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Ezt a napot az Úristen adta:  
örvendjünk és vigadjunk rajta. (Zsolt 117, 24). 

Apátavatás a zirci bazilikában 
 

(Fotó: www.ocist.hu) 

 
Mindenkit, aki 2011. április 30-án jelen volt a zirci 

apátsági bazilikában, eltöltötte a zsoltárosnak lelkesedése, 
örvendtünk, hogy jelen lehetünk a gyönyörűen felújított 
templomban az új zirci apát, Dékány Árpád Sixtus 

benedikálásánál.  
Utoljára apátavatás 72 évvel ezelőtt, 1939. április 10-

én, húsvéthétfőn volt Zircen, amikor Endrédy Vendel 
apáturat avatta Serédy Jusztinián esztergomi érsek, ben-
cés szerzetes. 

A bazilika már jóval a 11 órai kezdés előtt megtelt. 
Negyed 11-től egyházzenei áhítat szerepelt a program-
ban: a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma Laudate 
kórusának és a székesfehérvári Hermann László Vonós-
zenekar műsorát hallhattuk, majd Óberfrank Pál színmű-
vész, a Veszprémi Színház igazgatója mondott verseket. 

Az ünnepi bevonuláson a ciszterci atyák sorát több 
ciszterci apát, köztük dr. Farkasfalvy Dénes dallasi apát 
és több püspök követte, majd végül Mauro Giuseppe 

Lepori  ciszterci generális apát és a szentmise 
celebránsa, Márfi Gyula veszprémi érsek zárták a mene-
tet. A szentélyben foglalt helyet dr. Zakar Polikárp ny. 
zirci főapát is.  

Az apát megáldásának szertartása a szentmise keretén 
belül, az evangélium után kezdődött.  

A megválasztott apátot Huszár Lőrinc perjel és Bán 

Elizeus ny. perjel vezették a generális apát elébe, majd a 
generális apát Dékány Árpád Sixtushoz fordulva kérdez-
te, kész-e elfogadni és vállalni a rá váró szolgálatot? Az 
igenlő válasz után további megerősítő kérdések következ-
tek a szertartás hagyománya szerint. Dékány Árpád 
Sixtus hitet tett arról, hogy Szent Benedek Reguláját 
megtartva istenszeretetre, testvéri szeretetre és evangéli-
umi életre kívánja serkenteni a szerzetesközösséget és 
erényei megjavításával és jó példájával, inkább tettekkel, 
mint szavakkal kívánja tanítani; a monostor dolgait hűsé-
gesen akarja őrizni és a testvérek javára bölcsen gazdál-
kodni; a rábízott lelkek üdvösségét elősegítve kívánja 
irányítani a monostorok életét; mindezeket az Egyház, a 
római pápa és utódai iránti hűséggel és engedelmesség-
gel.  

Ezt követően felcsendült a könyörgés, a Mindenszen-
tek litániája, majd a generális apát az előtte térdelő új 
apátot kiterjesztett karokkal ünnepélyesen megáldotta. A 
Benedictio után átadta az új apátnak a Regulát és a főpapi 
jelvényeket: a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot. 

A liturgia során felolvasták a generális apát magyarra 
fordított szentbeszédét. Mauro Lepori Lukács evangéliu-
mának üzenete – „Legyen a csípőtök felövezve, kezetek-
ben pedig égő gyertya legyen... virrasszatok…” – alapján 
mutatott rá a lelkipásztori szolgálat felelősségére, a kö-
zösség lelki vezetőjének feladataira. „Az evangéliumi 
igék méltóképpen összefoglalják, mit kér Jézus tanítvá-
nyaitól: virrasszanak és álljanak készen a szolgálatra. Az 
éberség és a szolgálat egymáson alapulnak – mutatott rá –
, az éber virrasztás szolgálat, a szolgálat éber virrasztás. 
Az éberséget az égő lámpások jelképezik, a szolgálatot 
pedig, hogy fel kell öveznetek magatokat, hogy a ruha ne 
akadályozza a szolgálatot. Köténnyel kell felövezni ma-
gát a vezetőnek, hogy – mint Jézus tette az utolsó vacso-
rán – meg tudja törölni a meghívottak lábát. Az éber 
szolgálat és virrasztás, amelyet Jézus kér, egy lakomára 
vonatkozik. … Az evangélium szerint azonban a szol-
gáknak nem azt kell várniuk, aki egy lakomára érkezik, 
hanem aki egy menyegzőről érkezik haza. S mikor szol-
gái éberen várják, saját maga övezi fel őket, asztalhoz 
ülteti és körüljárva közöttük, felszolgál nekik. A menyeg-
zőről hazatérve, szolgái lakomáját szolgálja, szolgái kö-
zösségének válik szolgájává. Ez maga a húsvéti misztéri-
um. Az Úr, aki visszatér a menyegzőről, maga az Ember-
fia, aki visszajön a tanítványaihoz halála és feltámadása 
után. Így tesz minket részesévé az ő menyegzője örömé-
nek, megterítve számunkra lakomája asztalát.  

Mauro Lepori rámutatott az evangéliumi példázatnak a 
mindenkori apáthoz szóló üzenetére: az apát legfontosabb 
szerepe, hogy hirdesse a testvéreinek, hogy az egység, 

Mauro és Sixtus apátok 
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amit Krisztus ad nekünk, s amelyet kér tőlünk, valóban 
húsvéti ünnepség, menyegzős lakoma mindannyiunk 
számára. Az apát arra hivatott, hogy első legyen a szolgák 
között, aki éberen virraszt, hogy hírül adja testvéreinek: 
itt van az Úr… A közösség egységének szolgálata a bol-
dogságok boldogsága, mert a szentháromságos szeretet-
közösségben Krisztust szolgáljuk” – zárta gondolatait a 
ciszterci generális apát. 

A szentmise végén a benedikált apát szólt, Szent Bene-
dek Regulájából vett idézettel kezdve beszédét: „»Megír-
tuk tehát ezt a Regulát, hogy azáltal, hogy ezt megtartjuk 
a monostorokban, megmutassuk, hogy legalább némi-
képp meg van bennünk az erkölcsös életmód és a szerze-
tesélet kezdete« – ezzel a Szent Benedek atyánk alázata 
és szelíd eltökéltsége olyan igyekezetre buzdít, mely 
elvárható egy szerzetestől és elérhető is számára. Mikor a 
szerzetestársaimtól megkaptam a bizalmat, azon töpreng-
tem napokig, mi a jó, a példamutató bennem, mert első-
sorban személyes példával lehet és kell vezetni egy kö-
zösséget. Alázattal rá kellett döbbennem, hogy csupán 

némiképp van meg bennem is a szerzetes élet kezdete. 
Így hát marad az őszinte igyekezet, és kérem szerzetestár-
saimat, monostori közösségeket, imáikkal, testvéri vissza-
jelzéseikkel segítsenek engem igyekezetemben és a szolgá-
latomban. Szeretnék bátorító, megújító erővel élni és dol-
gozni értetek és veletek – de Őáltala, Ővele és Őbenne.  

Bízom abban, hogy egyre erősödik majd zirci közös-
ség is, az Isten és egymás szolgálatában való szolidaritás, 
őszinte igyekezet és őszinte eltökéltség elődeim lelki-
szellemi kincseinek megőrzésében és gyarapításában. Az 
Egyház és a kis lelki közösségünk hajóját sok megpróbál-
tatás közepette együtt kell a végső cél felé haladva szol-
gálnunk. … Hiszem, hogy »fáradozásunk az Úrban nem 
hiábavaló« (1.Kor 15,58)” 

Befejezésként megköszönte Istennek az életében ka-
pott sok segítésért és jóért, és hálával köszönte a szüleitől, 
tanítóitól, diáktestvéreitől, rendtársaitól kapott szeretetet, 
támogatásukat és példájukat. 

A szentmise után az apátság vendégeiként a szép nap-
nak örvendezve vettünk részt az agapén. 

 
* * * 

 

EGY BESZÉLGETÉS SIXTUS APÁTÚRRAL 
 

Szerettünk volna mi is új apátunkat közvetlen be-
szélgetés keretében bemutatni a ciszterci öregdiákok-
nak az újságunkban. Milyen tervei vannak? Mit gon-
dol az iskolákról? stb. – Sajnos erre még nem kap-
tunk alkalmat.  

Bartha István diáktársunk jóvoltából azonban 
hozzájutottunk az egri Városi TV-ben sugárzott, 
Sixtus apátúrral az apátválasztás után készült interjú 
anyagához. Úgy ítéltük meg, hogy az elhangzottak 
számunkra is alkalmasak az új apát bemutatásához. 
Az alábbiakban ezt olvashatjuk. 

 
1991-ben léptem be a rendbe, mint ciszterci novícius, 

majd két évig Rómában tanultam mint növendék a filo-
zófiát és teológiát. Innét hazakerülve Budapesten voltam 
két évig gyakorló tanárként, diákként és ’96-tól Pécsett 
szolgáltam egészen 2008 októberéig. Újabb egy évre 
Rómába mentem tanulni és 2009 szeptemberétől pedig a 
székesfehérvári Nagyboldogasszony ciszterci plébánián, 
valamint a Szent István Ciszterci Gimnáziumban dolgoz-
tam. 

Miért döntött úgy, hogy szerzetes lesz? 

Nem igazán lehet jól körvonalazni az ilyen dönté-
seket, mint ahogy az életben minden ember az igazi 
nagy döntéseit belülről fakadóan hozza meg. Valahogy 
rájön arra, hogy mi a helye, dolga ebben a világban. A 
szerzetes papi hivatás is ilyen módon dől el, nem any-
nyira választás, pályaválasztás jellegű döntés ez, ha-
nem az életünk sorsáról szóló döntés, amit sok minden 
emberi tényező is befolyásol, sok minden szubjektív 
tényező is meghatároz. A neveltetés, a közeg, a család, 
ahol az ember felnő is befolyásolja természetesen. És 
van egy misztikus rétege is ennek a döntésnek, amely 
rajtunk kívül álló tényezőtől, a Jóistentől függ első-
sorban.  

Miért a ciszterci rendet választotta, mi az ami meg-

fogta ebben a lelkiségben? 

Bencés diák voltam Pannonhalmán, Szent Benedek 
Reguláját jól ismertem. Az az életforma, amit a bencés 
atyák éltek tetszett és megfogott engem. Másfelől pedig 
bérmaapám ciszterci volt, erős karakterű személyiség, 
akinek köszönhetően ez a mentalitás, ez a szellem, ez a 
stílus hozzám közelkerült. Tekintve, hogy a bencések és 
köztünk lényeges különbség nincs az életformát alapul 
véve – leginkább a ruha különböztet meg bennünket –, 
ezért aztán úgy döntöttem, hogy az újrainduló, benedeki 
Regulát követő rendnek éppen az én lendületemre, tem-
peramentumomra talán szüksége lehet. Aztán elsősorban 
a Jóistenre bíztam, hogy megmutassa, valóban így kell 
ennek ennie, vagy sem. 

Hogyan fogadta a zirci apáttá történő kinevezését? 

Mi volt az első gondolata? 

Nem sok időm volt gondolkozni, mert amikor kihir-
dette a generális apátúr a szavazásnak a végeredményét, 
akkor körülbelül 20 másodpercem volt, hogy igent vagy 
nemet mondjak a közösség előtt. Természetesen a próba-
szavazásnál már látszott, hogy jelentős szavazati arányra 
számíthatok, de gyakorlatilag a próbaszavazás és a tény-
leges döntő szavazás között eltelt félóra nem sok idő 
arra, hogy az ember igazán tudjon mérlegelni. Így aztán 
úgy álltam neki az egész káptalannak, az egész válasz-
tásnak, hogy ha a közösség megajándékoz a bizalmával, 
az kötelezi az embert. És miután az apáti tisztség nálunk 
hat évre szól, hat év után ismét szavazás fog dönteni, 
hogy én folytathatom-e tovább ezt a szolgálatot vagy a 
közösség valaki másra bízza. Ezért az ember a bizalmat 
igyekszik megszolgálni és alázattal elfogadni.  

Az nagyon megható, és emberi szavakkal nehezen le-
írható pillanat, amikor ilyen bizalmi szavazás után a 
generális apát nekem, a jelöltnek a nyakába akasztja a 



4 Egri FEHÉR/FEKETE 2011. HÚSVÉT 

keresztet, és átadja az apátság pecsétjét és kulcsát. Jó 
értelemben mondva, ez hátborzongató élmény. Minden-
képpen hatalmas felelősség, nem annyira kihívás, mint 
inkább egy mérhetetlen alázatot követelő szolgálat.  

Mi lesz majd feladata, küldetése zirci apátként? 

Mindenekelőtt át kell látnom saját helyzetünket ebből 
a pozícióból. Másként tűnik a közösség helyzete, állapo-
ta, lehetőségei – hogy így mondjam – mezítlábas szerze-
tesként, és másképpen tűnik ez fel elöljárói oldalról. 
Miután a kapcsolatfelvételek, a „tiszteletkörök” megtör-
téntek részemről az állami és egyházi vezetők irányában, 
próbálok majd arra a feladatra koncentrálni, ami az apát-
nak a leglényegesebb, legalábbis az elsődleges feladata: a 
közösségben éljen, járjon jó példájával, a szeretetével, 
odafigyeléssel, és a minél markánsabb, állandóbb jelenlé-
tével. Nagyon fontos. hogy az apát a rábízott közösség-
ben jelen legyen, és ott legyen.  

Az új tisztségében milyen konkrét célokat tűzött ki 

maga elé? 

Konkrét egyéni céljaim nincsenek. Elsősorban szeret-
ném a rendnek a belső kohézióját a saját személyes kap-
csolattartásommal, odafigyelésemmel erősíteni. Minden-
képpen szeretnék pezsgőbb kulturális jelenlétet a rend 
részéről. Természetesen a ránk bízott iskoláknak a mű-
ködését is elő kell segítenem minden eszközzel. Tulaj-
donképpen az iskolák jól működnek, látszik a jelentke-
zők számából is, másfelől meg látszik az eredményekből 
is, harmadikként látszik az épületek állagának a javulá-
sából is. Nyilvánvalóan a külcsín nagyon fontos, de hogy 
a belbecs is jobb legyen, lehető legjobb legyen, majd 
igyekszem előmozdítani a civil munkatársakkal, az igaz-
gatókkal, igazgatóhelyettesekkel való együttműködés 
során. 

Ha már az iskolákat említette, az egri ciszterci gim-

náziumnak is fenntartója a zirci apátság, vannak-e elkép-

zelések az egri iskola további működését illetően, vagy ez 

még csak körvonalazódik? 

Számomra legkevésbé ismert intézmény az egri gim-
názium, hisz ez esik legtávolabb a mi vérkeringésünktől. 
Ez nem azt jelenti, hogy jelentéktelen, sőt, kifejezetten jó 
intézményről van szó. Ez főleg arra kötelez engem, hogy 
közelebbről tanulmányozzam igazgató asszony szakszerű 
munkáját és menedzser stílusát. Ebből tanulhatunk, és 
esetleg más iskoláinkban is ezeket a módszereket alkal-
mazhatjuk.  

Szeretném előmozdítani minden iskolában azt a fajta 
tehetséggondozást, amely elsősorban a természettudo-
mányokra fókuszál. Magam gimnazistaként nem voltam 
élenjáró a természettudományokban, de szerettem a bio-
lógiát, a földrajzot és a kémiát is, fizikát már talán ke-
vésbé. Ezek a tudományok a jövőt jelentik. Ha biztos 
alapon álló egzisztenciát akarunk a gyerekek kezébe 
adni, az országunknak a jövőjét is a szem előtt tartjuk, 
akkor erre nagy hangsúlyt kell fektetni. A múltban a rend 
feloszlatása előtt a ’20-as,’30-as és a ’40-es évek elején 
is a természettudományokban nagyon jók voltak a cisz-
terci gimnáziumok. Nem akarom a humán tudományok-

ról azt mondani, hogy nem fontosak, de meg van a lehe-
tőségünk természettudományok oktatásának erősítésére, 
az előadóink felszereltsége, a tanári állomány erre jó 
alapot szolgáltat. 

Milyen változással járt az ön életében ez az új megbí-

zatás? 

Kevésbé élhettem saját elképzelésem szerint az éle-
temet. Általában egy papra, szerzetesre nem nagyon 
jellemző, hogy egy sajátos egyéni stílust tud kialakítani, 
hanem a szolgálat révén, a szolgálat stílusa jellemzi az 
életünket. Az időnkkel, energiánkkal nem mi rendelke-
zünk, hanem éppenséggel a velünk szemben támasztott 
igény és a tőlünk elvárt odaadás határozza meg az éle-
tünket. Ez most még inkább így van. Talán hosszú távon 
számomra nem is fenntartható ez a fajta fordulatszám és 
pörgés. Magam részéről próbálok majd hosszabb-
rövidebb szüneteket közbeiktatni. Az ember, ha kiégetté, 
fáradttá válik, akkor ingerült és türelmetlen, kevésbé tud 
átgondoltan és bölcsen dönteni. Tehát sajátos életritmust 
ki kell alakítani, a kezdeti rohanásból kilábalva egy kicsit 
megpihenni.  

Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen, hogyan 

töltődik fel? 

Nagyon szeretem a természetet, tehát, ha csak lehet, 
kimegyek egyet sétálni, vagy kerékpározni, vagy télvíz 
idején síelni. Erre ugyan az elmúlt két évben kevés lehe-
tőségem volt. Pécsi gimnázium diákjaival ismertem meg 
a síelés örömeit, rendszeresen jártam velük és kollegá-
immal, összefogtunk és kiruccantunk Szlovénia vagy 
Ausztria közeli sípályáira.  

Jól esik a fizikai elfáradás, miután az ember szellemi 
tevékenységet folytat heteken, hónapokon át. 

A zirci apátság az egyik legszebb turisztikai látvá-

nyosság is Magyarországon. Lesznek-e majd fejleszté-

sek? 

A zirci apátság épületegyüttese valóban az egyik leg-
épebben és legreprezentatívabban megmaradt kolostor-
építmények egyike Magyarországon. A benne levő mű-
emlék könyvtár, valamint a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat által fenntartott Bakonyi Természettudományi 
Múzeum is egyfajta unikumot jelent nemcsak a környék-
nek, hanem az országnak is.  

Ebben az épületrészben, amely a könyvtárhoz és a 
természetrajzi múzeumhoz csatlakozik, egy turisztikai 
látogató központ kialakítására kerül sor a jövőben. Ehhez 
több százmillió forintot Európai Uniós pályázaton nyert 
el az apátság, és tavaly szeptemberben már aláírta a tá-
mogatási szerződést. Megkezdődtek az előkészületek, a 
tervezések, közbeszerzések, engedélyezések pedig a vége 
felé járnak. Remélhetőleg kora nyáron elindulhatnak a 
tényleges munkálatok.  

Egy kiállító- és egy előadótér készül, amely a ciszter-
ci rend fejlődését, eredményeit, művészeti értékeit fogja 
bemutatni a kezdetektől. Ismertetjük az iskoláinkban 
folyó munkát, és egy külön termet szentelnénk az ’50-es 
évek, a feloszlatáskori események és tragédiák bemutatá-
sára. 

 

* * * 
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Károly apátúr – akit nem választottak, hanem kineveztek  
 
 

A zirci apátot választani szokták, de én 
a pápa személyes kinevezésével lettem apát. 
Igaz, már '73-ban kaptam megbízatást a 
Szentszéktől, hogy a szétszórt rendtársakat 
tartsam össze. Ahogy lehet.  

Endrédy Vendel számított rá, hogy el-
viszik, ezért előre kijelölt három szerzetes-
társát a három életkori részből, hogy vigyék 
a rend ügyeit. Én a fiatal süvölvények képvi-
selője voltam. A meggondolás alapja az 
lehetett, hogy orosz tanárként, tehát „civil 
nyelven” is tudok tárgyalni a civil „ügyfe-
lekkel”. 

Már 1973 nyarán, első római utam al-
kalmával megkaptam első fontos rendi meg-
bízatásomat: „Apostoli adminisztrátor” 
lettem, amíg élt Endrédy Vendel apát úr és 

halála után hárult rám minden felelősség, 
1981. december 29-én. 

Az is érdekes és „tanulságos”, hogy 
’73-ban hogyan kaptam lehetőséget a kiutazásra. Nyárra kértem kéthetes turistaútra útlevelet – elutasították; szeptem-
berben kértem a Kateketikai kongresszusra kiutazási engedélyt – amit „kiutazása sérti a közérdeket” – megokolással 
utasítottak el. Egyet alszom rá. Írok a megyei főkapitánynak: „Az eddigi múltam minden jeles megnyilatkozása az önök 
dossziéjában fekszik, és azokban semmi olyan terhelő adat nincs, ami ezt az elbánást megokolná, ezért tisztelettel az 
ítélet elutasításának indoklását alaptalannak kell tekintenem. A püspöki kar elnökének bizalmából mentem volna ki, a 
Szentszék egyik Kongregációjának meghívására. … Én ebből titkot nem csinálok. Hogy tudniillik, az a pap, aki Ma-
gyarországon ma az állami és egyházi törvényeket megtartva akar élni, annak reménye sem lehet arra, hogy akár leg-
elemibb emberi jogait is gyakorolja. Ezért a felelősséget tisztelettel áthárítom a Főkapitány úrra.” Erre 48 órán belül 
megjelent a megyei főkapitány. (Abban az időben már alakulóban volt a normális kapcsolatfelvétel a Szentszékkel. 
Valahogy szerettek volna Rómában is „elfogadottak” lenni.) Így adtak engedélyt a következő nyáron két hónap kiuta-
zásra. A „kiutazás” alatt bízott meg engem a Szentszék. Ezt itthon nem tudták, de az Ávó tudta! 

II. János Pál 1987-ben, az évnek tavaszán nevezett ki zirci apátnak (március 10-én), és ennek az évnek a nyarán, 
július 14-én (a párizsi Bastille megostromlásának „jeles” emléknapján) benedikált apáttá az akkori rendi Generális Apá-
tunk, dr. Zakar Polikárp – az ausztriai stams-i ciszterci apátságban. Azért ott, mert akkor még Magyarországon nem 
lehetett. 

Interjú Károly apátúrral a budai Szent Imre Gimnázium Évkönyvében 
 

* * * 
 

Magyar ciszterciek a stamsi apátságban  
 

Tirolban, Innsbrucktól 35 km-re nyugatra, Stamsban 
találhatjuk 1273-ban alapított ciszterci apátságot. Az 
alapítása óta rövid megszakítással, – utoljára 1939–1945 
között a náci hatalom alatt – folyamatos a ciszterci élet a 
monostorban. 

A stamsi apátságban magyar ciszterciek az 1950-es 
szétszóratás után többször találtak otthonra. 

1950. szeptember 9-én a határokon átjutó zirciek ma-
radéka, tíz klerikus egy atyával érkezett ide és Rómába 
menetelükig, közel két hónapig élvezték az akkor még 
igen szegény apátság vendégszeretetét.  

1955 szeptemberében, távol hazájától és családjától 
itt mutatta be első miséjét Zakar Polikárp atya.  

És a stamsi apátsági bazilikában volt Károly atya 
benedikálása is, „mert Magyarországon még nem lehe-
tett…”  

Benedikáláson résztvevő ciszterci apátok Stamsban 
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Zirci apátok a XX. sz.-ban,  
akik egri ciszterci diákok voltak  

a korabeli értesítők tanúsága szerint 
 

 

 
 
Békefi Remig (1858–1924) akit 1911. 
szeptember 19-én választottak zirci apáttá, 
a középiskola hét osztályát Veszprémben, 
majd a noviciátus egy éve után a VIII. 
osztályt 1875/76 tanévben az egri ciszterci 
főgimnáziumban végezte. Ott is érettségi-
zett 1876-ban kitűnő eredménnyel. (Neve 
akkor  Bröckl  volt.) 
 
A korabeli értesítő lapján láthatjuk, hogy 
Remig apátúr osztálytársa volt Dobrányi 

Lajos, a három Dobrányi fiú édesapja. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Werner Adolf ((1867–1939) a középiskola 
mind a nyolc osztályát az egri ciszterci 
gimnáziumban végezte 1877–1886 évek-
ben, egy éves noviciátusban töltött meg-
szakítással. 1924-ben az egri Szent Bernát 
gimnázium igazgatói székéből választották 
zirci apátnak. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Kerekes Károly (1918-2009) a középiskola 
öt osztályát végezte a Szent Bernát gimná-
ziumban, majd ciszterci oblátusként a bu-
dai Szent Imre gimnáziumban fejezte be a 
középiskoláját. 1945–1948 között isko-
lánkban tanított. 
1987–1996 között volt zirci apát. 
 
 
 
 

 
 
…és még Vajda Ödön (1834–1911) is… 
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100 éve hunyt el Vajda Ödön zirci apát, gimnáziumunk újjáépítője 
 

 

A két világháború közötti években – ahogy ezt az 
Évkönyvekben olvashatjuk –, valamelyik novemberi 
napon, a tanítás megkezdése előtt ünnepélyes gyász-
misében Vajda Ödön zirci apátnak, az intézet építte-
tőjének lelki üdvéért imádkoztunk. Ezen kívül nem 
igen hallottunk róla, hiszen már tanáraink legtöbbje 
sem ismerte őt. Iskolánk épülete, a rendház, ahol 
tanáraink laktak, az Ő segítőkész szándékából épült 
újjá.  

Az emlékező sorokat dr. Madarász Flórisnak – aki 
1904–1915 közötti években volt iskolánk tanára – az 
1911/12 évi Értesítőben megjelent írásából állítottuk 
össze. 

 

Vajda Ödön Pál 1834. január hó 29-én született Ka-
posvárott. Szegény sorsú iparos családból származott. 
Hat testvére volt s közülük még kettő lépett egyházi 
pályára. A gimnázium két alsó osztályát szülővárosában 
elvégezte, tanulmányainak folytatására bátyja magával 
vitte Pécsre, és neveltetésének terhét nagyrészt levette a 
szülők vállairól. Kitűnően végezvén el a gimnázium VII. 
osztályát, 1852. augusztus hó 28-án, Zircen a ciszterci 
rendbe lép0ett. A novíciusi esztendő elteltével, az 
1853/54. iskolai évben az egri főgimnáziumban végeztei 
a nyolcadik osztályt. 

Az érettségi vizsgálat intézménye két évvel előbb, 
1851/52-ben lépett életbe Magyarországon, akkor azon-
ban az egri diákok még Kassára mentek vizsgálatra. Az 
első érettségi Egerben az 1852/53. iskolai évben volt. 
1854. július havában, tehát a második alkalommal került 
Vajda Ödön 34 iskolatársával a vizsgáló bizottság elé. 

A teológia elvégzésére apátja növendéktársaival 
együtt a híres osztrák ciszterci apátságba, Heiligen-
kreutzba küldi. Habár ruhájuk és regulájuk közös is, 
idegeneknek érzik magukat tanulótársaik között. Bevé-

gezvén az iskolai évet, megállapodnak egymás közt, 
hogy többé nem térnek vissza. Így kerül azután Vajda 
Ödön, mint másodéves teológus, az egri érseki líceumba. 
Az Eszterházy püspök bőkezűségét és kiváló ízlését 
hirdető hatalmas épület falai között, tehát most már 
színmagyar környezetben, folytatja és fejezi be fényes 
sikerrel tanulmányait. 

Nemcsak a szó szoros értelmében vett tanárképzésről, 
de a tanári pályára való bármiféle előkészítésről is alig 
lehet ekkor még szó. A papi pályára kiképzett fiatalem-
bert beállítják a munkások sorába, aki azután tanítgatva 
tanul s részben egykori tanárainak, idősebb társainak 
eljárása meg tanácsa szerint, de legnagyobbrészt mégis 
saját ösztönének irányítására hagyatva, keresi az utat 
tanítványainak eszéhez szívéhez.  

Első állomáshelye székesfehérvári főgimnázium, mi-
után 1856. augusztus 12-én az ünnepélyes szerzetesi 
fogadalmat letette. Áldozópappá, fiatalsága miatt, csak 
másfélév múlva, 1858. február 13-án szentelték. 

Tizenkét évig folytatja Vajda Ödön áldásos munkássá-
gát a tanári pályán. Hálás tanítványainak egyike követke-
zőképen emlékszik vissza egyik történelmi órájára: „Dél-
után második óra volt. Alig csengették el a 3-dik órát, 
belépett. Tudtuk már, hogy ma fontos és ritka szép előadás 
lesz. Nem examinált (feleltetett). Magyarázott egész órán 
át a mohácsi vészről. Csengetnek 4-dik órát; nem mozdul 
senki. A tanár magyaráz és mi fiuk feszült figyelemmel 
hallgatjuk tovább. Elüti a toronyóra az egynegyedet, a 
felet, a háromnegyedet, – halálcsend a teremben, hallgat-
juk a megható befejezést. Mély, fájdalmas sóhajtás tör fel 
a tanár kebléből s így végzi előadását: „S haj! fiuk, ezt 
visszavonás okozá mind s durva irigység! Egységünk 
történ, törve hanyatla erőnk. A ma is sorvasztó lánc így 
készüle árva hazánkra: nem, nem az ellenség, önfia vágta 
sebét! Az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevé-
ben. Ámen.” Sarkon fordult és kiment a teremből. Dörge-
delmes „éljen” riadt utána, ami abban az időben hallatlan 
vakmerőség volt diákok részéről.” 

1868-ban a rend legnagyobb birtokára, a fejér megyei 
Előszállásra kerül a gyengélkedő jószágkormányzó mellé 
segédkormányzónak, öt év múlva azonban már a 32 ezer 
kat. holdnyi uradalom minden gondja az ő vállaira nehezül. 

Kormányzói működésének kezdetén a nagy gazdaság 
még igen elmaradott állapotban volt. A cselédség legna-
gyobb része földbe vájt lakásokban, úgynevezett putrik-
ban lakott; ugyancsak ilyen földbe vájt istállókban voltak 
elhelyezve konvenciós marhái is. 

Mindjárt 1873-ban, önálló működésének első évében, 
messzire kiható tervezetet készít, amely szerint az ura-
dalmat fokozatos beruházások által jövedelmezőbbé 
fogja tenni. Minden idejét, amelyet irodai munka vagy a 
magyaros vendéglátás kötelessége nem foglal le, a gaz-
daságban tölti. Sokat jár gyalog, még többet kocsin, sőt, 
hogy mentől jobban utána nézhessen minden mezei 
munkának, lóháton is.  

Huszonhárom év alatt Előszállás valóságos minta-
gazdasággá lett. Egymásután emelkednek a szükséges 
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épületek; lassankint a cselédek is egészséges lakásokba 
költöznek és marháik is megfelelő istállókba jutnak. A 
rendnek egykori híres ménese újjáalakul. Az uradalom 
büszkesége lesz a gyönyörű gulya, a negyvenezer darab-
ból álló birkanyáj és virágozni kezd a sertéstenyésztés is. 
A kitűnő gazdálkodás bizonyságai az 1879-iki székesfe-
hérvári és az 1885-iki budapesti országos kiállításokon 
nyert díszoklevelek. 

Az apátválasztó káptalan 1891. április hó 2-án gyűl 
össze Zircen s jelöltjei sorában első helyre kerül az elő-
szállási jószágkormányzó, Vajda Ödön. Pályafutásának 
ezen harmadik korszaka, amely 20 esztendőre terjed, 
csakúgy a fáradságot nem ismerő kötelességteljesítés 
jegyében folyik le, mint az előbbi kettő. A rend vezetése 
alatt álló négy főgimnáziumnak (Eger, Székesfehérvár, 
Pécs, Baja) a haladó kor szellemében való fokozatos 
fejlesztése, tanárokkal és a tanítás modern eszközeivel 
való ellátása folyton növeli a terheket. Fokozódó teher-
ként nehezednek a rendre a budapesti hittudományi és 
tanárképző intézetnek, a rendi és kegyurasági plébániák-
nak, templomoknak, iskoláknak fenntartása, a gazdasá-
gokban szükséges beruházások stb. S ezen állandó terhek 
mellett egymásután válnak szükségesekké a nagyobb 
áldozatokat kívánó nagyobb szabású építkezések. Hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük, még Supka Jeromos 
apát alatt megkezdődik a zirci apátsági templom teljes 
restaurálása, amit már az új apátnak kell befejeznie. 
Nemsokára követi ezt a bajai főgimnázium újjáépítése és 

felszerelése. Teljesen a rendi vagyonból épül fel az egri 
rendház és főgimnázium monumentális épülete, a buda-
pesti Bernardinum – a rendi hittudományi és tanárképző 
intézet – új otthona, legutóbb pedig a zirci anyakolostor 
kétemeletes új szárnyépülete. 

Vajda Ödön az apáti székben is az maradt elsősorban, 
ami 23 éven át volt: gazda. Céltudatos gazdasági tevé-
kenysége elsősorban a magyar kultúra számára termett 
értékes gyümölcsöket. Sohasem téveszti szemei elől, 
hogy ezzel csak ahhoz a szellemi munkához teremti meg 
az eszközöket, amely rendje létezésének alapja. 

Elsősorban arra van gondja, ami a tanító rendi hivatás 
betöltésének első feltétele, a tanárképzésre. A közoktatás-
ügyi kormány által időről-időre szervezett továbbképző 
tanfolyamok, majd a Görögországba, Olaszországba, Egyip-
tomba rendezett tanulmányutak résztvevői között mindig 
vannak ciszterci tanárok. Az ő nevéhez fűződik a rendtag-
oknak külföldi egyetemeken való tovább képeztetése is.  

Az apostoli király – akit 1901. szeptember 5–7. nap-
jain vendégül láthatott a zirci kolostor falai között elő-
ször a Lipót-rend, majd később a Szent István-rend kis-
keresztjével tüntette ki, végül, mikor 1908-ban félszáza-
dos papi jubileumát ünnepelte, a magyar főrendiház 
tagjai sorába iktatta. 

1911. július hó 9-én megtért az örök pihenés honába, 
ahol bizonyára az Úr maga lett jutalma imádsággal meg-
szentelt munkásságának. 
Őrizzük meg emlékét! 

 
–––––––––––––––––– 

 

Pataki Vidor dr. tanárunkra emlékezünk  
a Gárdonyi napon 

 
Immár második éve hívta meg Alma Materünk, a 

ciszterci és az állami időkben végzett öregdiákjait emlé-
kező órákra. Ez évben dr. Pataki Vidor tanárunkra emlé-
kezünk  

A régi Évkönyveket böngészve kerestük azokat az 
évfolyamokat, ahol a történelemre, vagy a magyar nyel- 
és irodalomra oktatta tanítványait. A legfiatalabbak is 85 
évesek már, nekik 1937/38-as tanévben, II.-os kisgimna-
zista korukban – ez nagy ritkaságnak számított –, heti 5 
órában tartotta a magyar órákat. Közelebb állhattak hozzá 
azok, akiknek osztályfőnökük volt. A 1938-ban végzett 
osztályából senkit sem találhatunk az élők sorában, 1934-
ben végzett osztályából is csak a távollevő, németországi 
Wiesbadenben élő Faluhelyi (Fischer) János diáktársun-
kat köszönthetjük, aki újságunkban több élményét is 
megírta kedves osztályfőnökéről. 

Pataki tanár úr 1925 és 1938 között volt az egri cisz-
terci iskola, a Szent Bernát Gimnázium tanára, de mint 
ciszterci növendék a középiskola két utolsó osztályát is 
Egerben végezte. Itt érettségizett 1920-ban jeles ered-
ménnyel. 

A tanári testület kedves szavakkal búcsúzott el 1938-
ban a budai Szent Imre gimnáziumba helyezett tagjától: 

„Pataki Vidor dr. tanári működésének első eszten-

dejétől kezdve egyfolytában 13 éven át volt már fiatal-

ságában is nagyra becsült, tisztelt és szeretett tagja a 

tanári testületnek. Tudományos munkássága, az egri 

vár feltárása körül szerzett érdemei, alapos tanári 

felkészültsége nemcsak neki magának szereztek sok – 

legfelsőbb helyről is származó – elismerést, hanem 

egyéniségének értékeiből a tanári testület és az intézet 

is gazdagodott. Képzett és lelkes tanár volt, aki nem-

csak a katedrán, hanem mint osztályfőnök, cserkész-

tiszt, ifjúsági egyesületek vezetője, könyvtárőr is igen 

eredményesen dolgozott. Eger város művelődési in-

tézményei és társadalma egy mindig lelkes munkással, 

az intézet – a szó kitüntető egyszerűségében – igazi 

tanárral lett szegényebb. Távozásában bennünket csak 

az vigasztal, hogy tudomány-szakának és az egri vár-

ásatások munkálatainak új állomáshelyén talán még 

jobban szolgálhat, s velünk való szellemi és lelki kap-

csolatát a jövőben is megtartja az iskola.” 

 
Az ünnepségen – mely már lapzártánk után volt – el-

hangzó előadásokról a következő számunkban szeretnénk 
beszámolni.. 
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CISZTERCI EMLÉKNAP – GÁRDONYIS TALÁLKOZÓ  
 

MEGHÍVÓ 
 

Mottója: „GYÖKÉR ÉS LOMB” 2011. 
 

Iskolánk szeretettel meghívja és várja mindazokat, akik az Egri Ciszterci 
(Szent Bernát) Gimnázium, később a Gárdonyi Géza Gimnázium és 
Szakközépiskola tanárai, diákjai, alkalmazottai, illetve barátai voltak és 
mindazokat, akik szívesen eltöltenének egy szép napot nagy múltú isko-
lánkban 2011. május 21-én, szombaton délelőtt 9 és délután 15 óra között.  
Meghívott vendégeink egyike biztosítja azt az előadást, amely a rendez-
vény fókuszában áll. Felelevenítjük Pataki Vidor kiváló ciszterci papta-
nár és várkutató alakját. Eger város Önkormányzatának hozzájárulásá-
val emlékplakett készül az év ciszterci „történeti arcáról”. A nap folya-
mán mise, előadások, baráti beszélgetések, diák-prezentációk, emlékpla-
kett átadás, nagykövet választás, állófogadás keretében kapcsolattartási 
lehetőséget kínálunk a résztvevők számára.  
A 2010/11-es tanévben megrendezett találkozó egyik kulcskérdése, ho-
gyan valósíthatjuk meg az iskola volt tanulói, tanárai és a jelenleg idejáró 
tanulók közötti szerves kapcsolatépítést. Az előadók – közismertségük 

révén – rangot biztosítanak a program színvonalának emeléséhez, valamint ünnepélyesen átveszik az „Iskola 
Nagykövete” címet. Valamennyi résztvevő bejegyzésre kerül a Ciszterci Emléknap könyvbe.  
Reméljük, hogy minden visszalátogató tanár, diák és vendégünk értékes és gazdag program részese lehet, vala-
mint iskolánk alkalmat szeretne teremteni vendégeink számára, hogy baráti találkozások révén feleleveníthessék 
legszebb iskolai emlékeiket, baráti kapcsolattartásaikat.  

–––––––––––––––––––––––––– 

 

Pataki tanár úrra emlékeznek tanítványai… 
 

ELSŐ TALÁLKOZÁSOM PATAKI VIDORRAL 
 
Egy híján 70 évvel ezelőtt az egri várnak akkor még 

csak kezdetlegesen helyreállított déli részén hét évvel 
azelőtt oda temetett Gárdonyi Géza sírja körül ásogat-
tam-kutatgattam a kőtörmelékek között. A közeli Sánc-
ban laktam, egy kőhajításnyira a vártól, mint a szomszéd 
faluból ide „elszerződtetett” kosztos diák. Elsős gimna-
zista voltam már, olvastam az Egri csillagokat. Most itt, a 
Gárdonyi sírja körüli omladékokon én természetesen 
török kori emlékeket keresgéltem. Pár napja legalább 
találtam egy török pipát, de most semmit. Szomorú vol-
tam. Egyszercsak, egészen váratlanul, mellém lép egy 
ciszterci, – ő volt... 

Pataki Vidor tanár úr a mi osztályunkban nem taní-
tott, de őt minden egri diák ismerte: ő most az egri vár 
feltárási munkálatainak szakmai felelőse. Ijedten kaptam 
le fejemről a ciszterci pajzzsal díszített diáksapkát, s 
illendően, bár remegő hangon köszönök: „Laudetur Jesus 
Christus”. Mosolyogva fogadja: „In aeternum. Amen; 
mit keresel?” „Török emlékeket – mondtam megillető-
dötten – meg magyarokat is”, tettem hozzá szinte bocsá-
natkérően. „Érdekelnek a régi emlékek”? A kedves han-
gú, majdhogynem cinkos hangvételű kérdés bátorrá tett: 
„Igen, nagyon.” „Akkor gyere velem”. Csak ennyit mon-
dott, és már indultunk is a kazamatáknak akkor bizony 
még nem túlhosszúan feltárt szakasza felé. Akkor éppen 
odabent nem folyt munka. Az őrrel váltott néhány szót, 
majd reverendája rejtekéből elővett egy kézi rugós-

nyomós áramgerjesztésű zseblámpáit. Kipróbálta: „Jó, 
működik, mehetünk”. Állandó nyomkodással berregtette 
a különös zseblámpát s közben magyarázott. Csak ne-
kem. De olyan komolyan, mintha valami láthatatlan 
baráti társaságnak buzogtatna elő tudásának kiapadhatat-
lan forrását, szívének ajándékozó szeretetét. Természetes, 
hogy szomjas szívvel ittam minden szavát. Az Ezeregy 
éjszaka meséje nem volt rám ilyen hatással. hiszen az 
csak mese, ez meg valóság, a mi életünk! De jó is így 
egri diáknak lenni! Ilyesféle meleg érzés töltött el, ami-
kor kijöttünk. Valami fojtogatta a torkom, s csak alig 
hallható hangon bírtam kinyögni: „Köszönöm szépen, 
Tanár úr. Laudetur Jesus Christus!” „In aeternum”, hang-
zott a rövid válasz, megtoldva egy akkor nekem, akkori 
falusi kisdiáknak oly nagy biztatást jelentő három szavá-
val: „Ugye, még találkozunk?” 

Látni sokszor láttam őt azután is, de ilyen „bizalmas 
jóbaráti” közösségben csak évek múlva hallhattam 
lélelknyitogató szavait. Negyedik és ötödik osztályban 
volt történelem tanárunk. hogy milyen történelmet és 
milyen emberséget képviselt, csak egyetemi éveim alatt 
sejthettem meg igazán. – Ha mostanában rágondolok, hét 
évtized után is átsüt az én köszönő és elköszönő szavaim-
ra adott biztatása: „Ugye, még találkozunk? „ 

Eger, 1998. ápr. 26. 
 

Kerekes Károly 
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EMLÉK-TÖREDÉKEK TANÁRAIMRÓL 
 
Szerettem tanáraimat, mert Ők is szerettek ben-

nünket, lelkük gazdagságát, szívük aranyát osztották 
szét közöttünk. És hogy szeretetük mennyire őszinte 
volt, bizonyítja az is, hogy amikor a későbbi időben 
érettségi után találkoztunk, mindig a régi melegséggel 
bántak velünk. A Jó Isten áldja meg haló porukban... 

 
Harmadik osztály elvégzése után Sirok község mellett 

voltunk cserkésztáborban. Evetovits Kunó tanár úr volt a 
parancsnokunk és részt vett Pataki tanár úr is, mint cser-
késztiszt. Nagyon jó hangulatú volt az ottlétünk egészen 
addig, amíg Pataki tanár úr győzte cigarettával. Tudni kell, 
hogy az akkori idők legbüdösebb és legrosszabb cigarettá-
ját a Hunniát szívta. Méghozzá nagyon sokat is! Egyik 
reggel elfogyván a szívni valója, az egyik őrsnek kiadta a 
feladatot, hogy hozzon (szerezzen) Hunniát a faluban. A 
bökkenő az lett, hogy sehol sem lehetett ezt kapni, míg az 
egyik helyen kibökték, hogy Hunniát csak az útkaparó 
szív. A derék cserkészek végig szaladták az országutat, a 
faluból le és fel, amíg rátaláltak a keresettre. Szerencséjük 
volt, mert az illetőnél tartalékban 100-as doboz volt, és azt 
szívesen odaadta! Másnap már vissza is tudták adni a 
kölcsönt, mert Egerből megjött az utánpótlás. 

Ez volt az első személyes tapasztalásom az eddig csak 
távolról ismert és az egri vár alagútrendszerének feltárásán 
dolgozó Pataki tanár úr személyéről. A későbbiek folyamán 
egészen közel kerülhettem hozzá, részint, mert IV.-től két 
éven át történelmet tanított, részint a tanári könyvtárban való 
segédkezésem folytán. 

Történelmet tanítani csak Ő tudott! Nem ragaszkodott a 
tankönyvünkhöz, mert főleg az Ő általa elmondottakat 
kellett feleletkor tudni. Az előadása színes, a tárgyalt kor-
szakot átfogó volt és mi szinte lélegzet visszafojtva hallgat-
tuk. A mai napig tartó történelem iránti megkülönböztetett 
figyelmemet Neki köszönhetem. Szigorúan osztályozott, 
magas követelményeket állított elénk. 

Pataki tanár úr volt a tanári-könyvtár vezetője abban az 
időben. Az a megtiszteltetés ért bennünket Hortobágyi 
Pista barátommal, hogy 1 évig a segítői lehettünk. Ez 
abból állt, hogy hetente 2–3 alkalommal délután kb. 2 órát 
mellette voltunk és a hatalmas könyvtár gazdag gyűjte-

ményét részint szortírozni, részint kiselejtezni segítettünk. 
Közben hallgattuk egy-egy könyvről a bőséges magyará-
zatát, az írója értékelését. Nem beszélve arról, hogy a 
kiselejtezett (múlt századi) folyóiratokból, több példányú 
könyvekből nekünk is jutott olykor. 

A famulusi voltunknak a csúcsa az volt, amikor vala-
miért a szobájába küldött. Elfogyott a cigarettája (Hun-
nia!), vagy tintáért stb. Mi, amikor először mentünk a 
szobájába, meglepett az íróasztalán levő összevisszaság. 
Ott volt az írószerszámtól, megkezdett jegyzeteken át 
minden. A meglepetés azonban az volt, hogy mindig egy 
csomó, akkori kiadású úgynevezett Pengős Regény! Ezek 
detektívregények voltak, és mit tagadjam, az én fantáziá-
mat is rendkívül lekötötték az Edgar Wallace, Max Brand 
stb. szerzők regényei. Most utólag bevallom, hogy ezekből 
egy-egy könyvet eltűntettünk és kiolvasván, a következő 
alkalommal kicseréltük másikra! A tanár úr nem vette 
észre a ”kölcsönzést”, vagy így utólag belegondolva hall-
gatólagosan tudomásul vette a mi diákos stiklieinket! 

A történelem vihara úgy hozta, hogy hosszú ideig nem 
találkozhattunk. 1962-ben a 25 éves érettségi talál-
kozónkon Ő is megtisztelt bennünket jelenlétével. Ott 
hosszadalmasan beszélgettünk és végül megígérte, hogy 
pár napra kilátogat hozzánk Nagymarosra. Ki is jött és 
csodálatosan szép, soha el nem felejthető napokat töltött 
nálunk. Akkoriban az Országos Levéltárban volt valami 
kis állása. Elmondotta, hogy az egri tanácselnök felaján-
lotta neki az Egri Vármúzeum igazgatói állását. Ő ezt nem 
fogadta el, mert – amint mondta – senki se mondja azt, 
hogy egy reakciós pap az igazgató. Nevetve mesélte, hogy 
itt a Levéltárban ”nagyon jól keres”, mert van olyan hónap 
is, amikor ezer Ft-ot kap mellékesen, a rendszer neves 
történészeitől latin, görög szöveg lefordításáért!! (Itt jegy-
zem meg, hogy Tardy Lajos könyvében is megemlíti, hogy 
milyen tudósok voltak ilyen méltatlan helyzetben, köztük 
Pataki tanár urat is megnevezi.) 
A vonatnál búcsúzva láttam utoljára. Pár év múlva elhunyt 
és egy méltatlanul félreállított nagy tudós hagyott itt ben-
nünket. De elfelejteni sosem fogjuk. 
 

Hám Lajos(1937-ben érettségizett) 

* * * 

OSZTÁLYFŐNÖKÖM VOLT… 
 

1934 május 9-én a díszteremmé alakított tornate-
remben a „kis elsősök” egy-egy gyöngyvirág csokorral 
búcsúztattak minket, ballagókat.  

Az utolsó órára az ünnepség előtt osztályfőnökünk 
dr. Pataki Vidor jött be. Apa nem búcsúzhat féltőbb 
gonddal, megszívlelendőbb tanácsokkal életbe belépő 
fiaitól, mint ahogy ő mondott nekünk Isten hozzádot. 
Egy-két gondolat, ami szavaiból gyakran eszembe jut: 

„Próbáljatok kiemelkedni a tömegből. Ne engedjé-
tek, hogy elsüllyedjetek az átlag-emberek szürke, 
hétköznapi forgatagában.” 

„Ne piszkoljátok be magatokat a napi politika bűz-
lő mocskával, amelyben a kiskaliberű opportunisták 
kapargatják a számukra kecsegtető gesztenyét.” 

„Őrizzétek meg idealizmusokat. Ha kiléptek az ott-
hon melegéből, az iskola biztonságából, rátok támad a 
kegyetlen Élet. Összever, igyekszik leteperni bennete-
ket, s ha elbukva ott feküsztök az út porában, az idea-
lizmustok lesz az utolsó rongydarab, amivel befödheti-
tek vérző sebeiteket…” 

Büszke vagyok rá, hogy a gyöngyvirág csokor mel-
lé ilyen kiváló pedagógustól kaptam „útravalót”. 

Faluhelyi-Fischer János 

 

* * * 
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»Mindennap fejünkre várjuk a 
sulykot…« 

Mekchey István levelei az 
egri vár megszállásáról és a tö-
rök eltakarodásáról 

1552. szept.6-án levelet ír 
Mekchey István, Dobó István vár-
nagytársa; sorait utolsó üzenetül 
szánja családjának, de nem feleségé-
hez, hanem hugához: Mekchey Sárá-
hoz küldi: 

»Tisztelendő nemes asszo-
nyom és énnékem szerelmes 
atyámfia … egyebet nem írha-
tok, … hanem mindennap fe-
jünkre várjuk az sulykot, mert 
immár Szolnokot is megadták 
az árulók. Immár rajtunk a 
szer, azért imádjatok Istent ér-
tünk, mert az nekem hidd, hogy 
ez az én utolsó levelem. Az mi 
kevés pénz, ki kezedben vagyon, 
én azt mondom, hogy kezedből 
ki ne add és oly helyen tartsad, 
hogy meg ne csalatkozzál… 
Megítrtam Eszternek is, hogy 
az búza árát ki kezébe hagytam 
adni… Csuda most ez világ … 
elválik az mi dolgonk tizenötöd 
napig, hogy hová leszen… Isten 
tartsa kegyelmedet minden ja-
vával, kegyelmedtől az 
Uristenért bocsánatot kérek … 
az többit is, amint irva is va-
gyon az testamentomba. Isten-
nek ajánlak édes hugom és sze-
relmes atyámfia. Egerben kelt 
ez a levél Nativitas Mariae 
(szept. 8.) előtt való kedden. 
1552. Továbbá ismét küldtem 
200 forintot Máriássy Pál uram 
kezéhez … ha énnékem valami 
történik …« 

 

Ehhez a levélhez nem kell magya-
rázat! Érezni sorainak kuszáltságán, 
törlésein, hogy írójának nem a tollfor-

gatás a mestersége …, csak a rendkí-
vüli alkalom íratja vele a keresetlen, 
de mégis kíméletes szavakat, hiszen 
illő, hogy a családfő elbúcsúzzék 
szeretteitől, mikor „65 híán 2000 lélő” 
(Tinódi) száll szembe a félvilágot 
letiport 100 000 fanatikussal! 

S megtörtént a csoda, amit még a 
várnagy sem mert remélni: a várvé-
dők hősiessége nem 15, de 37 napig 
tartó ostromot is kibírt a rommá lőtt 
várban. 

Szeptember 2-tól október 8-ig let-
ték a török ágyuk az egri várat, okt. 
12–13-án volt a rettenetes kétnapos 
ostrom, de több rohamot nem tudtak 
kikényszeríteni a basák demoralizált 
katonáikból. Lőtték hát tovább a 
romokat, de az ágyúzás leple alatt 
elvonulásra csomagolt már az egész 
had. Egy keddi napon, Szent Lukács 
napján szűnt meg az ostromzár, s 
szállt a várbeliek hálaimája az ég 
felé. Másnap ment ujjongó üzenet 
egyenesen a feleségéhez: 

»Ezen levél adassék 
Szunyogh Eszter asszonynak, 
nekem szerelmes feleségemnek 
Ungvárába. Tisztelendő és én-
nekem szerelmes atyámfia. Kö-
szöntésem és magam ajánlása 
után írom egészségemet, kit fe-
lőletek is kivánok hallanom. 
Továbbá azt írhatom szerelmes 
atyámfia, hogy az terekek Egret 
ránk szállották vala Kisasszony 
után való vasárnap (Szept 11-
én) és Sz. Lukács napig éjjel-
nappal törték és vítták ránk ez 
házat, de Isten akaratából sok 
veszedelmekkel elmennének 
rólonk és semmit nem árthat-
tak, jóllehet miközülünk is vesz-
tek el: az szegény Onory Gábri-
el is meghala, Gyurkó, az mi lo-
vászunk is elveszett egyebekkel. 

De az terek is, Isten tudja szá-
mát, sok veszen. Azért semmit 
ne bánkódjál, hanem mindnyá-
jan az Úristennek térdenállva 
adjatok hálát, mert újonnan 
adott az Úristen ez világra az Ő 
nagy voltából. Továbbá kérlek, 
jó borokat szereztess, diósi bort, 
mert Istennek engedelméből én 
is rövid nap haza akarok men-
nem. Az több dolgot megérted 
az levélvivőtől. Továbbá írd 
meg nekem hamarsággal, mint 
vagyon az nálad lévő kis ártat-
lan és egyebeket is írd meg és 
ha Török András az lovat oda 
vitte és az pénzt, mert 200 forin-
tot fejér pénzt és 16 arany fo-
rintot küldte volt tőle, egyebek-
ről i, mindenről írj nekem. 
Mojzes uramnak és asszo-
nyomnak és minden atyámfiá-
nak köszöntésem és szolgálato-
mat mondjad. Katus asszony-
ról, énnékem, énnékem min-
denről és minden állapotokról 
bőségesen írj. Demjén mester 
uramnak is írd meg ezt a hírt, 
továbbá költözz közibe minden 
éléseddel és ha én oda haza me-
gyek, zab, széna legyen. Isten 
tartson jó egészségben szerel-
mes lányom, mind az nálad való 
Isten ajándékával. Eger várá-
ban kelt Szent Lukács másod-
napján. 1552. 

Mechkey István írta kezével 
Az András az gyermek, 

ezennel alájövén, attól is irjatok 
mindent.« 

 

Szóról-szóra, de mai helyesírással 
közöljük e leveleket, amelyeket a 
Nemzeti Múzeum levéltárának „Ma-
gyar Levelek” c. osztálya őrzi. Csak 
azt tesszük hozzá, hogy okt. 18-át az 
egriek mindig megünnepelték, e 
napon a vár minden emberét, még a 
börtönben tartott török foglyokat is 
megvendégelték, mert az egri vár 
eredeti számadáskönyveinek tanúsá-
ga szerint is: „ezen a napon szabadult 
meg az egri vár a gonosz töröktől. 
(M. N. Múz. lvt.: Fol.Lat. 1180–
1553: »isto die castrum Agriense erat 
solutum a thurchis impiis.«” 

 

Pataki Vidor 

 
* * * 
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Debreczeni Imre Sixtus OCist 
(1917 – 1954) 

 
Sixtus atyáról, aki 1948-tól volt a ciszterci Szent 

Bernát templom plébánosa, már többször is megem-
lékeztünk újságunkban. Mostanában egy munkássá-
gát és tragikus halálát bemutató kiállítást terveznek, s 
ebből az alkalomból idézzük fel Sixtus atya emlékét 
Csák Györgynek, iskolánk ny. tanárának írásával. 

 
Emlékezni rá, felsorolni számtalan jótettét – hívei 

részéről ez a kegyelet. De ami még ennél is fontosabb, 
hogy hívei ma is hűséges zarándokok, nem térnek le az 
általa mutatott helyes útról – ez maga a kegyelem. 

Dr. Debreceni Sixtus atyára, a tragikus körülmények 
között meghalt fiatal ciszterci szerzetesre ötvenhét év  
elteltével is jól emlékeznek ma is azok, akiket személyes 
példaadásával és tanításával Krisztushoz vezetett. Ám 
szép számmal emlékeznek rá olyanok is, akiket lelki 
pásztorként ő segített a keresztény élet kiteljesedéséhez 
vezető úton szorgalmazva az evangéliumi igazságok 
életté váltását. 

Kicsoda Debreceni Imre Sixtus? 1917-ben született 
Székesfehérváron egy hatgyermekes családban ikertestvé-
rével Gyulával. Az ikrek születése az édesanya életáldoza-
tát követelte, a felnövekvő két fiú, Imre és Gyula Istennek 
szentelt életre kapott meghívást: mindkettő szerzetes lett. 
Középiskolai tanulmányaikat is szülővárosukban, a cisz-
terciek gimnáziumában végezték. Imre már ekkor is ki-
emelkedő tehetségnek bizonyult, kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el. Kaszap Istvánhoz, aki osztálytársa és egyben 
cserkésztársa volt, szoros barátság fűzte. 

1935. augusztus 29-én lépett a ciszterci rendbe. A 
Sorbonne-on és a bolognai egyetemen tanult. Magyar-
francia-olasz szakos tanári oklevelet és doktorátust szer-
zett. 1942. június 21-én Zircen szenteli áldozópappá dr. 
czapik Gyula, akkori veszprémi megyéspüspök. 1942–
43-ban gyakorló tanár volt Budapesten. 1943-ban segéd-

lelkészként Előszállásra, majd 1945-ben plébánosként 
Nagykarácsonyra került. Ez a kis település Székesfehér-
vártól 40 kilométerre van. 

Sixtus atya keresztútjának egyik stációja éppen ehhez 
a faluhoz fűződik. Történt ugyanis, hogy a falubeli kato-
likus kántortanítót – hanyagságok és hitellenes magatar-
tása miatt – az egyházi- és tanügyi hatóság 
felfüggesztette. Erre a sértett tanító úgy reagált, hogy a 
falubelieket a plébános ellen hangolta. Amikor Sixtus 
atya 1947. szeptember 7-én, vasárnap a nagymiséről 
kijött, felbőszült férfiakkal találkozott. Ezek földre teper-
ték és ütni, rugdosni kezdték. A templomból kitóduló 
hívek azonban megmentették plébánosukat. Ezután a 
felbőszült támadók népgyűlésen aláírásokkal követelték, 
hogy a lelkipásztor távozzon a faluból. 

1948-ban került Egerbe, ahol a ciszterci plébánia 
vezetésére kapott megbízást. Itt fellendítette a hitéletet: 
családközösségek alakultak, megoldotta az öregek, 
szegények gondozását, a templom fűtéséről is gondos-
kodott. A nyári lelki napokon és plébániai kiránduláso-
kon sok száz hívő vett részt. Gyermek-foglalkozásai 
korcsoportok alapján szerveződtek, minden csoport jól 
felkészített vezetőt kapott. A sokszínű plébániai élet ő 
koordinálta. 

A város területére deportált üldözötteknek a maga 
szerzett kályhákat nemegyszer a hátán cipelte ki, hogy a 
hajlékukat elhagyni kényszerült emberek – a disznóólak-
ból átalakított szükséglakásokban – fűteni tudjanak. 
Gyakran előfordult az is, hogy a város szélén sok el-
gyengült öreg háza előtt a járdát havazás után, még haj-
nali sötétben Sixtus atya söpörte tisztára, hogy ne kelljen 
büntetést fizetniük 

1951-től kertészeti napszámos volt Egerben. Az ál-
lamhatalom őt sem engedte papként működni. Ismerő-
söknél olasz-, francia- és latinórákat tartott. Megszervez-

Miklós nevű, nála nyolc évvel fiatalabb pap öccséhez írt levele 
(A legközelebbi, 1954  karácsonyát már valóban „otthon” tölthette.) 
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te és irányította a magánházaknál történő három-négy fős 
csoportokból álló illegális hitoktatást. Ugyanebben az 
évben rendőri felügyelet alá helyezték, és többször meg-
fenyegették, Eger város területét nem hagyhatta el. 1953 
őszén Sixtus atya elmesélte (ezt szemtanúk is megerősí-
tették), hogy két alkalommal a nyílt, szabad úton halálra 
gázolták volna, ha az autó elől nem ugrik az árokba. 
Zúzódásokat szenvedett, de megmenekült. 

1954. február 21-én vasárnap délután háromnegyed 
háromkor Sixtus atya a Széchenyi utcán, a Tűzoltó tér 
fölötti szakaszon, az úttest szélén szabályosan közleked-
ve maga mellett tolta kerékpárját, amikor egy „katonai” 
személygépkocsi halálra gázolta. 

Sixtus atya halálának tragikus híre megdöbbentette 
Eger lakosságát. Az emberek az esti sötétben és a kö-
vetkező napokon is csapatostól keresték fel ezt a helyet, 
némán álltak a járda szélén és imádkoztak. Mindenki 
meg volt győződve, hogy nem véletlen baleset történt… 

A temetés időpontját február 24-én, délutánra tűzték 
ki. Az államhatalom ezt is megakadályozta. A holttestet a 
kórház hullaházából titokban Székesfehérvárra vitette, 
hogy ott temessék el. A temetési szertartást Ács Kajetán 
ciszterci atya végezte. Először a temetőben kapott nyug-
helyet, majd két évtizeddel később exhumálás után 
Sixtus atya testének földi maradványait a székesfehérvári 
ciszterci templom altemplomában helyezték örök nyuga-
lomra.  

Újra meg újra feltehetjük a kérdést: kicsoda Debrece-
ni Sixtus? 

– Krisztust hitelesen megjelenítő áldozópap?  
– Övéiért minden áldozatra kész lelkipásztor? 

– Önmagát Istennek elkötelezett szerzetes? 
– Az ifjúság tanítását és nevelését minden körülmé-

nyek között vállaló magyar-francia-olasz szakos paptanár? 
Valamennyi egyszerre, Istennek teljesen elkötelezett 

ember személyében. 
Pappá szentelésének és halálának jubileumi alkalmain 

újra meg újra „összegyűjti” barátait, égieket, földieket, 
hogy együtt ünnepeljenek, együtt adjanak hálát,együtt 
dicsőítsék Istent. 

Ikertestvére, Debreczeni Gyula lazarista missziós atya 
aranymiséjét Egerben a ciszterci Szent Bernát templom-
ban mutatta be 1992. június 29-én. A résztvevők között 
jelen voltak Sixtus atya egykori tanítványai és az obláció 
tagjai is.  

1997-ben, születésének 80. évfordulóján az egri Szent 
Bernát templom előterében a Ciszterci Diákszövetség 
tagjai emléktáblát helyeztek el a hívek nevében. 

Sixtus atya halálának 50. évfordulóján a Szent Róbert 
Konvent oblátusai Alszászy Károly Botond perjel vezeté-
sével Egerben a haláleset színhelyére zarándokoltak, és 
ott imával emlékeztek a vértanúra. 

Másnap, február 22-én egy külön busszal indultak a 
zarándokok Egerből Székesfehérvárra. Itt Dékány Árpád 

Sixtus, a jelenlegi főapát mutatta be a szentmisét, 
koncelebrált az elhunyt Sixtus atya ikertestvére.  

 
E sorok írója azt köszönte meg Istennek, hogy Sixtus 

atya készítette fel és vezette el az eucharisztikus Jézussal 
való első találkozásra. 

Csák György középiskolai tanár 

(Sixtus oblátus)
 

A képeket dr. Kilián Istvánné Jakab Viktória bocsátotta rendelkezésünkre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sixtus atya gyászjelentése, mely a megakadályozott egri temetésről értesít 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2010/11-ES TANÉVBEN 
KARÁCSONYTÓL–HÚSVÉTIG … 

JANUÁR 
13.  Iskolánkba látogatott Dékány Árpád Sixtus atya, az új zirci főapát úr.  

14. Félévértékelő osztályozó konferencia. 

Az alábbi adatok mutatják az eredményeket: 

Iskolánk tanulmányi átlaga 834 elbírált diák teljesítménye alapján:   4,09. 

A legjobb átlagot elért  

osztályok a következők: 

Nyolc évfolyamos osztályok között 5.C   4,53 

Két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályok között a 11.K   4,66 

A többi gimnáziumi osztályok között a 13.A   4,19. 

Kitűnő tanulók száma 43 fő. (Ebből a 11.K osztályban 7 fő)  

A magatartás átlaga: 4,62 (Példás 547, jó 265, változó 20, rossz 2 fő);  

17-23. Sítábor az ausztriai Semmeringben. Egy hideg, januári reggelen, hajnali fél 4-kor indult útjára 28 

diák. 
21. Iskolánk 55 tanulója megtekintette a debreceni Kontrasztkiállítást és szentmisén vett részt a hortobá-

gyi templomban. 
26-febr.4. A lengyelországi Przemyśl város Kanty Szent János Gimnáziumába látogatott 20 tanulónk a 

testvériskolai kapcsolatok erősítésére Köböl Zsolt nevelési igazgatóhelyettes, Kis Sarolta tanárnő, 

UtasiTamás és Balogh Attila tanár urak kíséretében. 

 

FEBRUÁR 

16. Budapestre látogattak a végzős osztályok tanulói közül harmincegyen Varga B. János okt. igh. 

vezetésével el. A történelem munkaközösség fontosnak tartja, hogy végzős diákjaink – ha igénylik – 

eljussanak a Terror Házába. Megnézték a Nemzeti Színház Úri muri című előadását is. 

25-26.  Szóbeli felvételi vizsgák. Iskolánkban e két napon összesen 250 tanuló felvételizett. 

 

MÁRCIUS 

1-14.  A dohányzás elleni fontos küzdelem részeként iskolánk első emeleti folyosóján a gyöngyösi Károly 

Róbert Főiskola jóvoltából kiállítás volt.  

6.  Az ifjúsági kórusunk koncertet tartott a servita templomban. A klasszikus és az egyházi kórus mű-

vek, népdalok sokaknak jelentettek élményt a vasárnapi szentmise után. 

15.  A városi ünnepi megemlékezésen a Petőfi-szobornál koszorúzott az iskolavezetés.  
Egerben 1848. március 18–19-én zajlottak le a forradalmi jellegű események, mintegy kétezer polgár-

ral, „a lakosságnak míveltebb, vagyonosabb része, vegyülve tudatlanokkal és szegényebb sorsúakkal, 

sőt számosabb hősies gondolkozású nőkkel” – írta Blaskovics Gyula hevesi alispán 1848. március 20-i 

jelentésében a nádornak. 

Elfoglalták a városházát, és azt követelték az éppen ülésező tanácstól, hogy a pestiek 12 pontját azon-

nal tárgyalják meg és léptessék életbe. Másnap közel 300 fiatal a minoriták zárdájából erőszakkal ki-

szabadította fogságából Mahovszky Józsefet, majd bizottságot választottak a „nemzeti őrsereg” felállí-

tására, amelynek tagja lett az elnökölő Háhy József főbíró, Csiky Sándor, Alexy Mihály főjegyző, 

Schaffner János és Kapitány Mihály. 

Az egriek részletesen megtárgyalták a 12 pontot, és az országban egyedülálló állásfoglalásként egy 

követeléssel kiegészítették: „A népnevelés ügye egészlen a nemzet kezébe adassék, minden idegen 

befolyás kizárásával.” Végezetül az egri polgárok népgyűlése kimondta, hogy március19-én folytatja a 

megkezdett munkát, és a küldöttségi ülést berekesztette, a nagyszámú összegyűlt nép pedig eloszlott. 

22.   A „L’avion rose” francia együttes koncertet adott a díszteremben. Az együttes (korábbi nevén 

„Minimal trio”) a francia rockzenét képviseli. 

ÁPRILIS 

2.  Véradás az iskolánkban.  Ez alkalomból iskolánk tanulói közül 63 fő jelentkezett véradásra.  

5.  A legyek ura c. William Golding Nobel-díjas angol író, költő 1954-ben kiadott regényét vitte színre dr. 

Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő kilenc tanítványa a 7.C osztályból – (Ez a régi III. osztálynak felel 

meg!– a szerk.): Giber Fanni, Gyulai Virág, Herczeg Noémi, Király Karola, Kerekes Kristóf, Ortó Odett, 
Pittner Petra, Szegedi Fanni, Veres Márton.  

6. Rendhagyó történelem óra. Dr. Nemes Lajos, a Heves Megyei Levéltár igazgatója a 12.-es történelem 

fakultáció tanulóinak érdekes órát tartott városunk XVI-XVIII. századi történelméről. Az első óra a levél-
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tárban volt, ahol az ott őrzött kincseket tekinthették meg a tanulók. Így láthatták I. Lipót oklevelét királyi 

pecséttel, a török basa aranyporral behintett levelét. 

13. Cs. Varga István egyetemi tanár rendhagyó magyar irodalom óra előadást tartott a magyar irodalom 

szakrális vonulata címmel a díszteremben. 

14.  Húsvéti lelkinap tanároknak és szülőknek. 

19.  Lelkinap a Gárdonyiban. A végzős évfolyam diákjait Dékány Árpád Sixtus atya, zirci apát látta el taná-

csokkal. Az alsóbb évfolyam osztályaiban Galkó Gábor atya tartott előadásokat. A legkisebb tanulóink-

nak a Don Bosco Nővérek tartották meg a lelkinapot. 

27.  Ballagás a kollégiumban. A kollégium kápolnájában vendégként ez évben is Virth József OCist atya 

búcsúztatta a végzősöket. 

29.  Ballagás. Az utolsó közös óra után a kisharang szavára megkezdődött a ballagás. Az osztálytermekből 

a tanulók elindultak a Széchenyi utcán a bazilikába. Az ünnepi szentmisét Soós Tamás atya, iskolánk 

megbízott spirituális vezetője, Kárpáti Kázmér ferences rendi atya, Varga József atya, a Jézus Szíve 

templom káplánja tartotta. 

Dr. Molnár Miklós, a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának elnöke ebben a tanévben Balázs Bence 
13.A, Holló Gellért 12.C, Holló Brigitta 13.E, Budai Dániel 13.K osztályos tanulónak adta át a szövetség 

jutalmát, a Ciszterci-díjat, mert keresztény értékrenddel, példamutató magatartással, kitartó szorgalom-

mal méltó utódai az egykori ciszterci diákoknak. 

Dr. Hibay Györgyné Nemes Aliz megboldogult férje emlékére alapított díjat. A jó tanulmányi eredményt, 

a példamutató, a ciszterci szellemiségre jellemző magatartást tanúsító diákok kaphatják ezt a jutalmat. 

Ez évi jutalmazottak: Budai Szilvia 13.A, Kovács Kristóf 12.C, Lénárt Liliána 13.E, Tiszlavicz Eszter 13.K.  

 

Az iskola előtti téren most is szépen és meghatóan énekeltek végzős diákjaink, hogy aztán az ebédlőben 

szervírozott vacsorán kellemes beszélgetések mellett örök emlékezető fényképek készülhessenek. 

 

* * * 

Ballagás 1941-ben 

 

címen sok fényképpel illusztrált beszámolót olvashatunk az iskola újság-

jában. Dr. Hibay Györgyné Nemes Aliz, iskolánk egykori diákjának öz-

vegye bocsátotta rendelkezésre férjének 1941-es – épp 70 évvel ezelőtti 

– ballagási fényképeit.  

Rövid beszámoló olvasható a régi ballagási ünnepélyről is: 

 

… Azt nem tudom, mióta volt az iskolánkban ballagás. Az Évkönyvek 

1931-től emlékeznek az „Ünnepek” fejezetben a ballagásról. Későbbi Év-

könyvekben már a műsor is olvasható: Búcsúztató beszéd a VII. osztály jeles 

képviselőjétől, egy elsős kisdiák valamilyen búcsúzó verset mondott, s azu-

tán a végzős osztály illusztris képviselője búcsúzott az Alma Mátertől. Ké-

sőbbi időben énekkar és a zenekar is emelte az ünnepség színvonalát. Végül 

az első osztályosok egy-egy nefelejcs virágszálat adtak át a búcsúzó osztály 

tagjainak. Mint akkoriban minden ünnepélyt, a ballagásit is a tornaterem-

ben rendezték.  

Ezután a nyolcadikosak méltóság teljes léptekkel, kellő távolságban egy-

mást követve vonultak a primusz udvaron át a diákok sorfala között. Régeb-

ben ilyenkor az iskola fúvós zenekara a Ballag már a vén diák című dalt 

játszotta, 1939-től már magyar népdallal búcsúztak a „vén diákok”: Elin-

dultam szép hazámból és Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek c. dalo-

kat énekelte az ifjúság. Az út a templomba vezetett, ahol orgona kísérettel a 

Te vagy földi éltünk vezércsillaga c. Mária énekkel fejeződött be az ünnep-

ség. 

* * * 

 
 

 

„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.  

 

 

Ballagás a primuszon 1941 májusában 
Elől Szabó Nándor, mögötte Hibay György 

VIII.-os diákok 
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Tárkányi László 
1921-2011 

 

Eltávozott az egri ciszterci gimnázium 1931–39-es osztályának élő lexikonja: „a Lacó" 
 

2011. január 8-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi idős-otthonában a be-
tegek szentségével megerősítve, elhunyt szeretett barátunk, Tárkányi (Tárnyik) 
László. E szomorú hír mögött egy nagyon küzdelmes élet története áll. Egy olyan 
emberé, aki hitét és magyarságát mindvégig, minden körülmények között megőriz-
te. A mindenkor kiváló tanuló, Lacó, a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnázi-
umban kitüntetéssel letett érettségi után a Ludovika Akadémiára került, ahonnan 
tisztként 1943-ban szárnyaira bocsátották. Buda ostrománál került fogságba, és a 
vesztes háborút követően hét évi szovjet „büntető láger” valamint kétévi ÁVH-s 
fogság után került vissza a „társadalomba” – közénk. Nehéz munkás esztendők után 
az építőiparban találta meg a helyét, ahol a politikailag terhelt múlt ellenére is ki-
vívta az elismerést. Tiszteletre méltó nagy akaraterővel küzdötte fel magát és csalá-
dot is alapított. 

Szellemi frissességét, széleskörű humán ismereteit évtizedeken át hihetetlen le-
xikális tudása tette még érdekesebbé. Ezt a 9 évi fogságban szerzett meg azzal, 
hogy magában memoritereket ismételgetett, az osztály történeteit rendezgette gon-
dolatban, – a szellemi elsivárosodás elleni védekezésül. Idős kora kezdetén még 
elvégezte a katolikus egyetem 3 éves hittudományi tagozatát, majd még a doktorá-

tusra is készült, de ezt látásának romlása miatt már nem tudta befejezni. 
Alapítóként és főtitkárként mindvégig lelkes támogatója volt a Ciszterci Diákszövetségnek. De alapítója és elnöke 

volt a „Kárpát medence békéjéért (Viribus Unitis) Alapítványnak” és a „Szent László közéleti és szociális szövetség-
nek” is. Mindvégig részt vett az osztály összejövetelein, rendezvényein. 

Élete utolsó éveiben sokat szenvedett a szovjet hadifogság következtében kialakult betegségeitől, de fájdalmait val-
lásos hittel, türelemmel viselte. 

Tudásának őrzésben segítséget jelentett tarokk-kártyázási szeretete, hiszen e játékot sokan ma is „agyfényesítőnek” 
tartják. De sajnos – ott is az utolsó leosztás utáni játszma – Laci barátunk számára a földi élet befejeződött.  

Drága Lacó, Isten Veled!  
Osztálytársaid: Komár László és Székely Tamás 

* * * 
 

„Tárkányi Lászlónak elévülhetetlen érdemei vannak a Ciszterci Diákszövetség újra szervezésében. Lelkessége, szer-
vezőkészsége, aktív kreativitása nem ismert lehetetlent…” a Budai FehérFeketében írta dr. Balogh Endre budai diáktár-
sunk.  

Laci bátyánk így emlékezett vissza a történtekre mikor az 1989. májusi nagyvenyimi alapító közgyűlésnek előzmé-
nyeiről kérdeztük: 

„... Egy kicsit messzebbről kezdem: Szovjet fogságból 1953-ban kerültem elő. Ezután igyekeztem volt osztálytársai-

mat felkutatni. Megszerveztük, hogy minden hónapban rendszeresen találkoztunk a Gellért sörözőben. Ez így ment évti-

zedeken keresztül. De a többi ciszterci osztály is hasonló módon tartotta a kapcsolatot. 

1987. február 13-án – ekkor már a párt-állam eresztékei lazulni kezdtek – Mezey Zoltán (éretts.1939) és Urbán 

Gusztáv (é. 1942) kezdeményezésére 18 egykori Szent Bernát-gimnáziumi diák jött össze a Kiss János altábornagy ut-

cában levő Makk Hetes vendéglőben. Célunk volt a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának újjászervezése, többek 

között azzal a szándékkal is, hogy iskolánk fennállásának közelgő 300. évfordulóját méltó keretek között megünnepel-

hessük. Megválasztották az egyesület tisztikarát, engem az egyesület elnökének. Megbíztuk diáktársunkat, dr. Farkas 

András (é. 1938) egri ügyvédet, hogy az így megalakult egyesületet vétesse nyilvántartásba a Heves Megyei Bíróságon.  
A Heves Megyei Bíróság azonban a megalakult egyesület nyilvántartásba vételét elutasította. Dr. Kerekes Lajos és 

dr. Chikán Zoltán, mindketten Egerben laktak, javasolták, hogy Egri Öregdiákok Baráti Társasága néven szélesebb 

körben alapítsunk egyesületet. Az egyesület Egerben 1998. október 1-jén tartotta alakuló ülését, tagjai túlnyomó rész-

ben a Szent Bernát Gimnázium diákjai voltak. Engem felkértek, hogy a társaság budapesti főtagozatának titkárságát 

vállaljam el. Ezt elvállaltam, és közben az eredeti célkitűzésünket figyelembe véve az öt ciszterci gimnázium öregdiákja-

it összefogó Ciszterci Diákszövetség újjá alakulásán munkálkodtam. Sorban kerestem fel a volt ciszterci iskolákat, miu-

tán különböző ismeretség révén kapcsolatot találtam az iskolák öregdiákjaival. 

Végül is Nagyvenyimben 1989. május 20-án az öt gimnázium közel 100 diákjával újból megalakulhatott a Ciszterci 

Diákszövetség. Mindannyiunk számára feledhetetlen a találkozás Nagyvenyim templomkertjében… 

Azóta működnek a diákszövetség osztályai, ciszterci szellemű oktatás folyik négy visszakapott gimnáziumban, Zircen 

elindult a ciszterci élet, és már 12 fiatal ciszterci tett örök fogadalmat. – Érdemes volt újra kezdeni!” 

Köszönjük Lacikám! Nyugodjál békében! 
            Diáktársaid 
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Valuch  István  
1932 – 2011 

 

„Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: örökségemet Tőle várom.” – A 16. zsoltár szavai voltak azon a gyász-
jelentésen, amivel az egri főegyházmegye és a hozzátartozók közölték a halálhírt. 

Ózdon született, egy munkáscsalád első gyermekeként. Ott kezdte középiskoláját. Plébánosa a fiatal ministránsát, több 
ózdi fiatallal együtt, az egri kisszemináriumba irányította. Felsősként lett ciszterci diák. Az államosítás után egy évig a 
Gárdonyiba járt, ezután a volt ciszter tanárai tanították a szemináriumban kialakított Teológiai Előkészítő Iskolában, ami 
akkor államilag nem volt elfogadott intézmény 1956. június 17-én szentelték pappá. – Fényeslitke, Jászapáti, Tiszafüred, 
az egri volt Servita plébánia voltak azok az egyházközségek, ahol a szorosan vett lelkipásztori munkáját végezte. 1961-ben 
érseki számvevő, 1962-ben érseki titkár, 1974-től pedig az egri Nagyboldogasszony (Ferences) templomának plébánosa. 
2007. augusztus 1-jétől mint nyugdíjas, a miskolc-helyőcsabai Szent Erzsébet Szeretetotthon lakója haláláig.  

Rendkívüli kapcsolatteremtő készsége volt. Sokak tekintették jó barátjuknak. Nyitott és segítőkész volt, mindenki 
gondja felé. Egyetemi végzettsége volt egyházművészetből. Ezt sokak felé kamatoztatta. De, ha szükség volt rá, meg-
fogta a lapátot, keverte a maltert. – Több templomban együtt építette az oltárt a márványfaragóval. Az egri bazilika 
felújításánál végig az állványokon dolgozott. Amikor ez egri Minorita templom tornyára az ács félt a keresztet behe-
lyezni, átvette tőle és saját kezével tette helyére. 

Kedvelt kutatási területe volt: a „Harangok”. Hatalmas anyagot gyűjtött össze. Végrendelete szerint, egy fiatal, ha 
érdeklődik, használja fel és publikálja. A Szent Bernát Gimnázium és osztálytársai mindig fontos volt számára. – Na-
gyon készült a 60 éves érettségi találkozóra. – Amikor publikus lett leukémiája, sok telefon megcsörrent, hogy van V. 
Pista? A papi szolgálatát az utolsó napig végezte. Nagycsütörtök estéje, az Ő utolsó vacsorája is volt. – Nagypénteken, 
amikor vitték volna vérfrissítésre, az Otthon udvarán összeesett, beállt a klinikai halál. Visszahozták. Kórházba vitték. 
Nagypéntek délután ölelte magához a kereszten meghalt Jézus. 

Valuch Istvánt Egerben a Nagyboldogasszony (Barátok) Plébánia altemplomában helyezték örök nyugalomra. A 
temetési szertartást dr. Ternyák Csaba egri érsek végezte nagy papi segédlettel, osztálytársa, Jéger Károly ny. esperes-
plébános, pápai prelátus búcsúztatta. Osztálytársai közül Bogdán László és felesége, Tilless Béla, Varga László és fele-
sége, Bartha István és felesége, Demeter László és felesége, valamint elhunyt osztálytársainak feleségei: Beniczky 
Miklósné, Hegyi Gézáné és Gömöri Józsefné voltak jelen a gyászszertartáson.                (Jéger Károly) 
 

––––––––––––––––––––– 
 

hírek...hírek...hírek... 
 

•  HÍREK ZIRCRŐL  
 

Személyi változások – 2011. január 15-én az apát úr Huszár G. Lőrinc atyát, az Aga utcai rendház gondnokát 
és az Ulászló utcai kápolna igazgatóját felmentette eddigi feladatai alól és kinevezte a Zirci Apátság perjelévé, egyúttal 
megbízta a házgondnoki teendők ellátásával; Bérczi L. Bernát atyát, a Szent Bernát Idősek Otthona igazgatóját megerő-
sítette e tisztségében és kinevezte a Zirci Apátság alperjelévé illetve az Apáti Hivatal beruházási és építési osztályveze-
tőjévé; Grónai G. Damján testvért, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium vezető tanárát és a pécsi rendház gondnokát felmen-
tette tanári beosztása alól, és kinevezte a Rend gazdasági vezetőjének, egyúttal megbízta az Apáti Hivatal vezetésével. 

Elnöki látogatás – 2011. február 24-én A zirci apát meghívására dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság el-
nöke látogatást tett a Zirci Apátságban. A Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Reguly Antal Műemlékkönyvtár és 
a Bazilika megtekintése után megbeszélést folytatott az apátság vezetőivel és találkozott a zirci szerzetesközösséggel. 
Látogatása a megye és a régió vezetőivel folytatott kerekasztal beszélgetéssel zárult, ahol Veszprém Megye és benne 
Zirc turisztikai és gazdasági lehetőségeiről cseréltek eszmét a résztvevők.            (www.cist.hu) 
  

Zircen különleges tárlat nyílt, amely gondos alapossággal dolgozza fel az apátság történetének három 
nagy korszakát. Olyan kódexeket és kéziratokat állítottak ki, amelyeket a közönség eddig még sohasem láthatott. 

A zirci ciszterci apátság könyvtára hazánk egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye. Története három nagy kor-
szakra osztható: az első az apátság alapításától a török invázióig tartott, és a település, valamint a kolostor elnéptelene-
déséhez vezetett, a másodikat az újratelepítéstől a rend 1950-es feloszlatásáig számítják, a harmadik pedig napjainkban 
is tart. A kiállítás a monostor és könyvtára történetét dolgozza fel az újraalapítástól a XIX. század közepéig. 

A kiállításon szereplő kódexeket, újkori kéziratokat eddig még nem láthatta a közönség. 1950 után az Országos Szé-
chényi Könyvtárba kerültek, ahol ma is őrzik őket. 

A kódexek közül a legjelentősebb a XV. század második felében készült latin nyelvű darab, amely Johannes Herolt 
prédikációit és egy bestiáriumot tartalmaz. A kódexet a XV. század végén egy dél magyarországi kolostorban magyar 
és horvát nyelvű glosszákkal, azaz megjegyzésekkel látták el. Húsz magyar szót tartalmaz, így nyelvemléknek számít, 
címe: Zirci Glosszák. A kiállításon megtekinthetőek a könyvtár legértékesebb ősnyomtatványai és antikvái is. (A kiállí-
tás április 1-jétől június 26-ig látható.)             (Új Ember) 
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•  KITÜNTETÉSEK NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN, 2011. MÁRCIUS 15-ÉN 
 
A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta Seregély István nyugalma-

zott egri érsek, Diákszövetségünk örökös tiszteletbeli társelnöke, az állam és az egyház kapcsolatrendszere, az egyház-
igazgatás újjászervezése, a szentszéki kapcsolatok helyreállítása érdekében végzett munkássága elismeréseként. 

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta Zakar Ferenc 
Polikárp, Ciszterci Rend Zirci Kongregációja ny. főapátja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgradu-
ális Intézete egyetemi r tanára, a római és itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenysé-
géért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház- és közösségszervező mun-
kásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért. 

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta Besznyák István 1950-ben 
érettségizett diáktársunk, Széchenyi-díjas orvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a 
rákkutatás, a daganatellenes szerek és a sebészeti onkológia terén végzett sokoldalú munkássága és szakmai közéleti 
tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként. 
A Diákszövetségünk szeretettel gratulál a kitüntetésekhez. 

 

•  A 2010. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közli Vékonyné Hevesi Mária az iskola gazdasági 
vezetője, aki volt szíves a Diákszövetség könyvvezetését ellátni. 

 CDEO pénzforgalma 2010. 01. 01-jétől – 12. 31-ig 
 

 Nyitó állomány 2009. 01. 01-jén 795 702 Ft 
 
 

 

 Záró állomány 2010. 12. 31-én 730 513 Ft 
 

 

•  CISZTERCI NŐVÉREK REGINA MUNDI APÁTSÁGÁBÓL, Érdről kaptunk egy kedves 
levelet, az Egri FEHÉR/FEKETE karácsonyi számának megjelenése után:  

Kedves Egri- Fehér-Fekete Minden Tagja! 

Nagy hálával és szeretettel köszönjük a mindig gazdag, emlékekkel és érdekességekkel teli példányt, 
különösképpen kiemelve a Jeromos püspök úrról való írásokat. 

Már csak annyival szeretnénk kiegészíteni, hogy hozzánk is egészen közel állt éveken át, mert Vero-
nika sorornak rengeteg megrendelést, azaz munkát adott, másrészt, – amikor püspökkari titkárságra 
helyezték – nagytétényi plébános korában, akkor délelőttönként a mi Kinga sororunk „fogadott” 
helyette, és ő jegyezte be, ha valaki szentmisét és egyéb szolgálatot kért. Sokszor eljött a kutyájával 
is és az udvaron sétáltathattuk addig, amíg Jeromos püspök atya bent tárgyalt. Váci látogatásunkkor, 
amikor az Apátnő bizalmasan meg akarta simogatni a Morzsi fejét, tiltakozva rámordult, de hát ott 
már nagy úr volt, ő is lila masnit viselt a nyakában és nem barátkozott. 

Végül köszönet a címlapon új főapát urunk daliás képéért, büszkén nézegettük!  

Istentől megáldott további, áldásos munkát kívánunk, hozzá sok erőt és egészséget. 

Nagy-nagy imádságos szeretettel 
 

Regina Mundi, 2011.01. 28. 
 

 

                   az apátnő megbízásából 

 
• AZ AMERIKAI CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG 2011. április 10-i összejöveteléről Torontóból 
küldött képes híreket Várfi István bajai öregdiák, a szövetség elnöke. A Dallasi Apátság képviseletében dr. Leloczky 

Julius Donát aranymisés ciszterci atya vett részt. A találkozón mind az 5 gimnázium képviselve volt. 

Bevételek 

– Tagdíj-, adomány-befizetések 
– Banki kamatjóváírás  

Összesen 
 

 

 
504 985 Ft 
    6 978 Ft 
511 963 Ft 

 
 
 

 

Kiadások: 

– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)  
– Postaköltség 
– Nyomtatvány, irodaszer költség.   
– Bankköltség 
– MCDSZ tagdíj 
– Gárdonyi G.C.G. támogatása 
– Egyéb kiadások (koszorú) 

Összesen 

 
220 124 Ft 
109 315 Ft 

38 337 Ft 
39 816 Ft 
10 000 Ft 

152 760 Ft 
    6 800 Ft 
577 152 Ft 
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Az aranymisés Donát atya az Amerikai Ciszterci 
Diákszövetség tagjaival, középen dr. Husvéti 
Sándor (1945) egri öregdiákkal 

Donát atya az Amerikai C. D. tagjaival, jobbról mellette Várfi 
István a Diákszövetség elnöke, bajai (1951), közöttük hátul 
Dániel Ernő (1941) egri öregdiák  

 

Lelóczky Donát Gyula, OCist (*1932) zirci fogadalmas, 1952-ben lépett a rendbe. 1956-ban elmenekült Magyarország-
ról, Lilienfeldben tett örökfogadalmat 1960-ban, 1961-ben szentelték pappá. A dallasi apátságban könyvtáros, a gimn. 
tanára és lelkésze. 
 

 

 

 

• ÉVKÖNYV a 2009/2010. tanévről – iskolánk fennállásának 321. évében. 
Egy kicsit későn jutott el hozzánk az „Értesítő”, hisz már majdnem eltelt a követő tanév is.  
Az első oldalon Polikárp főapátúr beköszöntő írását olvashatjuk. Befejező gondolata: Amikor tanulunk, kinyílunk, hogy 

befogadjuk az igazságot. És ezt a befogadott igazságot adjuk tovább szeretetben és szolgálatban. 
Ennek az iskolaévnek nagy eseménye volt az új tornaterem felavatása, melyről képekkel ellátott részletes beszámolót 

olvashatunk. Ezenkívül a 2010. áprilisi 23-i dr. Macki Valér ciszterci tanár szoborának avatási ünnepségéről és a májusi 
Gárdonyis  diáktalálkozóról készült részletesebb ismertető. 

A tanév történetének fontosabb állomásairól – Veni Sancte; Az 
elsősök (5. és 9. osztályosok) bemutatkozó műsora; Karácsonyi 
koncert; Gombavató; Gárdonyis bál; Ballagás stb. – rövid, képes 
beszámolók készültek. 

Az Évkönyvek legfontosabb része: beszámoló a diákok tanulmányi 
eredményeiről. 875 diák 25 osztályban végezte el tanulmányait a 
2009/2010-es tanévben, átlagos tanulmányi előmenetelük 4,19. A 
nyolcosztályos évfolyam alsó négy osztályában 167-en jártak, a 8. 
osztályban (a mi időnkben a negyedikben) két párhuzamos osztály volt. 
A végzős öt osztályban 152 tanuló tett sikeres érettségit. A tanulók 
25%-a lakik kollégiumban, bejáró 43% (!), helybeli 32%. Megtalálhat-
juk a 25 osztály névsorát és egy-egy csoportképet. Az osztályzatokról 
annyi árulkodik, hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek pedig dőlt 
betűvel szerepelnek. 

Az iskolában 57 állandó, 6 óraadó tanár oktatja, a kollégiumban pe-
dig 5 nevelő tanár segíti a diákokat. Ezenkívül a két intézményben – az 
iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát 22 egészségügyi, 
irodai és technikai dolgozó biztosítja. 

Sajnáljuk, hogy már ez évben sem jutott hely a Diákszövetségünk 
életéről szóló, elsősorban az érettségi találkozó beszámolókról írt feje-
zetnek.  

Az öregdiákok is, már akik hozzájutnak, érdeklőve lapozgathatják 
ezt az újabb Évkönyvet is, hiszen megismerhető belőle a mai ciszterci 
diákok és iskolájuk élete.  

Köszönet a névtelen szerkesztőknek a szép és gondos munkájukért! 
(O.Gy. 

 

•  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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•  KEDVES EGER IRÁNT RAJONGÓ OLVASÓ! – ezzel a megszólítással köszönti az olvasót 
Eger polgármestere, Habis László. És mi, ciszterci öregdiákok, bármily messze is kerültünk iskolánk városától, ezekhez 
a „rajongókhoz” soroljuk magunkat, s örömmel lapozgatjuk és olvassuk diáktársunk, Renn Oszkár szerkesztésében az 
Egri Lokálpatrióta Egylet kiadásban megjelent könyvet. Mint az ajánlásban olvashatjuk, 2007-ben kezdődtek ezek a 
séták, ahol „mesélő” szakemberek, művészettörténészek, muzeológusok, régészek, történészek nyitották fel az kíváncsi 

egri patrióták szemét, hogy rácsodálkozzanak városuk szépségeire. 2010 nyara 
már a hetvenedik sétával zárult. 
Ezekből a könyvben – I. kötet a sorozatban – 15 érdekesebbnél érdekesebb „sé-
ta-témáról” olvashatunk.:  

Löffler Erzsébet: Az egri Bazilika kriptájában nyugvó személyek  
Kiss Péter: Száz esztendős az egri Dobó-szobor  
Ludányi Gabriella: Marco Casagrande egri alkotásai 
Löffler Erzsébet: A Rác templom 
H. Szilasi Ágota: Kis palota nagy erények 
Renn Oszkár: A Magyar Szent Korona Egerbe menekítése 1809-ben  
Ifj. Herman István: A Hatvanasezred emlékmű 
Ludányi Gabriella: Három festő, három freskó 
Renn Oszkár: Honvéd emlék a városházán  

 Kiliánné Jakab Viktória: Az egri ciszterci templom építésének  
 története és művészettörténeti elemzése 

Havas-Horváth István: A Grőber temető 
Herczegné Székely Anita: Az Érsekkert története 
Nagyné Lutter Katalin: Az egri Szent Vince Kórház története 
Tóth Sándor: Fegyverkincsek Egerben  
Ludányi Gabriella: Az egri Minorita templom 

 

•  DIÁKSZÖVETSÉGÜNK ELNÖKSÉGI ÜLÉSEN, (2011. április 18-án) a következő határoza-
tok születtek: 
Az iskolában dr. Pataki Vidor egykori tanárunk vitrinjének elkészítéséhez szükséges költséget, 80 ezer forintot a 
diákszövetségünk biztosítja. 
Az iskola mind a négy végzős osztályának 1–1 tanulóját, kiváló eredmény és példamutató keresztény magatartásuk 
alapján összesen 40 ezer forint könyvjutalomban részesíti a Diákszövetség.  
A könyvutalványokat a ballagási ünnepségen dr. Molnár Miklós, Diákszövetségünk elnöke adta át.  

 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! dr. Tóth Sándor (35) Gödöllő – 25 000 Ft, 
dr. Hibay Györgyné Eger – 15 000 Ft, Dr. Nagy Andorné (ig. tanár) Eger – 10 000 Ft, dr. Székely György (44) Debrecen – 
10 000 Ft, Gődl Károly (51) Höhr-Grenzhausen (Németország) – 10 000 Ft, Dr. Orosz Antal (52) Budapest – 25 000 Ft 
(Kedves diáktársunktól elnézést kérünk, hogy a régebben befizetett 10 000 Ft-os adományáról megfeledkeztünk.),  
Puky Pál (43) Peterborough (Kanada) – 50 euró, N. N. (Franciaország) – 50 euró, Bartha István (51) Eger – 10 000 Ft. 

___________________________________________________________________________ 
 

H A L O T T A I N K 
Dr. Pataky Barnabás 1948-ban Budán érettségizett kedves diáktársunkra sokan gondolnak szeretettel. Tőle kaptuk 
ajándékként az általa gondozott, terjesztett, Pataki Vidor tanár úr Magyar történelem c. könyvét. Barna 1964-ben Fran-
ciaországba emigrált, és ott, Felső-Savojában, majd 1994-ben hazatelepedve itthon is a ciszterci élet minden rezdülését 
figyelemmel követte. Újságunkban is többször olvashattuk írását. Hűséges ciszterci diák volt! 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 

Dr. Pataky Barnabás (érett. 1948) – (Dánszentmiklós) 
Mocsáry Béla (é. 1948) – Budapest 
Boross Levente (é, 1954) – Eger 
Nagy László (é. 1934) – Nyiregyháza 

Tárkányi László (é. 1939) – Budapest 
Valuch István (é. 1951) – Miskolc - Eger 
Dr. Váradi József (é. 1946) – Miskolc 
Fábián Béla (é. 1941) – Győr 

 

Requiescant 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. 
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