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„Mint rabló ellen jöttetek”… I.
Hatvan éve történt a ciszterciek elhurcolása
A passiók szavait idéző címmel gondolunk 1950
júniusára, amikor a kommunista rendszer elérkezettnek látta az időt a szerzetesrendek felszámolására – „kardokkal és dorongokkal”. Június 9-ről 10-re
hajló éjszaka a pécsi, bajai és a szentgotthárdi házakból a rendtagokat internáltakként Kunszentmártonba hurcolták, június 18-ról 19-re virradó
éjjel a pedig budapesti Bernardinum és a székesfehérvári rendház szerzeteseit hasonló módon Pásztóra, illetve Előszállásra.
Az egri és a budai Ibrahim utcai rendház szerzeteseinek „önként” kellett elhagyniuk otthonukat.
Mindezekről a kommunista időkben senki sem beszélhetett, írhatott. Az újraindulás után rövidebbhosszabb beszámolókban emlékeztek az elhurcolás
résztvevői ezekről az időkről. Ebben a számunkban a
bajai, pécsi és a székesfehérvári rendházak szerzeteseinek „exodusáról” olvashatunk.
Bajai Rendház
Sulyok Ignác, aki akkoriban a bajai rendház szerzetese volt, 1992-ben a Bajai Kulturális Szemlében, az ÁRTÉR-ben írt hosszabb visszaemlékezést az elhurcolásukról és a száműzetésben töltött életükről. Az alábbiakban
ennek egy részletét olvashatjuk.
Az Úr 1950. esztendejében június 9-ének szelíd nyár
eleji hangulatú estéjén minden a megszokott napirend
szerint zajlik a ciszterciek bajai rendházában. A tágas
ebédlőben kilencen ülik körül a vacsoraasztalt: a városszerte népszerű, kistermetű dr. László Vince, a gimnázium egykori nagytekintélyű igazgatója, aki azonban most,
az iskolák 1948 nyarán bekövetkezett államosítása óta
egyszerű káplán a belvárosi plébánián; a nyugdíjas korú
Pataki Kálmán; Csehy Alfonz hitoktató; Falubíró Győző,
józsefvárosi káplán; Simonyi Marián, akinek 1945 februárjában egy Bajára hulló német bomba elvitte mindkét
lábát; Sulyok Ignác, a Rókus utcai Szeretetház lelkésze;
Bognár Benedek baja-szentjánosi lelkész; dr. Jáki Adorján, a kiscsávolyi tanyavilág papja és a vendégként köztünk lévő előszállási káplán, Szeker András, gimnáziumunk egykori diákja.
A kis társaság máskor derűs hangulatát most beárnyékolják a beáramló egyre nyugtalanítóbb hírek. Akarva-akaratlanul is a létbizonytalanság nyomasztó érzése
üli meg a lelkeket. Arra azonban talán egyikük sem gondol, hogy a sorsukat megpecsételő fordulat röpke néhány
órán belül bekövetkezik. …
Éjfélhez közeledik az óra mutatója, amikor szobám
ajtaján vad dörömbölés riaszt fel legmélyebb álmomból.
Felugrom, ajtót nyitok. Húsz-huszonkét év körüli, nyers
modorú, polgári ruhás fiatalember hatol be szobámba,
valami belügyminisztériumi írást tol az orrom elé, s bántó, gunyoros hangon tudomásomra hozza, hogy a rendház többi lakójával együtt kényszertartózkodási helyre
szállítanak. A legrövidebb időn belül készüljek fel. Csak

a legszükségesebb holmimat vihetem magammal. Arra
nézve, hova szándékoznak bennünket szállítani, nem
nyilatkozott.
Bódultan, mintha csak rossz álom lenne az egész, gépiesen kapkodom össze, s rakom kis útitáskámba a mindennapi élethez szükséges dolgaimat, breviáriumomat s felöltőm rendi ruhámat. Emberem türelmetlenül vár. Még engedélyt kérek tőle, hogy a kápolnában magamhoz vegyem
az oltáriszentséget, nehogy – ha elhagytuk a házat – profanizálják. Hozzájárul, de nyomon követett a kápolnába.
Talán attól tartott, hogy megszököm. Ezt kővetően lekísér
a földszintre, ahol a kapuban már ott állt egy leponyvázott
hatalmas teherautó. A benne elhelyezett lócákon kellett
helyet foglalniuk az ott várakozó rendtársaknak és a háztartásunkat vezető öt kalocsai iskolanővérnek.
Szívfacsaró volt nézni, amikor hordszékén hozták ki
szobájából a mindkét lábát vesztett Simonyi Mariánt, és
rakták föl az autóra.
Valaki még hiányzott a csapatból. Keménykötésű
házfőnökünk, László Vince! Ő még legalább formailag
megkísérelt tiltakozni a jogtalan és embertelen állami
rendelet ellen. Kijelentette, saját jószántából nem hajlandó elhagyni ezt a rendházat, melynek vezetését fölöttese,
a zirci apát őrá bízta. Erre az ávósok kezénél-lábánál
fogva megragadták, kicipelték otthonából, és így rakták
fel a gépkocsira. Ha talán komikusnak tűnt is a jelenet,
volt benne valami imponáló, bátor, férfias gesztus: a ház
felelős feje csak a durva erőszaknak engedve adja fel őrhelyét.
A karhatalom emberei, akik a rendház kiürítését végrehajtották, négyen voltak. Vezetőjűk nyilván a rosszarcú, kihívó modorú, rosszindulatú fiatalember. Ugyancsak
polgári ruhás kísérőiben mikor ez nem volt a közelükben,
meg-megcsillant az emberies érzés. Az egyik például
takarójára mutatva így bíztatta egyik rendtársamat: „Vigye ezt is, mert mire maguk visszajönnek, nem marad
semmi.” Magam láttam, hogy egy másik, negyven év
körüli civil ruhás rendőr, mikor kocsink a belézsúfolt
szerzetesekkel és nővérekkel kigördült, könnyet morzsolt
el a szemében. Volt benne emberi érzés, őt még a régi
rend nevelte.
A kapu előtt egy kis ideig – nem tudni miért – még
várakozott a gondosan leponyvázott autó. Ekkor egyik
rendtársunk, Csehy Alfonz kezdeményezésére elkezdtük
énekelni a Himnuszt, majd a Boldogasszony Anyánk
kezdetű egyházi éneket. Kísérőink azonban idegesen
tiltakoztak, és elhallgattattak bennünket. Semmiképpen
sem akartak feltűnést kelteni amikor szégyenszemre
kilopták a városból a cisztercieket, akik sok évtizedes
nevelő munkájukkal, kulturális tevékenységükkel, fehérfekete öltönyükkel a táj életének egy darabja lettek...
Ezért választották sötét tettük végrehajtására az éjszakát,
a sötétség óráját...
A karhatalmiak behatolása a rendház épületébe –
mint később kiderült-– nem volt valami „választékos”. A
kapus éjszakára gondosan bezárta ugyan a kaput, a porta
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utcára nyíló ablakát azonban a szokatlan nyári hőségben
nyitva hagyta. Ezen keresztül jutottak be, s a felébresztett
portás kíséretében járták végig a szobákat, s keltettek fel
bennünket.
Két bajai rendtársunk szerencsésen megúszta az elhurcolást. Törők Bonifác bácsalmási káplánként éppen
állomáshelyén tartózkodott. Dr. Deáki Sándor június 10én tért vissza Budapestről. Az állomásról mit sem sejtve
tartott a rendház felé. Az éppen arra jövő dr. Hoffmann
Emil, ny. törvényszéki bíró, egykori hűséges tanítványunk tájékoztatta az éjszaka történtekről. Ő sarkon
fordult, s visszautazott a fővárosba rokonaihoz.
De térjünk vissza történetünk lényeges tárgyához. A
kivonulásnak, a nagy exodusnak még csak a
legkezdetén tartunk. Teherautónk a lócákon gubbasztó
internáltakkal és szegény kis motyójukkal, természetesen őrzőik kíséretében lassan megindul. Maga mögött
hagyja a biztosnak hitt eddigi életünket, melynek három
pólusa: a rendház, a templom és oly sokáig, az annyira
szívünkhöz nőtt öreg iskola volt. Tovagördül a számunkra oly kedves kisváros macskaköves utcáin. Hova
visz bennünket? Mely irányba? Ki tudja! A gondosan
rögzített ponyva alatt nem tudtunk tájékozódni. Megyünk a sötét éjszakába, a még sötétebb bizonytalanságba... Múlnak az órák.
Közben próbálunk eszmélődni. Van rá időnk. Talán
még fel sem ocsúdtunk a keserves valóságra úgy Isten
igazában: földönfutókká lettünk. Majd a rózsafüzér Ave
Máriáit mormoljuk közösen. Azt szabad... De jó is annak,
akinek hite van! Egy archimedesi szilárd pontra tett szert,
melyen, bármiként alakuljon is élete, megvetheti lábát.
Már pirkad. Szemfülesebb társaink a ponyva finom
résein keresztül megállapítják: Most kelünk át a Tisza
hídján! Szegeden vagyunk? Tovább tartunk kelet felé...
Sötét gondolat suhan át az agyamon, talán másén is:
Talán a Szovjetunióig meg sem állunk? Összeszorul a
szívem. De nem, mégsem! Hét-fél nyolc tájban egy nagyobb településre érünk. Kocsink lassít, majd egy középszerűen nagy, szerény külsejű, kétemeletes épület előtt
áll meg, melynek oromzatát kőkereszt díszíti. Rövidesen
ki fog derülni, hogy egy 1940-ben tizenkét személy számára épült kis karmelita zárda előtt vagyunk.
A Karmel-hívekkel teli kis kápolnájában éppen vége
felé tart a reggeli szentmise, mikor a zárda öreg portása,
Márton testvér izgatottan lép oda a harmóniumnál ülő
Juvenál atyához.
– Páter Magister, jöjjön azonnal, mert egy teherautó
várakozik a nagykapu előtt!
A barnakámzsás fiatal szerzetes kisiet. A karhatalmi
emberek közlik vele jövetelük célját, majd rövidesen
megjelenik a rendház aranyszívű vezetője, a daliás termetű, ősz hajú Brokárd atya is. Rendelkezésére feltárult a
nagykapu, s gépkocsink begördült a zárda tágas udvarára.
Fellélegeztünk. Mégsem Szibéria! Az ávósok felszólítására a hosszú úttól meggémberedett tagokkal kászálódtunk le, magunkhoz véve szegényes poggyászunkat.
Az állami emberek még egyszer szigorúan ránk parancsoltak, hogy a kolostor területét ne merészeljük elhagyni. Arról azonban egy árva szó sem esett, ki fog bennünket élelmezni, vagy meddig tart az internálásunk. Ők
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küldetésüket befejezték, továbbálltak. A többi nem az ő
dolguk!
Pécsi Rendház
Feloszlatásáról Hardy Gilbert OCist emlékezése szól:
Ugyanabban a drámai éjszakában történt amikor
mindjárt az első hullámban, a bajai rendház és a szentgotthárdi apátság lakóit is durva erőszakkal deportálták:
június 9-nek éjjelén, kevéssel éjfél előtt. A hatóságok
erőszakos betörése a rendházba – emlékezetem szerint
mintegy húszan voltunk akkor a rezidencia lakói, a fehérhajú, nagy tudású Hang Dániel szenior atyától lefelé
magamig, aki 26 évemmel a junior voltam és csak féléve
a rendház tagja – bizonyos értelemben váratlanul ért
mindnyájunkat, bár már az utolsó hetekben számos jel
arra mutatott, hogy valami súlyos dolog fog történni
ellenünk. Ezért lelkileg mégis készek voltunk. Hála Istennek.
Június 9-én szerény és aggodalommal elköltött vacsoránk után néhányan átmentünk a házunkkal szemben lévő
belvárosi plébánia templomba Jézus Szíve litániára,
szentségimádással. Ahogy átmentem az utcán észrevettem, hogy egy férfi ácsorgott a rendház közelében. De
nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, ez
máskor is megtörtént. Amikor azonban a szentségimádás
után a rendházba visszatérve ugyanezt a férfit ismét megpillantottam, csak egy kicsit állt odébb, cigarettázott és
mintha most jobban figyelt volna minket, rosszat sejtettem. Mint hamarosan meg kellett tudnom, nem alaptalanul... Lefeküdtem és bár nyugtalanul, de álom jött a szememre. Az éjszaka csendjében egyszer csak erős dübörgésre ébredtem. A folyosó végéről is megismertem áldott
emlékű Kűhn Szaniszló házfőnök úrnak az izgatott hangját. A dörömbölés minden ajtónál megismétlődött. Meg
se vártam, hogy hozzám érjen, úgy ahogy voltam ajtót
nyitottam neki. „Azonnal öltözködj”, mondotta elcsukló
hangon, „az irodában kell gyülekeznünk.” Azután rám
nézett, és szinte sírva hozzátette, „Fiam, minden elveszett.” Megértettem.
A tágas volt igazgatói irodában egy ávós tiszt szorgoskodott. Ellenőrizte a névsort és szárazon közölte,
hogy mindnyájan ki vagyunk utasítva Pécs városából.
Erről a végzést egyenként kezünkbe is adta. Tudtunkra
adta még hogy 15 percen belül útra készen kell lennünk,
és hogy csak a legszükségesebbeket vihetjük magunkkal
egy kisebb táskában, ezt ellenőrizni fogják, mert „minden
mást úgyis utánunk fognak küldeni...”
Bódultan tértem vissza a szobámba. Egy géppisztolyos ávós jött a nyomunkban és felügyelt a rohampakolásra. De talán mégis volt benne valami emberség.
Amikor látta, hogy szegény öreg (és igen kövér) Barna
Jácint atya kétségbeesetten leroskadt a szobájában, szinte
kérő hangon odaszólt hozzám, „segítsen már annak az
öreg papnak, hogy el tudjon készülni...”
A lepányvázott kocsi szorosan a rendház bejáratához
állt be. Úgy léptünk rá, szótlanul és szeniorátusban, mint
a rabok akik egy ismeretlen hely és egy ismeretlen jövő
felé indulnak. A vezető ávóstól szigorú utasítást kaptunk,
hogy a ponyva résein ki ne kukucskáljunk, de ennek
ellenére azért ezt mégis itt-ott sikerült megtenni. Így
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aztán annyit meg tudtunk állapítani, hogy keletnek tartunk. De vajon meddig...?
Másnap déltájban megérkeztünk, kimerülten és éhesen, a kunszentmártoni karmelita rendházba. Haász
Brokárd atya nagy szeretettel és kitárt karokkal köszöntött mindnyájunkat. Kimondhatatlanul jól esett. Nagy
csodálkozásunkra a bajai testvéreket is ott találtuk.
Persze ennek is fájdalmas örömmel, de mégis megörültünk. Aztán amikor estére a szentgotthárdiak is megérkeztek, világossá vált mindnyájunk számára hogy igen
nagy ára van, és lesz még ezen rendkívüli együttlét
nagy lelkigyakorlatának. A folytatás már jól ismert
történelem.
Székesfehérvári Rendház
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vát elvették, hogy közben öngyilkosságot ne követhessenek el. Lakatos Dénes bácsi, teljesen vak öreg rendtársunk a szobájába feküdt. Elhangzik a legembertelenebb vezényszó: „Dobjátok fel az autóra, útközben
majd megdöglik!” A gazdasági udvarból ponyvával
letakart teherautóval indult el a „menet”. Hogy hová? –
az csak később derült ki: Előszállásra, az ottani kis
rendházunkba.
–––
Másnap rendőrök jelennek meg a harangozónál:
– „Harangozzon!”
– „Nem tudok.”
– „Mi az hogy nem tud!? A papoknál tudott??!!”
– „De uraim, már nincs harangunk.”
(Ezt a harangozó utólag mondta el.)
Ugyanaznap kora reggelén Kósa Ferencet, a Belvárosi Plébánia karnagy káplánját riasztották-ébresztették,
hogy mondja templomunkban – a hívek lázongását elkerülendő – a reggel hat órai szentmisét. Engedelmeskedett; de a hívek így is megtudták a dolgot, s a szemtanúk
szerint mindenki sírt a misén.
A rendház megrohanásakor Huszár Hildebrand rendtársunk az Oratóriumban imádkozott, később ment a
szobájába, amikor az evakuáció már javában folyt. Természetesen őt is „besorolták”.
Merész Gáspár atya a szárazréti plébánián töltötte az
éjszakát. Másnap jelentkezett. Neki is követnie kellett a
rendház többi lakóit Előszállásra.
Ács Kajetán atya másnap reggel akart bemenni a
rendházba – a történtekről semmit sem tudva –, és csodálkozott, hogy az ajtóban idegeneket látott. Gyanút
fogott, és észrevétlenül továbbment. „Véletlenül” így
megmenekült. – A többiek szeptember 7-éig maradtak
„internálva” Előszálláson.
Ezután következett a „diszperzió”, a négy évtizedes
szétszóratás.

Már egy hónappal előbb (májusban) kérte a rendőrség
a lakók nyilvántartás jegyzékét, „hogy egyeztessék az
övékkel”. Utólag gondolva ebből állították össze az internálandó rendtagok névsorát.
1950. június 17-én vasárnapról hétfőre virradó éjszaka 11 óra körül az Iskola utcáról, betört ablakon
keresztül a díszterembe jutva 16 rendőr a volt iskolaudvaron keresztül bejutott a Rendházba. Az udvari ajtó –
mint belső ajtó – természetesen nyitva volt. A rendtársak ajtaján adott jelre egyszerre bezörgettek: „Nyisson
ki! Rendőrség!” Mindenkit bevezényeltek Székely Ottokár igazgató szobájába, aki az idős Cséplő Pali bácsival
érkezett meg dr. Koronczay József iskolaorvosunktól. –
Ugyanakkor Bonaventura rendtársunktól jött ki éppen
egy ismerőse, aki mindezt láthatta és hallhatta egy ablakmélyedésből, ahova meghúzódott, vagy mert odaállították a rendőrök. (A részleteket ez a szemtanú beszélte
el később.)
A rendtársakkal közölték, hogy internálva vannak.
Rendőri kísérettel mehetett vissza mindegyikük a szobájába, hogy váltó fehérneműt csomagolhasson. Ismét
az igazgató előtt a folyosón: „Sorakozó!” A kézi csomagokat kibontották, átvizsgálták. Az ollót, kést, borot***

Visszaemlékezés alapján lejegyezte dr. Ács Kajetán.

A rendházakban élő ciszterciek az 1949/50. évi Névtár alapján*
A bajai rendház tagjai:

A pécsi rendház tagjai:

A székesfehérvári rendház tagjai:

Dr. Székely Ottokár házfőnök,
Kűhn Szaniszló házfőnök,
Dr. Vargha Damján,
Dr. Hang Dániel,
Námesy Medárd,
Barna Jácint,
Cséplő Pál,
Dr. Deáky Honór,
Dr. Lakatos Dénes,
Módly Dezső,
Pőtz Edgár,
Varga Virgil,
Dr. Kertész Gotthárd,
Mayer Móric,
Dr. Sántha Olivér,
Dr. Oppermann Balduin,
Gonda Keresztély,
Horányi Lukács,
Dr. Czigler Ábel,
Nyolczas Ipoly,
Vastag Tibold,
Dr. Horvát Adolf,
Merész Gáspár,
Dr. Ágoston Julián,
Dr. Ács Kajetán,
Gergelyi Jákó,
Hodász Erik,
Felegyi Román,
Huszár Hildebrand,
Dr. Kelecsényi Ákos,
Dr. Novák Bonaventura.
Maróti Arnold.
* A Névtár keltezése 1949. Magyarok Nagyasszonyának ünnepe (okt. 8.); az 1950. júniusi névsor már ettől eltérhetett.
Dr. László Vince házfőnök,
Szász Alfréd,
Pataki Kálmán,
Barta Lénárd,
Csehy Alfonz,
Dr. Török Bonifác,
Dr. Deáki Sándor,
Falubíró Győző,
Simonyi Marián,
Sulyok Ignác,
Bognár Benedek,
Dr. Jáki Adorján.
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Orandum est ut sit mens sana in corpore sano
A TESTNEVELÉSRŐL… II. rész
A tornacsarnok felavatásának ünnepe irányította
figyelmünket az iskolánkban folyó testnevelés történetének felkutatására. Az iskola Évkönyveinek adataiból
készült összeállítás első részét – 1800-as évek közepétől
1920-ig – a karácsonyi számunkban közöltük.
A II. részben a ’20-as évektől iskolánk államosításáig, 1948-ig eltelt időkről szólunk, ahová már a mi emlékeink is visszanyúlnak, ha nem is a húszas, de a harmincas-negyvenes évekre. Az évkönyvek a sportköri
foglalkozásokról szólnak, de sok sportesemény a nagyobb közösséget is megmozgatta. Az iskolák közötti
futball-meccseken közösen szurkoltunk a győzelemért.
Ki ne emlékezne a „Foglár–város” összecsapásokra a
Foglár-kertben. Egyszer-kétszer a teljes uszodát is
megtöltötte a gimnázium ifjúsága, hisz Egerben tavasztól őszig a jó vizű uszodában sok kellemes délutánt el
lehetett tölteni. A sportköri foglalkozások nemcsak az
osztályközösséget erősítették, hanem az iskolaközösséget is, amikor együtt szurkoltunk a mieinkért.

A

háború és a proletárdiktatúra bukása után az
1919/20. tanévtől ismét elindult a testnevelés iskolánkban, heti két órában: „… a folyó iskolai évben
tornatanárt is sikerült szerezni. Először egy hónapig Oppré
Tivadar dr. tornatanár látta el a testnevelés ügyét, majd tőle
Szabó Ferenc okl. tornatanár vette át a tornatanítást, aki …
most az olasz hadifogságból tért vissza”.
Szabó Ferenc tanári pályáját 1910/11-es tanévben
a Székelyudvarhelyi Főgimnáziumban kezdte, ahol
ebben az esztendőben avatták fel az iskola új épületét
és a tornacsarnokát. A háború kettétörte a fiatal tanár
karrierjét, már „1914 nyarán bevonult a 22. marosvásárhelyi gyalogezredhez. Decemberben a harctérre
irányították, s 1915 március 20-ától mint sebesült feküdt a felsőlövői kórházban” – olvashatjuk az iskola
Értesítőjében. – „Május 8-án a honvéd lábadozó osztaghoz osztották be és július 20-án őrmesterré léptették elő.” Még egy rövid hírt találtunk az 1917/18. évi
értesítőben: „Szabó Ferenc hadbavonult, olasz hadifogságban.” 1920-tól 1941-ig tanított iskolánkban, majd
visszatért hazájába, és a marosvásárhelyi M. Kir. Állami Tanítóképző-intézet és Líceumban folytatta tanári
munkáját. Az iskola évkönyveiben olvashatunk ottani
lelkes munkájának eredményeiről. Sajnos a háború
utáni életéről nincsenek adataink.

A közvetlen a háború előtt már elindult tornakör is újjászerveződött, 1920. szeptember 1-jén megalakult a
Werner Adolf dr.-Testgyakorló Kör, mely lényegében
1948-ig foglalta keretbe az iskola sporttevékenységét.
Mindjárt 115 taggal indult, a későbbi években 90 és 160
fő, sőt 1939/40-ben 263 (!) volt a tagjainak száma. Működő szakosztályai: játék, torna, atlétika, úszás, vívás,
céllövészet, télisport, turisztika.
1928/29. tanévtől a heti testnevelési órák száma osztályonként 3-ra emelkedett. Ez azt is jelentette, hogy

Franci bácsinak heti 24 órában kellett tanítania, s emellett
még heti 2 órában a tornakört is irányította.
Később a sportkör munkájába segítőül bekapcsolódott Tobákos Kilit tanár úr, aki különösen az atlétikai,
úszó, játék (futball) szakosztályokat irányította.
Az iskola tornaköre minden évben megrendezte a
„dísztorna-ünnepélyét”. Ez így volt már 1920-ban is.
„Szabó Ferenc tornatanár fáradhatatlan munkásságot
fejtett ki, hogy a múlt évben a tornatanár hiánya és a
zavaros viszonyok miatt elhanyagolt testnevelés ügyét
rendbe hozza. Munkájának eredménye volt az ifjúsági
tornaverseny, amely június 13-án a Szociális Missiótársulat és a Hevesmegyei Nőegylet rendezte érsekkerti
ünnepély keretében folyt le. – Ifjaink fegyelmezettsége a
jelenlevő közönség osztatlan tetszésében részesült.”
Az iskola tornászai és sportolói részt vettek a kerületi
és országos versenyeken is. 1923 áprilisában a Budapesti
Középiskolai Atlétikai Clubot (BKAC) versenyén a 11
tanulóból álló mintacsapat Magyarország második bajnokcsapata címet szerezte meg. A következő évben Miskolcon a kassai tankerület intézeteinek atlétikai versenyén vett részt intézetünk 10 tanulója. 1925 májusában
Budapesten rendezett országos ciszterci atlétikai versenyről l4 növendékünk 8 győzelemmel tért haza.
1928-tól jelentősek voltak KISOK (Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja) – ez a BKAC
utóda – által rendezett kerületi és városi versenyek.
Kedveltek voltak a tornaszereken (nyújtó, korlát, gyűrű) ügyesen szereplő diákok között a MOTESZ (Magyar
Országos Tornaszövetség) által szervezett ún. jelvényszerző versenyek. A vas-, bronz- és ezüstjelvényeket
általában már a III. osztályosok tornászai is megszerezhették, és büszkén viselhették. Az értesítőkben minden
évben megtaláljuk ezeken a versenyeken eredményesen
szereplő diákok neveit.
Az 1938/39 tanévtől Franci bácsi segítséget kapott:
Oltai Rudolf okl. testnevelési tanárt. Oltai tanár úr öt osztályban tanította a testnevelés órákat. Az iskolai sport
területén a változás eléggé látványos volt. A sportkör létszáma is megnövekedett. Nagyon kedveltté vált a kosárlabda: „A diákság legnagyobb érdeklődése a kosárlabda
iránt nyilvánult meg. Ez az ízig-vérig amerikai játék hazánkban még nem nagy múltra tekinthet vissza, de az érdeklődés oly nagy iránta, hogy rövidesen egyik legkedveltebb sportszerű játék lesz. Az új nemzetközi szabályokkal
tanított játékot osztályonként több csapat játszotta. A játék
a játékosoktól nagy sportszerűséget, friss mozgást, gyors
gondolkozást és a helyzetnek pillanatok alatt való felismerését, biztos szemet, pontos dobást követel. A labdakezelés
technikájának és a kosárra dobás stílusának elsajátítása
után a csapatjáték következett. Az év végén az intézeti
bajnokságért 7 csapat indult.”
Vívó-szakosztály is alakult. Ebben az évben a tőr- és
kardvívást külön órákon 49-en tanulták Oltai tanár úr
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„keze alatt”, és az atlétika iránt is növekedett az érdeklődés.
Oltai Rudolf 1912. október 30-án született Bileken, a
mai Bosznia Hercegovinában. A családnak 1918-ban
Magyarországra kellett menekülnie, Kecskeméten telepedtek le. Itt végezte iskoláit. A Testnevelési Főiskolán
tanult, ahol 1937-ben szerzett diplomát. Állami ösztöndíjjal az USA-ban az Ohio állambeli Springfieldben, az ottani
Wittemberg College-ban egy évet tanult. Hazajövet 1938–
40 között tanított iskolánkban, majd az egri Érseki Felsőkereskedelmi iskolában, illetve annak jogutódjában az
Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában volt tanár nyugdíjazásáig. 1959-ben magyar nyelv és irodalomból, 1961-ben angolból szerzett újabb diplomát. 1997-ben
hunyt el.

1940/41-es tanévben Oltai tanár úr már nem tanított,
átment a „Keri”-be. Szabó tanár úr óraszáma újból heti
24 óra. Csak sejthető, hogy az elindult modernizálódás
lelassult. Érdekes azonban, hogy pl. a kosárlabda iránti
nagy érdeklődés megmaradt. 1941 májusában rendezett
házibajnokságon a felsősöknek hét csapata is indult.
Kard csapatunk is szépen szerepelt a miskolci kerületi
vívóbajnokságon: II. helyezést ért el.
Szép emlékként vihette magával Szabó tanár úr a
Miskolcon 1941. márc. 16-án megtartott tankerületi tornászbajnokság eredményét, ahol a Ciszterci Gimnázium
tornacsapata tankerületi csapatbajnok lett.
Vitéz Szabó Ferenc tanár úr, aki előttünk is néha könnyes
szemmel beszélt az 1940-ben visszatért székelyföldjéről, hazament Erdélybe, Marosvásárhelyen akkortájt induló tanítóképzőben lett a testnevelés tanára. Az Értesítő krónikása szép szavakkal
méltatta 22 éves tanári munkáját: „A világháború utáni magyar
iskola felismerte a testnevelés nagy jelentőségét s erőteljes munkával iparkodott megfelelni a korszerű testnevelés igényeinek.
Szabó Ferenc fiatalos lelkesedéssel, egész lélekkel vállalta ezt a
munkát, s nemcsak a testnevelési órákon elért eredményeivel,
hanem az ifjúságnak a Sportkörben végzett magasabb vezetésével és iskolán kívüli sportolásának irányításával is mind magának, mind növendékeinek s így az intézetnek is igen nagy elismerést szerzett. Körültekintő gonddal eltervezett és szép eredményt
felmutató testnevelési bemutatóival Egerben úttörő munkát
végzett. A sport iránti szeretet és a testnevelés érdekeinek buzgó
szolgálata jellemezte tevékenységét, s ennek a buzgóságának
legszebb eredménye az az edzett és okosan sportoló nemzedék,
amelyet felnevelt, s amelynek számos tagja neki köszönheti később elért sikereit. Kívánjuk eltávozott kartársunknak, hogy azon
a földön, ahová visszavágyott, amely neki szűkebb hazája, az
erdélyi magyarság és a jövő magyar nemzedék érdekében még
sokat dolgozhassék!”
1941/42-i tanévtől új tanár – Rédei Rezső – vette át az
iskolai testnevelés oktatását.
Rédei Rezső 1913. május 18-án született Pozsonyban. Itt töltötte gyermek- és ifjúkorát, középiskoláját is itt végezte. Érettségi után a prágai Károly Egyetemre iratkozott be, ahol kiváló eredménnyel középiskolai tanári oklevelet szerzett földrajzból és testnevelésből. A Felvidék visszatérése pályájának kezdetére
esett, és tanári munkásságát 1939-ben már a szentesi
gimnáziumban kezdte. 1941/42. tanévben kapott kinevezést a ciszterciek egri Szent Bernát Gimnáziumába.
Az iskolánk államosítása után 1957-ig Egerben tanított, majd Budapesten testnevelési felügyelői feladato-
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kat látott el nyugdíjazásáig, 1973-ig. 2004. március 26án életének 91. évében hunyt el.

Rédei tanár úr fiatalos lelkesedéssel kezdte el munkáját heti
24 órában. Az Értesítőkben bőséges beszámolót találunk az
iskola sport életéről. 1942 februárjában iskolánk bonyolította a
Miskolc-kerületi tornász bajnokságot, ahol igen szép eredményeket ért el a gimnázium csapata. A torna mellett megmaradt a
kosárlabda népszerűsége. Igen sokan kapcsolódtak be a vívószakosztály munkájába is.
1943/44. tanévben – ez már erősen háborús, csonka tanév
volt, novembertől március végéig tartott – sok verseny, mérkőzés
sajnos elmaradt az iskolai év váratlanul korábbi befejezése miatt.
E rövid idő alatt is intenzív sportélet folyt az iskolában, érthetően
csak a tornateremben. Jellemző adat: 40-en tanulták a vívás
nemes mesterségét.
A háború után készült iskolai Évkönyvek csak vékony kis
füzetek voltak, ezekben nem jutott hely az iskola testnevelésről
szóló beszámolóknak. A testnevelési bemutatókat ezután is
megtartották. Az utolsó, 1947/48-as évkönyvben találunk egy
kicsit részletesebb összefoglalást, pedig ennek megjelenési idején
már a nem a Ciszterci Rendé volt az iskola.
„A Sportkör 160 taggal szertorna-, úszó-, vívó-, kosárlabda-, atlétika-, labdarúgó-, és asztali teniszszakosztályaiban folytatott tevékeny életet. Eredményesen
vettek részt kerületi, országos bajnokságokon és centenáriumi versenyeken, továbbá több helybeli és vidéki edző és
barátságos mérkőzésen, centenáriumi és kegyeleti bemutatókon, váltófutásokon és ünnepségeken. Különösen szertornászaink és fiatal kardvívóink magaslottak ki. Budapesten
az országos centenáriumi III. oszt. tornászbajnokságokon
csapatban 7 tized pont-különbséggel a 2., egyéni összetettben a 4., 5. és 6., lólengésben az 1. helyen végeztek; a Ciszterci Gimnáziumok Pécsi Centenáriumi Diákolimpiászán
tornászaink csapatban 212,1 ponttal az 1., egyéni összetettben az 1., 2., 3. és 5. helyet biztosították, kardvívócsapatunk
a 2., egyéniben pedig a 2. és 3. helyet szerezte meg, asztali
teniszben csapatunk a 3., párosunk a 2. lett.”
Végül a „teljesség igénye nélkül” emlékezzünk meg a
harmincas-negyvenes években egy-két sportágban jeleskedő
diáktársainkról, ahogy azt a korabeli Évkönyvekből kiolvashatjuk. Sajnos a háború utáni pár esztendő jeles sportolóit nem örökítették meg a vékonyka Évkönyvek.
Két Európa ill. világszerte is ismert diákja is volt a
sportkörnek: Válent Gyula úszó és Keresztes Attila vívó.
Válent Gyula (1926–), Eger sportjának legendás alakja,
1936–40 között járt iskolánkban az alsó tagozaton. A hátúszásban a váltószámokkal együtt 19 magyar bajnoki címet
szerzett, hatszor volt országos csúcstartó. Főiskolai világbajnokságon három arany- és hét ezüstérmet szerzett, Európa-bajnokságon második helyezést ért el. Indult az 1948-as
londoni olimpián. Edzőként felnőtt válogatottak sorát nevelte. 1969-ben költözött Tatabányára, ahol folytatta a szakvezetői munkát.
Keresztes Attila (1928– 2002) olimpiai bajnok kardvívó
1938-1946 között megszakítással járt iskolánkban és érettségizett. Mint kard- és tőrvívó Rédei Rezső testnevelési
tanárunk tanítványaként a negyvenes évek elején az isko-
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lánkban is kitűnt. E mellett az atlétikában és a kosárlabdában is jeleskedett. 1953-tól a Budapesti Lokomotív kardvívója volt. 1954-től szerepelt a magyar válogatottban. 1955ben, a római világbajnokságon tagja volt a bajnoki címet
nyert magyar kardcsapatnak. Legjobb egyéni eredményeként az 1954. évi budapesti főiskolai világbajnokságon
aranyérmet nyert. Az 1956-os Melbourne-i olimpián az
aranyérmes kardcsapat tagja.
Az olimpia után New Yorkban telepedett le, röviddel
halála előtt tért vissza Magyarországra.
Nevezetesebb sportolóink:
Atlétika: Bajnok Jenő (1935/36), Balázs Andor
(1935/36), Takács József (1935/36), v. Tófalusi Imre
(1936–38), Tokai Károly (1937–39), Szabó László
(1938–40), Lénárt Zoltán (1938–41), Béládi Pál (1938–
41), Simon Pál (1938–41), Kulcsár Lajos 1939–41),
Solymosi Stokker Ferenc (1940–42), Balla Albert (1940–
42), Keresztes Attila (1941–43).
Torna: v. Tófalusy Imre (1937/38), Tokai Károly
(1938/39), Tárkányi László (1938/39), Molnár István
(1938/39), Godó Vidor (1938/39), Gál Iván (1938–41),
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Béládi Pál (1939–41), Kurczveil György (1940–42),
Endrényi Elemér (1941/42).
Úszás: Kertay Sándor (1936–38), Kertay Zoltán (1938–40),
Ács Ferenc (1938–40), Oltai (Ozsvárt) Gyula (1940–43),
Szkladányi József (1940–43).
Céllövészet: Dobrányi Géza (1938/39), Tóth Zoltán
(1938–41), Szőllösy László (1938–41), Detky Barna
(1939–42).
Vívás: Kenderesy István (1939–41), Hegedűs László
(1939–41), Ditrói Sándor (1939–41), Kenderessy Károly
(1939–43), Arnótfalvy István (1939–43).
Kosárlabdában az első helyezett csapatok tagjai:
1939/40-ben (Ács Ferenc, Petrási Endre, Nyireő Andor,
Czakó Kálmán, v. Derecsényi Tibor); 1940/41-ben (Béládi
Pál, Dániel Ernő, Gál Iván, Hegedűs László, Kulcsár
Lajos, Lénárt Zoltán); 1941/42-ben (Somos János, Horváth Pál, Lukinits László, Lénárt Mihály, Fülöpp Miklós);
1942/43-ban (Oláh Elemér, Márkus József, Lénárt Andor,
Fegyverneki György, Wolszky Agenor).
Összeállította Oláh Gyula; kiegészítette Lénárt Zoltán

_____________________

Fiatalság = Vidámság

H

etedikes gimnazisták voltunk a nyolc osztályos
rendszerben a szerzetes rendek szétverése után,
amikor is az egyik délelőtti tanítási idő alatt azt a
parancsot kaptuk, hogy az egész gimnáziumnak ki kell
vonulni a Fő utcára tüntetni.– Osztályonként mentünk és
útközben kaptuk meg a tüntetés jelszavát, mégpedig:
„Czapik érsek menjen Pestre,
amit ígért most váltsa be!”

Az egyikünk felfedezte, hogy ott van köztük a Czapek
Jóska is.– Erre több se kellett neki elkezdte kiabálni:
„ÉLJEN CZAPEK!”
Majd vérszemet kapva mindnyájan átvettük az új jelszót és tiszta hangerővel – véletlen éppen az Érseki Palota
előtt – kiabáltuk:
Éljen Czapek! Éljen Czapek! Éljen Czapek!

Hogy az érsek úrnak miért kell Pestre menni és mit
ígért, arról fogalmunk se volt. Mivel ami a „jó” diáknak
számít, az volt számunkra is a legfontosabb: hivatalosan
lóghattunk az órákról, nincs matek, fizika és a többi számonkérés. Így hát felsorakoztunk a Széchenyi utcán, és
elindultunk az Érseki Palota felé.
A járdán ment a fő-kiabáló, aki adta a ritmust, mi pedig, az egész osztály, teljes hangerővel folytattuk.
Ez ment egész jól az Érseki Palotáig, amikor is egy
kis hiba csúszott a dologba. Ugyanis velünk szemben jött
egy teherautó, és azon voltak osztálytársaink, akiknek
székeket kellett vinni a díszterembe egy összejövetelre.

Ő pedig – becenevén Berci – mint ahogy a világmegváltó politikusok szokták csinálni pódiumokról, a teherautó platóján felállt, és méltóságteljes integetéssel fogadta
az éljenzésünket.
No, de a végeredményt aztán mindenki elképzelheti:
amikor bevonultunk az osztályterembe, jött a számonkérés:– ki kezdte? – kik folytatták? – miért épp akkor jött a
Czapek ? – ki szervezte így az egészet? stb.
Mi pedig hallgattunk, lehorgasztottuk a fejünket és
valahogy senki nem emlékezett semmire

________________________

Bogdán Kálmán,
Dr. Ágoston Julián osztályából
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Ciszterciták kertje volt az első „tornatermünk”
„A testgyakorlatnak Egerben két módja dívott: a labdajáték és az úszás. Játékhelyül a rend majorkertje (villa Ordinis Cist.)
szolgált, ahol a tanulókra valamelyik tanár felügyelt….” írja dr. Nagy Béni Az egri főgimnázium története c. munkájában.
(Majorkertnek a lakótelektől elkülönült, külvárosban fekvő gazdasági udvart nevezték.)

Eger város térképe a „Ciszterciták kertjé”-vel a harmincas években

A 14.000 négyszögölnyi kertet még Barkóczy Ferenc gróf, egri püspök 1761-ben ajándékozta a jezsuitáknak.
(Collegium nullum ad Agriam habeat hortum, seu pro oleribus, seu pro animo a statis curis et laboribus relaxando –
mivel zöldség [termesztésére] ill. a munka és a fáradság kipihenésére az iskolának még nincs kertje.) Ez a Hajdú-hegy
nevű városrészben fekvő, közel 9 hold akkoriban a város szélén volt. A jezsuiták a következő évben 480 ö1 hosszú
kőfallal körülvették és egy gazdasági épülettel is ellátták. 1773-ban jezsuita rend eltörlésével minden birtokukat, így a
majorkertet is „államosították”, majd II. József 1784. augusztus 14-én kelt királyi alapítólevélben az egri jezsuiták minden elkobzott birtokát, így a majorkertet is Zúri Fülöp pilis-pásztói apátnak és az egri gimnáziumban tanító rendtagoknak adományozta a tanítás stb. kötelezettségével. A majorkertre nézve az alapítólevél megjegyzi, hogy ezt az egri gimnázium részére adományozták, de a kert jövedelme, haszna a rendet illeti azon költségek címén, amelyeket a kert fenntartására fordítanak. A pilis-pásztói apátságot II. József 1787-ben törölte el, majd I. Ferenc 1802. június 25-én kelt, az
apátságot visszaállító oklevele szerint a majorkert is újból visszakerült a rend birtokába. Ez így volt 1950-ig.
A „tornateremnek” szolgáló kertről még a királyi oklevél is úgy nyilatkozott, hogy „… a gimnáziumi ifjúság … a
szokásos rekreációk alkalmával ezen kertből semmiféle szín alatt sem tiltható és zárható ki.” A későbbi időkben, a tornaterem felépítése után ez a helyzet megváltozott. Ekkor már csak a „pro oleribus” célt szolgálta.
A harmincas évek vége felé, amikor szóba került egy új gimnázium felépítése az első vázlatok szerint a Rend erre a
helyre kívánta felépíteni az új iskolát. A háború közbejötte miatt erre nem kerülhetett sor.
Már csak emlékeinkben élő, a Megyei Kaszárnya mellet fekvő kertről H. A-né Borika elmondta, hogy 1945-ben a
Felvidékről menekülve családjuk ebben a majorkertben egy kétszobás házban kapott lakóhelyet. Édesapja a kertet felesben művelte, akkoriban főleg cukorrépát termelt, 1950-ig.
1950-ben az egri ciszterciek felszámolásának utolsó lépésként a Rendházzal együtt ezt a kertet is elvették. A terület
a honvédséghez került. 1974/75-ös tanévben Katonai Kollégium kezdte meg itt működését, melynek növendékei a város
iskoláiba, többek között a Gárdonyi Géza Gimnázium jártak. 1997/98-as tanévtől itt működött Lenkey János Honvéd
Középiskola és Gimnázium, ahol nappali képzés folyt 2003-ig, amikor is az intézményt felszámolták.
O. Gy.
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Kalász Elek tanár úr hagyatékából…
Dr. Kalász Mihály Elek (1905–1974) az egri ciszterci gimnázium tanulója volt 1919. és 1925. közötti években és 1946–48
között tanított a Szent Bernát gimnáziumban. A ciszterci tanárok közül talán ő volt, aki legtovább maradhatott Egerben. 1950
nyarán a ciszterci plébánián működött, de el kellett hagynia a templomi lakását (a hittanteremben lakott, régen ezen a helyiségen át mentünk a templomba – a szerk.), az Ambrus családhoz költözött, ahol 1961 tavaszáig viszonylag nyugodt körülmények között élhetett. Ekkor ellene is rendőrségi eljárás folyt, amely Egerből történő kényszerű elköltöztetését eredményezte.
Egy véletlennek köszönhetően megismerhettem Varga Vincét, aki a budai Szent Imre ciszterci gimnázium megbecsült
dolgozója, a diákok portás bácsija, s mint kiderült Kalász Elek ciszterci tanárunknak unokaöccse (nagymamája Elek atya
testvére volt). Nagy szeretettel ápolja nagybátyja emlékét, gyűjti és őrzi írásait, leveleit, fényképeit. Ma is gondozza nagybátyjának tornaszentandrási házát, ahová pestkörnyéki otthonából gyakran hazalátogat. Készségesen mutatta meg gyűjteményét, mondta el nagybátyjával kapcsolatos emlékeit. Számunkra is érdekesek az egri diákkorából, a tanári éveiből és a
szétszóratás utáni évek munkás életéből származó relikviák, melyekből egy-kettőt bemutatunk.
Cserkész rajvezető
1922/23. tanévben,
hatodikos gimnazista
korában alakult meg a
213. sz. Koháry cserkészcsapat 23 fővel,
melynek
minden
bizonnyal ő is alapító
tagja volt.
Nyolcadikas korában – ekkor már 95 (!)
tagja volt a csapatnak
– rajvezető. Megőrizte
azt a három füzetlapot,
melyen a raj számára
„A karácsonyi vakációra kiadott cserkészmunkálatok”-at olvashatjuk. (Kapor Elemér
osztálytársa is szerepel
Részlet a cserkészraj névsorából, 1924/25-ből és a „kiosztott munkálatok”
a névsorban.).
***

Együtt
Falubíró Győzővel
Sokunk számára
kedves kép az
együtt
dolgozó
Falubíró Győző és
Kalász Elek tanárainkról. Mindketten
Szentgotthárddal
kapcsolatos szakdolgozatot
ill.
doktori értekezést
írtak.
A restaurált tornaszentandrási templom

A Bernardinumban (?)
***

1961 áprilisában Egerből Pannonhalmára, a Szociális Otthonba került és ott élt haláláig. Koratavasztól őszig rendszeresen
hazalátogatott rövidebb hosszabb időre szülőfalujába, családja körébe. Tornaszentandrásnak monográfiáján dolgozott. Unokaöccse megmutatta e munkájának kéziratát, melyet lapozgatva jól érzékelhető az az aprólékos, mindig hiteles forrásokat
kutató és felhasználó történelemtudós munkája, melyet szinte minden segítség nélkül végzett szülőfalujáért a szétszóratásban.
Kutatásaival elősegítette a számára oly kedves, Árpád-kori ikerszentélyes műemlék templomuk restaurálását. Ennek befejezését azonban már nem élhette meg.
Dr. Kalász Elek ciszterci tudós-tanár volt, akinek a nevelés-tanítás és a kutatómunka volt hívatása, s akitől élete derekán a kommunista világ ezt megtagadta. Köszönet unokaöccsének, Varga Vincének, hogy hagyatékát, emlékét megőrizte számunkra is.
O. Gy.

10

Egri FEHÉR/FEKETE

2010. HÚSVÉT

ÉLETUTAK…III.
Veres Árpád érseki tanácsos, c. kanonok, pápai
prelátus diáktársunk 1937–44 között végezte a gimnázium hét osztályát iskolánkban. A háborús események
megakadályozták tanulmányai folytatását s csak 1949ben, a már államosított gimnáziumban érettségizett,
majd a papi hívatást választotta.
Életútjáról az egri Szent István rádióban egy három
részes interjú készült, melynek befejező részét közöljük.
Megérkezés Füzesabonyba?
Igen, a vasútállomáson elővettem a kistáskámat, a csajkát, az alumíniumkanalat eldobtam. Nem akartam haza
vinni, ne lássák. Nem akarom szomorítani az otthoniakat.
Aztán még más dolgokat is, amit még magammal hoztam és
nem kellett, eldobtam. Elindultam hazafelé, Besenyőtelek
felé. Már sötétedett, és a világítás annyi volt, hogy friss hó
esett előző nap. Jól ismertem az utat, sokszor jártam erre
kerékpárral, motorbiciklivel és gyalog is. Kihalt volt az út,
december 29-e volt. Mindenki ünnepelt aki otthon volt, nem
járkáltak az utcákon. Sötétben, a malom mellett, az a falu
szélén volt, találkoztam néhány emberrel. Kérdik: „Hová
megy maga?” – Mondom: „Besenyőtelekre.” – „Nem fél?
Neki mer vágni? Az út nagy.” – Hirtelen nem is tudtam mit
mondani. „Moszkvától jöttem egész idáig, eddig nem történt
semmi sem velem, hát most már csak nem történik.” – „Jaj,
a Jóisten áldja meg!”
Ez alatt a hosszú út alatt, mikor már magyar földön járt,
többször átgondolta Árpád atya, hogy milyen lesz a találkozás pillanata? Mit fog mondani?
Féltem tőle. Nem akartam nagy sokkot okozni. Gondoltam, a levelezőlap esetleg még nem ért haza.
Éppen este 7 óra volt és harangoztak, – az estéli harangszó. A kapu nyitva volt és bementem az udvarra. Nem
volt nekem barátságos kinézetem: Hát amilyen ruhát adtak:
pufajka, a fejemen olyan téli sapka, ami csúcsba ment ki,
amit a lovasok viseltek, Magyarországon nem is ismerték.
Így bementem, és nekem is dobogott a szívem. Látom,
hogy a konyhánkban ég a villany. Az ablak kicsit magasan
van, felkapaszkodtam. Benn hirtelen megijedtek és eloltották a villanyt. Édesanyám volt a konyhán. Azt hitte, hogy
valaki csavargó. Bementem a szobába. Édesapám ott írogatott, a pénztárkönyvet vezette, elfoglalta magát. Bekopogok, kinyitom az ajtót, mondom: „Hazajöttem, édesapám!”
– Hát nem tudtunk megszólalni. Nagyon nagy dolog volt.
Ezt a hangot meghallotta édesanyám is a konyhában. Rohant, – „hát te vagy az, nem tudtam, hogy te vagy!” És
akkor sírtunk, sírtunk.
Előzőleg, mikor a falu szélére értem, ott egy útszéli kereszt, s akkor ott letérdepeltem, s elmondtam egy tized rózsafűzért. Hálából, hogy hazaérkezhettem. És hát másnap a
templomba mentem, szentgyónás, szentáldozás, meg minden. Nem feledkeztem meg arról, hogy mindent a Jóistennek
köszönhetek. Így történt a hazaérkezés.
Annak ellenére, hogy a fogság ideje alatt a lelkiélet gyakorlására nem volt lehetőség, ha visszatekint erre az időszakra, mondató, hogy hitében megerősödött?
A lelkiélet minimuma sem volt lehetséges. Legfeljebb
úgy lehetett imádkozni, hogy este az ember fejére húzta a
pokrócot, azt hitték alszom, és akkor imádkoztam.

Igen, a hitem megerősödött. Próbáltam másokban is tartani a hitet, a reménységet, mert már voltak olyanok, akik azt
mondták, nekik már végük van, itt már nincs semmi, vége
életüknek.
Hazaérkezve jelentkezett a papi szemináriumba. Milyen
nehézségek jelentkeztek?
Amikor már közel álltam a célhoz – a célom mindig az
volt a fogságban: Istenem, segíts engem haza, hogy kispap,
majd pap lehessek –, konkretizálódott két nagy probléma:
egyik, nekem még vizsgákat kell letennem. A szabályos
osztályvizsga és érettségi akkor történt volna, amikor a front
rátört a városra. Akkor nem lehetett ezeket megtenni, most
viszont pótolni kellett.
Mi változott az iskolában ahhoz képest, mikor ott járt?
Szinte alig ismertem rá, minden megváltozott. Tanáraim,
a ciszterci atyák már nem voltak ott. Civil tanáraim közül
volt ott egy valaki, Habis György, ő tanított már előzőleg is,
és ismert engem. Nagyon sokat segített. Hogy a vizsgákat
viszonylag könnyen le tudtam tenni, ez mind az ő érdeme.
Az Isten áldja meg érte!
Az igazgató úr barátságosan fogadott. Nevére már nem
emlékszem, Tisztázni kellett nekem, miből kell vizsgázni.
Amikor hozzáfogtam a felkészüléshez, döbbentem rá, hogy
ez a négy év, ami eltelt, kilúgozta nemcsak az emlékeket,
hanem a tudásomat is. Kinn a fogságban – papír ceruza nem
volt, hanem az alumínium csajka hátán egy szögdarabbal –
próbáltam pl. egy négyzetgyökvonást megoldani. Nem
voltam képes rá. Még osztást is nehezen tudtam elvégezni.
Sikerült valamit feleleveníteni, előjöttek az emlékek?
Nagyon érdekes. Már gondolkoztam azon, hogy nem is
merek neki indulni. Beszélgettem akkor egyik-másik tanár
úrral, és ők biztattak. Mással is volt már ilyen probléma, de
azért még mindenki le tudott vizsgázni. Engem nem féltenek
– mondták –, csak bátran fogjak neki. Habis tanár úr különösen biztatott. Azután ő vizsgáztatott magyar nyelv és irodalomból, történelemből és dolgozatot íratott német nyelvből.
A három, szinte legfontosabb tantárgy, amiből le kellett
vizsgázni, az ő kezén fordult meg. Nagy segítsége sokat
jelentett.
Mennyi idő telt el a felkészülés és a vizsga között?
Csak három hónap.
Ez nem volt túlságosan sok.
Nem volt időm. 1949 tavaszán már le kellett tennem ezeket a vizsgákat. És hát ’48. december végén érkeztem haza.
Mikor meg voltak a vizsgák, úgy gondoltad, semmi akadálya nincs, hogy a szemináriumba jelentkezz. És majd
biztosan fel is vesznek.
Szinte túlságosan magabiztos voltam. Azt hittem örülnek
annak, hogy egy fogságból hazajött fiatalember kispapnak
jelentkezik, tárt karokkal fogadnak. Azonban itt is problémák jelentkeztek. Tulajdonképpen nem is személyi, hanem
az akkori politikai helyzet miatt, az óvatosság megkövetelte,
hogy jobban utánanézzenek, ki ez az ember, aki ilyen rendkívüli időben, rendkívüli módon akar kispapnak jelentkezni.
Féltették a többieket minden újonnan felvett, pláne rendkívüli úton felvett kispaptól. Ezért nem ment zökkenőmentesen a felvétel, de hál’ Istennek sikerült.
Milyen volt egyébként a felvételi? Mit kérdeztek?
Tulajdonképpen egy szóbeli vizsga volt. Mivel nem a
szokásos időben jelentkeztem, Czapik Gyula érsek úr négy-
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szemközt elbeszélgetett velem. Próbálta felmérni, vajon el
tudom-e végezni azt az öt évet, amit a szeminárium jelent.
Nem lehetett könnyű az érettségire felkészülni. A szemináriumi évek alatt is nehézségek voltak a tanulmányokkal,
vagy akkor már könnyebb volt?
Is-is. Bár könnyebb volt, mert a teológiai és dogmatikai
ismereteknél lassan-lassan visszatért az, amit régebben már
tudtam, de később elfelejtettem. Tehát én több ismerettel
rendelkeztem mint a többi kispapok. De ugyanakkor nehezebb is, mert ők csaknem öt évvel fiatalabbak voltak. Mivel
’26 novemberében születtem, egy évet már az iskolában is
veszítettem, s utána a négy év még hozzájött, lényegében öt
évvel idősebb voltam kispaptestvéreimnél.
Ez az időszak politikai szempontból rendkívül nehéz időszak volt, hiszen az ’50-es éveknek Rákosi időszaka nem
lehetett könnyű. Mennyire voltak védve a kispapok? Mennyire volt védett övezet a szeminárium?
Úgy gondolom, akkor még meglehetősen védett volt a
szeminárium. Nem volt meg az a hálózat, melyet később
sikerült nekik kiépíteni, akár a kispapoknál, akár a dolgozóknál. Nem sokat tudtak a szemináriumokról. Annyit tudtak, hogy van szemináriumi öt év, vannak itt fiatalok, akik
teológiát tanulnak, aztán vannak nővérek, – volt 20–22 nővér, akik szemináriumban dolgoztak, ellátták a szükséges
munkát. Gondolták, ezek mind titokzatos emberek. Akkor
tudtak csak velünk beszélni, mikor a rendőrségre kellett
mennünk valamilyen ügy miatt, útlevélért vagy más miatt.
Milyen volt a lelkiélet a szemináriumban? Kikre emlékszel szívesen vissza ez alatt az évek alatt?
A szemináriumban nagyon jó volt a lelkiélet. Beszélhetünk a kimondottan spirituális életről, másrészt a tanulmányi
életről.
Kiváló spirituálisunk volt a jezsuita P. Rozmán János. Ő
azonban sajnos nem sokáig maradhatott, állami nyomásra
távoznia kellett. Utána is jöttek jó képességű és lelkes spirituális utódok. Nem volt semmi elferdítés vagy olyan kivételezés, olyan tanítás, ami nem lett volna igaz, hivatalos és
szép.
Mennyi szabadságot kaptatok? Mikor lehetett hazamenni?
Akkor még jóval kevesebb időt lehetett otthon tölteni. A
nyári szünet mindenképpen megvolt. Ma már a karácsonyi
és a húsvéti szünetre is haza lehet menni, sőt évközben is. A
mostani kispapoknak több idejük van hazalátogatásra. Nekünk kevesebb volt. Sőt még a nyári szünetben is be kellett
menni a szemináriumba szolgálatra egy vagy két hétre.
Hányan voltatok a szemináriumban?
50–60 főtől 120-ig. Azért ilyen sokan, mert sorra szüntették meg az egyházmegyékben a szemináriumokat, és ezek
nagy része mind Egerbe jött. Először szűnt meg Hejce, a
kassai egyházmegyének szemináriuma. (Az Új Emberben
megjelent cikk nyomán úgy hívták „petróleum-lámpás”
szeminárium, mert a házban nem volt villanyáram.) Itt nagyon jó volt az oktatás, a lelki élet, nagyszerűen volt megszervezve, kiváló tanáraik voltak. Az öt évfolyamban 28-an
tanultak, s mindnyájan Egerbe jöttek. Még a felszerelésüket
is hozták magukkal, csak a petróleum lámpákat nem. Hirtelenében a váci szemináriumot is be kellett zárni. Tárgyalások
kezdődtek, hogy a kispapok nagy része Egerbe jöhet át, sőt
még a bútorokat is hozzák. Így is történt.
Mindszenty bíboros ügyével összefüggésben váratlanul a
veszprémi szeminárium is megszűnt, és a kispapok innen
Egerbe kerültek. Így növekedett a kispapok létszáma 100–
120 főre.
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Tanáraitokra hogyan emlékszel?
Kiváló tanáraink voltak. Kis Istvánt említeném, aki morálist, majd szónoklattant tanított. Minden téren kiváló szakember volt, igen lelkiismeretes és nagy hazafi. Ismerős név
Takács József, aki a Dogmatika c. könyvet írta, de ő hamarosan fölkerült Budapestre, az Akadémiára. És sorban, minden tanárunk a hívatásának magaslatán állt.
Közeledünk a szentelés időpontjához, ez 1954-ben volt.
Voltak kételyeid a szentelés előtt?
A felszentelést mindenkinek írásban kellett kérni. A kérdőpontokat megkaptuk. A papi rendet mi még három fokozatban kaptuk meg: szubdiákonátus, diákonátus és a papszenteléssel a presbiterátust.
Elgondolkodtam rajta, merészeljem-e én ezt kérni vagy
ne. Az előzőkben már említettem, hogy engem különösen
megrázott két dolog.
Együtt voltam azokkal a jó magyar férfiakkal, akik még
kötelező hitoktatásban részesültek, hitvalló katolikusok
voltak, templomba járók, és nehéz helyzetükben – a fogságban – nehezen tudtak Istenhez találni. Úgy éreztem, hogy
szükség van papokra, és nekem is be kell állni a sorba.
A másik: mindig éreztem a Jóisten, a Gondviselés segítségét és azzal akartam meghálálni, hogy papnak jelentkezek.
Mikor odaérkeztünk, hogy tessék saját kezűleg megírni,
hogy a papszentelést kérem, akkor ismét elgondolkoztam, de
nem kellett hosszú idő hozzá. Megírtam és aláírtam. És a
mai nap is örülök ennek.
Ki szentelt?
Czapik Gyula érsek úr szentelt. Sajnos mi voltunk az
utolsók, mert utána súlyos beteg lett. 1954-ben szentelt
utoljára, 1956-ban halt meg. A bazilikában, akkor még főszékesegyházban történt a szentelés. Azért emelem ki, mert
akkoriban a szeminárium kápolnájában szerették a papszenteléseket végezni. Ez az évfolyam olyan nagy létszámú volt
– 28 vagy 30 fő, akkor még a kassai egyházmegyések is itt
voltak –, hogy kicsi lett volna a kápolna ehhez a létszámhoz.
Szenteléskor szüleid ott lehettek?
Természetesen, már előzetesen a szubdiákonus és a
diákonus szentelésen is. Örültem is neki.
És ők is örültek?
Igen, akkor már elfogadták teljes mértékben.
Hol kezdted a papi szolgálatot?
Nagy dolog ez az újmisés számára, – hol lesz az első helye? Nem kérdezték meg, volna-e kedvem ide-oda elmenni,
de hallottam egy-két kérdést. Jászszentandrás. Ez egy jászfalu, egy tanyaközpont. Akkor még volt ott plébános, legtöbbször volt káplánja is. Erre a helyre kaptam az első
dispozíciót. Elmentem oda kerékpárral – egyébként Besenyőtelektől nem messze, olyan 30 km távolságra volt. Szétnéztem, és örültem neki. Ez volt az első helyem.
Mi volt a feladat?
A káplán első számú feladata a hitoktatás. Akkor még
teljes létszámmal tanultak hittant a gyermekek. Ez azt jelentette, hogy az egész héten el voltam foglalva hitoktatással.
Ezenkívül betegellátás. Amint említettem tanyaközpontról
volt szó, eléggé szétágazó volt a falu fekvése, s ha beteghez
kellett menni, egy félnap is beletelt. Később kerékpárral már
könnyebben ment, vagy ha nagyritkán lovas kocsit küldtek,
mert volt a családnak. Szívesen vállaltam, mert olyan beteghez hívtak papot, ahol tényleg nagy szükség volt szentgyónásra, szentkenetre, szentáldozásra. Örültem, hogy egyáltalában szóltak.
Minden vasárnap a reggeli diákmisén gyóntattam, a tízórai énekes misét én végeztem, és délután a litániát. Az éne-
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kes misék mindig az én feladataim voltak, mert a plébánosomnak a torkával volt probléma, hangszálait nem tudta
használni. Filiába nem kellett járni.
A következő állomás?
Mindjárt egy év múlva, 1955 őszén, Nyírbátor. Komoly
gazdasági, kulturális központ és vallásilag is központnak
számított, öt falu tartozott hozzá. Ehhez járult a központi
lelkipásztori ellátás. Feladat volt a búcsúra való előkészítés,
hiszen Máriapócs közelében van. Minden évben egy-egy
nagy búcsúra kellett előkészíteni a híveket, oda-vissza kísérni őket. Az első számú feladatom itt is a hitoktatás volt. Itt
sajnos már problémák voltak, erős volt a nyomás. Az 1955–
58-as esztendők voltak ezek, az ’56-ot is itt éltem meg.
Közbevetőleg: egy fiatal pap, káplán, hogyan éli meg,
mikor elhelyezik. Örül neki: új feladat, új kihívás, vagy pedig
az dominál: nem tudtam befejezni amit elkezdtem?
Örültem Jászszentadráson, mikor megtudtam, Nyírbátorban mi vár rám, hogy ilyen nagyszabású feladatot kell
ellátnom. Általában azonban nehéz volt lelkileg feldolgozni,
ha megszűnt egy pozícióm, egy feladatom és távoznom
kellett máshová.
Nyírbátor után egy nagyon érdekes váltás következik.
Váratlanul jött ez a feladat, és féltem is tőle. Ez a váltás,
1958-ban, azt jelentette, hogy Egerbe a szemináriumba
kerültem vissza segédgondnoknak. Akkor még a papok
látták el a gondnoki feladatokat is. (Most egy nagyon helyes,
nagyszerű ember, egy diakónus látja el: Pászti Ottó.) Engem
ide irányított az akkori főpásztorom, Brezanóczy Pál helynök úr. Örültem, hogy visszakerültem a négy évvel ezelőtti
kispapi helyemre. Minden és mindenki ismerős volt, a város,
a szeminárium, a dolgozók. Ugyanakkor nagy feszültséget is
jelentett számomra az ismeretlen feladat.
A helyettes gondnoki feladat mellet volt azért lelkipásztori feladat is?
Igen, amikor gondnok lettem, kb. három év múlva. Tulajdonképpen sokszor helyettesítettem, de nem volt állandó
lelkipásztori helyem. Ha valahova kellett – itt van ez a fiatal
papgondnok –, és hívtak. A városban nincs olyan templom,
ahol ne működtem volna helyettesként, sőt még a környéken
is.
Aztán a helyettes gondnokból gondnok lett. Nagyobb felelőséget jelentett?
Teljes felelősséget gazdaságilag. Ma van gondnok, irodista. Az én időmben mindent nekem kellett csinálni: a
könyvelést, az évi költségvetést, az éves elszámolást. Elkészítettem a teljes évi írásbeli beszámolót a gazdasági évről,
melyet ellenőrzésre az érsekségre a számvevőségre kellett
átadni. Mikor ez megtörtént, elfogadták a jelentésemet és
megadták a felmentvényt, mertem mondani, hogy ez az év
befejeződött.
Majdnem 18 évet töltött itt, mint szemináriumi gondnok.
Ezalatt nehéz volt működtetni a szemináriumot gazdasági
szempontból vagy egyéb vonatkozásban?
Teljesen más volt a gazdasági működés mint most. Nagyon támaszkodtunk az önkéntes adományokra, természetbeli adományokra. Szabolcs-Szatmár megyéből kaptunk
főleg ősszel sok krumplit, zöldség féléket és rengeteg almát.
Autó számra hoztam az almát különböző falvakból, Szatmár
megyéből. Mindezek az élelmezési kiadásokat erősen csökkentették.
Akkor igen ütött kopott volt az épület, nagyon sokat kellett volna kívül-belül költeni a házra – ami most, a Szent
János ház és a szeminárium épülete, és gyönyörűen néz ki –,
és hát nem volt annyi pénz, hogy ezt elő tudtuk volna terem-
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teni. A fűtési rendszer is elavult, volt úgy, hogy átmenetileg
cserépkályhákban fűtöttünk. A teljes vízvezeték rendszer is
felújításra szorult, hol itt, hol ott volt csőrepedés. A konyharendszert is modernizálni kellett. A szobákat átépíteni, 40
cella volt az emeleten, a tantermeket is átfesteni. A kápolnában el kellett kezdeni a teljes felújítást, amit valójában már
Mikolai Vince rektor úr fejezett be. Szóval sok volt a feladat.
Újabb állomás, még mindig a szemináriumban, vicerektorrá neveztek ki. Mi volt a különbség? Mi volt a vicerektor
és mi a gondnok feladata?
A gondnokság teljesen gazdasági megbízatás volt, a vicerektor egyúttal rektorhelyettes. Tehát itt már nevelési,
irányítási, számonkérési feladatok is voltak. Részt kellett
vennem a konferenciákon, a tanári karhoz tartoztam.
Maga az állam is nagy különbséget látott a kettő között.
A vicerektori kinevezéshez állami hozzájárulás kellett, a
gondnoki kinevezéskor meg sem kérdezték ki vagyok, mi
vagyok. Esküt nem kellett tennem, pedig ritkaság, hogy ez
alól egy papot mentesítettek. Mikor megjött a vicerektori
kinevezés, az állam úgy tekintett rám, min rektorhelyettesre
és sokkal szigorúbb feltételeket követelt meg tőlem.
Ezzel párhuzamosan a lelkiélet területén is kaptál egy
újabb feladatot, hiszen 1976-tól 88-ig a Szent Bernát templomnak templomigazgatója voltál.
Úgy van. Ekkor a ciszterciek temploma teljesen az egyházmegye gondozásában volt. Nagy vívmány volt, mikor
visszavette a ciszterci rend a templomot, meg a gimnáziumot
is.
No most az egyházmegye feladata volt ezt a templomot
ellátni, és ehhez, mi a szemináriumban működő papok
nagyban hozzájárultunk. De kellett egy valaki, aki irányítja
az egészet, kellett egy plébános, tulajdonképpen, ekkor még
nem volt plébánia, később lett Szent Bernát plébánia, és
akkor már nekem tulajdonképpen a plébánosi teendőket is
végeznem kellett. Nagyon örültem ennek a kinevezésnek,
mert már sokat ismertem az odajáró hívek közül, és végre
volt egy nagyon komoly lelkipásztori beosztásom. Nagyon
segítettek engem a kollegáim a teológiai tanárok, jó volt az
együttműködés, a munka. Nagyszerű idő volt ez.
Említetted, hogy nem volt templom Egerben, ahol ne
szolgáltál volna, de a plébánosi teendőkben is volt egy másik
templom, ha nem is olyan hosszú ideig
1988-ban a Fájdalmas Anya plébánia megürült, mert
Czakó István kanonok úr, aki itt plébános volt, a bazilika
plébánosa lett. Ő is örült neki, mert nagy helyet kapott, de én
is örültem, mert egy papnak az az igazi, ha van plébániája,
plébánia temploma és vannak hívei, és tud felelős lelkipásztori munkát végezni. Seregély érsek atya saját kezűleg hozta
el a szobámba, és adta át a dispozíciót. Kérdezte, no, mit
szólsz hozzá. Mondom, érsek atya bizonyos szempontból
„fájdalmas” ez a kinevezés. Hogy hogy? Mondom: ott ezelőtt volt káplán, most meg teljesen egyedül vagyok, hogy
fogom megoldani a feladatokat? Hát, igazad van, majd az
érseki titkárok segítenek. Így is volt. Komolyan folyt a munka, és megszerettek engem a hívek. Nemcsak búcsú idején
volt munka. Sok volt a temetés, hiszen az egész északi lakótelep odatartozik, betegellátás, keresztelések. A második
legnagyobb plébánia városunkban, Egerben.
Megszeretted ezt a plébániát, és ekkor újabb fordulat következett.
Életemben több ilyen fordulat volt. Tulajdonképpen ekkor hetek óta tárgyaltam a bécsiekkel. Nagy volt a
Pázmáneum problémája, ahol Liptay György atya volt a
rektor. Ő akkor ismert meg engem, mikor a váci kispapokkal
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együtt, mint tanáruk és védelmezőjük itt volt Egerben. Nagyon belefáradt a Pázmáneum igazgatásába, és komolyan
keresett utódot. Volt akkor is nálam. mikor a szemináriumban voltam, és megértette, mikor mondtam, én nem lehetek
hűtlen a szemináriumhoz, ide vagyok kinevezve. Mikor
elmentem a Fájdalmas Anya plébániára, azt mondta, no már
itt az ideje, nem várhatok sokáig, vedd át tőlem a
Pázmáneumot.
A Pázmáneumról sokat lehetne beszélni. Tény az, hogy
nagyon féltem, amikor megérkeztem Bécsbe. Először is jól
kellett tudni németül. Én ezzel a német tudással még nem
egészen rendelkeztem. Mikor beszélt valaki, nem sokat
értettem belőle. Be kellett gyakorolni magamat a német
nyelvű ügyintézésbe. Kispapokkal nem sok dolgom volt
sajnos, mert nem sok kispappal találkoztam, de a munkaköröm nagy volt. A Pázmáneum Európában most a második
legnagyobb magyar kollégium a római pápai magyar intézet
után. És ott láthattam, hogy komoly, nagy híre volt és van
ma is. Nem felejtik el, hogy Mindszenty bíboros úr ott tartózkodott évekig, és nem felejtik el, amikor még tömve volt
kék reverendás kispapokkal, és testületileg vonult a sereg a
Boltzmangasséből a Stephansdomba, ha volt valami ünnepi
szentmise. Híre, inkább tekintélye volt a Pázmáneumnak
elsősorban a bécsi magyarok körében, de az osztrákok is
sokra becsülték és tartják.
Mennyire volt találkozója ez a hely a Bécsben és a Bécs
környékén élő magyaroknak?
Egy központja volt a bécsi és környékbeli magyaroknak.
Mintegy 35 ezer magyarról van szó, akik katolikusok voltak.
Különböző csoportok szívesen jöttek, hogy ott találkozzanak, művelődjenek, kisírják magukat – mert ilyen is volt ám
–, magyar előadásokat hallgassanak, nagyon színvonalas
előadások voltak. Seregély érsek úr is volt ott – azt hiszem
kétszer vagy háromszor – előadást tartani. Összekovácsoló
ereje volt a Pázmáneumnak a bécsi magyarok között.
Kispapok miért tartózkodtak a Pázmáneumban?
A kispapok a bécsi egyetemen tanultak, hogy ott diplomát szerezzenek. Ehhez kellett egy kollégium. A
Pázmáneumban megkapták nem csak a teljes ellátást, hanem
a szemináriumi előírásokból adódó követelményeket, fegyelmet. Nagy könyvtár, tanulótermek volt a kispapok számára. A nevelők pedig – a rektor, spirituális, két prefektus,
négy tanári vezető volt – vezették és irányították őket, és
tartották a kapcsolatot a kollégium és az egyetem között. Az
egyetemi tanárok nagyon jó néven vették, hogy a
Pázmáneum elöljárói konzultáltak velük.
Tizenkét esztendőt töltöttél ott. Szeretted?
Főleg a vége felé. Az utolsó hat év volt az amit szerettem, mert már akkor kiismertem magam, és szépnek láttam a
munkámat, a munkakörömet, a tennivalóimat. Persze a
személyeket is megszerettem, kikkel ott találkoztam.
Ott is volt lelkipásztori beosztásom, kettő: a Stephansdomban magyar gyóntató voltam, minden héten egy kijelölt
időben rendelkezésére álltam a magyar gyónóknak. Ez nemcsak azt jelentette, hogy a bécsieknek, hanem még Pozsonyból is elég sokan idejártak gyónni, mert azt mondták, hogy
napközben ott nem találtak olyan papot, aki magyarul tudja
őket fogadni.
A másik feladatom: egy Pflegeheimbe – idősek otthonába – kellett kijárnom. Volt ott egy nagyon szép kis templom,
és annak voltam a templomigazgatója. Hetenként kétszer
jártam ki misézni, betegek szentségét kiszolgáltatni, gyóntatni, áldoztatni. Nagyon szívesen csináltam. Néha még
magyarok is kerültek közülük.
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Hova tartozott a Pázmáneum ez alatt a tizenkét esztendő
alatt?
Hosszú időn keresztül, nemcsak tizenkét év alatt, a tulajdonos az esztergomi egyházmegye, tehát a mindenkori esztergomi érsek-bíboros volt. Viszont egy vatikáni intézkedés
folytán a Pázmáneum vezetése a bécsi érsekre volt bízva.
Megmondták később, azért történt ez, hogy a magyar állam
ne tudja államosítani ezt az intézetet, így nem tudott hozzányúlni. Viszont ennek az volt a hátránya, hogy a bécsi érsek
– jogosan – megkövetelte, hogy ő nevezze ki a Pázmáneum
rektorát és elöljáróit. Így is történt.
Visszakerült aztán a Pázmáneum az esztergomi egyházmegyéhez?
Igen, amikor már elmúlt az államosítás veszélye, megindult egy komoly tárgyalási sorozat Rómában az államtitkársággal, és visszakérték az intézkedési jogot. Paskai bíboros
úr vezette ezeket a tárgyalásokat. Érdekes, nem ment simán.
Például megkérdezték, hány növendéke van a
Pázmáneumnak? Mit lehetett mondani. Négy vagy öt. Akkor miért akarnak maguk egy nagy szemináriumot? Miért
kérik ezt vissza? Meg kellett indokolni. De belátták, hogy ez
egy ősi magyar intézmény, és illik hogy ezt a magyarok
vezessék, irányítsák.
Ehhez kapcsolódik, hogy te visszakerültél Egerbe?
Igen. Az én feladatom volt, mint működő rektornak a
Pázmáneum intézményét átadni Esztergomnak. Itt több
jogi esemény zajlott. A bécsi érsekség nyilatkozatban tudomásul vette a vatikáni államtitkárság döntését, és ettől
kezdve már Esztergomhoz kapcsolódott az intézet. Viszont
magának a Pázmáneumnak az irányítását, jogi és gazdasági
dolgait nekem kellett átadnom az esztergomi egyházmegyének, illetve Paskai bíboros úrnak. Ez meg is történt.
Utána még néhány hónap elmúlott, én már éreztem, hogy
változás történik megint az életemben. Így is történt.
Paskai bíboros úr – jogosan – mosolyogva mondta, hogy ő
is most vonul nyugdíjba, illik, hogy én is. Hallottam, már
ki is van jelölve az utódom: Csordás Eörs rektor úr.
Ekkor, tehát 2002. szeptember 2-án nyugdíjba vonultam, elszámoltam ott mindennel és Egerbe visszatértem.
Nehéz volt otthagyni?
Nehéz. Megint, amikor már megismertem, megszerettem
a feladataimat, akkor kellett eljönnöm. De hát ez a papi élet,
általában így van. Nem is lenne jó, ha másképp lenne.
Milyen feladatot kaptál Seregély érsek úrtól, amikor hazajöttél?
Az érsek úr nagy tiszteletére mondom, mindig érdeklődött utánam. Elég gyakran megfordult Bécsben, mert ott van
a segély-szolgálat, Valentini atya. Engem ilyenkor mindig
meglátogatott, érdeklődve hogy vagyok? Nincs-e valamilyen
gondom, problémám? Nem akarok-e már elmenni innen?
Ilyen szempontból is jó volt hozzám. Azt mondta, amikor
már tárgyaltunk a nyugdíjba vonulásról, hogy ez a pap számára a legjobb állapot. Teljesen szabaddá válik, nincs semmi lekötöttsége. – Majd te is így leszel.
Én arra gondoltam, hogy szeretnék lelkipásztori munkát
végezni. Mielőtt Bécset elhagytam volna Zircen kopogtattam, hogy szeretnék az egri ciszterci templomban munkát
végezni. Polikárp atya szívesen és nagy szeretettel fogadott,
úgyszintén Kovács Endre püspök úr is, és így kezdődött
Egerben a munkám a cisztercieknél. Sokan még ismerőseim
voltak az előző időkből.
Ahogy Egerbe visszakerültél és a ciszterci templomban
tevékenykedsz, Seregély érsek atya a betegellátást is reád
bízta.
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Egy részét, mert több plébánia látja el a kórházakat.
Például ma mi történt? Reggel elvégeztem a szentmisét. Utána a gyóntató szobánkba mentem és a nyolc órás
szentmise alatt végig rendelkezésére vagyok a híveknek,
akik gyónni akarnak. A szentmise végén azonban bejön
hozzám: a kórházi összekötő – ők írják össze a betegeket,
akik papot kérnek –, és jelzi, hogy nem kaptak atyát,
pedig az egyik súlyos beteg már a végén van. Mit csináltam? Elkezdtem a gyóntatást, utána együtt elmentünk.
Egy helyett négy beteg volt, akiket el tudtam látni és még
visszajutottam a templomba és be tudtam fejezni a gyóntatást.
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Ezenkívül minden héten pénteken délután kórházi betegekhez megyek, elvégzem amit kérnek: szentgyónást és
áldozást, a szent kenetet.
Egy rendkívül hosszú, és nem mindennapi életút, amit
áttekintettünk, és nyilván minden elemét nem tudtuk feleleveníteni ebben a beszélgetésben, de mindenképpen
tanulságos és hála a jó Istennek, hogy ennyi mindenfelé
tudtál segíteni és tevékenykedni. Az derült ki számomra
ebből a beszélgetésből, hogy utadat a jó Isten kísérte.
Köszönöm. Valóban így volt, és remélem ezután is
így lesz.

–––––––––––––––––––––––––––

TÖBB VOLT MINT TANÁR …
Avagy a szülőhelytől a sírig
1944-ben kerültem Egerbe. Nevelőanyám a ciszterciekhez vitt, személyesen Hegyi Kapisztrán igazgató úrhoz, akitől kérte, hogy okítsák és neveljék ezt a fiút.
Első osztályfőnököm Ferenczy Csaba, aki az éneklés
lelkes mestere volt.
Vajk Atanáz tanár urat a cserkészet és táborozás
során ismertem meg. Első cserkészvezetőm pedig
Keszthelyi Ferenc, „Kefe” volt.
Vajk tanár úrral való találkozásunk és beszélgetéseink során véletlenül jött szóba Beszterce városa. Én
ott is jártam iskolába, mire kiderült, hogy a tanár úr
ott született (1908-ban – a szerk.). Ezután csak úgy
szólított „Beszterce”. Beszélgetéseink során kielemeztük az ottani lakásunkat. Kiderült, hogy a tanár úr
a „Textóris” háztól egy saroknyira eső ház emeleti
lakásában született. A pontosítás során az is kiderült,
hogy nevelő apám legidősebb testvére is ott lakott. Én
mint kisdiák sokszor jártam arra. Tanár úr elmondta,
hogy az egyik ablak üvegébe keresztneve be van karcolva. Jóval később, amikor Erdélybe már lehetett
menni, családilag elmentünk autóval Besztercébe is. A
jelzett lakásban az akkori református pap lakott, aki
kedvesen fogadott. Az ablakban megtaláltam a „bekarcolást”!
De vissza a bükki táborozásokhoz.
A megmaradó emlék az esti tábortüzek és a nótázás.
A Tanár úr kedvenc dala „Eszem azt a csillagragyogású
szemedet”. Ha ott volt ez nem maradt ki… És persze az
is, hogy „lötyög a taliga”, vég nélkül ismételve. Ez azért
is, mert a Samassa-házi táborozáson Felsőtárkánytól a
Stimecz-házig volt erdei vasút is, így lapos csillekocsin
toltuk a felszerelést. Innen tovább háton, és egy taligával
értünk célba.

A mi, szinte családi kapcsolatunkban a lényeg a Rend
feloszlatása után kezdődött. Első szolgálati helyén,
Makláron Szikla József örök barátommal kerékpáron
kerestük fel. Két helyi kislány volt nála, mint utólag
megtudtuk választottak is közöttünk. Házasságom után
Berentén laktunk, Tanár úr pedig a diósgyőri plébánián
szolgált. Elsőszülött fiunk esetében a diósgyőri kórházban hosszabb ideig kellett bennmaradnia a feleségemnek. Így felmerült a keresztelő igénye. Nagy segítség
volt ebben a főnővér, aki lehetővé tette a lezárt nővérszobában a keresztelőt. Tanár úr civilben jött, és a fiunkat a csecsemőosztályon megkeresztelte.
Nemsokára a második fiunk is megérkezett, őt a Tanár úr a lakásunkon keresztelte meg, mint civil utazó.
A továbbiakban Tanár úr a jászberényi plébániára került. Családilag meglátogattuk. Egy kis szobában fogadott, a mennyezetig tele volt könyvel. Főleg a diákkönyveket gyűjtötte.
De nem maradhat ki két közbenső találkozásunk,
mely többnek tűnik, mint véletlen.
Budapesten jártam, és a nagykörúti Madách Színház
előterében nézelődtem. Az ajtónál szinte összeütköztem
a Tanár úrral, és örömmel üdvözöltük egymást.
Másik esetben Pécsen jártam tapasztalatcserén. A városban sétálva kíváncsiságból kis pihenőre a Dzsámi
templomba tértem be. Egy lépcsős oltáron misézett egy
pap, háttal. A mise végén kifordult, és a Tanár úr volt az.
Ez egy csoda volt. Úgy tudom, nőtestvére lakott Pécsett.
Zircen van eltemetve. Ez közel van hozzánk Ajkához, felkerestük, és egyben meglátogattuk Hervay tanár
urat is.
Búcsúzom, köszönet a szolgálatért!
Bérczy Pál, alias „Beszterce” – (éretts. 1952.)

–––––––––––––––––––––––––––
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2009/10-ES TANÉVBEN
KARÁCSONYTÓL HÚSVÉTIG …
JANUÁR
15.
29..

Az iskola konditermébe 4 millió Ft értékben új a felszereléseket állítottak be.
Nyílt nap a nyolcosztályos gimnáziumi képzésbe jelentkezők részére. A negyedikes kisdiákoknak
és szüleiknek lehetőség volt a tanórák látogatására. 13.00-tól közös agapé volt a díszterem folyosóján,
amelynek keretében lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre. A látogatók nagy száma mutatja, hogy
van érdeklődés ez iránt a képzés iránt.

FEBRUÁR
3.
Lengyel zarándokcsoport az iskolánkban. A programon a 12. K osztály és a Przemyślbe induló 20
diák vett részt. A zarándoklatról Molnár Mirjam – mint a zarándoklat egyik szervezője – tájékoztatott bennünket.
Beszélő kövek – Ez az elnevezése annak a két éves programnak, amelynek keretében a lengyelországi Przemyśl városának egyik iskolájával a közös történelmi múlt megismerésének szándékával egy
évben kétszer tíznapos találkozót tartunk.
25.

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Balogh Margit, a MTA társadalom kutató központjának igazgatója tartott megemlékezést iskolánkban.
Az előadásának a témája: a katolikus egyház elleni kommunista politika a 40-es évek második felében. Az
iskola lapjában – Mindennapok A Gárdonyiban – az előadás kéziratának alapján részletes beszámoló készült. „Tesszük ezt azért, mert a tankönyvekben szűkszavúan írnak e témáról, s abból a célból, hogy legalább a mi diákjaink (és olvasóink) legyenek birtokában ezeknek az ismereteknek” – olvashatjuk a lapban.
Néhány gondolat az előadásból:
„Az 1945 és 1948 közötti koalíciós kormányzás egyházpolitikai intézkedései három nagyobb területet
érintettek:
I. Az egyházak gazdasági hatalmát az 1945. évi földreform törte meg. Az egyházi birtokok kárpótlás nélküli kisajátításával bekövetkezett a hatalom alamizsnájától és a hívek áldozatkészségétől való anyagi
függés, amire az egyházak nem voltak felkészülve.
II. A második lépés az egyházak politikai, közéleti és kulturális aktivitásának visszaszorítása, majd felszámolása volt. 1945 áprilisától megszűnt a közvetlen összeköttetés a Vatikánnal. 1946 nyarán betiltották a katolikus és protestáns egyesületeket. 1949 elejére felmorzsolták a katolikus világnézeti pártokat.
Mind gyakrabban akadályozták az egyházi rendezvényeket, körmeneteket, búcsújárásokat, zarándoklatokat. Az egyházi könyvkiadókat és sajtót 1948–1949-ben államosították.
III. A harmadik csapást az egyházak oktató-nevelő pozíciójára mérték. 1948 júniusában államosították a felekezeti iskolákat, majd idővel a kórházakat, az árvaházakat, valamint a szociális és nevelőotthonokat is.”
Az előadó részletesen beszélt több koncepciós perről is:
• Olofsson Placid bencés szerzetes esete;
• Kiss Szaléz gyöngyösi ferences barát és a KEDIM;
• Oktogon téri merénylet;
• Pócspetri;
• A Mindszenty-per.

MÁRCIUS
15. Városi ünnepi megemlékezés a Petőfi szobornál. Az ünnepi beszédet Somody Zoltán 10.C osztályos
tanuló mondta.
25. Lelkinap tanároknak és szülőknek.
***
„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN” oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban)
internetes diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével.
Az iskola életéről részletesebb beszámoló az iskola honlapján
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu - ISKOLAÚJSÁG linken – olvasható.
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Közös öregdiák-találkozóra hívja diákszövetségünk tagjait a
Ciszterci Gárdonyi Gimnázium
A találkozó időpontja: 2010. május 15-én, szombat
10.00-11.00 ünnepi szentmise a Bazilikában
11.30-12.30 ünnepi megemlékezés az iskola dísztermében
12.30 agapé, beszélgetés az osztálytermekben

Találkozóink 2010-ben — ezzel a címmel hívtuk fel az előző években a figyelmet az osztálytalálkozókra. Hat
éve már minden esztendőben Pók Tibor diáktársunk javaslatára a tanév vége felé közös találkozóra jöttünk össze, hiszen
a lassan elfogyó osztályok már nemigen tartanak érettségi találkozókat. Az utóbbi években ekkor tartottuk a diákszövetségünk közgyűlését is.
Ebben az évben eltérve ettől a már hagyománnyá váló találkozóktól az iskola vezetésének javaslatára Diákszövetségünk is csatlakozik az iskola szervezésében tartott ünnepséghez, és a volt Gárdonyi Gimnázium öregdiákjaival közös
találkozóra készülünk. Ez évben nem tervezünk a közgyűlést.
A 320 éves iskola történetében sok szakasz különböztethető meg. A mi lelkünkbe az 1948-ig terjedő időszaknak az
emlékei vésődtek be kitörölhetetlenül – jelentve elsősorban tanárainkat, diáktársainkat, az osztálytermeket, az egész
iskola épületét, környékét, Eger városát.
Sajnos, amikor az ’50-es évek után érettségi találkozóra jöttünk össze már nem voltak velünk a fehér-fekete habitusú
tanáraink. Néha egy-egy viseltes civilben megjelent tanárunkkal együtt ülhettünk a számunkra olyan kedves, de meglehetősen rideg osztálytermekben, a genius loci, a hely szelleme talán mindig megérintett bennünket. Az állami iskolától
megkaptuk annak lehetőségét, hogy a régi falak között emlékezhessünk.
Megértéssel fogadjuk ezért az intézet igazgatójának javaslatát, hogy az állami időszakban ebbe az iskolába járt sok
száz öregdiákkal együtt ünnepeljünk, emlékezzünk. Az állami Gárdonyi gimnáziumban igen sok kiváló tanár tanított, a
gimnázium a magyar középiskolák között rangos helyet foglalt el. Reméljük ennek az időszaknak az öregdiákjai is –
sokan közülük a ciszterci időszak diákjainak fiai és unokái – szívesen veszik a mai iskola hívását, hogy a régi falak
között emlékezzenek diákéveikre, tanáraikra és megismerjék a mai iskola életét is.
Kérünk minden ciszterci öregdiákot, fogadja jó szívvel az iskola meghívását.
***

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba (részlet)

***

2010. HÚSVÉT

Egri FEHÉR/FEKETE

17

KOVÁCS BÉLA
1932 – 2009
2009. augusztus 26-án nagy veszteség érte a magyar középkori régészetet, a történelemtudományt, különös tekintettel az egyháztörténetre, s a levéltáros társadalmat. Életének 77. évében súlyos betegségben elhunyt Kovács Béla, a Heves Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója. A több mint háromnegyed századot átívelő élete hű lenyomata a rendszerváltozás előtti ellentmondásos magyar életnek.
1932. december 31-én született a Heves megyei Dormándon. Az elemi iskola elvégzése után a középiskolát a nagyváradi premontrei gimnáziumban kezdte el, s miután a háború végén Egerbe költöztek, a II–VI. osztályt a Szent Bernát,
majd az államosított Gárdonyi gimnáziumban folytatta. Ezt követően Zircre került, ahol mint oblátus folytatta tanulmányait, majd– Szörény rendi néven –novícius lett. A szétszóratás után 1951–1952-ben a MÁV-nál szerelőként dolgozott,
1952–1954 között sorkatona, 1955 őszétől 1958 februárjáig előbb népművelési előadó, utóbb a Füzesabonyi Járási
Művelődési Ház igazgatója volt. 1958 és 1972 között az Egri Dobó István Vármúzeumban dolgozott. 1957-től levelező
tagozaton kezdte el egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, magyar-történelem szakon. Eközben régészeti tanulmányokat is folytatott. 1963-ban kapott diplomát. 1972-ben a Heves Megyei Levéltárba helyezték,
ahol 1973 októberétől a levéltár igazgatója volt. Innen 1993-ban ment nyugállományba.
Kovács Béla tudományos pályáján mint középkori régész indult el, ennek első szakaszában, 1972-ig Heves megyében számos régészeti ásatást vezetett, illetve részt vett abban.
A levéltárba való kerülése után elsősorban történelmi kutatásokkal foglalkozott, különös tekintettel az egyháztörténetre. Kutatómunkája eredménye volt a levéltár Mohács előtti oklevélgyűjteményének közzététele Élete utolsó éveinek
nagy munkája az Agria recuperata címet viselte, alcíme A töröktől visszafoglalt Eger újjáépítésének első évei.
Komoly egyháztörténeti és egyházjogi ismereteinek birtokában jelentős egyháztörténeti munkásságot is kifejtett.
Legfontosabb egyháztörténeti munkája: Az Egri Egyházmegye története 1596-ig.
Erejéből arra is futotta, hogy megírja három megyebeli község (Bélapátfalva, Noszvaj, Sarud) történetét.
Igazgatói kinevezése után azt a feladatot tűzte maga elé, hogy az intézményből egy korszerű levéltárat formáljon.
Kitartó munkája révén. 1989-re elkészült a levéltár új épületegyüttese.
A Heves Megyei Levéltárban nemcsak új módszereket vezetett be, hanem az intézmény országos szinten elismert
vidéki kutatóhellyé fejlesztette. Igazgatói évei alatt négy kiadványsorozatot indított, illetve szerkesztett.
Levéltári szaktudását országos szinten is elismerték. Mint kiváló levéltárost több országos hatáskörű állami és társadalmi szervezet bízta meg jelentős feladatokkal, illetve választotta tagjai vagy vezetői közé.
Kovács Béla diákszövetségünk tagjaként 1998 novemberében az első ciszterci monostor alapításának 900 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Eger és a ciszterciek címen tartott előadást. Hosszú időn keresztül egyik szervezője
volt az ’51-ben végzett osztály találkozóinak.
Munkásságát megyei és országos szinten egyaránt elismerték. Nem volt tudományos minősítése, sőt egyetemi doktori címet sem szerzett, ennek ellenére a hazai középkori régészetben. a történettudományban és a levéltáros szakmában
maradandót alkotott. Gazdag életműve hosszú évtizedekig megkerülhetetlen lesz. Méltó arra, hogy emléke még sokáig
megőrződjön az utókor tudatában.
Szecskó Károlynak a Dobó István Vármúzeum Évkönyvében megjelent nekrológja alapján
–––––––––––––––––––––

hírek...hírek...hírek...
• HERVAY FERENC LEVENTE ciszterci atyával, iskolánk volt tanárával közölt beszélgetést Plichta
Adrien az Új Ember katolikus hetilap 2010. március 7-i számában, Őrizték a tüzet c. sorozatban.
Levente atyát tanítványai az iskolapadból, és főleg a cserkészéletből ismerik. Ritkán hallottunk tőle életének nehezebb szakaszairól. Most ezek is szóba kerülnek:
„…1945 márciusában Zircen is végigsöpört a háború. Amikor egy szőnyegbombázás nyomán sok halott, sérült volt
a városban, az óvóhelyről kimentem a növendékekkel, hogy a sebesülteket kórházba vigyük. Hajnalban megjelentek az
első szovjet katonák. Mindent átkutattak, belőttek a lépcsőházba is, bár a szerzetesi ruhánk miatt valamennyire tiszteltek
minket. A kongreganista lányok az első emeleti kápolnában a padok között bújtak meg visszafojtott lélegzettel, az egyik
katona bement, de nem vette észre őket. Asszonyok is menedéket kerestek az apátságban – talán húszan lehettek, a ruhatárba zsúfolódva. Egyiküket magával vitte egy katona, egy üres szobát keresett. Nyitogatta az ajtókat, én pedig mentem
mögötte, s addig kísértem – igaz, bármikor lelőhetett volna –, míg végre mégis feladta...
A legnagyobb felfordulásban, amikor teljesen ki voltunk fosztva, Endrédy Vendel apát úr engem tett meg házgondnoknak. Közel háromszáz emberről kellett gondoskodnom: mi, rendtagok és növendékek nyolcvanan voltunk, menekültek mintegy kétszázan. Már az utolsó zsák lisztet húztam elő a rejtekből, amikor jött a gondviselés: a kádártai vízimolnár bálványfának rönkfát választott az erdőnkben, és liszttel fizetett.
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…
Egri rendházunkat már 1950 júniusában el kellett hagynunk, de lakást nem kaptunk. Egy albérleti szobában húztam
meg magam. Később az egri templomunkban kaptam lelkészi beosztást, de a hatóság onnan is elmozdított. Újabb és
újabb pártpolitikai körleveleket kellett volna felolvasnom a templomban...
Ezután időnként az erdészetnél dolgoztam, majd nyelvórákat adtam családoknál. Lelkipásztorként titokban kis csoportokban tovább foglalkoztam volt tanítványaimmal és azokkal a diákokkal, akik gondos körültekintés után alkalmasnak tűntek hitéleti továbbképzésre. Tíz éven át sikerült ezt titokban folytatni, csendben, észrevétlenül.
A szülők nem kérdezték, hol kirándul, táborozik gyermekük, mert tudták, jó helyen van. A vonatra úgy szálltunk fel,
mint akik nem ismerik egymást. A hegyek között csendes, eldugott helyeket kerestünk táborozásra, erre az erdészettől
volt engedélyünk. Sokat kerékpároztunk hegyen-völgyön keresztül. A Mátra és a Bükk hegyei és erdői második otthonunkká váltak. (A Cserkészvezetők Kiskönyvtára sorozatban a Cserkészek táborozási könyvét Levente atya írta.)
1958 után kezdtek fölfigyelni ránk, ezért jobbnak tartottam elköltözni Egerből. Miskolc-Hámorban az erdőgazdasági
szállítóvállalat segédmunkása, később raktárosa lettem. 1961. február 6-án, este 11 órakor, ugyanabban a percben
országosan mintegy kilencszáz helyen kezdődött házkutatás egyházi személyeknél és világi apostoloknál. Engem is letartóztattak, és éjszaka Egerbe vittek, ahol azonnal elkezdték a vallatást.
»Úgyis mindent tudunk, csak magától akarjuk hallani« – mondták, de én figyeltem, hogy valóban mit tudnak, és sok
mindent nem tudtak még évek múlva sem. Faggattak hónapokon át. Tanítványaim közül néhányat behívtak. Hála Istennek, nem tudtak velük mit kezdeni, mert akkor a legjobb tanulókat kellett volna bezárni. Négy és fél évet kaptam, abból
kettőt letöltöttem Márianosztrán és Kőbányán a gyűjtőfogházban. Az 1963-as évi amnesztiával szabadultam.”
Több mint hatvan éve dolgozik a ciszterci apátságok történelmi repertóriumán, … és néhány szó a mai életéről:
„A rendszerváltás után Zirc újjáéledt. 1990-ben elsőként tértem vissza az apátságba. Egy szovjet fogságot megjárt
egykori cserkész ösztönzésére újra cserkészcsapatot szerveztem. Jelenleg két családos közösséget vezetek, valamint a
ciszterci obláció (a renddel lelki egységet tartó) férfi csoportját. Régi tanítványaimmal is évente legalább egyszer találkozót rendezünk.
A rendünk jövőjére tekintettel néhány éve, fiatal rendtársaimmal ifjúsági képzéseket tartunk, amelyekre példaadó
magatartásuk alapján kiválasztott fiúkat hívunk meg a négy gimnáziumunkból. Felnőve ők fogják képezni rendünk társadalmi hátterét. Zirci címerünkben a darumadár lábával egy követ tart – a monda szerint azért, hogy ha elaludna,
fölébredjen – az éberség jeleként.”

•
DR. MACZKI VALÉRNAK, OCist (1847–1921), iskolánk egykori tanárának állít szobrot Eger városa. Alkotója Kő Pál (eredeti néven Maczky Lajos)
Kossuth-díjas szobrászművész. A felavató ünnepség április 23-án lesz a primusz
udvar előtti területen, ahol a szobor felállításra kerül.
A harminc-negyvenes évek diákjai számára emlékét a gimnáziummal szembeni
Maczki Valér utca és az ott elhelyezett emléktábla őrizte. Tudott dolog volt az is,
hogy Gárdonyi Gézához szoros barátság fűzte.
Idézzük fel emlékét nagyhírű tanártársa, Tordai Ányosnak nekrológjával, melyet
az 1921–22 tanévi Értesítőben olvashatunk.
„1921. december 4-én utolsót dobbant a szíve egy kemény magyar cisztercita tanárnak. A halál se bírt könnyen vele. Hosszú évekig sorvasztotta, míg erőt tudott
venni rajta. Utolsó útjára elkísérte a fél város. Azok is, akik a katedráról annyiszor
részesültek tudásban gazdag lelkének áldásaiban. Azok is, akik a közélet fórumán
annyiszor megcsodálták meg nem alkuvó magyar lelkét.
Maczki Valér Istentől kiváló tehetséget kapott s e tehetséget úgy használta minden
téren, hogy szerencsésebb körülmények között másképpen fordulhatott volna pályafutása. De megmaradt egyszerű tanárnak. Hosszú tanári munkása – hét év kivételével –
intézetünkben folyt le. Tagja volt itt annak a méltán híres tanárgárdának. mely gimnáziumunk újabb hírnevét megalapította. Ékesszólásával és gazdag tudásával csodás
világot gyújtott s a tanítványok ezreit fűzte magához. Tipikus egri ember volt. Hálás
szeretettel csüggött szülővárosán és a közélet terén mindenütt elől járt, hol mint szerMaczki Valér
Kő Pál rajza
zetestanár értékes munkát végezhetett.
E szűkre szabott sorok között nem adhatnánk róla találóbb jellemzést, mint Gárdonyi Géza adott Szántottam ... Vetettem ... című munkájához írt előszavában: »Negyven éve tanít a ciszterciták magyar-lelkű gimnáziumában. Tanítványa csaknem az egész város úri népe. Történelem, stilisztika, poétika, filozófia a
kedves tárgya… De nemcsak az iskolában lobog az ő tüzes lelke: nincs Eger városának olyan nemzeti megmozdulása,
hogy őt ott ne lehessen látni. A közepén vagy az elején a rajzásnak. A politikai mozgalmakban, megyegyűléseken, városi
közgyűléseken, kulturát intéző bizottságokban, hazafias ünnepeken... Ez a kálvinista-nyakú katolikus szerzetes Egernek
vérrel megszentelt kövei között szülelett. Egeré is volt szívének minden dobbanása, lelkének minden világossága... Ritka
nagy tudását, világjártában szedett észleleteit nemcsak iskolájával osztotta meg, hanem kívül is, – mint valami mozgó
lámpás, – készséggel világít ma is mindenkinek.«
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Nevét kezdettől ismerték a tudományos és szakkörök, de megismerte a magyar közönség is eredeti tolla révén. Önálló munkái: Költészettan, Tudás és Hivés, Bölcselmi értekezések, A bölcselés előtana, Népszerű felolvasások a magyar
irodalom köréből, A pusztában kiáltó szava (egyházi beszédek), Szántottam ... Vetettem... (tanulmányok). Ezeken kívül
tíz kisebb-nagyobb füzete jelent meg különböző korszerű és tudományos kérdésről és egy csomó értekezése a régibb
Értesítőkben. A tudományos szakfolyóiratok, hírlapok szívesen nyitották meg tolla számára hasábjaikat. Se szeri, se
száma kisebb-nagyobb, de mindig magvas tartalmú ilynemű írásainak. Legnagyobb munkája: A regény elmélete, kéziratban maradt. Egész életén át dolgozott rajta, betegségében fejezte be, de még halálos ágyán is simítgatta, javítgatta.
Az tartotta benne a lelket, hogy e munkáját még nyomtatásban láthassa. Ötvenéves íróságát akarta vele ünnepelni. Nem
adatott meg neki. De jó harcot harcolt, a munkát elvégezte s az elismerés koszorúját bizonyára megkapta a jó Isten
kezéből.
Életrajzi adatai: Egerben született 1847. december 30-án, 1864-ben lépett a ciszterci rendbe. 1871-től a pécsi főgimnáziumban tanít s ugyanott a püspöki joglíceumon a bölcseleti előtan és a művelődéstörténelem tanára. 1877-ben jött
Egerbe s egy év kivételével (1889–90), mikor ismét Pécsett tanárkodott, 1906-ig intézetünk tanára volt. Ez évben 35
éves középiskolai tanárkodás után nyugalomba vonult, de a művelődéstörténelem és a legújabb kor katedráját 1918-ig
megtartotta az érseki joglíceumon, ahol 1877-től 1889-ig és 1895-től 1898-ig, tehát szintén 35 évig tanított.
A mi nagy remeténk, Gárdonyi Géza, Maczki Valér halálakor e magasztos sorokat küldte részvétül a tanári karhoz:
»Valér bátyánk és barátunk immár az Úr előtt állva mondja alázatos beszámolóképpen: – Szántottam, vetettem ... Az ő
emléke nem oszlik el itt lent a fáklyafüsttel.«”
———
Maczki Valér 1857/58-ban kezdte meg középiskoláját Egerben a ciszterci rend főgimnáziumában Maczke Ignác néven, a VII. osztály után egy évig novícius Zircen, majd a VIII. osztályt 1865/66-ban végezte és érettségizett akkor már
Matzke Ignác Valér rendi névvel.
A Hatvani temetőben temették, majd 1930. március 28-án kegyeletes gyászünnepség keretében vitték át hat tanártársával együtt a külön-külön sírban pihent porait a ciszterci Rend új sírboltjába.

•

ÁGOSTON JULIÁNRÓL nevezik el a gimnázium dísztermét. 2009. szeptember 30-án, születésének 100.
évfordulóján tartott ünnepség után diákszövetségünk javasolta kedves tanárunk emlékének megörökítését. Örömmel
fogadtuk az iskola vezetésének indítványát, hogy a pár éve igen szépen kialakított reprezentatív díszterem viselje tanárunk nevét. Kérésünkre a terem dísz-feliratát Tilles Béla festőművész diáktársunk készíti el, kinek Ágoston tanár úr
osztályfőnöke volt. A teremben elhelyezik Molnár József festőművész diáktársuk Ágoston Julián portréját is.
•
ÚJABB TABLÓK ISKOLÁNK FOLYOSÓJÁN. A diákszövetség kezdeményezésére az ötven éven
át rejtekben volt, újabb 13 tablót, (az 1918., 1918 (katonai), 1919., 1920., 1921., 1922., 1925., 1928., 1929., 1930.,
1931., 1932. és 1933. években érettségizett osztályok) láthatjuk hamarosan iskolánk földszinti folyosóján.
A keretezés és az üvegezés mintegy 150 ezer Ft költségét szövetségünk az iskolával közösen vállalta. Köszönetet mondunk Kovács Ottó tanár úrnak, akinek segítségével ez a munka megvalósult.
•

CSERKÉSZJUBILEUM — Mátray Dezső diáktársunk, hajdan a 213. Koháry cserkészcsapat tagja, az
1990-es újraindulás után Budapesten a ciszterci 433. sz. Szent Bernát cserkészcsapat tisztjeként segített az újjászervezésben. 1992-ben Felsőtárkányon táborparancsnokként 98 cserkésszel 2 hétig táboroztak. Az újjáalakulás 20. évfordulóját ez év januárjában a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tartott „Bernát”-bálon ünnepelték, ahol diáktársunk
emlékezett az elmúlt időkre. Jó munkát! Dezső bá.

•
KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! – Kékesi György (44) Toronto (Kanada) –
45 000 Ft, dr. Hibay Györgyné Eger – 20 000 Ft, Kádár István (48) Terra Linda, (USA) – 25 000Ft, dr. Nagy
Andorné (ig. tanár) Eger – 10 000 Ft, dr. Székely György (44) Debrecen – 10 000 Ft, Bajka Imre (41) Budapest –
10 000 Ft. N. N. (Franciaország) – 25 euró,
A LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS alapítvány melyet a Gárdonyi Géza Gimnázium tart fenn, lett a Ciszterci
Alapítványunk örököse 2008 novembere óta. A segíteni szándékozókat (egy kicsit talán megkésetten) kérjük, hogy a
SZJA 1 %-át ajánlják fel az iskola alapítványának az alábbi adószámot feltűntetve:
LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS ALAPÍTVÁNY Eger 18574959–1–10
Ne feledkezzenek meg – akik tehetik – a SZJA másik 1%-át a Katolikus Egyház részére felajánlani, feltűntetve a 0011
technikai számot!

AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található Gimnázium
linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk,
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető.
•
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A MEGÚJULT SZENT ANNA kápolna oltárát a címlapon láthatjuk. A mennyezet keresztboltozatát
díszítő, felújított eredeti Kracker freskójáról készült képet is Kovács Ottó tanár úr készítette

•

Ez kis freskórészlet csak csekély visszfényét adja annak a „szépnek”, amit az egész templombelső látvány nyújthatott a szemlélőnek akkor, amikor még azt teljes egészében Kracker freskói díszítették. A 19. század elején lezajlott két nagy tűzvész sajnos
csak ennyit kímélt meg számunkra belőle. (Kiliánné Jakab Viktória: Az egri ciszterci templom építésének története és művészettörténeti elemzése)
___________________________________________________________________________________

HALOTTAINK
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Mészáros Gábor(51) – Scarborough (Kanada)
Requiescat in pace!

____________________________________________________________________
Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2.
tel.: (46) 415 600 (Miskolcon) ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295 vagy
E-mail: olah.gyula3@chello.hu
Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.)
Megjelenik ez évben Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.

