompázó kertünkben utólag 7 holttestet húztak elő a bozótokból és 
szállítottak elföldelésre. Egyszóval, a természet gyönyörű hónapjában mindenütt megmutat-
kozott az emberi pusztítás, megsemmisülés, a halálos borzalom. 

A harcok alatti időszakban semmittevésre ítélt iparosok megint munkához jutottak. A 
megszállás alatt keletkezett károkat helyre kellett állítani. A mi padlásunk északra fekvő 
oldalának erős gerendái mint a fogpiszkálók, úgy szétforgácsolódtak, ide új alkatrészek 
kellettek. Megrongálódott a cserépfedés is. A hosszú istállóépületen teljesen új tetőszéket 
kellett létesíteni. Az utcákon számtalan munkás az omladék és görgeteg eltakarításával 
foglalatoskodott. A paliszádok eltávolítása hosszabb időt vett igénybe. 

Mialatt a tulajdonosok és testületek a lakóházak és középületek legveszedelmesebb 
kárainak kijavításával foglalkoztak, a kormány emberek százait azzal bízta meg, hogy a Vár 
körbástyájának falait félmagasságig elhordják. Ezáltal kezet fogtak egymással a rekonstruk-
ció és a demolálás, azaz az újjáépítés és a rombolás. 

A városban visszatért a megszokott életforma, a maga kialakult szokásaival, szórakozásai-
val. A hála-istentiszteleten összegyűlt Görgey, Aulich, Damjanich tábornokok, mint rég 
ismert személyek tűntek fel előttünk. Olyan hanyagsággal mozogtak, mintha azelőtt is így 
lett volna, és soha többé nem lehet változás. 

Amikor a vár utcáit már eléggé megtisztították, a honvédek teljes díszben (parádéban) 
kilovagoltak a Dísz térre, hogy vitézségükért és hősies önfeláldozásukért kitűzzék rájuk az 
újonnan alkotott katonai becsület-jelvényt. A jelvényen egy ezüst tölgyfakoszorú közepén a 
három halmon az apostoli kettős kereszt állt. Fenséges látványt nyújtott, amint az erős, 
bátor, háborút viselt nonvédek feldíszített nemzeti öltözékükben büszkén fel és alá lépdeltek. 

Sátoraljaújhely kétszáz éves iskolája 
A magyar pedagógiatörténet szempontjából is jelentős események színhelye volt 1989-ben 

északkeleti határszéli városunk, Sátoraljaújhely. Ez év szeptemberében ünnepelték ugyanis a 
Kossuth Lajos Gimnázium fennállásának 200. évfordulóját. De a jubileumi ünnepség előtti 
és utáni hónapok is bővelkedtek különböző rendezvényekben, így az egész 1989-es esztendő 
a bicentenárium szellemében telt el. 
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A pálos kolostor és templom 

Az 1948-ban államosított gimnázium elődje a piarista gimnázium volt, amit 1789-ben 
Tokajból telepítettek át Sátoraljaújhelybe. Tokajban szintén piarista kisgimnáziumként, 
vagyis egyszerűbb szervezetű iskolaként alapították 1737-ben. Ennek figyelembevételével 
tenát a mai Kossuth Lajos Gimnázium valójában idősebb 200 évesnél. Tokajból II. József 
rendeletére 1789-ben költözött át Sátoraljaújhelybe. Azóta ugyanazon a telken, a nozzá 
tartozó kollégium pedig egy 750 évvel ezelőtt emelt pálos kolostorépületben működik. 

Sátoraljaújhelyben, akkori nevén Sátorelő településen a pálos szerzetesek már a XIII. 
század derekán - valószínűleg IV. Béla támogatásával — kolostort, emellé a XIV. században 
templomot is építettek. A pálosok magyarországi rendjét az 1200-as évek közepén Özséb 
esztergomi kanonok alapította. Az Árpád-házi királyok alatt nyolc kolostoruk volt, ezek 
közé tartozott az újhelyi is. Később a pálos kolostorok száma hazánkban 98-ra emelkedett. 
Sátoraljaújhelynek azt a részét, ahol a város legrégibb műemléke, a vastag falú ősi kolostor 
ma is teljes épségben áll, a pálos barátok neve után jelenleg is Barátszernek nevezik. Az első 
pálosok idején erdős, mocsaras terület volt, s az ő munkájuknak köszönhetően vált lakott 
területté. 

A letűnt századok folyamán valamilyen alapfokú oktatást is végezhettek a kolostorban az 
újhelyi szerzetesek. 1765-ben ugyanis már a latin nyelv tanításával foglalkozó, úgynevezett 
kisgimnáziumot működtettek. De mivel II. József császár, a magyar „kalapos" király a 
pálosokat afféle elmélkedő, szemlélődő barátoknak „minősítette", rendjüket 1786-ban az 
egész országban feloszlatta, s az újhelyi kolostorukat a tokaji piaristáknak, azaz kegyes 
tanító rendnek juttatta. 

A piaristák 1727-ben telepedtek le Tokajban, s tíz év múlva: 1737-ben kisgimnáziumot 
nyitottak. Ezt Pikóczy János kapitány özvegyének, Pikóczy Eleonórának az alapítványa 
tette lehetővé. Pikóczy Eleonóra töröknek született, s áttérve a római katolikus hitre, a tokaji 
kapitány felesége lett, és férjének nemcsak a vallását, hanem a családi nevét is felvette. Férje 
halála után a buzgó katolikus hölgy a házakból, malmokból, szőlőföldekből álld vagyonából 
alapítványt létesített a tokaji kegyesrend javára. Ehhez Czakó Sándor mádi apátplébános, 
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Kelemen Lőrinc mádi plébános, Egri Ferenc bodrogkeresztúri plébános és báró Szluha 
Ferenc udvari tanácsos szintén hozzájárult adományával. A tokaji piarista iskolában eleinte 
csak írást, olvasást, számolást tanítottak, majd hamarosan négy „deák classisból" álló, latin 
nyelvet is tanító kisgimnáziummá fejlesztették. 

Az újhelyi pálos kolostor átadása a tokaji piaristáknak 1789. július 5-én történt. Sivulszky 
József piarista atyát Tokajból Újhelybe rendelték, és gróf Török Lajos kassai tankerületi 
főigazgató - Kazinczy Ferenc hivatalfőnöke, később apósa - felolvasta előtte II. József 
23 693/2126. sz. rendeletét, amely meghagyja, hogy „a tokaji kegyesrendiek Tokajból összes 
készletükkel S. A. Újhelybe költözzenek a végből, hogy már az 1789/90-ik évre megnyissák 
az 5 osztályú gymnasiumot". 

Az átvett pálos kolostor - amint az egykori írásokban olvasható — „rongált és gondozatlan 
volt, mint az üres vár, amelyben csak a baglyok és denevérek huhogása jelzi az életet". A 
piaristák viszonylag rövid idő alatt oly mértékben rendbe hozták a legszükségesebb 
termeket, felszereléseket, hogy egy latinul írt igazgatói jegyzőkönyv tudatja a kassai 
főigazgatóval, miszerint „szeptember hó elsején a Szentlélek segítségül hívása mellett 
megtartottuk a tanévnyitót, s 4-ikén a tanítást is megkezdtük hat tanárral és 89 tanulóval". 
Természetesen Tokajból a taneszközöket és a 176 kötetes könyvtárt is Újhelybe vitték. 

A gimnázium első igazgatója a tokaji Berencs Keresztély atya volt. Mivel őt mindjárt a 
tanév végén a nagykárolyi rendház főnökévé nevezték ki, utána Sivulszky József lett az 
újhelyi piarista gimnázium igazgatója. Sivulszky József jómódú kassai polgárcsaládból 
származott. Kiváló gyakorlati érzékkel megáldott, erős akaratú ember volt, aki 23 éves 
igazgatói működése alatt igen sokat és eredményesen fáradozott az iskola zavartalan 
működésének, fokozatos fejlődésének érdekében. Felújította, bővítette és az oktató-nevelő 
munka végzésére alkalmassá tette az elhanyagolt kolostorépületet. A gimnáziumi tanítás 
ugyanis még sokáig a rendház második emeletén folyt. Kossuth Lajos is ezekben a 
tantermekben diákoskodott, amint a gimnázium bejárati falán lévő márványtábla hirdeti: 
1810 és 1816 között. 

Sivulszky József a rendháznak, a város mai legrégibb műemlék épületének felújításával 
egyidejűleg 1806-ban Szőlősy József újhelyi asztalosmesterrel rendbe hozatta a kolostor 
refektóriumát, azaz az ebédlőtermét is, amelyet „fél ölnyi magas fadíszítménnyel keríttetett 
körül". Ez az intarziás falambéria, a tálalószekrények, ajtók védett értékek, és „még ma is 
hirdetik, hogy a készítő és a munkáltató ízléssel bírtak". 

A sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka jó híre hamar 
elterjedt, így diákjainak száma évről évre emelkedett. Kossuth diákoskodása idején például 
az iskolának már 239 tanulója volt. Szükségessé vált tehát a kolostor helyett külön 
gimnáziumi épület emelése. Ez 1820. június 14-re készült el, s kilenc tanteremből, négy 
mellékszobából és falépcsős feljáratból állt. Egy ideig még öt-, később hat-, 1891-től pedig 
nyolcosztályos gimnáziummá fejlődött. Kezdetben csak latinul, 1820-tól kezdve a latin 
mellett egyes tantárgyakat már magyarul tanítottak. 

Mivel a templom körüli, használaton kívüli temetőt vették igénybe az építkezéshez 
teleknek, munka közben sok csont, koponya került elő a beomlott sírüregekből. Ezeket 
tömegsírban helyezték el. A múlt század végén, 1893-ban a régi gimnázium helyén építették 
a mai gimnázium akkor kétszintes épületét, amelyet 1908-ban háromszintesre bővítettek, 
1964-ben egy új épületszárnnyal toldották meg, s most, a 200 éves évfordulóra felújították, 
korszerűsítették. 

Jó másfél századig volt egyházi iskola a sátoraljaújhelyi gimnázium. Falai között sok ezer 
diákot neveltek a közéletnek, a haza, az irodalom, tudományok, művészetek szeretetére, 
művelésére. Közülük országos hírnévre tett szert Andrássy Gyula miniszterelnök, Frivald-
szky Imre zoológus, Helmeczy Mihály irodalmár és lapszerkesztő, Nikolaus Lenau osztrák 
költő, Paulay Ede színigazgató, Az ember tragédiájának első színpadra vivője, Trefort 
Ágoston miniszter, mindenekelőtt pedig a leghíresebb újhelyi diák, a mai iskola névadója -
Kossuth Lajos. 

A jogutód Kossuth Lajos Gimnázium diákjainak száma a két világháború közöttihez 
viszonyítva megkétszereződött. A mai fiatalok korszerűen berendezett épületekben, jól 
felszerelt biológiai, kémiai, fizikai szertárak, szaktantermek, számítógépek segítségével, 
kiváló tanárok oktató-nevelő munkája nyomán sajátíthatják el a tudományos ismereteket. 

Ilyen körülmények között készült fel a tantestület, a tanulóifjúság és ősi iskolája révén 
egész Sátoraljaújhely a gimnázium fennállásának kétszáz éves jubileumára. Méltóképpen a 
nagy történelmi múlthoz. Hegyi József 
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