XII. évf. 1. sz.
−

2005. HÚSVÉT

EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei

II. JÁNOS PÁL PÁPÁRA EMLÉKEZÜNK
Kerekes Károly ny. zirci apát
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
lengyel népből sarjadt. Azok földjéről és azok
véréből, akiknek fiai közül ha bármelyikkel is
találkozik egy magyar bárhol a világon, az
üdvözlő szavakba beleszövi: „Lengyel-magyar két jó
barát, együtt harcol s issza borát”. A sokévszázados
közös sors és az együtt átélt megpróbáltatások csiszolták ilyen testvérszív meleget árasztóvá ezt a lelkes
vallomást. Királyt, sőt szenteket is ajándékozott nekik
népünkből az Isten.
II. János Pál Pápában, Jézus Krisztus rendkívüli
karizmákkal,
isteni
ajándékokkal
kitűntetett
Apostolutódjában, úgy érezzük, magyar népünket is
közelebb emelte örök atyai szívéhez a minket
egyébként is végtelenül szerető Urunk, Teremtő és
Gondviselő Istenünk. Kétízbeni magyarországi
látogatásával fényesen igazolta ezt a mi „Máriás
Külön szeretnénk kiemelni, hogy milyen bensőséges
Pápánk”.
barátság fűzte a szentéletű egyházfőt a ciszterciekhez,
különösen a krakkói lelkipásztori munkájának meg-

kezdése óta. A krakkói „Mogilia” (Szentsír) ciszterci
apátság monostorának szerzeteseit külön figyelmével,
szeretetével tűntette ki. A monostor apátja (a lengyel
ciszterciek prézes apátja) talán a legmeghittebb barátja és bizalmasa volt. De ugyancsak megkülönböztetett
jóakarattal és szeretettel viseltetett a magyar cisztercieknek mind a férfi, mind a női tagjai iránt is. Sok
lengyel apácaöltötte például növendék éveit a magyar
Regina Mundi monostorban. A kapcsolat állandó és
testvéri napjainkban is.
Nem csoda tehát, hogy a legragyogóbb ciszterci példaképnek, Clairvaux-i Szent Bernátnak születése 900
éves jubileumára 1990-ben olyan szentlelkes és mindnyájunkat felemelő, ünnepi köszöntő levelet írt a Ciszterci Rend mindkét (férfi és női) ága szerzeteseinek a
„Lengyel Pápa”, apostoli áldását küldve a Rend minden tagjára, hogy Krisztusban szeretett fiai és leányai
szentül tölthessék be hívatásukat Isten dicsőségére és
mindnyájunk üdvösségére. Szentatyánknak ebből a
minket különösképpen kitüntető apostoli leveléből
idézünk néhány gondolatot:

Szeretett Fiaink, üdvöt és apostoli áldást!
A szeretet iskolájával, lelkipásztori buzgósággal,
sokoldalú
tudományos
felkészültséggel,
„mézajkú“
ékesszólással és egyéb kiváló isteni adományokkal
felékesítve Szent Bernát clairvaux-i apát az Egyházat
páratlan fénybe vonta, és minden idők embereit magához
vonzotta és vonzza még ma is...
***
Korunkban ugyanis igen sokan, akik a haladás
gyümölcsei fölött döntő befolyással rendelkeznek, az ún.
materializmust
megízlelve
és
különféle
szektás
eltévelyedések veszélyeinek kitéve, megbízható, szilárd
lelki alapok után kutatnak... Szent Bernát, a maga éles és
biztos ítélőképességével, mintegy lelki szemeivel átlátta
és megfogalmazta azokat a legmélyebb igazságokat,
amelyeket legnagyobbrészt a Szentírás kincsesházából
és a szentatyák műveiből merített. És ezt olyan
nyelvezettel tárta elő, amely az imádság lelkétől átitatva
szíven találta az embereket... Újra meg újra kifejezi
meggyőződését, hogy Istenhez nem lehet visszatérni
önmagunk ismerete nélkül, és hogy Istent viszont nem
lehet igazán megismerni, ha önismeretünkhöz hozzá nem
kapcsoljuk
embertársaink
igaz
szeretetét...
Az
igazságnak ebben a hármas megismerésében nyílik meg
számára az út a hármas szeretetre: az Isten, önmaga és
embertársa felé.

Szent Bernát azt tanítja, hogy az önmagáról,
embertársáról és Istenről való igaz ismeret olyan
mértékben halad előre, amilyen mértékben a hármas
szeretet a szívünkben megszületik és növekszik. Az
önmagához visszatérő és bűnbánatot tartó ember
ugyanis kötelességet érez arra, hogy viszontszeresse
Istent, aki őt Krisztus által kereste és megváltotta, s
egyben kötelességet érez arra is, hogy Krisztus
szeretetét utánozza minden emberrel szemben.
***
Korunkat nem ritkán a „laikusok századának“ nevezik,
minthogy reflektorfénybe kerülnek azok a sokoldalú
törekvések, amelyek bizonyos tisztségeket és feladatokat
laikusokra akarnak ruházni, már amelyek állapotukkal
összeegyeztethetők. Nem kisebb joggal lehetne azt a kort
is így nevezni, amelyben Szent Bernát élt...A clairvaux-i
apátnak gyakran ott kellett hagynia monostori nyugalmát,
hogy a laikusok életébe bekapcsolódjék, állami ügyekkel
foglalkozzék, különösképpen hogy királyok és fejedelmek,
hercegek és városok között békét teremtsen. Mint ahogy
első életrajzában olvassuk: „Tudósként a tudósok között,
egyszerű emberként az egyszerűek között, a lelki emberek
között pedig a lelki bölcsesség és tökéletesség
bizonyítékait árasztva magából. Egyszóval mindenkihez
alkalmazkodva, mert mindenkit meg akart szerezni
Krisztusnak.“
***
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Abban a korban, amelyben Szent Bernát élt, az európai
gondolkodás éppen változóban, megújulóban volt. Amikor
ugyanis magát az embert mint központi témát tették a
kutatás tárgyává, elkezdődött az a szellemi mozgalom,
amelyet később humanizmusnak neveztek, és amely még
ma is erősen érezteti hatását... (Szent Bernát) az emberről
azonban világosan tanította, hogy egyrészt az Isten képére
és hasonlatosságára teremtett lény, „kiváló teremtmény“,
„Isten befogadására képes“, „az isteni Fölség hordozására
képes“; de egyben arra is rámutat, hogy az ember
mennyire szánandó, tehetetlen és kicsiny valóság. Krisztus
azonban az egész embert meggyógyította, úgyhogy
nemcsak a lelkét, hanem a testét is meghívta az örök
életre. – Ennek a keresztény humanizmusnak megfelelő
alapot szolgáltat a Szent Bernát-i krisztológia, amely szinte
bizonyos szenvedéllyel és hevességgel vallja, hogy
Krisztusban az egész ember felemeltetett.
A fentebb elmondottakból könnyen kikövetkeztethető,
hogy a krisztológiai tanítás Szent Bernát műveiben
központi helyet foglal el, és ez a tanítás a mi korunkban is
nagy jelentőségű.
***
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Semmi csodálni való nincs tehát abban, hogy Szent
Bernát, aki így érzett és tanított Krisztusról, az ő Anyját,
Máriát is a legforróbb szeretettel szerette, és dicséretét a
legodaadóbb buzgósággal énekelte. – Egyházunk különös
buzgósággal tekint Máriára a mai szorongásokkal,
megpróbáltatásokkal és zaklatásokkal teli időben...
Reméljük, hogy azokból az ünneplésekből, amelyeket Szűz
Mária e lelkes és buzgó hirdetőjének születése jubileuma
alkalmából
rendeznek
a
keresztény
hívőknek,
különösképpen pedig nektek, akik ennek a valóban nagy
lelki atyátoknak nyomdokain jártok és őt követitek, bőséges
lelki gyümölcsöt teremnek.
***
Végezetül pedig, szeretett fiaink, mindnyájatokra, a
Rend mindkét ágazatához tartozó szerzetesekre és
szerzetesnőkre, igaz szeretettel egybeölelve benneteket,
szívből és készségesen adjuk az Úrban apostoli
áldásunkat, a mennyei ajándékok zálogát.
Kelt Rómában, Szent Péternél, 1990. augusztus 20án, pápaságunk tizenkettedik évében.
II. János Pál pápa

––––––––––––––––

Találkozóink 2005-ben
Néhány találkozó időpontjáról értesültünk:
Az 1943-ban végzettek Budapesten, „ciszterci környezetben” találkoznak június 18-án, szombaton. A Villányi-úti
ciszterci Szent Imre templomban szentmisén vesznek részt, melyet osztálytársuk celebrál, majd közösen emlékeznek
vissza diákéveikre. A találkozó mottója: „80 évesek lettünk!”.
Az 1946-ban érettségizettek Egerben, július 2-án jönnek össze. A találkozó 10.30-kor szentmisével kezdődik.
Az 1949-ben végzettek május 21-ére, Egerbe tervezik találkozójukat.
***
Több kerek évfordulós osztály – a 60, 65 és 70 éve végzettek – találkozó-terveiről nem hallottunk. Talán kevesen
vannak már, és más gondok is adódhatnak.
Újságunkban szeretnénk megemlékezni az alábbi jubileumos osztályokról:
1928–35 években Baghy Osvát tanár úr osztályába,
1932–40 években vitéz Rédei Gerő tanár úr osztályába,
1937–1945 években Baghy Osvát tanár úr osztályába
járt, életben levő diáktársainkról. Kérjük ennek a névsornak összeállításához segítségeteket.
***
Dr. Kovács Endre diákszövetségünk elnöke – figyelembe véve, hogy a kis létszám vagy egyéb okok miatt több osztály
nem tud szervezni találkozót, kezdeményezi, hogy ezek az osztályok tagjai

Egerben, 2005. július 2-án szombaton
10.30-kor közös szentmisére
jöjjenek össze a templomunkban. Utána az osztálycsoportok külön-külön programot szervezhetnek.
Diákszövetségünk segítséget nyújt, hogy a gimnáziumban egy-egy osztályterem rendelkezésre álljon baráti beszélgetésre.
***
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SZÉPÜL ÉS TOVÁBB ÉPÜL ALMA MATERÜNK
Beszélgetés dr. Pisákné Balogh Éva igazgatóval

A

z egri gymnasium épületének viszontagságai címmel számolt be a 1901–1902. évi Értesítőben Kassuba
Domokos igazgató az iskola századfordulón végzett nagy építkezésről. Mi öregdiákok már ezt az épületet
ismertük meg, ennek az iskolának – az osztályok, folyosók, a „primusz” – képe élt bennünk, ha az Alma
Materről beszéltünk, s ezeket kerestük találkozóinkon is, végigsétálva az ismerős falak között. Ahogy nőtt a találkozóink száma, szomorúan tapasztaltuk, hogy a régi, szép tiszta falak, bútorok egyre kopnak – eltűnt a
primusz is –, és nem igen láttuk a jó gazda gondosságát.
1997-ben került vissza a Rendhez iskolánk. „A gimnázium épületének állapota az átadás időpontjában nagymértékben leromlott volt. Omladozó vakolat, itt-ott befoltozott kövezet, elavult, szinte életveszélyes fűtési, víz és elektromos rendszer volt ötven év után a szocializmus gondoskodásának hagyatéka. – olvassuk a gimnázium honlapján –
Az átadást követően a ciszterciek követőinek az oktatás fenntartása mellett építkezéssel kellett kezdeni a tanítómunkát, de ahhoz, hogy az intézmény felszámolás előtti állapotát korszerűségében, felszereltségében ismét elérje, még
legalább tizenöt év kemény munka és sok-sok pénz szükséges.”
Azóta folyamatos az építkezés, tatarozás. Megújulnak a folyosók, osztályok, szépül az iskola. Mostanában két
jelentős eredményéről is hallottunk. A régi gazdasági udvaron álló elhanyagolt épületet állították helyre, bekapcsolva azt az iskola munkájába, s az így nyert tantermek lehetővé tették a régi rajzteremből egy kisebb díszterem
kialakítását.
Az eddig végzett nagyívű munkálatokról kérdeztük dr. Pisákné Balogh Évát, az iskola igazgatóját, aki egyben a felújítási teendőket is irányítja.
–

Milyen jelentősebb felújítások készültek 1997 óta?

Kialakítottuk a központi fűtést és teljesen felújítottuk a vizesblokkokat a kollégiumban és az iskolában. Felújítottuk a tornatermi öltözőt, a kémiai előadót, a régi fizikai előadót, tizenkét tantermet, valamint az iskola régi épületében a földszinti folyosót és a lépcsőházat is. Tetőcsere történt a kollégium és az iskola épületén. Teljesen felújítottuk a belső udvari homlokzatot, és
kicseréltük az ablakokat.
Kialakítottuk a gazdasági
hivatalt. Kicseréltük a
berendezést a régi épület
földszintjén a 7-es tanteremben és az új épület II.
emeletének 5-ös tantermében. Nyelvi labort
alakítottunk ki. Internethálózatot és hangosítás
rendszert
létesítettünk,
három darab számítástechnikai szakteremmel
együtt, melyekben teljes
gépcsere történt.
A kollégiumi földszinti
folyosókat és a technikai
helyiségeket
teljesen
felújítottuk. A kollégiumban a tanulószobákból
hálótermeket alakítottunk
ki a törvényi előírásoknak
megfelelően. A tanári,
igazgató-helyettesi
és
igazgatói irodákat és a
titkársági irodát is felújíAz újjáépített volt gazdasági épület
tottuk.
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– Hasznos kezdeményezés volt a romos gazdasági épület bevonása az iskola munkájába. Erről az épületről nem sokat
tudtunk, mert a mi időnkben teljesen kívül esett a látókörünkön. Szeretnénk erről többet hallani. Mikor épült? Mi célt szolgált?
A romos gazdasági épület felújítása elkerülhetetlen volt, tekintettel arra, hogy az épület életveszélyessé vált. Ugyanakkor Műemlékvédelmi Hivatal nem engedélyezte a lebontást. Az épület felújítása igen sokba került és sok gondot
okozott, tekintettel arra, hogy az épület annak idején tufába épült és a falak nedvesedése így elkerülhetetlen. Kozák
Károly régész 1989-ben írt tanulmánya alapján az épületet a jezsuiták gazdasági udvarán a XIX. század közepe táján
építették, és gazdasági épületként használták. Később a kollégium mosókonyhája működött ebben az épületben, majd
szolgálati lakásokat alakítottak ki az 1950-es években. A felújítás során, amely igen komoly szigetelési munkát jelentett, három tanterem és egy szolgálati lakás került kialakításra. A szolgálati lakásban az angol nyelvi lektor lakik. A
felújítás során az épület mögötti udvari rész vízelvezetését is meg kellett oldanunk.
– A díszterem hiánya, azt hiszem, az iskola fennállása óta érzékelhető volt. Megoldást azonban az 1900/01-es nagy
építkezés során sem találtak. Szerepét úgy-ahogy a tornaterem töltötte be. Jó lehetőséget kínált a rajzterem felhasználása erre a célra. Már olvashattunk a díszterem felavatásáról. Hogyan került sor a terem kialakítására? Milyen szerepet
tölt be az iskola életében? Az előbb említett épület felújítása és a díszterem kialakítása is komoly szervezőmunkát és
jelentős anyagi megterhelést igényelt. Kérem erről is beszéljen.
A díszterem felújításának terve 6
évvel ezelőtt fogalmazódott meg,
amikor Gazda Imre, iskolánk volt
diákja, aki jelenleg Amerikában él,
összesen 815 ezer forint összegű
felajánlást tett az iskola felújítására.
Ezt a felajánlást akkor alapítványi
számlán helyeztük el azzal a céllal,
hogy további forrásokat gyűjtünk a
díszterem felújításához. Tervünk
megvalósulása érdekében több
pályázatot írtunk, a szakképzési
hozzájárulások összegét is a díszterem kialakítására kértük – mivel
szakmai és kulturális előadóterem
funkcióját is betölti. A 2003. évi
költségvetésünkben különítettünk el
jelentősebb összeget a díszterem
felújítására. Sajnos a felújítást
anyagi okok miatt csak egymást
követő két év költségvetési megtakarításából tudtuk megoldani. Hozzájárult a felújítás sikeréhez az is,
hogy Főapát Úr az iskolánkat illető
Az új díszterem
kiegészítő normatívát teljes egészében átutalta, tekintettel arra, hogy a többi ciszterci iskolában nem folyt jelentősebb felújítás. A díszterem kialakítása során a
korábbi rajztantermet újítottuk fel, hozzácsatolva a kémiai laboratóriumot, amelyet idén a kisbiológiai előadóban fogunk kialakítani. A terem befogadóképessége így 200 fő lett. Korszerű hang- és világítástechnikai eszközöket sikerült beszerelnünk,
így a díszterem jól használható iskolai ünnepségek, gombavató, elsősök fogadalomtétele és egyéb rendezvények alkalmából.
A terem egy-egy évfolyam befogadására képes.
– További tervekről is szeretnénk hallani. Szó esett egy második tornateremről is, melyre nagy szüksége lenne a 25
osztályos iskolának. Mi egy kicsit nosztalgikusan gondolunk a szép „orgonásra” is.
Ami a további terveinket illeti, egy második tornatermet szeretnénk építeni tekintettel arra, hogy 24 osztályunknak
egy kisméretű tornaterem áll a rendelkezésére. Így az egyik osztálynak – 36-40 tanulónak – a régi épület földszinti
folyosóján kell tornáznia a téli időkben. Jelenleg a tervegyeztető tárgyalások folynak a Műemlékvédelmi Hivatallal
Elképzeléseink szerint a régi tornatermet szeretnénk újjáépíteni oly módon, hogy kétszintes lenne. Ha ezen elképzelésünket a műemlék jóváhagyja, akkor az orgonás is felújításra kerülhet, és az öreg diákok nemcsak nosztalgikusan gondolhatnak az orgonásra, hanem szépen kialakított területén el is beszélgethetnek majd az itt töltött időről.
Köszönjük, hogy kérdéseinkre igen részletes válaszokat kaptunk. Az öregdiákok továbbra is szerető figyelemmel
kísérik Alma Materük sorsát, melyhez fiatalságuk oly sok kedves emléke fűződik. Isten segítse igazgató asszonyt
építő munkájában!
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HATVANÖT ÉVE TÖRTÉNT AZ ISKOLÁNKBAN
1.

A

z 1939/40-es tanév már háborúsidő volt. Európa
törzsén folyó háború idejébe illeszkedett, három és
fél hónapon egy olyan háború, amely a földrész szélén
zajlott: a Szovjetunió 1939 végén megtámadta Finnországot. Az egész világ a finnek hazaszeretetét és állóképességét csodálta, értük imádkozott, még a fasiszta Olaszország és Spanyolország is. Csak Hitler kormánya és propagandája ágált az agresszor mellett (amely a német agressziókat próbálna másolni), látszatra erélyesen, „elvszerűen”, valóságban bosszankodva. (Iskolánk egyik leventeoktatója, egy derék, őszülő tanító szerint a német hadseregnek lett volna szüksége arra temérdek anyagra, amelyet odafönn „a magas Északon” az oroszok elpuffogtattak.)
Magyarországon különösen izgatták a közvéleményt a
sarkköri események, mert egy nyelvrokon nép küzdött az
életéért. Iskolánk tanulóserege is hitet tett a finnek igazsága
mellett, tanáraink alkalmat találtak rá, hogy az északi harcosokat példaként állították. Az énekkar betanulta a finn
nemzeti zeneszerző, Jan Sibelius (1965–1957) Atheniek
éneke című kis kórusművét. (Magyar szöveggel, a szöveg
lefordítását valószínűleg az események ihlették. Sajnos, a
honvédő hősiességet klasszikus szellemben hirdető dalt
(„Szép marad, ha a csatán / Éri a hősi halál) sem az iskola,
sem a városi közönség nyilvánossága előtt nem énekelte el
a kórus. De számomra így is emlékezetes maradt.
A németbarát diáktársak ugyanúgy lelkesedtek a finnekért, mint a Nyugattal rokonszenvezők. Egyetlen kivételt
észleltem. Az egyik fiú, aki öccsével együtt járt az iskolánkba, csöndesen megjegyezte nekem, négyszemközt,
hogy ő a szovjet győzelemre voksol. A család nem kommunista volt, hanem nyilas hitvallású (párttagság nélkül,
mert azt a törvény szigorúan tiltotta). Afféle idealista
nyilasok. Megdöbbentett, mert a németeknek való ilyen
gáttalan elkötelezettséggel még nem találkoztam. Azért is
értetlenkedtem, mert a családot műveltnek olvasás- és
zeneszeretőnek, kultúrabarátnak ismertem.
A sarkkör táján dörgő ágyúk 1940. március 12-én délben hallgattak el. Az iskola népessége hamar elfeledkezett a finnországi történetről, mert a háború fősodra a
német agresszivitás új irányába fordult, a beszélgetésekben az lett a fő téma.
2.

K

ét évvel ezelőtt írtam a Líceum udvarán 1938 májusában tartott iskolaközi nagy kórushangversenyről.
1940 májusában ugyanott, ugyanolyan szervezésű és
méretű hangversenyt rendeztek, ez is több órás műsor
volt, délutántól az esti homályig, és a záróművet az énekkarok együtt énekelték (ezúttal nem Rássy tanár úr ve-

zényletével). A műveket azonban nem az egyházi zenéből, hanem a népi örökség anyagából állították össze:
népdalfeldolgozásokból, népi alapanyagú szerzeményekből. A mi iskolánk Bárdos Lajos négy népdalfeldolgozásával jelentkezett. (A füzet öt népdalfeldolgozást tartalmazott, az utolsót elhagytuk, mert nehéz volt, meg talán
az öt meg túl sok lett volna.) Szerencsésnek mondhatjuk a
vállalkozást. Rássy tanár úr nehezen barátkozott volna
meg a „kemény”, régi hagyományok modern megjelentetésével, Bartók, Kodály, Lajtha László népdalfeldolgozásaival. Bárdos stílusa azonban nem okozott neki nagy
gondot. Bárdos Lajos ugyanis a népdal viszonylag új, már
közép-európai jellegű rétegével foglalkozott. Szereplésünk jól sikerült, elégedetten mentünk haza. A hangversenyen megjelent Kodály Zoltán, és a végén néhány buzdító szót mondott az ezernyi középiskolás dalnoknak.
Ezen a hangversenyen már szereplőként vettem részt,
az énekkari tenor szólamában. Szép volt, talán igaz sem
volt…
3.

M

agyarország 1939 kora tavaszán visszaszerezte
Kárpátalját. A ruténekről hivatalosan azt hirdették,
hogy az egyetlen nemzetiség, amely állhatatosan és megbízhatóan ragaszkodik a magyarsághoz, a magyar államhoz. „Rákóczi népe,” (No igen, de a kuruc időkben még
nem volt különös ügy a nemzetiség.) Tanárainktól is ezt
hallottuk. Egy évvel a visszacsatolás után, ugyancsak
kora tavasszal, zavaró ellenvélemény hangzott el osztályunk katedrájáról: Baghy tanár úrnak volt bátorsága
kimondani, hogy nem egészen úgy áll a dolog, rutén
személyek átszökdösnek a határon, és győzködik az oroszokat, hogy vonuljanak be Kárpátaljára, csatolják a
területet az országukhoz. Hökkent csönd fogadta a megjegyzést. (Máshonnan is jöttek riasztó, kósza hírek. Az
Északkeleti-Kárpátok hegyeiben, erdeiben fegyveres
csoportok működnek, lelövik a csendőröket.) Megőrültek
ezek az emberek, kérdeztem magamtól akkor is, később
is, nyakukba akarják venni a bolsevizmust? Sztálint?
Valóban eszetlenség volt, és nem annyira érthetetlen,
mint hinnénk. Az eredetileg hivatalosan, majd gyakorlatilag katonai magyar közigazgatás a hozzá nem értésével,
fölénytudatával, elidegenítette a lakosságot. A rutének
kívánsága öt év múlva teljesedett, nem hiszem, hogy az
boldoggá tette őket…
***
Hát efféle dolgok történtek félkerek hatvanöt évvel ezelőtt.
Dr. Bán Ervin.
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A CISZTERCI DIÁKOTTHON – hatvan év távlatából
Emlékek egy rövidéletű kollégiumról

A

háború szörnyűségei megváltoztatták az egri
diákok életét tanulmányaikban és elhelyezési
lehetőségeikben. Ezért a Ciszterci Rend Egri
Konventje a zavartalan tanítás és tanulás biztosítása érdekében 1945 szeptemberében otthont nyitott diákjaik
számára: megnyílt a Ciszterci Diákotthon (CD).
Háború után, a Rend birtokai elvételével megszűnt
az iskolák működéséhez szükséges anyagi háttér, és
egyik napról a másikra megoldatlan lett a rendtagok
ellátása. A diákotthon létrehozása ebben a helyzetben
– a diákok élelmiszerrel is fizetettek – az egri gimnázium szerzetestanárainak élelmezésére is valamilyen
megoldást jelentett.
„Az én szüleim nem gazdálkodtak, földünk nem volt,
ezért az én tartásdíjamat a faluban megvásárolt borral
egyenlítették ki. A bort aztán a Rendház gazdasági vezetője a Tisza környéki falvakban élelmiszerre cserélte.” – írja Póta György, aki nyolcadikos korában, 1945ben, az induláskor lett a diákotthon lakója.
A diákok elhelyezésére a gimnáziumnak a gazdasági udvar felé eső részében, az osztálytermekre valamint az Orgonásra merőleges I. és II. emeleti részben
alakították ki a diákotthont. Átalakított termek voltak
az I. emeleten a segédtanterem a cserkész munkaterem, a cserkészszertár, valamint a klauzúrából két
szoba, a II. emeleten pedig a néprajzi gyűjtemények
terme, a rajzszertár, az énekterem és a cserkész rádiós
szoba. Stúdiumtermünk a rajzterem lett, annyi változtatással, hogy a három lábú rajztermi székek helyett a
gimnáziumi rendezvényekhez raktározott, ciszterci
jelvényes támlás székeket kaptuk. A rajztermet délelőtt a gimnázium, délután a diákotthon használta.
Ebédlőként az atyák refektóriuma szolgált.
„Induláskor három hálótermünk volt: a görögterem,
az énekterem, és a zeneterem. A hálószobákban fehér
vaságyak voltak, amiket az egyik laktanyából kaptuk.
Valószínűleg valamelyik felszámolt hadikórház berendezéséből származott.
Fürdőszoba nem volt. A szobákban mosakodtunk,
lócákon tartott lavórokban. Annyi lavór volt, ahány
ágy. Az elhasznált vizet vödrökben gyűjtöttük, és a
gimnázium WC-jébe vittük. A gimnázium I. emeleti
WC-je szolgált a diákotthoniak számára is.
Fürödni hetente egyszer mentünk közösen a „Láng
közfürdő”-be. A reggeli tornát a folyosón végeztük,
valamelyik fiatalabb tanár vagy egy családfő vezetésével. A reggeli torna alatt az ügyeletes diákok kiszellőztették a hálótermeket, és feltöltötték a tisztavizes
kannákat, de előbb kiengedték a csapból az éjszakai
lehűlt vizet. Ismert, hogy Egerben, abban az időben az
ivóvízhálózatból tartósabb vízvétel után langyos (kb.
30 ºC-os) víz folyt, így nem volt gond a mosdóvíz
melegítésével.

Az orvosi rendelő azonos volt a gimnáziuméval.
Orvosunk is azonos volt: dr. Sziklay Árpád, az egészségtan tanára.
Minden helyiségben fafűtéses kályha volt. Az erdőből hozott fahasábokat, amit az ún. gazdasági udvaron
tároltak, Kerekes és Hodász tanár urak fűrészelték
géppel a kályhához megfelelő méretűre. A felvágott fa
a gimnázium pincéjébe került, elszállításában a nagyobb diákotthoniak rendszeresen segítettek” – tudhatjuk meg a részleteket az indulás évéről Póta Gyurka beszámolójából.
Mint a többi kollégiumban (internátusokban), a
Ciszterci Diákotthonban is szigorú napirend szerint
folyt az élet: Hétköznapokon az ébresztő reggel 6 órakor, majd reggeli torna, tisztálkodás, ágy- és szobarend után 7 órakor reggeli, utána még ismétlő „stúdium” következett. Ebéd negyedkettőtől, szabadfoglalkozás du. 2 és 3 között volt, majd 3 órától 6-ig tanulás, közben uzsonna. Este 6 és 7 között ismét szabadfoglalkozás, utána vacsora, fél 8 után pedig az alsósok
tanulmányi ellenőrzése („kikérdezés”), szabad foglalkozás, lefekvésre készülés fél kilenctől, villanyoltás
este 9-kor. Délután vagy este a diákok tanulmányi
vagy lelki problémáikkal felkereshették az egy fedél
alatt lakó ciszterci tanáraikat.
Vasárnapokon némileg eltérő a napirend: az ébresztő 7 órakor, diákmise 8-kor, szabadfoglalkozás délelőtt 9-től (uszoda, labdajátékok, szülői látogatás, kirándulás, séta tanár vagy családfő vezetésével), délelőtt és délután is „silentium” (csendes foglalkozás),
tanulási idő este hattól hétig.
Akkor szombaton is volt tanítás az iskolákban. A
hétvégeken szünetnapokon a változatosságot jó idő
esetén kisebb nagyobb kirándulás, futballozás, esős
időben tornatermi játék biztosította, Levente atya vezetésével.
A felsősök esetenként (nyáron) – külön engedéllyel –
az orgonásban is tanulhattak.
A CD igazgatója az első évben dr. Hegyi
Kapisztrán, a gimnázium igazgatója volt, a második
évben dr. Ágoston Julián, a harmadikban pedig
Hervay Levente atyák voltak az otthon vezetői. Munkájukat a prefektusok, a vezető tanár (1947-ben dr.
Lékai Lajos) és a felsős diákok – a „családfők” – segítették. Hathatósan hozzájárultak a „háttérfeladatok”
ellátásához (étkeztetés, betegápolás, mosatás, beszerzési munkák stb.) az Isteni Szeretet Leányai Rend nővérei. Vezetőjükre, Genovéva nővérre ma is szeretettel és tisztelettel gondolunk és emlékezünk.
A CD-be jeles, legfeljebb jó eredményekkel
nyerhettek felvételt. A tanulók szülei a bennlakásért
nagyobbrészt természetbenivel (liszt, zsír, burgonya,
tojás), kisebb részben pénzzel fizettek.
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A Ciszterci Diákotthon lakói 1948-ban
A diákotthonban lakó diákok kapcsolata tükrözte az
elnevezését: otthont jelentett a bennlakók számára. A
tanulókat egy-egy „családba” osztották be. Érdekes
volt ez a kezdeményezés, mintáját a cserkészéletben
találhattuk. A többi internátusban – a Foglárban,
Jegyzőben – nem volt ez gyakorlat; itt egy-egy osztály tanulói alkottak egy csoportot, és az egyes osztály-csoportok igen elhatárolódtak egymástól.
A CD lakói többségükben az alsó osztályokba – akkor már az általános iskola V.–VII. osztályába – járók
voltak, kisebb számban felsősök. A „családokat” 5–6 fő
alsó osztályú és 1–2 felsős diák, a „családfők” alkották.
A „családfőknek” a hálószobák tisztántartására, a tisztálkodásra, a mindenkori fegyelemre a „családtagok”
tanulmányi eredményére is ügyelniük kellett.
A közös étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) a szerzetestanárok ebédlőjében volt. A családfők ebédkor, vacsoránál vallásos történeteket, ifjúsági regényekből részleteket olvastak fel.
A CD lakói havonta egyszer kaptak lehetőséget a hazautazásra, melyet a prefektus javaslatára az igazgató
engedélyezett. A kisdiákok családfő kíséretével mehettek ki a városba, vagy rövidebb-hosszabb kirándulásra. A prefektusok negyedévenként a bennlakókról
jellemzést adtak, melyeket a szülők láttamoztak.
A karácsonyi, húsvéti és leginkább a nyári szüneteket nagy várakozás előzte meg. Kiemelkedő esemény
volt a Mikulás-napi vígasság. Előkészítésében a családok versengtek egymással. A családtagok vagy éppen a családfők jó és kevésbé jó tulajdonságait alkalmi rigmusokban énekelték meg, felhasználva is-

mert népdalok dallamait. A legjobban sikeredett verseket, mondókákat könyvvel, süteménnyel, tortával
jutalmazták.
Érdekes kezdeményezés volt – Hegyi Kapisztrán
igazgató úr javaslatára – egy „bolt” szervezése, ahol a
CD lakói az apróbb, alapvető szükségleti cikkeket
(szappan, fogkrém, radír, ceruza stb.) kedvezményesen megvásárolhatták. A „haszonból” a kiemelkedő
tanulmányi eredményt elért családok mozi- és színházlátogatást, könyvet vagy vásárlási utalványt nyerhettek el. 1946/47-ben Mátray Dezső VII. és Lakatos
István VI. o. tanulók voltak a „bolt” irányítói, akik
anyagiak terén dr. Kerekes Károly tanár úrnak tartoztak elszámolással.
A diákotthon tanulói az iskolában a feleléseknél, a
kalkukusok megállapításánál különös szigorral mérettek meg. Félévkor vagy évvégén az elégséges már
nem volt elegendő a bennlakáshoz és igen könnyen a
diákotthonból való eltanácsolást vonta maga után.
A Ciszterci Diákotthon három évet élt meg, 1945
szeptemberétől 1948 júniusáig, az államosítás kezdetéig működött.
Sajnos ebben a krónikában nincs módunk a diákotthoni élet atmoszféráját jelentő sok apró epizódra kitérni. Álljon itt a diákotthonban igazi otthont találó
közel száz diáktársunk neve, akik az itt eltöltött évek
alatt kiváló tanáraink szigorú követelményei, nagyszerű embersége mellett megismerhették azt a ciszterci szellemiséget, mely erőt és tartást adott
mindnyájunknak az életben.
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A Ciszterci Diákotthon növendékei voltak 1945–1948 években
1.
Bárdos István
I.
Besenyei József
I.
Borics Béla
I.
Buzás Benedek
I.
Csordás István
I.
Dancs István
I.
Dankó László
I.
Kléger János
I.
Krisztián István
I.
Ligeti Endre
I.
Saáry György
I.
Sepp József
I.
Sumi József
I.
Agócs Imre
I.
Domboróczki László I.
Fodor János
I.
Nagy Ervin
I.
NagyLászló
I.
Szabó Sándor
I.
Eperjesi Sándor
II.
Mészáros Antal
II.
Novothny Ottó
II.
Oláh Géza
II.
Tóth György
II.
Altorjai Sándor
III.
Hankó István
III.
Kocsis Antal
III.
Oláh Gábor
III.
Veszelovszky Dénes III.
Detky Tamás
IV.
Engler Imre
IV.
Marosvölgyi Lajos IV.

2.

3.év

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
–
II.
–
II.
II.
II.
II.
–
II.
–
II.
II.
III.
III.
III.
III.
–
IV.
–
–
IV.
–
V.
V.
V.

III.
III.
–
III.
III.
III.
III.
–
III.
–
III.
III.
–
–
–
III.
–
–
–
IV.
–
–
IV.
IV.
–
–
–
V.
–
VI.
VI.
VI.

1.
Pamula Miklós
Domán Péter
Huszár Dezső
Juhász István
Lakatos István
Ligeti Rudolf
Pamula János
Lövei Ferenc
Miskely Kálmán
Nagy Ambrus
Póta György
Fodor Sándor
Németh István
Sumi Antal
Varga Antal
Agócs István
Bán Zoltán
Bóta György
Csányi Gábor
Csintalan Emil
Kozma György
Lövei István
Mihályfi István
Pigey György
Szabó Gyula
Csomor József
Jáky György
Koncz Attila
Zsámboki Sándor
Basa László
Nagy Antal
Náday István
Szabari Béla

2.

IV. –
V. VI.
V. VI.
V. –
V. VI.
V. –
VI. –
VIII. –
VIII. –
VIII. –
VIII. –
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
I.
–
II.
–
II.
–
II.
–
II.
–
–
–
III.
–
IV.
–
IV.

3.év
–
VII.
VII.
–
–
–
–
–
–
–
–
II.
II.
II.
II.
–
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
–
–
–
III.
II.
IV.
–
–

Ulrich László
Náday Kálmán
Oláh Sándor
Szedlacsek József
Mátray Dezső
Nánássy Endre
Zsélyi György
Barth István
Eperjesi Mihály
Frecskó József
Juhász András
Juhász Ferenc
Kovács Károly
Lutter Mátyás
Rudda Mihály
Vámosi Bertalan
Czél Iván
Kabai István
Molnár Béla
Balpataki László
Fátrai Attila
Fidler István
Gulyás Sándor
Lutter Sándor
Nagy András
Szó Aladár
Kiss István
Fecske László
Kékesy Tibor
Molnár László
Székely György
Káli László

1.

2.

3.év

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

V.
VI.
VI.
VI.
VII.
VII.
VII.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
VII.
VII.
VIII.
–
–
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
V.
VII.
VII.
VII.
VII.
VIII.

1. év 1945/46 43 tanuló
2. év 1946/47 55 tanuló
3. év 1947/48 63 tanuló
Összesen a 3 év folyamán 161 tanuló volt 1. 2. vagy 3 évig a diákotthon lakója.

A visszaemlékezés összeállítója és segítői kérik a kedves olvasóink megértését, hiszen a múló évtizedek nem csak megszépítik, de koptatják is az emlékeket.
Az estleges téves adatokért, netán kimaradt érdekesebb epizódokért szíves megértésüket kéri a beszámoló összeállítója:
v. Mátray Dezső, „belső munkatársa”: Fecske László, valamint segítői dr. Kékesy Tibor, dr. Lakatos István és Székely
György. (A szerkesztő Póta György „alapító atya” emlékeit is beleszőtte a beszámolóba.)
A visszaemlékezés készítői köszönetet mondanak Hervay Levente atyának, aki a szöveget átnézte és jól áttekinthető táblázattal kiegészítette.
–––––––––––––––––
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HÍREK a GÁRDONYI-ból

EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN…
NOVEMBER 9. A kollégiumi „gólyák avatása”.
Ünnepi megemlékezés
Szent Erzsébetről a kollégiumban.

NOVEMBER 18.

NOVEMBER 24. Éjszakai díszkivilágítást kapott a Szent Bernát templom.
NOVEMBER 26. Az 5. és a 9. osztályosok
bemutatkozó műsora és ismerkedési
bálja.

DECEMBER 1. Várady Nóra 13. K osztályos
tanuló és Szammer Ernő tanár úr kitüntetést vett át a Városháza Dísztermében
a Közoktatási Közalapítványtól az elmúlt tanévben elért versenyeredményéért. Mikulás-est a kollégiumban.

DECEMBER 12. Iskolánk tanulói közül a 10.
évfolyamos egri diákok vettek részt a
kollégium előtti téren az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak emlékére
rendezett
ünnepi
megemlékezésen és koszorúzáson.
Naponkénti váltásban
évfolyamonként karácsonyi lelki napok.
Tartotta Rácz István Pelbárt atya.

DECEMBER 13–17.

Az Oktatási Minisztérium
diszkriminációs intézkedési tervei ellen
iskolánk dolgozói közül egy busznyi tanár tüntetett több tízezer kollégánkkal
együtt a minisztérium előtt.

DECEMBER 14.

A kivilágított templomunk

DECEMBER 16. Karácsonyi koncert a Szent Bernát templomban. A tavalyi tanévhez hasonlóan a koncertet Köves Eszter tanárnő konferálta és vezényelte, a műsort összeállította Bisztriczki Zoltán tanár úr.
A karácsonyi koncert műsorán hallhattuk Varga Attila: Szeretethimnusz, Harkay Tamás: Lényed
érint, Händel: Győzelmi kórus, Lavigne: G-dúr szonatina, Beethoven: G-dúr szonatina, Pergolesi:
Régi francia dal, Az angyal énekel,

Képek a karácsonyi koncertről
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Dicsőség, Fel nagy örömre, Gruber: Csendes éj, Bisztriczki Zoltán: Egy szó kiált, Gável András: Angelus,
Gen Verde: Ave Maria, Gável András: Királyok, Varga Attila: Ne várj tovább, Pataky Attila: Akitől minden
szép, Varga Attila: Reményünk Krisztus című zeneszámokat.

DECEMBER 17. Gombavató a 12. évfolyam osztályai számára.

2005. ÉV
JANUÁR 21. Iskolánk bemutatkozott a Városi Televízió pályaválasztási műsorában.
JANUÁR 27. „A ciszterci rend története az alapítástól napjainkig” című kiállítás megnyitása a gimnáziumban.
FEBRUÁR 3. Farsangi bál a Megyei Művelődési Központban. A nyitótáncot a kollégiumok 9. évfolyamos
tánciskolába járt tanulói táncolták.

Képek a bálról

FEBRUÁR 5-12. Iskolánk 20 jelenlegi és 4 volt tanulója Némedy László tanár úr szervezésében és vezetésével
Szlovákiában, a Podolin melletti Vysne Ruzbachyban (Felsőzúgón) sítáborozáson vett részt.

FEBRUÁR 10. Tanári lelki továbbképzés, amelyet Rácz István Pelbárt atya tartott.
FEBRUÁR 11. Az Egerben működő katolikus fenntartású és szellemiségű intézmények vezetőit és az egri
főegyház egyházi méltóságait, valamint a megye lelkipásztorainak egy részét – a város vonzáskörzetéből
– találkozásra hívta iskolánk igazgatósága. A találkozó védnöke dr. Seregély István érsek úr volt.
Dr. Pisákné Balogh Éva, intézményünk igazgatónője ekképpen fogalmazta meg a találkozó célját „…
megmutassuk az iskoláinkban, kollégiumainkban folyó nevelő-oktató munkát. Szerettük volna ezt mindenkivel tudatni – sajnos, az időjárás és a sok-sok teendő miatt – a plébános atyák közül kevesen tudtak
eljönni. Nem adjuk fel a velük való találkozás megszervezését. Az elkövetkező időben is fogjuk kezdeményezni ezt a találkozást. …”
Dr. Seregély István érsek úr megnyitó beszédében hangsúlyozta „... Istennek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ma már nemcsak a papság érzi az egyházi iskolák szükségességét, és az értékes jövő
építésében reánk háruló, az emberiség javát szolgáló feladatunk teljesítését. Egyre többen - a társadalomnak még ugyan egy kisebb csoportját képező elkötelezett emberek - mernek kiállni azért, hogy ezeknek az iskoláknak - éppen új hazánk, Európa érdekében is - meg tudjuk teremteni a létfeltételeit. (Sajnos,
minden esztendőben látjuk - nemcsak a médiumok közvetítése, hanem sokszor a saját küzdelmeink révén is - meglehetősen sok a szemben álló erő.)
Az intézetek kívánják tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy milyen programmal és milyen tervekkel állnak az itt élő családok gyermekei számára jövőt építő feladatok teljesítéséhez.
Azt hozzá kell tennem, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai
- szeretnénk lemondani az iskolák ügyének a szolgálatáról. Igenis vállaljuk, és ameddig vagyunk, és ott,
ahol tenni tudunk, továbbra is vállaljuk a küzdelmet, hogy iskolánkat ellehetetlenítő szellemiséggel szemben védelmet tudjunk nyújtani. A katolikus egyház rendelkezik annak az előnynek minden értékes voná-
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sával, amit a világegyház jelent. Van mire hivatkoznunk a magunk határán, és magunk történelmén túl,
és van a kívülállóknak is befolyásuk arra, hogy az országban szem előtt tartsák, és számoljanak ezekkel
az iskolákkal. Az iskoláinknak elegendő tanulót kell maguk számára biztosítani, hiszen tisztában vagyunk
vele, hogy az egyház az ezer esztendős magyar közoktatást megteremtő és fenntartó szolgálatának feltételeként Szent Istvántól és utódaitól kapott birtokok elvesztéséből nem kért vissza semmit, ami jövedelemforrás lenne. De megkötötte a szerződést a Magyar Körtársaság és az Apostoli Szentszék, hogy az
európai országok gyakorlatához híven az állampolgár személyi jövedelemadója 1%-ának önkéntes felajánlásával legyen támogatója azoknak az intézményeknek, amelyek a keresztény szellemiséget próbálják megújítani, és hatékonnyá tenni. Ennek az egyezménynek az alapját és részét képezi az az esélyegyenlőség, amely közfeladatot ellátó intézményeink közfeladatot ellátó minden más intézménnyel azonos elbírálás alá essenek akár tevékenységük szabad folytatásában, akár a tevékenység anyagi megteremtésében. Hála Istennek, az iskoláinknak állandó bővítése, modernizálása az elmúlt éveknek - és minden valószínűség szerint az elkövetkező éveknek is - állandó feladata lesz. ……”
Ezek után az intézmények tanulóinak rövid, bemutatkozó műsora következett. Majd az intézetek vezetői
mutatták be intézményüket. Név szerint Kékesi Györgyné, a Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola igazgatónője; Varga Pál, az Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimnáziuma igazgatója;
Kovácsné Löffler Katalin, a Minorita Rend Szent Hedvig Kollégiuma igazgatónője, Kolbai Mária nővér, a
Szent Orsolyiták Kollégiuma igazgatónője; Lanczki Péter, az Érseki Szent József Kollégium igazgatója;
valamint dr. Pisákné Balogh Éva a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatónője.
Valamennyien röviden szóltak az intézmények alapításáról, történetéről, különösen az utolsó néhány év,
esetleg évtized indulási gondjairól és a nehézségeiről, de a segítő szándékokról is. Majd a jelenlegi helyzetük bemutatása következett. Örömmel számoltak be az épületek korszerűsítésében, technikai fejlesztésében elért eredményeikről, megköszönték a fenntartó gondos odafigyelését, bőkezűségét, áldozatvállalását. A nevelési programjaik alapján vázolták hitvallásukat, az intézetekben folyó nevelő-oktató munka
elvi alapjait, aztán a mindennapok munkájának ismertetése következett. Kiemelték az örömeiket, a tanulmányi munkában, a közösségépítésben, a személyiség alakításában elért sikereiket. Vázolták intézményeik egy-egy sajátos vonását, azokat a hangsúlyokat, amelyeket fontosnak tartanak a mindennapi
munkájuk során. Említették a felmerülő nehézségeket, a jelen küzdelmeit, a programok megvalósításának gondjait, s az olykor szűknek látszó s szűkülő anyagi lehetőségeiket sem hallgatták el. Beszámolóikat többen képekkel is illusztrálták.
FEBRUÁR 24. Nyugdíjas tanárainkat és dolgozóinkat látta vendégül az intézmény.
Rácz Sándor megemlékezése a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján. Az előadásból az alábbi részletet idézzük:
„A miniszterelnöki dolgozószobába
mennék be, fogom a kilincset, s érzem, hogy belülről is fogja valaki. Elengedem, kilép Nagy Imre. A folyosón még áll harminc ember, akik
pártműködési engedélyt kérnek. Azt
mondja nekik: „Uraim, maguk tudják,
hogy én kommunista vagyok. Hogy
Magyarországon milyen pártot engedünk működtetni, nem én döntöm el,
hanem a minisztertanács, s ha ez a
döntés megszületik, arról majd tájékoztatni fogjuk magukat.” Ezután
nyomom a kezébe a papírt, a legszükségesebbeket gyorsan elmondom, s ő fordult vissza a terembe
Azt, hogy elolvasta-e a levelet, nem
tudom. De nagyon fontos lett volna,
hogy tudjon erről, mert nem igaz az,
amiről őt a szovjetek tájékoztatják.
Biztos tudjátok, hogy van a forradalomnak egy napja, amit mi úgy emlegetünk, hogy a „vérvörös csütörtök”,
Rácz Sándor
mert a parlament előtti téren lemészároltak ezer embert. Amikor mentem be a parlamentbe, ragyogó szép napfényes idő volt, a parlament falára fel volt spriccelve az emberi
vér, és szanaszét az emberi húscafatok - a gyilkolás nyomaiként - még ott voltak. Kijöttem a parlamentből, és elvitt egy újságíró csoport, akik az Oberszovszki Gyula szerkesztette „Igazság” című lapnak dol-
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goztak. Akkor naponta többször is megjelentek az újságok, sokszor egy lapból álltak. A többpártról beszélgettünk. Meg is jelent a cikk, akkor olvastam, de az én példányomat elvitték, mikor letartóztattak, és
azóta keresem ezt a példányt.
Nagy Imre személye a forradalomban igen kritikus. A legtöbb ember abból indul ki, hogy Nagy Imre kommunista. Igaz, de van egy pillanat az életében, amikor ez megváltozik. Tudnotok kell, hogy október
23-a este a parlament előtt 400 000 ember követeli Nagy Imrét, aki nincs a parlamentben. Elmennek a
lakására, és behozzák, ki van zárva a pártból, megvonták tőle az egyetemi katedrát, és az írásai nem jelenhetnek meg. A magyar társadalom viszont tudja, hogy mit csinált 53-ban. Akkor őt, Rákosit és még
egy csomó kommunistát kirendelték Moszkvába, s kijelölik őt az új miniszterelnöknek. Rákosi marad a
pártfőtitkár. S így állandóan keresztbe tud tenni a Nagy Imrének. De így is pár hónap alatt Nagy megszünteti a kötelező terménybeszolgáltatást, és felszámolja az internálótáborokat, ahol 30 000 ember élt.
Nem azért, mert bűnös, hanem azért, mert az apja ügyvéd, katonatiszt vagy talán középiskolai tanár volt.
Az is elég indok volt, ha csak egy szép lakással rendelkezett, s már vitték is. Ezzel a két cselekedetével
minőségileg úgy kivált abból a politikai közegből, hogy a forradalom rá merte bízni a jövőjét. Rákosiék találták ki az internálást, amely úgy zajlott le, hogy bekopognak, eléd teszik a végzést, s közlik, hogy félórát
kapsz, hogy összeszedjed a személyes holmikat, lent vár a kocsi, amely meg sem áll a táborig. Nincs lehetőség, hogy kivédd, elvisznek a lakásodból, s betesznek egy istállóba a Hortobágyon. Így élt a magyar
felső osztály, amely vezetésre volt alkalmas, s ezt így fejezte le a Rákosi-rendszer. S most keressük,
hogy hol vannak a magyar tehetségek, akikre rá lehetne bízni az országot. Ezért nincs, s ezért kell idejönni a szerszámkészítő Rácznak, hogy ezeket elmondja.
Az oroszok bejövetele után a fegyveres harc helyett és után el lehet menekülni nyugatra, vagy itthon maradni, s beledögleni abba, ami itt következett. El kellett dönteni. Ebben az időben már olyan erős
volt a munkástanácsok szerveződése az egész országban, hogy könnyűszerrel lehetett a munkásokat
szembefordítani a kialakuló Kádár-rendszerrel. November 8-án a XI. kerület Kismotor- és Gépgyár kultúrházába már összeült - én hívtam össze - az első munkásgyűlést, amely politikai követeléseket fogalmazott meg. Ezek a követelések képezték a későbbi tárgyalások peranyagát. De ki kell mondani, hogy 4e előtt a magyar munkások egyetértettek a forradalommal, tették is a dolgukat, és nem állítottak politikai
követelést a Nagy Imre kormánnyal szemben. Kádár a magyar munkásosztályra hivatkozik, s nekem az
volt a feladatom, hogy a munkásosztály akaratát kell megjeleníteni. A munkástanácsok már 4-e előtt is
léteztek, de össze kellett őket fogni, s tanácsokat, ötleteket kellett nekik adni. Összeállítottuk a nyolc pontos követelést, szét kellett sugározni, mint a munkások küldötteinek határozatát. Így alakult ki az a helyzet, hogy november 14-én az Egyesült Izzóban összehívták a budapesti nagyüzemeket, és ott megalakították a központi munkástanácsot. S ez a központi munkástanács gyakorlatilag politikai szembefordulással próbálta védeni a forradalom értékeit. Legalább tíz éjszakán keresztül huszonhárom évesen, teljes
politikai tapasztalatlansággal, felkészületlenül kellett odaállnom e felkészült, tapasztalt Kádár elé, aki kétszer annyi idős volt, s tárgyalni kellett vele. A legfontosabb kérdések voltak: Ruszkik haza! Engedjék meg
Magyarországon a többpárton alapuló demokratikus működést. Nem mentek ki az oroszok, és megtartották az egypártrendszert. 1945-től még működtek a pártok, de a kommunisták már akkor beépültek ezekbe a pártokba. Tildy Zoltán kommunista volt, de a Kisgazdapártot vezette. A Parasztpártot szintén a
kommunista Erdei Ferenc vezette, a szociáldemokrata pártnak Kéthly Anna volt a vezetője, de ő be volt
rázva gyűjtőbe, s helyette az áruló Marosán György-félék irányítottak. S ezt azért kell tudnotok, mert ma
is ilyen dolgok történnek, a történelem ismétli önmagát. És én hetvenévesen bizony igazolni tudom ezeket a jelenségeket. Nehéz élet a magyar élet, de jó magyarnak lenni. Van minden nap munka, küzdelem,
és nem savanyodunk bele. Ezért jó magyarnak lenni!”.

MÁRCIUS 11. Ünnepi megemlékezés március 15-éről. A díszteremben a diákszínjátszó csoport előadását az
évfolyamok óránkénti bontásban nézték meg.

MÁRCIUS 16–18 Karitász-napok az iskolánk első emeleti folyosóján.
MÁRCIUS 19. Palotás József és a Kertész Andor megyei matematikaverseny és a Hevessy György kémiaverseny megrendezése az iskolánkban.

MÁRCIUS 23. Passiójáték a nyolcosztályos gimnazistáknak a díszteremben.
Lelki nap a diákoknak a Bazilikában. Az előadást Sztancsik Tamás atya a Bazilika káplánja tartotta.

MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. Diáknapok a Gárdonyiban.
Összeállította: Kovács Ottó tanár úr
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Egri FEHÉR/FEKETE

Egri ciszterci diákok voltak...
A régi értesítőkben olvashattuk „Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül” Ennek nyomdokain haladva, de azért egy kicsit tágítva a kört, közlünk írásokat elhunyt diáktársaink életútjáról.

Mihelics Béla Vid
(1899 – 1968)
Sokan ismertük nevét a katolikus sajtóból, és jó
páran még hallgathatták is előadásait az egri jogakadémián, de arról nem nagyon hallottunk, hogy
egri ciszterci diák volt, a noviciátusa után az egri
rendházban lakó ciszterci növendék.
Életének jó részét abban az időben élte, amikor a
katolikus közéletiség nem igen létezhetett. Igen keskeny út volt az, ahol működhetett. Tapasztalhatjuk,
hogy keresztény irodalom és társadalomtudomány
ebben időszakban élt művelőit ma milyen kevesek
ismerik.
Mihelics Béla Vid a XX. század magyar katolikus
közéletében mindenek előtt a katolikus társadalmi tanítás avatott képviselőjeként és keresztény ember küldetése iránt elkötelezett írástudóként tűnik elénk – írja
unokája, Franyó Zoltán filozófus. Élete több szálon is
kapcsolódik iskolánkhoz és Eger városához.
Mihelics Béla Vid 1899. január 7-én született BácsBodrog megyei Csátalján. Édesapját korán elvesztve
Makóra kerül tanár nagybátyjához. A makói főgimnáziumban végezte középiskolájának első hat osztályát
is. A Ciszterci Rend egri kat. Főgimnáziumának,
1915/16. tanévben lett tanulója, mint rendi növendék,
az akkori szabályoknak megfelelően egy évi zirci noviciátus után. E tanévben tizenhárom „kis ciszterci”
tanult a gimnáziumban.
A hetedik és a nyolcadik osztályban vastagbetűs tanuló volt. Igen aktívan működött a Vitkovitsönképzőkörben: hetedikes korában felolvasta Dante,
il dolce poeta c. tanulmányát, II. Rákóczi Ferenc érdemeit méltató tanulmányával, valamint Recquer,
Goethe, Heine műveiből készült műfordításával pályadíjat nyert; nyolcadikosként az önképzőkör elnöke,
beszédet mond Arany János születésének 100. évfordulóján tartott díszülésen. Műfordításaiért, Reviczky
költészetéről írt tanulmányáért díjat is kapott. 1917ben érettségizett jeles eredménnyel. Mindezeket a korabeli értesítőkben olvashatjuk. Megemlítjük még,
hogy osztályfőnöke és magyar-latin tanára dr. Kürti
Menyhért, az iskola későbbi igazgatója volt.
Érettségi után bölcsészeti és teológiai tanulmányait
Budapesten a Pázmányon ill. a Bernardinumban
kezdte. Egy év után kilépett a rendből, tanulmányait a
tudományegyetemen folytatta, ahol 1922-ben bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1922–23-ban Párizsban
szociológiai és erkölcsbölcseleti tanulmányokat folytatott. Ettől kezdve munkássága a szociológia és a katolikus társadalomelmélet jegyében bontakozik ki.

Franciaországból visszajőve újságírói munkák mellett
tovább képezte magát: jogi tanulmányokat folytatott
az egri jogakadémián, és a budapesti Tudományegyetemen, ahol államtudományi, majd jogtudományi doktori oklevelet szerzett. A 30-as évek elején a Tudományegyetem Közgazdasági karán, majd a Jog- és Államtudományi karán szerzett magántanári képesítést.
Így páratlan társadalomtudományi képzettségre tett
szert, és nyelvismeretét is egyre gazdagította (latin,
görög, francia, német, angol, olasz, portugál).
A két világháború között társadalompolitikai és társadalomelméleti témakörben számos könyvet írt. A
Rerum novarum és a Quadragesimo anno pápai szociális enciklikák szellemében alakította ki állásfoglalását a különböző társadalmi kérdésekkel (munka, tulajdon, igazságosság, kultúra, béke) kapcsolatban. A politika színterén a bolsevik és fasiszta kollektivizmus
taszító szélsőségei láttán, valamint a liberális individualizmus és a parlamenti demokrácia elégtelenségei
folytán megjelenik a hivatásrendi társadalom gondolata, mely a pápai enciklikák szellemében igyekezett
egy igazságosabb társadalmi berendezkedést kialakítani. Ennek a hivatásrendi eszmének Mihelics Vid is
képviselője volt mindaddig, amíg a történelmi körülmények az elv felülvizsgálására nem késztették.
Már a ’20-as évek közepétől termékeny újságíró és
lapszerkesztő.
1923-tól 1944-ig az Új nemzedék és a Nemzeti Újság c. napilapok belső munkatársa. 1934–40 között a
Katolikus Szemlében. melynek felelős szerkesztője
volt, egyre tágabb teret adott az időszerű szociális
kérdések tárgyalásának. Végül is az agrárkérdésről és
a földreformról megjelent írásai miatt felmentették
beosztásából.
1947–49 között a Demokrata Néppárt lapjának, a
Hazánknak volt felelős szerkesztője. Számos cikkben
fejtette ki a keresztény társadalom elmélet kérdéseit.
A kommunisták teljes hatalom átvétele után a katolikus újságírás területére húzódott vissza. 1949-től az
Új Ember belső munkatársa, és főmunkatársa.
1963-tól haláláig a Vigiliának főszerkesztője. Ennek az időszaknak zárt világában olvashattuk a folyamatosan közölt „Eszmék és tények” címen megjelent írásait. Mihelics Vidnek köszönhetően kitekintést
kaphatott a katolikus értelmiség a nyugati világ jelentősebb szellemi áramlatairól. Legtöbben innen ismerkedtek meg Teilhard de Chardin, Jacques Maritain és
más nyugati, főleg francia katolikus gondolkodók
munkáival.
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Életének nagy élménye volt a II. Vatikáni Zsinat,
melynek mindkét ülésszakán részt vett, melyről tudósításait és elemzéseit e lapokban olvashattuk.
Mihelics Vid sokirányú munkásságából két állomást
említünk, mely talán közelebb áll hozzánk, ill. Egerhez.
A katolikus ember cselekvő közéleti munkájáról vallott elvei természetes módon vezették el a világháború
után a Demokrata Néppárthoz, melyben aktív szerepet
vállalt. 1947-ben a párt Heves megyei képviselője lett.
Az 1947–49-i parlamentben elmondott beszédeiben aktívan képviselte a kereszténydemokrata eszmét.
1946–49 között a jogfilozófia tanára volt az egri
Katolikus Jogakadémián. Több ekkor „jogászkodó”
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öregdiák hallgathatta ez időtájt előadásait. Ez az időszak politikusi tevékenysége mellett tudományos és
oktatói tevékenységének igen jelentős korszaka volt.
Erről tanúskodik a hagyatékában levő „Bevezetés a
jogfilozófiába” és „A jogfilozófia története” kéziratos
kész művei.
1968. december20-án halt meg.
Munkásságát ma is kevéssé méltányolják, emléke
kevesekben él – ez a sorsa azoknak akik a huszadik
század második felében a keresztény irodalomban és
közéletben munkálkodtak.
Összeállítva Frenyó Zoltán: Egy magyar katolikus
gondolkodó – c. művének felhasználásával.

–––––––––––––––

Ágoston Julián levele Mihelics Vidhez,
a Vigilia felelős szerkesztőjéhez
Dr. Mihelics Vid főszerkesztő, egyetemi tanár Úrnak
Budapest
Kedves Barátom,
bármennyire májussal kezdődik is a vers, azt hiszem, bármikor időszerű. Szonett, mert pillanatnyilag éppen olasz szonettekkel bíbelődöm, ismeretlen dolgok és magyar vonatkozásúak. Talán szép
irodalmi csemege születik belőlük.
Szeretettel ölellek tisztelő híved és öcséd
(1966.) V. 5.
(Julián)
ÖRÖK TAVASZ
Május pergeti ezer virágszirmát,
a fákról pici pajkos szelek szállnak,
eljátszadoznak, a virágos ágnak
megrázzák bóbitáját. Tarka színt lát
szemem, az égen-földön bárka hintáz
velem, kis porszemével a világnak
– csillagokról por a Föld, ha idelátnak –,
valaki mozgatja az égi hintát:
hinta-palinta, csillagokkal játszik
időtlenül, jóságos tenyerében
megbúvik minden: vágyam, álmom, életem:
nem ismerem még, de már idelátszik
keze nyoma a virágos világon:
tudom, hogy vele győzök a halálon.
(Poór Bernát)

2005 HÚSVÉT

Egri FEHÉR/FEKETE

15

Dr. Palos Bernardin: Rendtörténeti feljegyzések
Folytatjuk Bernardin atya kéziratban fennmaradt írásának közlését az egri gimnáziumunkban működött
tanárainkról. E számunkban Kürti Menyhértről olvashatunk, aki tizennyolc évig tanította a magyar-latin
nyelv és irodalom tantárgyakat, majd hét éven át volt igazgató Egerben.
***

Kürti Menyhért

A

Heves megyei Vámosgyörkön született 1875.
júl. 29-én. 1893-ban lépett a Rendbe, 1899ben szentelték pappá. Ettől kezdve Egerben
tanárkodott 1917-ig, amikor Bajára került házfőnöknek és igazgatónak. Werner Adolf apáttá választása
után Kürti Menyhért perjel és igazgató, s ezzel viszszatért arra a szellemi tájra és abba a városba, amelynek kultúrmiliője volt életének talaja. 1937-től kezdve az autonóm katolikus iskolaigazgatás szolgálatában állott, végül mint elnök főigazgató.
Élete igazi pedagógus
élet: végigjárta a magyar
szerzetestanár
életútját.
Hosszú volt ez az út, amíg a
liberális
Magyarország
szintjéről és egy magyar
kisváros kulturális hagyományaiból kiinduló ciszterci az oromzatra ért, s a
Pannonia Sacra apostolának, a magyar Sion bíboros
főpapjának bizalmasává és
az egész magyar katolikus
nevelésügy vezetőjévé lett.
Mindez természetszerűleg
külső emelkedést is jelentett, és még inkább egyre
mélyülő belső, lelki fejlődést.
Azok a tulajdonságok,
amelyek őt erre képesítették, már kezdő tanár korában jellemzőek voltak reá.
Egyéniségének ígéretes értékei azonban elsősorban
annak a szellemi légkörnek köszönhetik kibontakozásukat, amelyet Kürti Menyhért az egri konventben és
gimnáziumban talált. A tiszteletreméltó és nagy hagyományok világában a fiatal tanár hamarosan otthonosan mozgott. Törekvése elsősorban arra irányult,
hogy kitűnő tanárt formáljon magából. Már ekkor jellemzők rá olyan vonások, amelyek elkísérik élete végéig, így a rendi pedagógiai hagyományok ápolása, a
nevelés primátusának felismerése és az öntudatos
nemzeti érzület. Feltűnő benne a didaktikai önnevelés
szomja, az időszerű nevelési körülmények felismerése és bölcs kritikával való alkalmazása.
A vezetésre termett Kürti Menyhért akkor jutott
igazán elemébe, amidőn a bajai gimnázium élére került. Igazgatói tiszte egyéniségének egy újabb elemét

is kiváltotta. Bámulatra méltó tanújelét adta az emberek megnyerésére irányuló képességének.
A bajai iskolát a világháború vége felé vette át, s
nemsokára rászakadt a városra a szerb megszállás
gyötrelme. Úgy látszott, hogy Baja nemcsak a Rend,
de a magyarság számára is elveszett. Mégis sikerült
Kürti Menyhértnek egész testületével együtt megmaradnia hű magyarnak, s iskoláját, növendékeit is
megtartania a haza hűségében. Ez volt bajai éveinek
legszebb eredménye.
A húszas évek elején
Kürti Menyhért Adolf apátúr utódaként Juhász Norbert, Szvorényi József,
Kassuba Domokos örökébe
lépett. Egerben bontakozott
ki teljesen mint igazgató.
Ezen hangsúly van, mert az
igazgatói tisztség adta meg
számára azt a keretet,
amelyben legszívesebben
és
legeredményesebben
dolgozott. Az első hat évben az egri iskola legnemesebb hagyományainak folytatója és erősítője. 1932-től
már ennél több: egyre jobban érvényesül munkásságában önálló, a múltat magasabb szintre felemelő
ambíciója.
Mintha
Szvorényi ihletné, legfőbb törekvése, hogy a családi
otthont és az iskola tágabb környezetét megnyerje
eszményeinek. E célból új tartalmat ad a szülői értekezleteknek, megszervezi a szülők lelkigyakorlatait
és a Ciszterci Diákszövetség eleven életén át tartja
ébren a volt diákokban az iskola hagyományait.
Hatása egyre szélesebb körben érezhető. Legfontosabb területe mindvégig az iskola marad ugyan, de
döntő szerepet kap a város és a megye életében is. Perjelsége alatt a rendház a város lelki és kulturális életének valóságos központjává lesz, ő maga minden elődjénél nagyobb közéleti befolyáshoz és tekintélyhez jut.
Szervező tehetsége életének utolsó évtizedeiben bontakozott ki a legnagyobb arányokban, amikor a katolikus tanügyi főigazgatóság elnökeként az egész magyar
katolikus iskola- és nevelésügy, sőt később a Katolikus
Tanügyi Tanács is irányítása alá került.
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Ezen a téren végzett munkája lényegében szervező
és jogalkotó munka volt. A második világháború hullámverései közben kellett megalkotnia a katolikus iskolai önkormányzatot. Feladata alapvető részét sikerült is tökéletesen megvalósítania. Fölállította a hatalmas keretet, de ahhoz már nem volt ideje, hogy a
nagy szervezetet tartalmi autonómiával, világnézeti
mélységgel, egy katolikus tanterv és pedagógiai
program eredményeivel megtöltse. Bekövetkezett az
összeomlás, a forradalom, majd az iskolák államosítása. A hatalmas iskolai és igazgatási hálózat, amelyet az öregedő Kürti Menyhért fiatalos erővel életre
hívott, megbénult. És vele megbénult az ő életkedve
is, megtört derűs kedélye, mindig tervező agyában
kilobbant az értelmi öröm fénye, és Kürti Menyhért
szomorú, beteg ember lett.
Betegsége nem az öreg ember, hanem a csalódott,
reményeiben és álmaiban megtépett ember betegsége
volt. S aki látta őt hosszú hónapokig ágyhoz kötött,
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magatehetetlen betegnek, az megrendülten siratta
Kürti Menyhértet, az embert.
Mert mint ember is, kivételes érték volt. Ritka éles,
világos értelme, fegyelmezett szíve nem ismert más
örömet, mint a gondolat fényét. Szerzetespapi élete is
pátoszmentes, tiszta és egyszerű volt, mint szülőföldjének vasárnapi áhítata. Férfias hite magába mélyülve,
és ereje hitvalló öntudattal ragyogott szentmiséi áhítatán és zsolozsmás buzgóságán. Kedves volt és jó,
bölcs és mértéktartó, egyszerű és igénytelen. Aki közelről ismerte, csodálattal értette meg életének vezérlő
elvét: a mindenek fölött való kötelességteljesítést.
Magát csak eszköznek tekintette Rendje és Egyháza érdekében. Mindent ezeknek adott, magának sem
elismerést, sem vigasztalást nem kívánt soha. Nem
akart boldog lenni, nem kívánt érvényesülni. Csak
egyet akart: teljesíteni a kötelességét. Ez a hagyatéka.
Meghalt a budai rendházunkban, 1949. június 3-án.

–––––––––––

UTAINK A XX–XXI. SZÁZADBAN
Bőjthe Tamás kétszeres Ybl-díjas diáktársuk beszél életéről
Többen vannak a ciszterci öregdiákok között,
akik a katonahívatást választották; ki érettségi
után, ki már középiskolás korában öltötte magára
az egyenruhát. Aztán jött a „felszabadulás” – és
pályát kellett változtatni. Pedig – ma már nehéz
elképzelni – ők hittek e pálya szépségében és igazi
hívatásuknak is érezték. De a választott másik hívatásukban is helyt álltak.

A

pai részről székely eredetű katonatiszti, anyai
részről Garzó és Szeghí Kiss gazdatiszti családokból származunk, László öcsém, Éva húgom és jómagam. Édesapámat 1939-ben, tízéves koromban vesztettük el, akkor költöztünk Egerbe, az itt
élő rokonság, Ebnerék közelébe. Ekkor írattak be a
ciszterci gimnáziumba Palos Bernardin igazgató úrnál, de sikerrel pályáztam a kőszegi katonaiskolába
is. A családi tanács több szempontot mérlegelve végül is az utóbbit választotta.
Kőszegen négy esztendőt a „Hunyadi Mátyás” katonai nevelőintézetben töltöttem, együtt Kádár Emillel, – kinek szülei szintén Egerben laktak – de külön
osztályban: Ő az 1. század én pedig a 2. század növendéke voltam. Minden szabadságra együtt utaztunk
haza Egerbe. 1939-től 1943-ig rendes gimnáziumi
tananyag mellett katonai nevelést kaptunk, melynek
akkori főbb alapelvei legjobban a Magyar Hiszekegyben fogalmazódtak meg. Ezek mellett a Rend és
fegyelem betartása, valamint a test és lélek erejének
fejlesztése volt a kitűzött cél.

Bizony nem volt könnyű ilyen zsenge korban jól
helytállni, de a nagy többségnek, szépen sikerült. Jó
iskola volt az azt követő évek viszontagságainak átvészeléséhez, bár nem volt jó ajánlólevél ebben a későbbi időszakban.
A katonai pályára való készülést a nagyváradi tüzér
hadapródiskolában folytattam 1943 őszétől. Az 1.
Fogatolt tábori tüzér üteghez kerültem. Itt a katonai
tárgyak már egyenlő súllyal szerepeltek a reáliskolai
szintű civil tárgyakkal, de emellett erős gyakorlati
kiképzést is kaptunk. 1944 nyarán lőgyakorlatunk
Hajduhadházán volt, az őszi bevonulásra a hadi események miatt csak novemberben került sor a Sümeg
melletti Csabrendekre, ami nekem csak azért sikerült,
mert Egerből időközben Pestre menekültem. Az iskola áttelepítése Németországba 1945. január első napjaiban történt vasúton, itt április végén amerikai hadifogságba estünk.
A hadifoglyok nagy tömege miatt az elhelyezés és
ellátás eleinte nagyon szűkös volt, ezért később minket, fiatalokat feljavító táborba vittek. Így már tűrhetően éltünk a szeptemberi hazautazásokig. Sajnos ez az
akció pár hét után leállt, és az egész telet sátrakban
kellett töltenünk. Végül is 1945 áprilisának elején kerültem haza a kaposvári igazoló táborba, majd Egerbe.
1946-ban letettem magán úton az elmulasztott VI.
és VII. osztályt a ciszterci gimnáziumban, így ősszel
együtt kezdhettem a VIII.-at Kádár Emillel és unokafivéremmel, Ebner Jenővel.
A Szent Bernát gimnázium szellemisége és tanulmányi nívója közel állt a katonaiskolákéhoz, így az
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„átállás” semmi nehézséget nem jelentett. Örömmel
vettük viszont azt a többletet, hogy paptanáraink valóban lelkiatyáink is voltak.
Szabad időnkben részt vettünk az Irodalmi Önképzőkör munkájában Habis tanár úr vezetésével. Szavalóverseny és novellapályázat mellett emlékezetes
esemény volt a Vigilia fiatal írói, a Pilinszky-RónayThurzó trió látogatása a Kör ülésén, melyet az akkor
még működő Török Kertben tartottunk. Áhítattal
hallgattam őket.
Érettségi és sikeres felvételi után – akkor még nem
volt döntő a származás kérdése – négy év alatt elvégeztem a Műszaki Egyetemet. Építészmérnökként egy
nagy kivitelező vállalathoz kerültem, de pár hónap
után behívtak tényleges katonai szolgálatra, két esztendőre. Édesanyám özvegyi nyugdíját is megvonták,
így kosztos diákok és albérlők tartásával boldogult valahogy, majd fogorvosi asszisztensként végzett nyugdíjra jogosító tevékenységet. Isten segítségével 99 éves
kort élt meg végig teljes szellemi frissességben.
1953 végi leszerelésem után egy nagy tervező vállalthoz, az IPARTERV-hez kerültem egy olyan irodára, ahol főleg építőanyag-ipari létesítményeket, azaz üveg- és cementgyárakat terveztem. Eleinte persze
kisebb feladatokat kaptam, melyekből igyekeztem a
legtöbbet kihozni. Véleményem szerint az ipari épületnek tökéletes funkciója mellett is emelnie kell környezete színvonalát jó megjelenésével.
Pár év múlva elvégeztem a Magyar Építőművészek
Szövetsége kétéves Mesteriskoláját (1960), majd egy
évig Angliában dolgoztam egy neves londoni irodában, szintén a MÉSZ ajánlására (1965).
Közben megjöttek a nagyobb feladatok is, mint az
Orosházi Öblösüveggyár, majd a Kubai Üvegkombinát, melynek előkészítésére egy hónapot Havannában
töltöttünk (1963), de a kész üzemet sajnos csak fényképen láthattam. Majd beindult az országos „cementprogram”, melynek keretében három új cementgyárat
kellett létesíteni a nyugaton nemrég elterjedt „száraz
technológiával” az új mechanizmus elveinek megfe-
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lelően. Ezek már nem egyszemélyes feladatok voltak,
2–3 vezető építész között oszlott meg a munka,
melynek színvonalát két nívódíj (Beremend 1972,
Hejőcsaba 1975) és egy Miniszteri Dicséret (Bélapátfalva 1980) igazolta. A harmadik nívódíjat az Orosházi Síküveggyár tervezése hozta az Ipartervnek
(1974). Ez az időszak valóban az állami tervezőirodák fénykora volt.
A személyre szóló elismerés is ezekben az években
érkezett: 1971-ben az Ybl-díj II. fokozatát a Kecskeméti Gépelemgyár, 1975-ben pedig az I. fokozatát az
Orosházi Síküveggyár építészeti tervezéséért kaptam.
A nagy lendület a 80-as évek végére megtorpant, új
gyárak helyett inkább a rekonstrukciók, bővítések kerültek előtérbe. A nagy tervező irodák is szétestek, átalakultak vagy összezsugorodtak, a nyugdíjra érettektől sajnálkozva megváltak, így tőlem is 1990-ben.
Még egyszer azonban szükségük lett rám 1994ben: egy Berlinben létesítendő hőerőmű kiviteli terveinek elkészítésével bízták meg az Ipartervet, a kis
csapat munkájának irányítását én végeztem két éven
át egy német tervezőirodában. De itt megvolt az az
örömöm is, hogy a kész épületet megtekinthettem
1999-ben.
A bevezetőben történt családi utalások kiegészítésére végül meg szeretném említeni, hogy első feleségemtől, Lády Verától egy fiunk született, ki édesanyját hat éves korában elvesztette 1972-ben. Második
feleségem Ferenczy Julianna is egri származású tanárnő, az ő és a kecskeméti piaristák szakértelme segített Balázs fiunk nevelésének irányításában. Azóta
már fiamék is három, egyházi iskolába járó gyermekkel dicsekedhetnek.
Nyugdíjasként pár esztendeje a Honvéd Hagyományőrző Egyesületben tevékenykedem, többen itt
próbáljuk ápolni a régmúlt idők emlékeit. Jelen soraim megírására is főleg ezért vállalkoztam.
Bőjthe Tamás
1947-ben végzett egri ciszterci diák

–––––––––––––––

Testvér-lapjaikban olvastuk…
A BUDAI FEHÉRFEKETE négy folytatásban közli Badál Ede Álmos OCist: Fiatal ciszterciek rejtélyes
eltűnése Zircről c. írását (2004. 1–3. sz., 2005. 1. sz.). Ebben hiteles történetét ismerhettük meg az 1950 szeptemberében „útrakelt” 19 ciszterci klerikus és két fiatal pap nyugatra menekülésének. A kalandos szökés sajnos
nyolcuknak nem sikerült, pedig a „vasfüggöny” nehezebbik részén már átjutottak. Őket az ávó vette „kezelésbe”.
Mindannyiukat súlyos börtönnel sújtották, köztük a jelenlegi zirci perjelt, Bán Zoltán Elizeust, aki akkor első
éves teológus volt. Tizenhármuknak sikerült eljutni Rómába, köztük Zakar Ferenc Polikárpnak, a jelenlegi zirci
fűapátunknak és Nagy Menyhért Mójzesnek, a volt egri házfőnöknek.
Egy kis részlet a kalandos vállalkozás leírásából:
A vezetők vállukra vették puskájukat, a rájuk bízottakat kettes sorba állították, ők mindhárman a
sor elejére álltak, s rajtot vezényeltek a vállalkozásnak. Legtöbbjük nem tudta , hogy milyen hosszú
út áll előttük. Amikor elindultak, 1950. szeptember 5-e, este fél tíz volt…
lőször kettes sorban. Göröngyös mezei úton haladtak, aztán árkon-bokron bukdácsoltak, s állandóan változtatták az irányt. Ennek következtében hol jobbról, hol balról látták a holdat, minthogy az is
előbújt a felszakadozó felhők mögül. …
Az első „járőrhely” közelében mindenkinek le kellett hasalnia…
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Aztán Ernő (az „embercsempész”) szakszerűen elmagyarázta a határon átkelés gyakorlati módját.
Tudniok kellett, hogy köztük és a vasfüggöny között pillanatnyilag nem portyázik határőrség. De ebben a mintegy negyven méter széles felgereblyézett sávban már semmiféle fedezék nincs, azért a
menekülő útjuknak ezt az utolsó szakaszát futva kell majd megtenniök a vasfüggönyig. Értesültek,
hogy maga a vasfüggöny két sor, kb. másfél méter magas tüskés drótkerítésből áll. A köztük lévő
egy méter széles köz közepén húzódik az a drótszál, amely – ha belebotlik valaki – felrobbantja a
legközelebbi rejtett tányéraknát…
A kettős drótsövény olyan erősnek bizonyult, hogy annak szétfeszítésében az egyik szökni készülő
klerikus, Mójzes is részt vállalt, így segítette társait a résen átbújásban…
… a Hanság-csatornától északra, mintegy hat kilométerre fekvő faluba Tadtenbe (Mosontétény)
megérkeztek, s az „előőrsük” Mójzes és egyik klerikustársa beállított a plébánoshoz, az először a
magyar szó hallatára nagyon megörült, de mihelyt megtudta, mi járatban vannak, méghozzá huszonegyen, egész mivoltában beleremegett, meghökkent zavarában. Hiszen őt nem tájékoztatták
semmiről, nem ő volt a beszervezett ember! Akart is segíteni, de félt is, a következményektől. „Mit
csináljak magukkal? – tépelődött, majd ötletszerű ajánlatot tett – Feltűnő leenne, ha ennyi ember
egyszerre lépné át a plébánia küszöbét. Menjenek először a templomba!”…

Reméljük, ezt a történetet mielőbb mindnyájunk számára hozzáférhető olvashatjuk.
––––––––––––

A FEHÉR/FEKETE pécsi testvérlapunk Tóth Tihamérra (1889–1939) emlékezik:
„Előkelő helyet foglal el a XX. sz. nagy egyháztanítóinak sorában…1911-ben szentelték pappá.
Hívatásának összes fokozatát végigjárta a káplánságtól a püspöki tisztségig. Tábori lelkészként vett
részt az első világháborúban az oroszországi és a szerbiai hadszíntéren.
Működésének egyik jelentős területe volt az oktatás akár gyakorló pedagógusként, akár tanulmányi felügyelőként. Papi mivoltában szinte tökéletességre fejlesztette a hitszónoklatot. Szentbeszédei,
elmélkedései nemcsak az országban váltottak ki nagy hatást, de külföldön is. Beszédei könyv alakban is megjelentek, és a leírt szavak szinte semmit sem veszítettek az élőbeszéd erejéből. Műveit 16
nyelvre fordították le és azok az öt világrészen terjedtek el. Spanyol nyelvterületen ma is használják
könyveit a papnevelésben. 1924-ben lett a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán a
szónoklattan nyilvános rendes tanára, 1931-től Központi Szeminárium rektora. …1939 márciusában
veszprémi püspök, de alig két hónap múlva követte elődjét az örökkévalóságba.
… Soha nem idegenkedett az újtól, ha azt hasznosnak ítélte meg hite és meggyőződése szerint.
Egyike volt azoknak, akik a klérusból ott álltak a Magyar Rádió bölcsőjénél. Alig indultak el a rendszeres rádióadások, amikor 1926. január 31-én a belvárosi Nagyboldogasszony főplébániatemplomból ő tartotta az első magyar rádiós szentbeszédet…
Munkásságának legtalálóbb jellemzését adta Péterffy Gedeon, aki így fejezte be a Tóth Tihamérnak szentelt, 1940-ben írt könyvét: „Az a szomjúság, amellyel a lelkeket kereste, az az áldozatkészség, amellyel értük mindent feláldozott csak azért, hogy őket Istenhez vezesse, élete, munkássága,
lángoló buzgalma mind-mind azt mutatja, hogy Tóth Tihamér pedagógus volt, szónok volt, tanár volt,
de mindenek fölött pap volt, lobogó tűz és önmagát emésztő, tűzben égő tömjén – thus ardens in
igne! (Püspöki jelmondata.)
***

Tóth Tihamér több szállal kötődik iskolánkhoz és Egerhez. A középiskola VII–VIII. osztályát végezte gimnáziumunkban. 1906-ban érettségizett. A korabeli értesítő szerint nyolcadikos korában a „legjelesebb” diáknak járó 6 körmöci arannyal jutalmazták. Osztályfőnöke Küzdi Aurél volt. – Felszentelése után Hevesen káplán, majd
Gyöngyösön hittanár, 1913-tól 1918-ig, egy éves megszakítással – ekkor tábori lelkészként szolgált –, az egri
Hittudományi Főiskola tanára, a szemináriumban prefektus.
Könyvei diákkorunk „lelki olvasmányai” voltak. Elég modernek ma is ezek? – kérdésre Barlay Ö. Szabolcs
válasza:„Tévednek azok, akik Tóth Tihamér pedagógiájában csak a tiltást, vagyis a "nem szabad" negatívumát
látják. Sikerének épp az a titka, hogy fiatal olvasói előtt feltárja az önlegyőzésnek, az aszkézisnek másik oldalát
is, azt a sikerélményt, melyet csak az ismerhet meg, aki egy-egy erény, virtus győzteseként felállhat a jellem
dobogójára.”
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hírek...hírek...hírek...
•
DIÁKSZÖVETSÉGÜNK tagsága szeretettel köszönti Fodor János igazgatóhelyettest, dr. Andó
Jánosné, Hevesi László, Kelemenné Orovecz Julianna, Kovács Ottóné, Köböl Zsolt, Mlinkó Lászlóné, és Rák
Sándorné tanárokat, akik a velünk már régebb óta együtt dolgozó Csák György és Kovács Ottó tanárok után a
múlt év második felében léptek soraink közé.
Örülünk elhatározásuknak, mivel egyrészt jelenlétük tovább erősíti a kapcsolatot iskolánk és a Ciszterci Diákszövetség között; másrészt növeli reménységünket, hogy az újra működő ciszterci iskola végzős diákjai könynyebben megtalálják az utat szövetségünkhöz, hisz elsősorban a tanáraik szava és munkája nyomán válhatnak
világossá számukra szövetségünk célkitűzései.
•
KOVÁCS ENDRE diákszövetségünk elnöke a következő tisztújító közgyűlésig a gazdasági ügyek
intézésére Czél Iván diáktársunkat, az egyesületünk folyó ügyeinek vitelére Homonnay Józsefet, szövetségünk
jegyzőjét, mb. alelnökként kérte fel. Az intézkedés Tóth Kamill diáktársunk halála miatt vált szükségessé. A
megbízásokat mindketten elfogadták.
•
ZENTHE FERENCRŐL, a Kossuth-díjas kiváló művészről sokat hallhattunk és olvashattunk ez
év elején abból az alkalomból, hogy „a Nemzet Színésze” címet elnyerte. (Ezt az elismerést azok kaphatják meg,
akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás
fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek.) – Az 1938-ban érettségizett osztályból többen
említették, hogy Zenthe Ferenc középiskoláját a Szent Bernát gimnáziumban kezdte 1930/31. tanévben. Csak
egy évet járt Tobákos tanár úr osztályába. A korabeli Értesítőben meg is találtuk – akkor még Rameshofer néven
szerepel –, és azt is megtudhatjuk, hogy „foglarista” volt. A Magyar Nemzet c. lap ez év január 29-i számában
olvasható interjúban ő így emlékszik: „Először Egerbe a cisztercitákhoz, utána pedig a nyíregyházi katolikus
gimnáziumba írattak be.” – Mi is szeretettel gratulálunk a kitűntető cím elnyeréséhez. Szívesen láttuk, hallottuk
igaz emberséggel megformált alakításait. További jó munkát kívánunk az áprilisban 85. születésnapját ünneplő
„diáktársunknak”.
•

„PÁPAI PRELÁTUSKÉNT TÉRT VISSZA” címmel jelent meg méltató írás a
Hevesmegyei Hírlap-ban még 2004 év őszén Veres Árpád diáktársunkról, aki 1937-ben kezdte a középiskoláját
Baghy Osvát tanár úr osztályában. Életútja a háborús idők sok fiataljához hasonlóan tele nehezen viselhető kényszerpályával: Besenyőtelken született 1926 novemberében – olvashatjuk. – az újságcikkben. Szavai szerint
gyermekkora Besenyőtelekhez köti, ahol szülei kereskedők voltak. Az első négy elemit is itt végezte. Ezután került Egerbe a Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumába. Jól vette az akadályokat, érettségiig mégsem jutott el,
mert közbeszólt a második világháború. 1944 őszén, nyolcadikos gimnazista korában bevonulni kényszerült, s
1945 januárjában már a hadsereg I. hegyi dandárjában csapatával Poprádig jutottak, majd Morvaország következett, és végül Prágáig jutottak el. Végül szovjet fogságba került, ami három évet jelentett. Itt érlelődött és vált
véglegessé elhatározása, ha túléli ezt a poklot, a papi hívatást válassza. 1948 decemberében jött haza, és 1949ben sikerült leérettségiznie az akkor már államosított gimnáziumban. A teológiai főiskolát elvégezve 1954. június 2-án szentelték pappá. Káplán volt Jászszentandráson, Nyírbátorban, majd 1958 szeptemberétől a Hittudományi Főiskola gazdasági igazgatója 1988-ig. A harminc év alatt volt rektorhelyettes, a Szent Bernát templom plébánosa is. Két évig a Serviták templomának plébánosa. 1990-től a bécsi Pázmáneum rektora. Itt tizenkét évet
szolgált nyugdíjazásáig. Visszatérve Egerbe többféle papi szolgálatot végez.
Mindannyian szeretettel gondolunk kedves diáktársunkra, aki osztályával ez évben ünnepli „érettségük” 60. éves
jubileumát.
•
ÁGOSTON JULIÁN készülő verseskötetéről – a múlt számunkban írtunk. Az eddig kiadatlan versekből összeállított válogatás és a bevezető tanulmány dr. Kilián István ny. irodalomtörténész egyetemi tanár
diáktársunk munkája, a bevezetőt Rónay László írta.
Kértük diáktársainkat, befizetésükkel segítsék elő a kötet megjelenését. Hál’ Istennek eddig közel 300 ezer forint gyűlt össze a kiadó Alapítványának számláján, így várható, hogy hamarosan megjelenik a kötet.
***
Ágoston Julián verseinek összegyűjtésére Rónay László professzor úr hívta fel a figyelmet. Végülis mintegy
370 eddig kiadatlan versét – a Fekete Remeteségem és a Tiszta Kút (Nem vagy magad) kötetben található versein
kívül – sikerült egy gépiratos kötetbe összegyűjteni.
A legtöbb verse a Zirci Apátságban őrzött hagyatékában található. A hagyatékát (főleg gépiratok, pár darab
kézirat és újságkivágás) Ágoston Zsolt – Julián Géza öccsének az unokája – rendezte dossziékba és két részlet-
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ben adta át a Rendnek. Néhány, az utolsó hónapokban írt versének kéziratát és gépiratát betegsége utolsó hónapjaiban ápoló Kósáné Papp Róza juttatta Zircnek.
A Zircen levő hagyaték feldolgozása Hervay Levente atya támogatása tette lehetővé.
A fentieken kívül dr. Székely Tamás diáktársunk (Julián egyik betegségében orvosa) és Molnár József festőművész-diáktársunk Julián osztályából adott át gépiratban egy-egy verset.
A folyóiratokban – a Vasárnap (Arad) c. kéthetente megjelenő lapban (43 db), a Vigiliában (30), az Új Emberben (17), Katolikus Szóban (20), Pest Megyei Hírlapban (9), Új Magyar Museumban (Kassa) (7), Nemzedékekben (Eger) (3), ezenkívül több folyóiratban egy-egy verse jelent meg, melyeket sikerült összegyűjteni.
Reméljük, a folyóiratokban még több versére bukkanunk.
Jó pár kéziratának nem olvasható minden szava. Ezek még megfejtésre várnak.
O.
Gy.

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták adományukkal: N. N. (Franciaország) – 100 EURÓ, Faluhelyi (Fischer) János (Wiesbaden, Németország) – 50 EURÓ

•

–––––––––

H A L O T T A I N K
Elbúcsúztunk Tóth Kamilltól, Diákszövetségünk ügyvezető elnökétől. Életének 74. évében, 2005. március 30-án
váratlanul távozott el közülünk. Temetése április 6-án volt Egerben, a Hatvani temetőben. Dr. Kovács Endre
püspök, Diákszövetségünk elnöke az engesztelő szentmise után végezte a temetési szertartást. Méltatta diáktársunk sokrétű munkáját, melyet szövetségünk érdekében végzett. A temetésen a családjának tagjai, a rokonság és
a volt munkatársai mellett diákszövetségünk is képviseltette magát.
Tóth Kamill – követve két bátyját –, 1942-ben iratkozott be a Szent Bernát gimnázium első osztályába. Az
1948/49 tanévet az államosított iskolában, a Gárdonyi Géza gimnáziumban végezte, annak megszűntével tanulmányait a Dobó gimnáziumban folytatta és ott érettségizett 1950-ben. A Ciszterci Diákszövetség újjáalakulása
után az akkori ügyvezető elnök, Száva József munkáját segítette, később gazdasági ügyek intézését is vállalta.
Az elnök halála után a Diákszövetség Száva József munkájának folytatójává választotta. Szerényen és körültekintően végezte munkáját, jó kapcsolatot alakított ki a tagsággal. Munkáját hirtelen jött betegsége alatt is töretlenül végezte. Emlékét megőrizzük!
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Tóth Kamill (1950) – Eger
Szabó Endre (1951) – Füzesabony

Dobó József (1951) – Eger

Requiescant in pace!
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