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Nem mindenkor az arat, aki vet (Jn. 4,37);
Beszélgetés Soós Tamás atyával, a gimnázium spirituálisával
Az újraindult iskoláinkban a tanulók vallásos világnézetének kialakítása, jellemük formálása, egyházunkhoz való hűségük erősítése
nagy feladatot ró a nevelőkre. Kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy
nem lehet az ötven-hatvan év előtti úton folytatni ezt a nevelő munkát, új utakat kell kiépíteni.
A lelki nevelés egy kis szeletének munkáját végzi az iskola spirituálisa. Kezdetben még ciszterci atyák láthatták el ezt a munkakört,
ma azonban már ciszterci szerzetesek nincsenek Egerben. A
főapátúr kérésére az érsek úr a gimnázium egykori diákját, Soós
Tamás atyát bízta meg ezzel a feladattal.
Tamás atya jelenleg Egertől jó 30 km-re fekvő Erdőtelken plébános. Itt kerestük fel március elején. Arra voltunk kíváncsiak,
hogy a spirituálisnak mi a feladata egy szerzetesi gimnáziumban,
és jelenlegi körülmények között hogyan tudja ezt ellátni.
Ő szívesen vállalta a beszélgetést erről a témáról.

A papnevelő intézetben a spirituális – lelkiigazgató, a teológusok lelki képzését irányítja. Egy szerzetesi iskolában
mit takar ez a beosztás?
A spirituális az iskolának a lelki vezetője, lelkésze. Az iskola diákjai lelki problémájukkal hozzám fordulhatnak,
vagy megkeresnek, ha gyónni szeretnének. Az évnyitó, évzáró, ballagási ünnepélyeken a bazilikában közös szentmiséken vagyunk együtt az iskola mind a 900 diákjával. A karácsonyi és húsvét szünet előtti napon van rendszeresen az
iskola lelkinapja. Ennek feladatát is – ugyan többed magammal – el kell látnom.
Hittan órám nincs, az iskolában főállású hitoktatók vannak, plébánosi beosztásom nem engedne meg több távollétet.
Mióta végezi ezt a feladatot.
Az előző spirituális a gimnáziumban Rácz Pelbárt ciszterci szerzetes atya volt. Ekkortájt, 2008-ban én az érsek úrnak titkára voltam. Mivel az idős – 85 éves – Pelbárt atya nem annyira tudott már a diákokkal foglalkozni, jött a gondolat: járjak át az érsekségtől egy héten egyszer, és közösen lássuk el ezt a feladatot. 2008. év végén Pelbárt atya megbetegedve Zircre költözött, azóta egyedül folytatom ezt a munkát, és végzem ma is, hetente Egerbe kocsizva, miután
Borsodbótára, Egertől közel 50 km-nyire, majd két éve ide Erdőtelekre kerültem plébánosnak.

A borítón látható Szent Kereszt oltárról
A Szent Bernát templom Szent Kereszt oltára 1737-ben Püspöki András kanonok 380 forintos költségéből a
készült el a templom bal oldali leghátsó mellékkápolnájában. Az oltár ma is eredeti formájában látható, szobrai a
Golgotát jelenítik meg. Középen a mensa fölött Krisztus függ a kereszten megközelítően életnagyságban, mögötte a hátfalat Jeruzsálem város festett látképe díszíti. A kereszt tövében Mária Magdolna térdel, balra tőle a Fájdalmas Anya áll, – jobbra Szent János apostol. A golgotai szereplők érzelmeit nem az arc, hanem az alakok
mozdulatai fejezik ki. Mária kontraposztikus állása a gótikus szobrokra emlékeztet „S” alakú vonalvezetésével.
A világosra festett szoborcsoportot két sötét oszlop foglalja keretbe, oszlopfőik aranyozott akantuszleveles díszítésűek, – megtört, íves párkányzat köti össze a kereszt fölött. Az oszlopok külső oldalain Szent András és Szent
Borbála állnak. A kereszt alatt álló alakok kétségbeesett fájdalma itt már elhalkul, a két szent láthatólag tudomást
sem vesz az oszlopokon belüli drámáról Az ív-párkányzaton – félig lecsusszanva arról – angyalkák ülnek, nagy
lendülettel tartva kezükben Krisztus kínzatási eszközeit, a lándzsát, ostort, szögeket, kalapácsot, töviskoszorút.
Az oltárasztalon finomvonalú csigavonalakkal és növényi motívumokkal díszített tabernákulum áll, a Szent
Kereszt ereklyéjét tartalmazó, míves ereklyetartóval.
Kiliánné Jakab Viktória: Az egri ciszterci templom építésének története és művészettörténeti elemzése
c. tanulmányából
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Mint fiatal pap talán jobban meg tudja találni az utat a diákokhoz.
Ez a feladat számomra teljesen új volt. Pelbárt atya „oldalán” kezdtem tapogatózni: mi a spirituális feladata? Akkor
is láttam, hogy nagy a szakadék Pelbárt atya és a gyerekek között. Habár Pelbárt atya állandóan jelen volt az iskolában,
de erősebb kapcsolatot ő sem tudott kiépíteni a diákokkal. Azt gondoltam, na, majd én a világmegváltó tervekkel, – és
hát ma ugyanolyan nagynak érzem a távolságot. Hiába vagyok fiatal. Évről évre, szinte napról napra változik a világ. A
mai fiatalok – mondom én, hisz én sem vagyok öreg – másképpen gondolkoznak, mint amikor mi voltunk gimnazisták.
Igazából csak keressük annak útját, hogyan lehet a mai fiatalokat megközelíteni.
Minden héten kedden vagyok az iskolában, ekkor találkozom a diákokkal. Karácsony és húsvét előtti utolsó tanítási
napon vannak a lelki napok, melyeken a hasonló korúak számára egy-egy témáról szóló előadások alkalmat jelentenek
lelki elmélyülésre. Ilyenkor lehetőség van a gyónásra is. Karácsony előtt viszonylag többen gyónnak.
Osztályfőnöki órára is gyakran bemegyek, de mivel a hétnek mindig ugyanazon a napján vagyok az iskolában, mindig ugyanabba az osztályokat tudok csak látogatni.
A tanáriban is eltöltök egy rövid időt, amennyire egy délelőtt erre lehetőség van, így a tanárokkal is kialakult némi
kapcsolat.
A legjobb tudása, tehetsége, vagy tehetetlensége alapján próbálja az ember a dolgát végezni – bízva abban, hogy a
tehetségtelenségét is felhasználja a Jóisten.
Az iskola honlapján olvashatjuk: „Annak ellenére, hogy iskolánk világnézetileg elkötelezett iskola, nem csak a keresztény-katolikus szellemben nevelkedett diákok jelentkezését várjuk. Gimnáziumunk nyitott minden tanulni vágyó és
jóakaratú diák befogadására.” – Ennek ismeretében mi a tapasztalata a diákokról.
A gyerekek nagyobbik része, 90%-a nem azért jön oda, hogy ez egyházi iskola. Nem tudom van-e száz gyerek, akinek valamilyen affinitása van az egyházhoz. A diákok azt hozzák magukkal, amit otthon látnak, tapasztalnak.
A legtöbbjüknek sok is az, ami egyházias lelkületből van az iskolában, aki meg azért jön oda, hogy ez egyházi iskola, annak meg ez talán kevés. (Olyanról is tudok, hogy azért jött ide, mert pap akar lenni, – a ciszterci gimnázium ezt
sugallja – és csalódott, habár van egy pár diákja az iskolának, aki a papi hívatást választotta.)
A hitoktatók és a tanárok is hintik a magot, igyekeznek egyházias lelkülettel megtölteni az órákat. Abban bízunk,
valami megmarad a diákok lelkében.
Az egri gimnázium messze van Zirctől, s a diákok csak vendégként láthatnak fehér-fekete habitust. Milyen kapcsolata van a ciszterciekkel?
A gimnáziumot még az állami Gárdonyiban jártam, de már itt voltak a ciszterci atyák. Mozsgai Tádé és Égi Konrád
atyák tanították a hittant. Mint említettem a spirituális feladatát Pelbárt atya mellett kezdtem megismerni.
Mint az iskola spirituálisa Sixtus főapátúrral beszéltem tapasztalataimról. Legutóbb karácsonyi lelkinapon Virth F.
József zirci perjel atyával kerültem kapcsolatba.
Végül szeretnénk, ha az atya saját magáról is mondana valamit.
1978-ban születettem Hatvanban, de gyermekkoromat Rózsaszentmártonban töltöttem. A középiskolát a még állami
Gárdonyi Géza Gimnáziumban végeztem, ahol 1997-ben érettségiztem. Hat éves teológiai főiskola elvégzése után Egerben 2004-ben szenteltek pappá. Füzesabonyban, Gyöngyösön voltam káplán, majd 2007-től érseki titkár, Szentszéki
Bíróság jegyzője. 2009-től plébánosi feladatra kaptam megbízást: Borsodbótára, Egertől közel 50 km-nyire, majd két
éve ide Erdőtelekre kerültem.
2008 óta vagyok a Gárdonyi gimnázium spirituálisa és bízom abban, hogy munkám nyomán valamit sikerül elültetni
a gyerekbe a keresztény értékekből, és valami marad ebből bennük felnőtt korukban is.
Abban bízunk: más, aki vet és más, aki arat.
Köszönjük Tamás atyának, hogy munkájáról tájékoztatott. Kívánjuk, hogy az általa vetett mag Isten segítségével jó talajba hulljon!
O. Gy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ez év tavaszán szeretnénk megjelentetni ÁGOSTON Julián tanárunknak 1950 nyarán a kunszentmártoni internálás alatt írt
verseit és prózai írását, – ahogy azokat Józsa László Kunszentmártonban élő tanár a mai napig megőrizte.
Józsa László az idehurcolt ciszterci tanároknak, mint fiatal diákember nagy segítségére volt. Különös tisztelettel volt
Ágoston Julián tanárunk iránt, akinek az internálás alatt írt verseit lemásolva megőrizte.
A versek jó része ugyan már megjelent a Kiadatlan versek c. kötetben, de ebben az összeállításban több, eddig nem közölt
verset ill. prózai írását is olvashatjuk. Külön érdekesség Ágoston tanár úr rendtársának, Kelecsényi Ákos Gábornak a versekhez készült illusztrációi, melyekből 16 színes másolatot a megjelenő kötet is tartalmaz.
Az előszót Ágoston Julián tanítványa, Kilián István emeritus professzor írta.
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GÁRDONYI EMLÉKÉV
Gárdonyi és a ciszterciek
Dr. Bárdos József (1877–1970) magyar-latin szakos tanár volt iskolánkban 1918–26 között. Tanári munkáján
felül tevékenyen vett rész Eger város társadalmi és kulturális életében, tagja volt Gárdonyi Társaságnak is.
Gárdonyiról több írása is megjelent, az alábbi a Gárdonyi–Társaság Első Évkönyve 1924 c. kiadványban.

GÁRDONYI ÉS A KATEKIZMUS
A forradalom lezajlása után történt, egy szép májusi
nap reggelén, amikor egy kalocsai pap régi ismeretség
alapján látogatott meg, hogy megnézze Eger nevezetességeit, élvezze Isten adta gyógyfürdőjét és hogy lássa a magyar irodalom élő nagy alakját, Gárdonyi Gézát.
Eger múltjának kőemlékei, az omladozó vár nagy időket átélt falai megindultságot keltenek minden magyar
szívében: e hatás alól nem volt ment az én barátom sem,
akinek történelmi tanulmányai, de főleg Gárdonyi „Egri
csillagok”-jának fenséges regényrészletei szinte kapaszkodó körmökkel fogództak a vár fokába s kalandoztak, azután szerte a képzelet világába, ahol a múlt és jelen költői
harmóniában él, ahol a valóság a képzelet tündérmeséivel
elegyedik össze. Ábrándozó lelkünk szelíd megnyugvással
pihent meg az ősz írónak fenyőfákkal szegélyezett, egyszerű kis hajlékán, melyben Gárdonyi Géza teljesen elvonulva a délelőtti órákban még családjától is, szorgalma
szellemi munkában szokta lelkét foglalkoztatni.
Tudtam jól, hogy a délelőtti órákban nem szívesen
nyitja meg ajtaját: szabad ideje csak a délután folyamán
állt rendelkezésére jóbarátainak, írótársainak és ismerőseinek. Mégis elszánt léptekkel haladtunk át a vár kapuján s
mivel sem törődve kopogtattunk be az íróhoz.
Belépésünkkel egy pillanatig sem éreztük a meglepettségnek, vagy a szívesen nem fogadásnak jeleit; félbeszakította tanulmányát és rendelkezésünkre állt vendégszerető
jóságával.
A forradalom erős nyomokat hagyott testi egészségén.
a még másfél évvel ezelőtt csak őszülni kezdő férfi haja
egészen megderesedett. E megfigyelést magyar nyíltsággal
értésére is adtam a mesternek.
– Nem csoda – válaszolt, nagy időket éltünk át és
élünk még ma is. Volt nap a forradalom idején, amikor
még az én lelkem is megroppant az emberek gonoszsága
miatt. Nem megrendítő-e az a jelenet, amikor egyik reggelen a temető keresztfai közül egyet udvaromba bedobva
leltem?
Kinek vagyok az útjában én, aki tudtommal nem ártottam embertársaimnak ? Hát még az én életem is kívánja a
forradalom vészes áradata ? De hála Isten, bár egész nap és
napokon át rettegve vártam a gonosz emberek reám leselkedését nem történt semmi balom.
– Bizony nagyon keserves órák és hónapok voltak
azok, amikor egy ezeréves haza omlott össze. Emlékszike, Mester, amikor 1918. szept. 24-én egy írótársa előtt
elhangzott nyilatkozatát figyelemre sem méltatták – („jegyezze meg az úr magának, hogy már hatalmasabb országnak is kettéharaptuk a nyakát”) –, és azóta szegény
magyar hazánk nyakát is kettéharapták.

E szavak – látszott rajta – szíve mélyéig hatottak és bizakodó reménnyel és hazája jövő boldogságába vetett
hittel e szavakat mondotta:
– Csak beleharaptak, de ketté nem harapták. Én, hiszem, hogy e fájdalmas sebet kiheveri a nemzet.
Aztán beszélgettünk a haza sorsa után mindenről.
Amikor észrevette a mester, hogy látogatótársam megértő
férfiú és igaz pap: egészen váratlanul terelte át a beszélgetést vallási kérdésekre.
– Főtisztelendő uram, én sokáig foglalkoztam a gyermekek nevelésével és amióta megváltam az iskola padjaitól, azóta is állandóan érdeklődöm a nép nevelése iránt és
figyelmemet nem kerüli ki az a munkásság, amely a kis
elemiiskolás gyermekek valláserkölcsi, nevelését célozza.
Amikor még magam tanítottam a bibliát és katekizmust,
nem volt olyan oldal, vagy talán sor sem a kis vezérkönyvecskékben, amely sorokon meg ne ütköztem volna. Először is nagyon bosszantott a kis katekizmus magyartalansága, azután főleg az, hogy az elvont dolgokat a katekizmus nem magyarázza meg és sokszor, olyan részletek is
előfordulnak a könyvecskében, amik a fiatal gyermekeknek egyáltalán nem valók.
Váltig erősítgettük, hogy az újabb katekizmusok a régi
fogyatkozásokat kijavították és a lelki életet megértő tankönyvírók azon fáradoznak, hogy az elvont eszméket helyes
kifejezésekkel hozzák közelebb a gyermekek lelkéhez.
Ilyen tökéletes katekizmus, mely az író kívánalmait
magában foglalta volna, még nem jutott a kezébe és kérve
kérte paptársamat, küldjön neki egyet.
– Egész őszintén, nem kíváncsiságból kérem, hanem
azzal a céllal, hogy magam is dolgozom egy kis katekizmus átmagyarításán és szeretnék olyan tökéletes hittani
tankönyvet nyújtani a magyar ifjúság kezébe, amely iskolás könyv teljesen magában foglalja majd szentegyházunk
törvényeit, valami kézzelfogható magyarázattal akarom
megvilágosítani az elvont fogalmak értelmét, például a
„malaszt” kérdését, és világos egyszerűséggel akarom
kifejezni az eddig cikornyás mondatokat. De egy a bökkenő – fűzte tovább fejtegetését – világi ember nem írhat
katekizmust, vagy ha ír is, azt az egyházi hatóság nem
fogadja el és nem adja ki.
– Én azt hiszem, nem zárkózik el az Egyház és szívesen magáévá teszi a Mesternek katekizmusát, ha abban
minden tétel összevág az Egyház hirdette tanítással.
Gárdonyi szívesen fogadta a buzdító tanácsot és kész
örömest vállalkozott, hogy fölhagy eddigi zárkózott életével, meglátogatja az Egyháznak a hit tanítására hivatott
tagjait, akiknek irányításáva1 majd megoldja életének
hátralévő részében a legszebb tervet, mit maga elé tűzött.
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A katekizmus kérdésének letárgyalása után nem sokáig
raboltuk az író idejét: búcsút vettünk tőle.
A kis katekizmus megvalósítása azonban csak terv
maradt. Az élet gondjai, a gazdasági eltolódás a forradalom véres napjaiban arra késztették Gárdonyi Gézát,
hogy megfeszített munkával rendezze irodalmi műveit és

olyan újabb alkotásokkal lépjen a nagy közönség elé,
amelyek tetszetősek és amelyek révén családja gondját
eloszlathatta.
Majd jött a kérlelhetetlen halát, és Gárdonyinak szép
terve nem valósult meg.

–––––––––––––––––––––––

GÁRDONYI GÉZA: ELŐSZÓ
Maczki Valér: Szántottam vetettem c. 1911-ben megjelent könyvéhez
Pogánykori magyarok tetemeit
falazták be az
egri
Dobósíremlék mellé.
Az ünnepre a
fővárosból
is
jöttek ide hírlapírók. Unatkozva
jegyezgettek
a
sokadalomban.
Egyszercsak
egy pap lép a
szószékre. Fehérreverendás, fekete-skapulárés, erős fejtartású ember. Ősz haja tüskésen
áll. A szemén cvikker villog. És dörgő szózatú szép magyar ejtéssel kezd beszédet. A hírlapírók néznek, hallgatnak. A szemüket eleinte csak az ember fogja meg, a
figyelemöket a hangja. De aztán maga a beszéd is.
Az egri hősökről beszél, aztán csakhamar átcsap a
honfoglaló hősökre, meg azoknak messze-múltban
homályzó származására. De nem a halszagú rokon népeket emlegeti, hanem valami szumirokat. Még akkor nem
kuruttyolt nálunk a béka sem a szumirokról.
– Ki ez az ember? – kérdik egymást susogva a fővárosi hírlapírók. Hiszen ez fenomenális szónok!
– Kard illene az oldalára, – véli a másik. Tomori Pál
lehetett ilyen
– De micsoda tudós ember! – fakad ki a harmadik.
S hozzáfordul egy kékposztó-mándlis benszülötthöz:
– Ki ez a pap?
A kérdezett vállat emelint: – Hát ki vóna: Maczki Valér.
A ceruzák sebesen száguldanak a papiroson. Ezt a beszédet nem lehet két szóval jelenteni a hírlapnak. S másnap bő kivonatban jelenik meg a beszéd, sőt hasábokra
terjedőn is a Budapesti Hírlapban.
Mink egriek büszkén tudjuk, hegy ki az a Maczki Valér, és szinte csodálkozunk, ha idegen vetődik ide és
kérdezősködik felőle. Negyven éve tanít a ciszterciták
magyar-lelkű gimnáziumában. Tanítványa csaknem az
egész város úri népe. Történelem, stilisztika, poetika,
filozófia a kedves tárgya. Dörgő hangja kiharsog olykor
az utcára is, kivált mikor Zrínyi Miklósnak az igéjét
fejtegeti: Ne bántsd a magyart!
De nemcsak az iskolájában 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. Még a dalkör nyilvános szereplésében is ott áll a fiatalok között, és oly buzgón búgja a
kontra-basszust, mintha ezzel is valami nemzeti ügyet
szolgálna.
Ez a kálvinista-nyakú katolikus szerzetes Egernek
vérrel megszentelt kövei között született. Egeré is volt
szívének minden dobbanása, lelkének minden világossága. Ritka nagy tudását, világjártában szedett észleleteit
nemcsak az iskolájával osztotta meg, hanem kívül is, –
mint valami mozgó lámpás, – készséggel világit ma is
mindenkinek. Így azután nem csoda, hogy egy-egy nagy
sugarat vető beszéde után hálásan szólongatják:
– Írd le ezt Valér bátyánk! Hiszen vétek ezt múló
hangnak hagyni!
Hát le is irt ő néha egyet-mást. De persze csak az egri
lapokba. A lap aztán elhányódott, új lapok mögé került,
feledésbe múlt. Az is gyakran megtörtént, kivált az utóbbi időben, hogy egy-egy deresedő régi tanítvány beszélgetett vele:
– Emlékszik-e tanár úr, mikor egyszer erről meg erről
beszélt nekünk...
Maczki persze rég elfeledte.
S megint csak megújul a szó:
– Beh kár, hogy nem irta le!
Hát bizony nem írta le. Ma már nem is tanít az iskolában. A magvető elvégezte a munkáját: nyugalomba
vonult. De a nyugalma csöndességében maga is elelgondolkodik:
– Szántottam, vetettem ... de hol a termés?
S a csöndesség válaszol: – körülötted, mindenütt,
ahol a tanítványaid lélekzenek. A te lelked tüze és világossága negyven év negyven emberrajának a lelkében él
tovább.
Azonban a munkához szokott jó öreg professzor
mégse bírja megszokni, hogy ő már ezután csak hallgasson és hallgasson és tétlenkedjen. Előbuzogatja a fiókjait:
itt egy elfakult téma-írásos beszéd; ott egy elsárgult
nyomtatása értekezés; amott egy ceruzával felvázolt
értékes töredék valamelyik tanításból ...
Összeszedi, mint a jó gazda az elhullott kalászokat. S
íme: könyvben tanít tovább.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Az ekevas kopton-kopik az idővel, de annál fényesebb.
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CURRICULUM VITAE V.
További részleteket közlünk Kilián István diáktársunknak „folyamatosan készülő” életrajzából.

1956. AZ IGAZSÁG NÉHÁNY NAPJA
A sors úgy adta, hogy egyetemi éveimben, s ma sem
nagyobb pénzzel soha nem rendelkeztem, rendelkezem.
Máról holnapra éltem akkor, ma legfeljebb máról holnap
utánra. A pénzhiány nem volt ez egészen különös, hiszen
nagyon sok évfolyam-társam hasonló nyavalyákkal
küszködött. Amikor erre módom volt, igyekeztem ösztöndíjamat más forrásokból eredő pénzzel is kiegészíteni,
ezért 1956. október 15-én Egerbe hazautaztam s napszámot vállaltam, puttonyozást szüretkor. Ilyenkor, szüret
táján az egész várost valami különös illat árasztotta el. A
Bükk felől már a kora őszi szelek illatát érezhette az
idelátogató és az itt lakó. S az egyfogatos kocsik hordókban hordták haza a leszüretelt termést. A vedrekbe szedett s puttonyokba átöntött gyümölcsöt előbb hordóba
gyűjtöttük, a hordókat szekéren szállították a pincékbe, s
itt hatalmas kádakba került a megdarált szőlő. Akinek
nem volt darálója, az gyerekekkel megtapostatta a szőlőt,
hogy minden szem kiengedje a levét. Majd hatalmas
vödörszerű faedényekkel a „sutu”-ba azaz a satuba öntötték, s amikor az megtelt, addig tekerték a sutut, amíg az
utolsó cseppet is kipréselték az összetört szőlőszemekből.
S a természetesen még nem tiszta mustot kézi szivattyúval folyatták le a pince valamelyik hordójába. Ilyenkor,
szüret idején a must mézédes illatát érezte mindenki, aki
a városban megfordult.
Hát azért jöttem Egerbe, hogy segéd munkát vállaljak,
puttonyozzak reggeltől napnyugtáig, s míg a szedők vedreikből megtöltik a kövér szőlőfürtökkel a puttonyomat, addig
én egy-egy kívánatos fürtöt kiválasztottam magamnak, s a
partról lefelé, a hordó felé tartva leszedegettem és megettem
a mézédes szemeket. A szőlő, különösképpen az egri szőlő
számomra mindig a legfinomabb gyümölcs volt, s igazán
csak szüret alkalmával tudtam belőle jóllakni. A napszám,
ahogyan ezt Egerben nevezték, 80 forint volt, így egy hét
alatt összedolgoztam 480 forintot, s ez az összeg körülbelül
megfelelt egy havi ösztöndíjamnak. Akkor ennyi pénz nekem nagyon sokat jelentett.
Még október 21-én, vasárnap is dolgoztam, hétfőn
azonban vonatra ültem, s felutaztam tanulmányaim színhelyére, Budapestre, ahol már ezen a napon is különös
hangulat fogadott, az újságos standok előtt hosszú, végeláthatatlan embersorok kígyóztak, mindenki értesülni
akart a legfrissebb hírekről. Mindenki mindenről mindent
pontosan tudni akart. Az emberek híréhsége ekkor határtalanul nagy volt. Egy tucat év eltelt a háború után szegénységben, megpróbáltatásokban, kiknek börtönökben,
kinek deportáltan, sokunknak szabadon, de kényszerpályákra igazítva. Mindenki tudta, hogy hazugságban
élünk, s minket is folyamatosan arra kényszerítettek,
ezért én is, évfolyam-társaim is s minden tisztességes
magyar állampolgár vártunk valami minimális változást.
Az ország ura, Rákosi Mátyás erőszakosan akart minket,
Magyarországot a szovjetrendszerbe kényszeríteni. Talán
még az is megfordult az agyában, hogy a Szovjetunió
egyik tagállamává szervezze országunkat azért, hogy
önrendelkezésünknek azt a minimális lehetőségét, amivel

úgy, ahogy még élhettünk, elvegye tőlünk. Ezért mindenki végighallgatta a magyar rádiók összes hírét, s hogy
az igazságot is kideríthesse, szinte belebújt az Amerika
hangja és a Szabad Európa rádió agyon zavart adásaiba.
A külföldi adók közül talán a leghihetőbb az angol rádió
híranyaga volt, s a legtöbb balgaságot a magyar rádió
árasztott magából. Arról azonban, hogy a magyar ifjúság
valami elképzelhetetlenül nagy demonstrációra készült
volna egyetlen egy rádió sem szólt egyetlen szót sem. Az
emberek félelme a gulyáskommunizmus ébresztő hatására egyre inkább csökkent, s híréhsége ekkor óriási nagy
volt. A tények összehasonlíthatatlanul gyorsabbak voltak,
mint a rádiók híradásai. Pesten a mintegy négy órás utazás után valami végtelen furcsaság fogadott… Hihetetlen
hírek kaptak lábra. A műegyetem hallgatói kiadták a
maguk 12 pontját, s ebben a politikai változtatás legfontosabb kérdéseit fogalmazták meg követelményszerűen.
Ugyanők a Petőfi szobornál kisebb demonstrációt terveztek, ezt azonban a magyar belügyminiszter és Gerő Ernő
az ország nagyhatalmú és magát tévedhetetlennek tartó
minisztere és pártpolitikusa nem engedélyezte.
Kedden reggel, ahogyan már megszoktam, szentmisét
hallgattam a Keleti Károly utcai Krisztus király kápolnában, s onnan egyenesen az egyetemre mentem, ahol bizony nagyon forró hangulat fogadott. A Műegyetem 12
pontot tartalmazó kiáltványának pontjaira már nem emlékezem, de az bizonyos, hogy sok kérdésben hasonlóak
voltak a követeléseik, követeléseink azokkal a pontokkal,
amit 1848 ifjúsága fogalmazott meg március idusán.
Világosan megszövegezték a legfontosabb politikai kérdéseket. Szabad, független, magyar kormányt akartak. A
megszálló szovjet haderőt legszívesebben hazaküldték
volna, hiszen az itt táborozó egységek már évek óta a
Magyarországon ideiglenesen állomásoztak állítólag
idestova egy tucat esztendeje. Tervezték ugyan a műegyetemisták, hogy demonstratív felvonulást szerveznek,
ezt azonban a pártközpont nagyhatalmú ura, Gerő Ernő
letiltotta. Ez ellen azonban már más egyetemek diákjai is
felháborodottan tiltakoztak, majd a korábban csak a műszaki egyetem diákjainak szervezett tüntető felvonulása
azonnal valamennyi budapesti egyetem hallgatóinak
megmozdulásává vált. Az egyetemen valami elképzelhetetlenül lázas munka kezdődött. Rigmusokat, jelszavakat
fogalmaztak meg társaink, hogy a felvonulás, a szabadság első perceinek fékezhetetlen örömében önnön magunkat mégis féken tudjuk tartani. Ne legyen egyik jelszavunk se bántó, antipolitikus, nagyon harcias hangulatú, hanem legyenek azok a békés változtatást kérő ifjúság
ügyesen megfogalmazott kívánságai.
Elsőként a Petőfi szobor környékére vonultunk ki. Itt
beszédek, szavalatok hangoztak el, majd megszólalt a
himnusz is, amely ekkor mindannyiunk ajkán, hívőén,
kételkedőén és hitetlenén egyaránt forró imádsággá változott: Isten, áldd meg a magyart! Úgy emlékezem, hogy
a további program már az indulás előtt kialakult. Az
egyetemen minden hallgató kapott magyar és lengyel
kokárdát is, s többen vállaltuk, hogy a jelszavainkat tartalmazó transzparenseket is visszük magunkkal. A Petőfi
szobornál szavalatok, beszédek hangzottak el. Bennem ez
különösebb emléket nem hagyott. Nem tudom ki beszélt,
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azt sem, ki szavalt, már arra sem emlékezem, hogy ki
mondta el a Nemzeti dalt, talán, az akkor még nagyon
fiatal Sinkovits Imre. Inkább őrzöm annak az aggódó
féltésnek a hangulatát, amely a mindig precíz, mindig
pontos Ritook Zsigmond vagy a végtelenül humánus
Szepesi Tibor ajkáról számtalanszor elhangzott: Csak
azokat a jelszavakat kiabálják, amelyekben megegyeztünk, s amelyeknek szövegét mindenki kézbe kapta!
Azt viszont soha nem felejtem el, hogy az én kezemben lengyel mozgalommal egyetértő szövegű transzparens volt. Kiáltoztuk is eléggé hangosan, hogy a lengyel,
magyar két jó barát. Ha a mi tüntetésünk szimpatizált a
lengyel mozgalommal, akkor az természetes volt, hogy a
Petőfi szobortól az egyre növekvő tömeggel a Bem szoborhoz vonultunk. Egyre másra csak azt láttuk, hogy
mindenki kinyitja az ablakot, vagy kiáll az erkélyre, s
boldogan üdvözli a menetelő fiatalokat. Valami végtelen
nagy biztatás sugárzott minden minket üdvözlő férfi vagy
nő arcáról. Nagyon gyorsan megteltek az ablakok, s
integettek, mosolyogtak férfiak és nők, gyermekek és
felnőttek, civilek és egyenruhások, hiszen ekkorra már
minden ember szabadnak kezdte érezni magát s nem félt
senkitől és semmitől. A hatalmas Bem tér megtelt ezzel a
végtelen sok emberrel. Itt Veres Pétert láttam, de nem
hallottam szónokolni Nem álltam messzire a szobortól,
azért minden lényegeset láttam, ha hallani legfeljebb csak
szófoszlányokat hallhattam. Hangosítás nem volt. Ki is
gondolt volna éppen erre, hiszen nem hittük, hogy a
tömeg ily gyorsan fog gyarapodni. A tömeg a Bem téren
már hatalmas volt. Ez a tér már nem tudta befogadni az
összegyűlt embereket. Hallani itt nem lehetett egyetlen
szónokot sem. A tömegben mindenki csak a saját és
legfeljebb szomszédja hangját hallhatta és hallotta. Majd
egyszer csak legalább tízezer torokból szól a régi kívánság:
Kossuth-címert akarunk! Kossuth-címert akarunk! S
a különös az volt, hogy néhány perc múlva a Bem téri
katonai kiegészítő parancsnokság erkélyén megjelent egy
hatalmas, ember nagyságú Kossuth címer, természetesen
korona nélkül. Máig nem tudok erre feleletet adni. Hogyan kerülhetett oly gyorsan az erkélyre, hiszen ilyen
hatalmas címert megfesteni ilyen gyorsan szinte teljesen
lehetetlen volt? Vagy a padláson hevert már évtizedek
óta, mióta egyáltalán ezt címert kivonta a forgalomból a
párt, s most előhozták rejtekhelyéről a tömeg szinte fékezhetetlen örömére. Valami elképzelhetetlenül nagy
éljenzés következett ezután a Kossuth-címer láttán. S ha
jól emlékezem, eztán a himnuszt énekeltük el olyan szívvel és olyan lélekkel, mint még talán soha. Ez olvasztotta
egybe ezt a hatalmas tömeget. S ha már a Kossuth címer
megjelenhetett a kiegészítő parancsnokság erkélyén természetes volt a következmény, a magyar zászlókból ki
kellett bicskával vágni vagy ki kellett szakítani a sokszorosan meggyűlölt és minden tekintetben idegen népköztársasági címert. Nem hiszem, hogy maradt akár csak
egyetlenegy zászló is ezzel a címerrel a tömegből bárkinek is volt a kezében. Lelkesedésünk ekkorra már szinte
leírhatatlan volt.
S egyszercsak elterjed a hír:
Megyünk a parlament elé! S mentünk a parlament elé
végig ismét a Margit hídon, a nagyképűen, de mások
által meg némi gúnnyal emlegetett fehérház, azaz a belügyminisztérium előtt, amelynek trónusán a neve szerint
is Piros belügyminiszter trónolt és uralkodott. S ekkorra
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már nemcsak a kiadott jelszavakat skandálta a tömeg,
hanem a spontán kitaláltakat is, amelyek bizony higgadtaknak, politikai tekintetben mérsékelteknek egyáltalán
nem voltak tekinthetők. Mire a parlament elé érkeztünk
megduplázódott megtriplázódott a tömeg. Majd hamarosan egy szívvel egy lélekkel kiáltottuk:
Nagy Imrét akarjuk! Nagy Imrét akarjuk!
A tömeg valami elmondhatatlanul óriási volt. Ekkora
tömeget egyben én még sohasem láttam, tömeget,
amelyben minden ember egyet akart: Rákosi Mátyás és
Gerő Ernő menesztését, a megszálló szovjet hadsereg
hazatessékelését, önálló, független, felelős magyar kormányt, s valamiféle parlamentáris demokráciát a szocializmusnak nevezett diktatúra kényszerű vakfegyelme
helyett. Bennem fel sem merült az a gondolat, hogy valamiféle másik rendszerre kellene váltani, hogy ezt az
úgynevezett szocializmust meg kellene szüntetni, s helyette valami nyugati típusú polgári demokráciát kellene
létre hozni.
A tömeg azonban szinte szünet nélkül ezer torokból
kiáltozta: Nagy Imrét akarjuk! Nagy Imrét akarjuk!
A Parlament ügyeletesei, belügyesei meg azt hitték,
hogy a tömeget majd szépen fel lehet oszlatni, s haza
lehet tessékelni az éjszaka közeledtével, ezért mindent
megtettek, hogy késleltessék a nemrég rehabilitált pártmunkás, a tömegnek rendkívül szimpatikus exminiszterelnök és parlamenti képviselő megjelenését. Hirtelen
teljes sötétség lett a parlament előtti téren. A tízezer
torokból azonban, mintha százezren lennénk a felhördülés szörnyű moraja hullámázott végig a tömegen. Az
ifjúság azonban azonnal talált választ a mesterséges sötétségre. Mindenki előhúzta zsebéből az éppen aktuális
Szabad Nép című kommunista újságot, amelynek lapjaiból százezer fidibuszt csináltunk, s gyufáinkkal öngyújtóinkkal pótoltuk azt, amit a parlament bölcs urai elvettek
tőlünk. Ha nappali fényt nem tudtunk teremteni, de hitünk szerint nagyobb világosság volt a Szabad Nép lángoló lapjaitól, mint az elektromos fénytől. Aztán visszakapta a tér az elektromos világítást, hiszen a tízezer apró
láng esetleg tüzet is okozhatott.
Én a parlament főlépcsőjétől néhány méterre álltam
bal felől, s egyszer csak megjelent a szűk erkélyen a
várva várt Nagy Imre. Akkor ő jelentette számunkra és
számomra is a békét, a nyugalmat, a humánumot, s a
magyar nemzeti erőt, s amit csak tőle remélhettünk, a
demokráciát. Megjelenését hatalmas tapsorkán követte.
Éljeneztünk, tapsoltunk. Örültünk, hogy őt láttuk. Az
ifjúság s az egész tér minden tüntetője számára Nagy
Imre a békét és fejlődést jelentette. Majd hamarosan
technikai szakemberek megteremtették a tér hangosítását,
s most már az egykori kormányfő, az elmarasztalt pártmunkás, aki a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálását
mérsékelni akarta, s mindenképpen egy emberségesebb
politikát akart megvalósítani, végre megszólalhatott. Rá
vártunk. Második szava azonban szörnyű felháborodást
váltott ki. Első két szava ennyi volt:
Kedves elvtársak! – A tízezer, százezer torokból hallatszott a szörnyű felzúdulás: Nem vagyunk elvtársak!
Nem vagyunk elvtársak!
Nem tudom hányszor skandáltuk el ezt a három szót:
nem vagyunk elvtársak, nem vagyunk elvtársak, nem
vagyunk elvtársak. Sokan még kezükben szorongatták a
transzparensek tartó rúdját, mások a lengyel zászlót lobogtatták, nagyon sokan pedig a szocialista címertől
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megszabadított, magyar zászlót emelték magasba. Csend
csak akkor lett, amikor Nagy Imre szót és hangot váltott:
Barátaim! Drága magyar, barátaim!
Azóta Nagy Imre minden szavát szó szerint ezerszer
elismételte a magyar média, őt idézni éppen ezért nem
lenne sok értelme, de az bizonyos, hogy az ifjúságot
sikerült megnyugtatnia, s nem hiszem, hogy azóta valaha
is inkább hittek volna bármelyik magyar kommunistának,
mint neki. A tömeg látszólag megnyugodott, Nagy Imrének sikerült mindenkiben megszelídítenie az indulatokat
annak ellenére, hogy az egy tucat esztendő nagy keserűvé
tette szájunk ízét. A beszéd után lassankán oszolni kezdett a tömeg.
Én egyetemista koromtól kezdve mindig is albérletben laktam, sikerült mindig igen olcsón szobát kapnom, s
egyedül laktam, el sem tudtam volna képzelni magamat
kollégistaként. Harmad-, negyedéves koromban Budán a
Mártírok útjából nyíló Kisrókus utcában béreltem szobát.
Természetes volt, hogy a tömeg lassú szétoszlása után én
lassan hazaballagtam. A Margithídon csak gyalogos
közlekedés volt lehetséges, s még a hatos villamos is
leállt a Mártírok útján, pedig ez a járat normális körülmények között még éjszaka is közlekedett. A Kossuth
tértől körülbelül félóra alatt sikerült haza érnem. Házigazdám, Gács Kálmán bácsi és felesége Elvira néni akkor már aludtak, amikor én csendben beosontam a kicsiny, harmadik emeleti lakás cselédszobájába.
Az alvással általában soha nem volt különösebb gondom. Mindig nyugodtan, s napi rendem szerint tudtam
aludni. Általában tíz és féltizenegy között feküdtem, s
reggel hat órakor keltem. Lustálkodást csak szabad napon
engedélyeztem magamnak. Negyed éves korunkban, az
első félévben a szerdai nap volt szabad, s 1956 októberében már negyedéves voltam. Ilyenkor nem keltem reggel
hatkor általában hétig fél nyolcig is aludtam. Október 23a 1956-ban keddre esett, a szerdai napra tehát lustálkodást engedélyeztem magamnak. Aludtam is nyugodtam.
Szerdán reggel azonban Kálmán bácsi már hét óra körül
berontott a szobámban s nagy izgalommal felköltött:
Pista hallod milyen fegyverropogás van odakinn?
Addig, míg fel nem költött Kálmán bácsi, nem ébredtem
fel a géppuska ropogásra, amint azonban nagy álmosan
kinyitottam szememet, s halottam is valamit, nemcsak
Kálmán bácsitól, hanem a családunktól örökölt kimustrált néprádióból is értesültem arról, hogy fegyveres huligánok városszerte lövöldöznek és ellenállást próbálnak
szervezni. Én természetesen mindenben kételkedtem, a
magyar rádió híreinek nem hittem, s leginkább magam
tapasztalatára hagyatkoztam.
Az egyetemen ebben az évben az ösztöndíjat a bölcsészkaron minden a hónap huszonhatodik napján osztották. 23-án 24-én már sokadika volt, azaz pénzhiányban
szenvedtem, s ekkorra már mindenki kifogyott a pénzből,
s vártuk a legboldogabb napot a 26-ikát. Ebédjegyet
viszont egész hónapra váltottam, reggelit és vacsorát,
hideget ettem, hideget, amire épen telt a pénzemből.
Barátaim, akik olykor el-ellátogattak hozzám, sokszor
húztak azzal, hogy én a vajcsomagoló papírt szoktam a
kenyérnek megmutatni. Nem éreztem magam szegénynek, de az bizonyos, hogy tíz deka vajnak elégnek kellett
lenni egy teljes héten át minden reggelire és minden
vacsorára.
Ezért ebédre természetesen be akartam menni az
egyetemre.
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– Hova akarsz te menni? – kérdezte házigazdám.
– Az egyetemre ebédelni. – válaszoltam
– Nem mégy sehova, ilyen veszélyes időben!
S én engedtem az önkénynek meg a szíves látásnak
is. Ott ettem, pár napig ott is maradtam. Elvira néni és
Margó néni igen jól tartottak. Kálmán bácsi meg a maga
csinálta sörből kínált, s nekem az is nagyon jól esett. Egy
két nap után azonban felmentem a Rózsadombra a
Tapolcsány u. 2. alá, ahol valamikor Süveges Karcsival
laktunk, Egykori albérleti szobánkban akkor két egri
egyetemista lakott: a Villamosmérnök hallgató Petőcz
Pityu volt, és Kiss Ernő, aki orvostudományi tanulmányokkal gyötörte agyát. Regulyéknál volt egy pingpongasztal, s azon naphosszat játszottunk a teljesen nyitott
erkélyen. Ragyogó időnk volt sütött a nap, a szél nem
fújt s nem vitte a világba pingpong labdáinkat. Jól esett
mozognunk. A család házával szemközt terpeszkedett, s
most is ott terpeszkedik az osztrák követség épülete,
amely előtt rendőrnek kellett, kell állnia akkor is most is.
A játékot látván a rendőr is kísértést érzett arra, hogy egykét szettet játszhasson. Olykor benézett hozzánk, hiszen a
hosszú pingpongozás a szeme előtt zajlott. Szívesen fogadtuk, hiszen egy emberrel több volt, akivel összemérhettük
pingpongozó képességeinket. A pingpongból barátság lett, s
ezt a lehetőséget természetesen ő becsületesen kihasználta.
Talán a második nap a ház fiatal férfitagját, Zoltit arra is
megkérte, hogy adjon neki valamiféle civil ruhát, hiszen itt
és akkor nem volt a legtanácsosabb dolog rendőrruhában
díszelegni. Kapott ruhát, majd levetette egyenruháját, s
köpenyébe burkolta, s beállította az egész ruhaköteget öszszegombolva az őrbódéba, amit nálunk akkor csak fakabátnak hívtak. Majd a legközelebbi éjszaka velünk aludt a
rendőr is, velünk együtt a földön. A következő napon azonban csoda történt. Az osztrák követ ugyanis reggel benézett
az őrbódéba, s ott rémülten látta az összegombolt rendőrköpenyt, s az vélve, hogy a köpenyben halott a rendőr, azonnal
beszólt telefonon a rendőrségre, hogy jöjjenek ki, mert
éjszaka rendőrét meggyilkolták. A közeli parancsnokságról
a legilletékesebb egy őrszemmel együtt megérkezett, s köszöntésükre barátunk, a civilruhában vedlett rendőr is kiment őket köszönteni. Így váltották le talán három vagy
négy nap után újdonatúj rendőrbarátunkat a kemény s akkor
éppen nem félelem nélküli szolgálatból.
Huszonharmadika óta már napok elteltek, s nyilván
sejtettük, hogy otthon is izgulnak értünk, én meg kedves
barátom és a család terhére nem szerettem volna lenni.
Kezdtem megszervezni a hazautazást. Kerékpárt azonban
ezekben a napokban senki nem adott kölcsön, hiszen Pesten ezekben a napokban csak ezzel lehetett közlekedni. Itt
ragadtam tehát, s napjaimat pingpongozással, zenehallgatással töltöttem. Bántott is a lelkiismeret. Társaim közül
sokan fegyvert fogtak, hogy ennek a szörnyűségesen hazug korszaknak véget vessenek, én meg lebzseléssel,
pingpongozással töltöttem napjaimat, s fogalmam nem
volt arról, hogy milyen kemény harc folyik a városban.
Október 26-án bementem az egyetemre, akkor még a
Kisrókus utcából, felvettem négyszáz forintból álló ösztöndíjamat, s akkor született meg bennem a döntés, hogy
haza fogok menni Egerbe, hiszen itt az egyetemen a
tanítás ezekben a forradalmi napokban elképzelhetetlen
volt. Kerékpárt tehát nem tudtam kölcsön kérni. A Keleti
pályaudvarról semmiféle vonat nem indult ki, ellenben
abban reménykedtünk, Kis Ernő azaz Sikkes, Petőcz
Pityu meg én, hogy Kőbányán vagy Rákoson felkapasz-
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kodhatunk valamiféle vonatra, amely Eger felé tart. A
másik lehetőség az volt, hogy gyalog megyünk haza. Én
az utat több naposra terveztem. Napi 30–40 kilométerrel
közelebb juthatunk Egerhez, s így 3–4 nap alatt otthon
lehettünk volna. Utunk azonban a tervezettnél sokkal
gyorsabbra sikeredett, de a bevezető, budapesti „városi
gyalogtúra” nagyon rosszul sikerült.
Budapesten természetesen teljes volt a felfordulás.
Tömegközlekedés egyáltalán sehol sem volt. Budáról a
Margit hídon mentünk gyalog át, a híd budai hídfőjénél
egy ágyú állt. Nem lehetett tudni, kik állították oda, de
mintha oroszok lettek volna mellette. A hídon azonban
eléggé gyorsan sikerült Pestre átjutnunk. A túloldalon
nagyot sóhajtottunk. A Nagykörúton mentünk végig, s a
Rákóczi útnál az éjjel-nappal közértnél fordultunk a
Keleti pályaudvar felé. Itt azonban új információt kaptunk, hogy ne menjünk a Keleti pályaudvarhoz, innen
ugyanis semmiféle vonat nem indul. Ellenben javasolták
a jól értesültek, hogy Kőbányától Eger felé indulnak
vonatok. Az első utunkba eső utcán tehát jobbra fordultunk, s arra lettünk figyelmesek, hogy Köztársaság tér
felől óriási tömeg rohan kifelé az általunk választott
utcán, majd a tömeg nyomában egy lövöldöző tank következett. Harci eseménnyel én itt találkoztam először. A
harckocsi azonban a téren maradt, mi meg néhányan
egriek beugrottunk a kapu alá, ahol az oda menekülőktől
arról kaptunk hírt, hogy a tömeg a Köztársaság téri pártházat ostromolja, s már egyeseket a börtönökből kiszabadult köztörvényes bűnözők élve nyúznak meg. Október
30-a volt. Ezen a napon akarta a tömeg a pártházat elfoglalni. Ezt látva jobbnak láttuk, ha végig megyünk a Thököly úton, s a Bosnyák téren bal felé fordulva kimegyünk
a 3-as főútra, s ott esetleg még autóstoppal is hazajuthatunk szüleinkhez Egerbe. A Thököly úton óriási tömeg
igyekezett mindenfelé, sokan velünk szemben, mások
ugyanarra, amerre mi. A Keleti pályaudvar előtti téren,
ahol akkor is könyvesbolt volt, fegyveresek egy katonai
ruhába öltözött férfit kísértek. Majd egyszer a tömegből
kivált egy fiatalember, s ököllel egy hatalmas ütést mért a
katonatiszti ruhát viselő ember arcába. Szörnyű volt a
látvány, az önbíráskodásnak soha nem voltam híve, s
egyébként is, talán ávós volt, aki minden bizonyára hatalmi pozícióban nem rendült meg más ember bántalmazása miatt, mint, de ember volt ő is, akit megalázása
miatt nagyon sajnáltam. De gyorsan elsiettünk e látványnak sem kellemes incidens mellől, s gyalogoltunk tovább
a Thököly úton.
Ez a két látott, hallott, élmény egy életre megmaradt
bennem. S ezt látva, s erről értesülve képtelen voltam az
ökölbajnokkal, vagy az embernyúzóval azonos véleményen lenni. Ez már nem az én világom volt. Ez már túl volt
az emberségen, ezzel én már képtelen voltam azonosulni,
még akkor is, ha tudván tudtam, hogy a Köztárság téri
pártházban nem ártatlan emberek intézték az ország sorsát,
s nem tudtam azonosulni azzal a járókelővel sem, aki
ököllel csapott annak a tiszti egyenruhásnak az arcába.
S így jutottunk el végig a Thököly úton a Bosnyák
térnél jobbra fordulva nagyon jó barátom, Delley Jóska
albérleti lakásáig. Becsengettünk, otthon volt, tájékoztattuk, hogy hazafelé tartunk, ha akar, jöjjön velünk. Jóska
azonnal igent mondott, s szedte a holmiját s jött velünk.
Innen azonban még ki kellett gyalogolnunk a 3-as útra,
ahol soha el nem képzelt szerencsében volt részünk.
Négyen voltunk, mind 20–25 év közötti fiatalok, s leállí-
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tottuk az első utunkba kerülő és a mi irányunkban haladó
teherautót: Autóstoppoltunk, s a kocsi Egerből tejeskannákban szállított Budapestre tejet, s nekünk az üres tejeskannák tetején jutott csak hely, de jutott. A sofőr azonban
óvatos volt, valamennyiünket végigkutatott, fegyvert
keresett nálunk, s minthogy egyikünknél sem talált, felszállhattunk teherautójára, s ha nem is kényelmesen, de
néhány óra alatt hazaértünk városunkba, Egerbe, s szüleink is, testvéreink is megnyugodhattak, hogy élünk s nem
ártottuk magunkat bele a fegyveres harcba. A csengetésre
kisebbik nővérem jött ki, aki engem látva nyakamba
ugrott, s azonnal sírni kezdett. Édesanyám hasonlóképpen fogadott, úgy mintha a másvilágról tértem volna
haza. A másvilágon nem jártam, de egy másikban igen.
Még azon a napon leugrottam a főiskolára, hiszen
Viki, akit nagyon szerettem, itt volt, itt tett, vett ő is valamit a szabadság érdekében. A főiskola olyan volt, mint
a megbolydult méhkas. A líceumi csillagvizsgálóba rádióadót telepítettek, a hallgatók röpcédulákat gyártottak
és terjesztettek, mások fegyveres őrszolgálatot teljesítettek. Mindenki tett valamit azért, hogy más legyen a világ.
Berzi tanár úr megíratta velem október 23-ai élményeimet. Megírtam, majd megmutattam neki, s ő meg néhol
még bele is javított, ahol én ügyetlenül fogalmaztam.
S írásos beszámolómhoz Berzi tanát úr csak egy megjegyzést írt még hozzá nagyon szellemesen. A hirtelen
fáklyafények a sok-sok égő újság miatt, csak most látta
meg az ifjúság, hogy mit ér a Szabad Nép, ha szabad a
nép. Állítólag ezt a cikkemet, első nyilvánosságnak szánt
írásomat beolvasták az egri szabad rádióba.
November 4-ig itt éltem és dolgoztam a főiskolán.
Este hazakísértem Vikit, majd lemenve a Tündér parton
felkapaszkodtam elég gyorsan a Vitkovics utcába, s haza
értem. Másnap reggel megint indulás előbb a templomba,
onnan a főiskolára, s dolgoztunk egészen estig. Hogy
mit? Nem tudom. Híreket hallgattunk, örültük az esztergomi érsek, Mindszenty József kiszabadulásának, félve
hallgattuk első rádiós nyilatkozatát, s meghallgattuk, és
nem volt semmi aggodalmunk. Az évekig tartó borzalmas börtön nem viselte meg az érseket, s közéleti emberként nyilatkozott hosszú fogsága után nyilvánosan először. Előbb mindenről tájékozódni akart, de az egyházi
institutiokat mindenképpen vissza akarta kapni. Az
institutio alatt a prímásérsek természetesen csak az intézményeket értette, az iskolákat, az árvaházakat, a kórházakat, azaz a munkahelyeket értette, ahol dolgozni
kellett, s ahol az egyháznak inkább költségei, mint anyagi
hasznai lehettek volna. Az institutio szóra határozottan
emlékezem. S később, amikor a Kádár-rendszer valamennyire befészkelődött az emberek agyába, akkor a
rosszindulatúak és a tudatlanok, a harcos antiklerikálisok
az institutio alatt a földbirtokot is értették. S ezért nagy
hangon támadták, az akkor már a maga kérte rabságban,
az amerikai követségen számkivetést szenvedő Mindszentyt.
November első napjaiban azonban boldogok voltunk,
hogy végre mindenkivel mindent nyugodtan lehetett
beszélni. Senkitől nem kellett tartanunk, együtt voltuk,
egyek voltunk, egyet akartunk. November 4-e után pedig
újból felvettük álarcainkat, s éltük életünket úgy, ahogyan október 23-a előtt abban a szörnyűséges kettős
játékban. Isten veled Áldott Szabadság! Szegény apósjelöltem, későbbi apósom, aki áldott emberként él mindmáig tudatomban, az öreg és már felújíthatatlan háza

10

Egri FEHÉR/FEKETE

(Bartakovics u. 6.) melletti kocsibejáró udvar felőli oldalán kalickába rakta a tüzelésre vásárolt fát. Az általában
egy méteres hosszúságú, hasított fatörzs darabokat toronyba rakta, hogy az orosz tankok ne tudjanak bejönni.
Az orosz tankok nem jöttek be, mert nem is akartak. Az
oroszokat jobban érdekelte a pesti parlament, a minisztériumok, a posták fákkal el nem torlaszolt bejárata. A
számukra veszélyesnek sejtett tömeg Pesten élt, s ott
kellett a fegyverek szavával rendet teremteniük…
1956 karácsonyán Budapestre kellett volna utaznom
legjobb barátom, Reguly Zolti esküvőjére. Én lettem
volna a tanú, de nem lettem, mert az egyetlen közlekedési eszközre, az autóbuszra akárhogyan is igyekeztem,
nem fértem fel. Helyettesített tehát egy másik barátom,
Süveges Karcsi, akitől emiatt a fricskát többször meg is
kaptam az orromra, de mindig csak tréfából és sohasem
haraggal.
1957 januárja eltelt, észre sem vettem. Unokahúgomhoz, Kilián Pirikéhez jártam le nagyon sűrűn, s az időt
mindig beszélgetéssel, kártyázással töltöttük el. Majd
hamarosan akadt még egy kártyapartner is, Szikla Jóska,
aki láthatóan nagyon szívesen jött. No, nem az én kedvemért, nem is a kártya kedvéért, hanem a maga és Pirike
kedvéért. Úgy járt ő, mint Mikes járhatott Rodostóban
Kőszeghy Zsuzsival. Egyre többször fordult meg a híres
levélíró gróf Bercsényi házánál, s be is vallotta egyik
levelében, hogy nem is Bercsényi kedvéért, hanem Zsuzsi miatt jelent meg egyre sűrűbben a gróf rodostói házában. Úgy is hívtuk Pirikét, hogy ő a kártyán nyert menyasszony. Két gyermeket szült, nagymama lett, s nagyon
korán meghalt, mert férje még korábban távozott el véglegesen és a visszatérés lehetősége nélkül az örök hazába.
Jóska is, Piroska is bizonyára mindent teljesítettek, amit
az Isten elvárt tőlük már hatvanegynéhány éves korában,
s magához hívta.
Az egyetemen a tanítás valamikor márciusban kezdődött el, s amikor már a fegyverek elcsitultak, felültem a
vonatra, s elmentem az egyetemi előadásokra, s végeztem úgy a munkámat, mintha semmi nem történt volna.
Nem történt semmi? De történt… Az országban újból
megjelentek nagy tömegben a tányérsapkás, gimnasztyorkás, vászoncsizmás orosz katonák. Október előtt is
voltak, de kevesebben.
Decemberben még teljesen nem némult el a hódítók,
a látszatgyőztesek harci kedve. Egerben rendeztek tüntetést a nők, s az év utolsó hónapjában a stranddal szemben
lévő Petőfi szobrot valaki láncokkal megbilincselte annak
jelzéseként, hogy mi is bilincset hordozunk már több,
mint egy évtizede. Ezen a tüntetésen még részt vettem.
December 8-án édesanyám helyett reggel lementem a
piacra bevásárolni, s amikor éppen jöttem ki a rendőrség
melletti utcából, amely a Széchenyi utcának a Csiky
Sándor utcával szemben lévő szemben lévő oldalán indult, láttam a kaszárnyából lejönni egy század munkásőrt, mellükre akasztott dobtáras géppisztollyal. Nem
lelkesedtem értük, ők lettek Kádár János hűséges és gyilkos katonái, amint leértek a Széchenyi utcára bekanyarodtak a líceum felé. Én már akkor éppen az ellenkező
irányban haladtam, s amikor az árvaházhoz értem, már
hallottam a géppisztolyok folyamatos ropogását. Beugrottam egy kapu alá, majd amilyen gyorsan csak tudtam
igyekeztem haza a megrakott kosárral. Ennyi fegyvert
még a második világháború poklában sem volt lehetőségem egyszerre hallani működés közben. Nem tudom
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mennyi halott volt. Állítólag az egri gyógyszertárakban
nem volt annyi kötszer, amennyi a sebesültek bekötözéséhez elég lett volna. Halottak is voltak sokan, akiknek
halálát természetesen nem erre a napra, hanem korábbra
vagy későbbre dátumozták. Hogy hányan lettek vétlenül
áldozattá? Nem derült ki akkor sem, de még ma sem
tudjuk. S aki a fegyverhasználatra a parancsot kiadta, s
akik lőttek büntetlenül maradtak.
Később elterjesztették azt a hírt, hogy azért lőttek,
mert a Dobó gimnáziumból valaki célzott lövést adott a
menetelő munkásőrökre. S milyen véletlen! Ezért letartóztatták azt a Dobó gimnáziumi tanárt, aki még talán
egy legyet sem volt képes megölni egész életében. S ez a
tanár tanította nekünk a ciszterci gimnáziumban a németet. Könnyen rá lehetett fogni, hogy klerikális reakciós
volt. Felesége s két gyermeke ott maradt fizetés, nyugdíj
s mindenféle anyagi juttatás nélkül. S akadt diák, aki a
letartóztatott és börtönbe zárt tanár családjának élelmet
gyűjtött. Ő sem tette ezt sokáig, mert hamarosan kirúgták
érettségi előtt a gimnáziumból.
S még valakiről be kell számolnom. Valamikor 1956.
november végén vagy december elején megkeresett minket, szüleimet és engem a helyi újság hirtelen kinevezett
főszerkesztője, Sklánicz Vince, aki szállást kért nálunk
egy pár éjszakára, s ott aludt néhányszor nálunk, Egerben. Édesanyám és Édesapám szeretettel fogadták. De
hamarosan szedte a holmiját és elutazott. Ez a fiatalember Pataki László tanár úrnak volt kedvenc tanítványa, s a
közösen megszervezett irodalmi körnek ő is tagja lett, s
én is az voltam. Jó néhány irodalmi összejövetelen részt
vettem még természetesen 1956 előtt, többször, sokszor
találkoztunk, gyakran ő keresett meg engem. November
4-e után azonban ő jobbnak látta elhagyni ezt az országot. Jól tette. Sorsa nem lett volna könnyű. De az sincs
kizárva, hogy rá is, mint ekkor annyi hű honfitársunkra
kimondták volna a halálos ítéletet. Ez a fiatalember később
magyarosította a nevét Sklániczról Sulyokra. Az első híreket róla valamikor a nyolcvanas években hallottam. Akkor
már tanítottam félállásban a budapesti tanárképző főiskolán, s egy tanítványom ösztöndíjjal kikerült Oslóba a norvégek fővárosába, s onnan hazaérkezve közölte, hogy
találkozott Sulyok Vincével, akit Oszlóban kiváló magyar
fordítóként ismernek. Vincével később felelevenítettük
diákkori jóbarátságunkat, én átadtam neki verseinek kéziratát, hiszen azok elsősorban őhozzá tartoznak, ő pedig
elküldött nekem egy kötetet legújabb verseiből. Jelzés volt
ez, hogy ő még mindig ír, verseket. Fordít, magyar irodalmat, magyar történelmet ír norvég nyelven. A norvégok
az ő tolmácsolásában ismerik a múlt és a jelen legnagyobb
magyar íróit és költőit. Amikor verseskötetét tőle megkaptam, szinte versre kiéhezetten olvastam költeményeit,
amelyek az egykori otthon és haza elvesztését fájlalják,
amelyek szinte napra követik a magyarság utolsó nagy
tragédiájának félelmetes napjait. Ő menekülni kényszerült,
én maradtam itthon, s nyugodt lélekkel mondhatom, szerencsém volt, mert életben maradtam.
Verseskötetéről írt véleményemet elküldtem Vince
címére, aki jónéven vette volna, ha írásom valamelyik
magyarországi irodalmi lapban megjelent volna. Hiszen
nem csak én vagyok egri, hanem ő is az volt, s ő nagyon
erős szállal kötődött a tanárképző főiskolához, s talán
valamiféle gyenge szerelmi szálak is emlékeztetik az az
egri lányokra.
Folytatjuk
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Harsányi Zsolt

Mért nem kerültem színre Amerikában
Hetven éve hunyt el
Harsányi (Zoltán)
Zsolt (1887–1943)
regény és színműíró, aki középiskoláit
1896/97—
1902/03. tanévekben a Ciszterci
Rend Egri Kath.
Főgimnáziumában
végezte.
A középiskola nyolcadik
osztályát
azonban már a
sárospataki ev. ref.
főgimnáziumban
folytatta és ott is
érettségizett.
(Érdekes, hogy az értesítőkben a szűkre szabott hely
miatt mindig „Harsányi Zolt., ev. ref.” névvel szerepel
Zoltán helyett, – talán ez késztette később a választékosabb Zsolt használatára.)
Az itt közölt kis elbeszélése Egerben, a Gárdonyi–
Társaság 1926. okt. 30-iki gyűlésén hangzott el; és
megjelent a G.–T. Értesítője 1 sz. 1926. c. kiadványban.
Más városbeli ember nem tudja, mi az a Kacsapart∗.
Az igazat megvallva, a mai Kacsapartot én sem tudom.
Csak a régit. A huszonöt esztendő előttit.
Én azt hiszem, hogy a Kacsapartot nem ismerheti
igazán felnőtt úri ember. Ahhoz, hogy igazán élvezhesse,
hogy rejtett titkait ízlelhesse, ahhoz rohanni kell. A Kacsaparton való lerohanásnak van valami különös zamata.
Sajnos, magunkfajta idősebb úr bajosan száguldhat le
feltűnés nélkül a Kacsaparton. De ha ez ember tizenhárom éves, akkor hajrá! Fenn kell elindulni a ciszterek
felső sarkánál. A lépéseket jól ki kell számítani. A Kacsapartnak ugyanis bámulatos szerkezete van, egy istenáldotta mérnök bizonyosan csakis a lerohanó kis fiúk
számára eszelte ki. Mert hiszen nem mondom, kitűnő
élvezet bármilyen meredek domboldalon lerohanni. De
ezen a Kacsaparton, ó, az más. Itt ugyanis mindig van
egy hosszabb sík aszfalt rész, aztán egy pár lépcső fok,
aztán megint egy darabig sík rész, aztán megint szabályosan lépcsők. (A mai Bródy Sándor utca – a szerk). És
ha az ember a száguldás lepéseit jól kiszámítja, akkor
ebből valami szabályos lendület jön ki, valami lódobogás-szerű galoppritmus, valami hexameter-forma nagy∗

Kacsapart Eger egyik legfestőibb része a régi városfalon
kívül, a hajdani Récze köz, majd Gimnázium, később Werner
apát utca – a mai Bródy Sándor utca – folytatásában emelkedő,
pincékkel, borházakkal teleszórt, egyenetlen terepen, zegzugosan, lazán beépült partoldal. Nevét az egykori „Kacsa” kocsmától kapta, mely a Gimnázium utcában volt. (Heves Megye
Műemlékei II. 317. o.)

szerű lejtés, amihez a legfölségesebb rohanás közben
pattogtatni a latin sort: quadrupedante putrem sonitu
quatit ungula campum∗∗.
Már ti. ha egyébként a kedélyállapota rendben van az
embernek, akarom mondani, a gyereknek. Mert van ám
még egy fajfa lerohanás a Kacsaparton, szörnyű, szívdobogtató és izgalmas. De ezt valamivel előbbről kell kezdeni. Ott, hogy a gimnazista álmodik.
A dolog, a mennyországban kezdődik. Álomszerű
gyönyörűség köröskörül, szeráfok tündéri muzsikája szól
láthatatlan helyen és egy paradicsomi kert közepén áll
egy gyémánt-uszoda partján emberek százezrei várják a
világ hősét, a Naprendszer úszóbajnokát. Egy színaranyból készült tribünön ott ül a zsűri, úgymint: Marcus
Tullius Cicero, Szederkényi Nándor országos képviselő,
Perényi Kandid tanár úr és mint elnök, Korvin Mátyás
magyar király. Előttük áll úszónadrágban egy kis negyedik gimnazista, aki most olyan fejest fog ugrani, hogy az
egész földkerekség elámul és Magyarország fennhatóságát azonnal az egész művelt világ elismeri. A gimnazista
keresetlen egyszerűséggel meghajlik a zsűri előtt, aztán
kiáll a trambulin szélére, nemes szerénységgel nem is néz
körül a lenn bámuló nemzetek millióira, hanem két karjával lendületet vesz, hogy leugorjon. De ekkor valami
nagyon zavaró dolog történik. Egy túlvilági hang valahonnan ezt kiáltja: Kelj fel, már fél nyolc, elkésel az
iskolából.
A gimnazista kényszeredetlen, álmosan, csámcsogva
dünnyög valami teljesen érthetetlen dolgot, és egy szempillantás alatt már megint ott áll a trambulin szélén. Gróf
Széchenyi István, aki, nem tudni, hogyan, időközben
szintén odakerült a zsűri tagjai közé, így szól: „Ne zavarják ezt a fiút történelmi hivatásában.” És a gimnazista
ismét lendületet vesz, lent előtte a sötét-zöld és jól ismert
víztükör. Mert azt fölösleges mondanom, hogy a paradicsomban egri melegvízből van az uszoda.
Most! Most következnék a győzelem, a diadal. A
gimnazista véknyan kinyújtott testtel úszik a levegőben,
hogy minden idők legnagyobb fejesével új korszakot
jelöljön ki a világtörténelemben. És ekkor megint megszólal a zavaró hang, valahonnan jobbról a negyedik
dimenzióból: „Fél nyolc elmúlt öt perccel, megint elkésel
az iskolából!”
A gimnazista dermedten felül az ágyban és kinyitja a
szemét. Isten veled zsűri, gyémánt--uszoda, hamar a
harisnyát, hamar az inget, mama kérem a kávét, ejnye
fiam, megint nem mosod ki rendesen a füledet, a mellényt végig újra ki kell gombolni, mert végig rosszul
gombolódott, jól megmondta a haza bölcse, Deák Ferenc,
hol a körző, az Isten szerelmére, hol a körző, tegnap este
ide tettem, egész világosan emlékszem, megint olyan
forró a kávé, megint el fogok késni, látod, mama, megint
∗∗
Jól skandálható hexameter Vergilius: Aeneis VIII. énekéből.
Lakatos István fordításában:
„Porzik a föld, a patás paripák dübörögve rohannak”
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nem költöttél fel, ejnye fiam, hiszen egy negyedóráig
rázogattalak, de nem lehetett beléd lelket verni, folyton
valami fejest emlegettél; most aztán rohanj, öt perc múlva nyolc óra.
Itt következik az a rohanás, amihez ki akartam lyukadni. A nagytemplom páros, sárga tornya odalátszik a
Kacsapartra. A számjegyek nem látszanak az oldalsó
toronyórán, de minek is. Fekete lapján az aranymutatók
tragikus könyörtelenséggel mutatják azt a jól ismert szöget, amely az elkésési jelenti. A rohanó gimnazista kétségbeesetten hipnotizáló pillantással mered a mutatókra,
hiszen annyit lehet olvasni a pillantás szuggesztív erejéről, hátha csoda történik és a mutatók megállanak. De
nem, a csoda nem történik meg, a percmutató végzetes
szívtelenséggel közeledik a függőleges állapothoz, ami a
pont nyolcat jelenti. És a fiú rohan le fuldokló lihegéssel
a Kacsaparton, mint a gyalogmennykő.
Ez az a száguldás a Kacsaparton, aminek ziháló, lihegő emlékét nem törlik el évtizedek sem. A gimnazista
vágtatva rohan le az aszfaltos meredeken, lent a sarkon
rézsútra hajolva, ívesen fordul balra, akkor fel a kapun,
végig a primusz-udvaron, el az öreg cukros görög előtt,
aki már talán száz éve mindig így áll ott kis üveges ládájával, és végre hajrá, be a folyosóra.
Nagy csend. A gimnazista szívébe belenyilallik a
helyre hozhatatlan vasóság: elkésett. Ez valami végzetszerű, amit nem lehel megváltoztatni. A magyar nyelvtanban a példák között van egy mondat: „Mert a voltat
ugyan ki tette lét-lenné?” Írta: Arany János. Milyen okos
ember volt.
Az ajtó előtt hallgatózás Most már semmi kétség.
Perényi tanár úr már bent van. Most segíts, találékonyság. Milyen mentséget lehetne kitalálni? A gimnazista
benyit. Az egész osztály feléje fordul. Részint kárörvendő, részint részvétteljes arccal. Ez a legrémítőbb futás a
világon: elkésett diáknak odamenni a katedra elé.
– Tanár úr, kérem, a nővérem hirtelen rosszul lett és
azonkívül megbotlottam és elestem, és azonkívül az
óránk nem jól jár és …
Itt a gimnazistának a torkán akad a szó. A katedráról
egy kék szempár szegeződik feléje. Most bezzeg másképen néz Perényi tanár úr, mint a gyémánt-uszodában,
ezelőtt egy fél órával. Nincs égetőbb és szégyenletesebb
büntetés, mint ez a néma pillantás, amely a vesébe lát. A
hazugság folyékony mondatai dagadóan elgyávulnak, a
gimnazista elpirul, akár a pipacs és maga elé néz földre.
Nagy csend. A tanár megszólal:
– Délután háromkor feljössz a szobámba. Most eredj
a helyedre.
A gimnazista óra alatt megpróbálja menteni, ami
menthető. Jelentkezik, hogy felelni szeretne. Perényi
tanár úr hűvös közönnyel néz el felette. A fiú minden
módon igyekszik magát észrevétetni. Nagyon szépen és
illedelmesen ül a padban, a magyarázatot rendkívüli
odaadásul figyeli; semmi hatás. Perényi tanár úr haragszik. Ha lehordana, ha lecsirkefogózna, az százszor jobb
volna, mint ez a néma negligálás. Negligo, negligere,
neglexi, neglectum. Csak már jönne ehelyett a pokoli kín
helyett legalább a latin óra.
Hál egyszóval a délelőtt elmúlik. Otthon még egy hazugságot kell elsütni. „Elkéstél reggel?” „Nem késtem el,
szerencsémre Perényi tanár úr valamivel később jött be
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az osztályba.” Ezzel a dolog el van intézve. De mi a világ
rendje a lélekben háborgó viharhoz képest. A tanárok
most ebédnél ülnek és Perényi tanár úr egészen biztosan
elmondja a többieknek, Kassuba tanár úrnak, Küzdi tanár
úrnak, Kovách tanár úrnak, Szalay tanár úrnak, mindazoknak, akiket úgy szeretek. Rettenetes szégyen elképzelni, ahogy ott ülnek a refectoriumban és valamennyien
megbotránkozva, elkomorodva csóválják a fejöket. Csak
ne múlna oly gyorsan az idő, hogy a három óra még
késnék egy kicsit. Vagy inkább múljon még gyorsabban,
hogy mennél hamarább túl lennék rajta.
És három órakor ott áll a gimnazista a jól ismert szobában, a jól ismert íróasztal előtt; a falon a jól ismert
szentkép és a jól ismert három betű: IHS. Tudom, tudom:
Jesus Hominum Salvator. De mit használ itt a tudás, mit
használnak itt a jelesek és remek dolgozatok magyarból,
latinból, németből, számtanból s minden másból. Itt a
szégyen és a bűntudat. Csak már kezdene szidni hazug
csirkefogónak, minden jól volna. De nem szid. A gimnazista földre sütött szemmel érzi, hogy Perényi tanár úr
néz rá. Nagy csend. Hosszú csend. Végre, végre megszólal… Nem kiabálva, nem szidva, dehogy. Sokkal súlyosabb. Szelíd és fájdalmas szemrehányás van a hangjában:
– Halod-e, te egy idő óta rákaptál, hogy hazudol. Magyar gyerek vagy te? Milyen ember lesz belőled, ha meg
nősz? Hát szabad nekem ilyen fájdalmat okozni?
Ez több, mint amennyit egy gimnazista-lélek egyensúlya elbírhat. A mécses eltörik. Fájdalmat okozni neki,
az imádott Perényi tanár úrnak, a bálványnak, az eszményképnek. A gimnazista zokogva elbődül. Maszatos
arcán sós könnyek két kis patakja fut le a szája sarkába,
de valami ólomsúly lefogja a két karját, nem mozdul,
nem veszi ki zsebkendőjét, a két könnypatak szabadon
folyik lefelé.
– Fogsz még hazudni?
– Soha, soha.
– Megfogadod?
– Tanár úr, kérem, – szepegés, – fogadom, hogy –
szepegés – hogy nem fogok hazudni.
– És, hogy becsületes polgára leszel a hazának?
– És, hogy becsületes polgára leszek a hazának.
Perényi tanár úr most feláll. Közeledik. Borzasztó.
Most fog megtörténni, amit még soha se tett: most kapok
tele egy pofont. Pedig már azt is megígértem, hogy polgár leszek. Rettegve várom a mozdulatát. Lehajlik, magához ölel, megcsókol. És a kis diák odaborul hozzá, ó
milyen mondhatatlan gyönyörűség most már szabadon,
felszabadulva sírni, hogy nincs baj, hogy nem haragszik,
hogy tovább is fog szeretni.
Most pedig ugorjunk át húsz-egynehány esztendőt. A
kis gimnazista úgynevezett felnőtt ember lett és végzi a
dolgát hol szerény sikerrel, hol balszerencsével, kezében
a tollal, amit Isten szerszámául rendelt. Reggel nem költik fel nyolckor, hogy iskolába menjen, a Kacsaparton
már nagyon-nagyon régen nem rohant végig, a nagytemplom toronyórájával pedig legutóbb Gárdonyi gyönyörűséges könyvében, a „Kürt”-ben találkozott.
Egyszóval nem régen történt, hogy találkozásom volt
egy amerikai színigazgatóval, aki Budapesten járt. Magyar író számára az amerikai színigazgató annyi, mint a
mesebeli tündérkirályné. A jenki úr a következőket
mondta:
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– Elolvastam fordításban az Ön „Vén gazember” című Mikszáth-darabját. Ezt a darabot én Amerikában elő
akarom adni. Szerződést is adhatok, letehetek az asztalra
ezen dollárt is, de van egy kikötésem. A darab nem maradhat meg magyar miliőben. A mi közönségünket nem
érdekli a magyar gentri problémája, nem érdekli egy
magyar képviselőválasztás, nem érdekli a magyar vidéki
élet. Hanem érdekli maga a nyers mese. A darabot tehát
át fogjuk dolgoztatni. Amerikai környezetben fog lejátszódni a dolog, amerikai figurák lesznek a magyarok
helyett és természetesen amerikai nevük is lesz a személyeknek, nem magyar. Önnek tehát fel kell áldozni a
darab magyarságát, de viszont kap tőlem egy jó amerikai
slágerdarabot. És főként pénzt a magyarság helyett. Látom, hogy az ajánlatom megzavarja egy kicsit. Gondolja
meg a dolgot, holnapig várok a válaszra. Holnap ilyenkor
hívjon fel telefonon. Good bey!
És én magam maradtam a fejembe ültetett bogárral.
Aznap kedves vendégem is volt otthon. Valaha Egerben
Lollok Sanyinak hívták, most vitéz Litvay Sándor és
büntető járásbíró Budapesten. Ahogy diskuráltunk és
cigarettáztunk és ő tett-vett a könyvtáram polcain, egyszer csak előkotorász egy elfakult kötetet. És meghatva
olvassa a címet: „Az egri ciszterci rendi r. kath. főgimnázium értesítője az 1902–1903. tanévről.”
– Ez neked meg van? – mondja megindult, csendes,
örvendő hangon.
– Odaadom szívesen kölcsön, – mondom, – vidd haza
és lapozgass benne egy kicsit.
– Isten őrizz, – feleli ijedten, az lehetetlen. Tudod, a
fiamat mindig azzal szedem ráncba otthon, hogy bezzeg
én mindig tiszta jeles voltam. Kicsit kellemetlen volna,
ha most hazavinném az értesítőt és a gyerek felfedezné
benne, hogy csupa elégségesem volt. Azt akarom, hogy
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ember legyen belőle, ehhez pedig apai tekintély kell, hát
ezzel az ártatlan hazugsággal tartom előtte a tekintélyt.
Erre nevettünk mindaketten, aztán elhallgattunk. Egyszer csak a csendben azt mondja vitéz Litvay Sándor:
– Hej, hogy összeszidna most Perényi Kandid, amiért
hazudtam…
Ezen egy kicsit meghatódtunk, eltűnődtünk. Aztán
hazament és én egyedül maradtam a gondommal. A
dollárok kísértése tovább vájkált bennem. Hiszen igaz,
igaz, nagy áldozat megtagadni a saját írásom magyarságát, de hát a newyorki bemutató, az nem tréfa.
Ott tűnődtem az íróasztalnál, a tenyerembe könyökölve. Előttem az értesítő régi, elfakult füzete. Benne a
gimnázium minden emléke, a Kacsapart, a primuszudvar, a pedellus, a sas a kalitkában, a régi fiúk, a régi
tanárok, köztük Perényi tanár úr kiáradt tengerhez hasonló jósága, meleg kék tekintete abban az imádott és felejthetetlen himlőhelyes arcában és az a mondat, amit valaha
mondott: „Hát magyar gyerek vagy te? Milyen ember
lesz belőled, ha megnősz? Szabad nekem ilyen fájdalmat
okozni?”
Eh, mit várjak azzal a telefonnal holnapig. Felvettem
a telefonkagylót és felhívtam a jenkit szállójában. Megköszöntem az érdeklődését, de a darabom magyar marad,
akár játsszák Amerikában, akár nem.
Perényi tanár úr azóta valóban elköltözött a tündéri
paradicsomkertbe, a gyémánt-uszodába, ahol most
csakugyan Ő is zsűritag, mikor halott gimnazistákból
lett magyar angyalok fejest ugranak az aranytrambulinról. Perényi tanár úr meghalt, mert halandó volt. De az a
magyarság, amit itt lenn elültetett és amit hajdani társai
ültettek a kis gimnazistaszívekbe, az a magyarság halhatatlan és halhatatlan marad időtlen magyar időkig.
Amen.

–––––––––––––––––––––––––––

Perényi Kandid OCist (1873–1924) – akiről tanítványa oly szeretettel ír –
1899–1920 között matematika és rajz tanár az egri gimnáziumban és ez idő
alatt az iskolába járt minden diák a tanítványa volt. Amikor az elbeszélésben
leírt kis történet lejátszódott, az 1899/1900-as tanévben, ő volt Harsányi
Zsoltnak osztályfőnöke és matematika tanára.
A fiatal korában elhunyt Perényi Kandidra tanártársa Tordai Ányos emlékezett az iskola 1922/23. évi Értesítőjében.
Néhány gondolat a nekrológból:
„…A jászapáti kántor Dezső fiát 1884-ben íratta be az egri gimnázium
első osztályába. A hetedik osztály elvégzése után 1891-ben fövette a Rend
fehér novíciusruháját s a Dezső név Kandiddá fényesedett. … Kiváló érzéke
volt az exakt tudományok iránt és szaktárgyakul a budapesti egyetemen a
mennyiségtant s az ábrázoló mértant választotta.
A tanítványok szeretetét az ő mélységes gyermekszeretete ébresztette és
táplálta. … Öreg diákjaink soha nem feledhetik el a tanulmányi kirándulások atyamesterét. … A Ciszterci Diákszövetség gondolatát a legnagyobb buzgósággal karolta fel s a már széleskörű egri szervezetnek alapjait ő vetette meg. …
Megnyerte a szülők becsülését is mint az ünnepélyek, előadások előkészítője, szervezője, főkép mint a színdarabok
rendezője is. … Amilyen szeretetreméltó, finom lelkű volt itthon társaival szemben, olyan volt a rendházon kívül mindenki iránt is. Itthon egyszerűen »kedves«-nek hívtuk, odakünn jóbarátjainak »sógor«-a volt. Jász származásának ellenére is egrinek tarolta magát ízig-vérig. … Nem is volt egri tanárságának huszonegy éve alatt a városban olyan társadalmi, művetődési, művészeti vagy altruisztikus mozgalom, amelyből ő hiányzott volna.…”
Betegsége miatt 1920-ban Zircre helyezte apátja és itt halt meg 1924 márciusában.
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A KEVÉS IS LEHET ELEGENDŐ
– beszélgetések Dékány Á. Sixtus zirci apáttal
A budai Ciszterci Szent Imre Plébánia Lépcső c. újságjának 2012. karácsonyi számában a fenti címmel
jelent meg interjúból közlünk részleteket.
A beszélgetést és ennek szerkesztett változatát
Csányi Tamás, a Szent Imre templom karnagya készítette.
…
Kérlek, adj egy vázlatot a gyermekkorodról, a családi
otthonról és az innen hozott útravalóról.
A legfontosabb, amit hoztam magammal s ami az
egyéniségem részévé vált, hogy szüleimtől megtanultam,
miszerint a kevés is lehet elegendő. Ezen túl egyfajta
egyszerűséget, amit most is megtapasztalok, ha hazamegyek. Semmi nem köt a fogyasztói versenyben megtalálható kényelemfüggőséghez, ez vált természetessé számomra. Igaz, nem is köthet, mert komolyabb anyagi
háttér megteremtése az időkben illúzió lett volna. A szegénység és a gazdagság közötti tág résben családunk
szerény helyet foglalt el, és hálás vagyok, hogy e kérdésben egyszerűen és könnyen tudok eligazodni. Az elégedetlenkedés szerencsés hiánya meghatározó örökségem,
szerzésvágy nélkül kaptam útravalót.
Helyszín? Tágabb közösség?
Mosonmagyaróváron születtem, szüleim – édesanyám fodrász, édesapám kereskedő – a 60-as évek második felétől telepedtek meg a városban. Bátyám az egyhelyiséges lakásba született – ez nem volt ritkaság akkor
– ő 9 évvel idősebb, mint én, s e korkülönbség részben
kijárt ösvényt, részben versenyhelyzetet, vonóerőt is
jelentett számomra. Ő lelkiismeretes, szorgalmas, jó eszű
testvér, jómagam szétszórtabb, nyüzsgőbb öcsként alkalmasint erősen kellett csipkedjem magam.
A család és a helyi plébániaközösség hozadéka még
az egymás mellé való odaállás – kiskorom óta részt vettem minden aprómunkában, amit a plébánia kívánt, szorgalmazott. A vidéki közösség más, mint például a
szentimrevárosi kateketikai indítású, intellektuális minta;
gyakorlatiasabb, célra tartóbb, kétkezibb. Jól éreztük
magunkat kalákában, s mivel otthonom és a templom
néhány ugrás csupán, az utóbbiba is hazajártam.
Később, felnőttként ezen tapasztalatok és indítás
nyomán számos dologban kezdeményezőként léphettem
fel: ifjúsági hittan, cserkészcsapat, karitatív tevékenység
– a román diktátor bukása utáni erdélyi utak emlékével,
vagy felvidéki kalandom a plébános Trabantjával és a
benne csempészett könyvek sorsával – máig élnek bennem. Hálás vagyok azoknak, akikkel ebben kötelékben
repülhettem; sajnos, ha hazamegyek, a temetőben már
egyre több az ismerős név.
.… a(z) (el)nyomás hasznos is tud lenni egy közösség,
például az egyház számára. 1989 táján mindez megszűnik, és a szabadság kitermeli a közömbösség formáit. E
két ellentétes mozdulat egymással nem békíthető.

Véleményem szerint az egyház most sem szabad,
amelyre virradtunk, az csak a demokrácia látszata. Ez
nem garantálja az ember szabadságát, így ennek közösségeit most feltűnés nélkül, finom eszközökkel lehet
gúzsba kötni. Az egyház pedig – talányos emberi jogokra
hivatkozva – bármely pillanatban hecckampányok tárgya
lehet, és ez a jól csomagolt fenyegetés félelmet kelt,
amely csorbítja bátorságunkat, kezdeményező képességünket.
Másrészt szolgáltató intézményként tekintenek ránk,
folyamatosan elvárásokat fogalmaznak meg velünk
szemben, nem mérve fel a gyakori túlzásokat, és ez
bénítólag hat; a megfelelési kényszer tönkreteszi az emberi lelket. A nevelés alaptétele a partnerség. Ki mit ad a
másiknak, hogyan tudjuk egymást kiegészíteni. A diktatúra ártó fegyvere épp a kooperatív együttlét gátlásában
volt hatékony, amelynek elsődleges célja az együttműködés megakadályozása. Ilyen helyzetben köszöntött ránk a
szabadság, s ugyan mitől változna ez a látlelet hirtelen
meg? Az együttműködési hajlandóság bizony kevesebb,
mint a megfogalmazott elvárások száma. Az egyént minden fölé helyező lárma igen hamar talajt fogott az emberekben: élj meg, ha tudsz, keresd meg magadnak, ami
kell, szerezz azonnal és minden áron. Aki lemarad, azt
hagyd az út szélén.
Tehát igazad van, a nyomás bizony hasznos, mert arra
sarkall, hogy összezárjuk sorainkat, viszont a korlátlan
individualizmus, amely odavágja a másik elé, hogy mit
kéne, de nem tevékeny – ez a társadalom minden metszetében maradandóan rombol, bénít meg.
…
A ciszterciek világának szegletköve az oktatásnevelés. Ez a két szó – bár kötelékben repül – egyre több
értelmezést kell elviseljen, például a jogok és kötelezettségek egyre látványosabb aránytalanságát.
Pontosan. Az iskola, ha szolgáltató intézménnyé sülylyed, elveszti hatékonyságát. Ez a fogyasztói gondolat
lényege: mi az, ami nekem kell – a többi pedig nem érdekel.
…
Aki fekete-fehérben jár, annak talán a legfontosabb a
nevelés … A fegyelem, figyelem, a jogok és kötelezettségek közötti, gyakran torz arány kezelésében mit látsz
kulcsfontosságúnak?
Igen nehéz úgy nevelni, ahogy mai korlátaink ezt lehetővé, alkalmanként lehetetlenné teszik. Finom akadályok gondoskodnak erről. Valamint nem előnyös a kettős, sőt hármas nevelés sem, mivel a család és az iskola
közötti szándék sem mindig azonos, sem az elképzelésben, sem a megvalósításban. A világi közeg pedig erőteljesen tágítja ezt. Egy rossz alma igen hamar fertőz.
Mindaz, ami érzelmi hatással van az ifjú lélekre, nevel,
alakít, befolyásol – a reklámipar erre az egyszerű tényre
épít, ezt használja ki. Az iskola kevés, és ha a család
ebben nem partner, akkor a kamaszt is elveszítjük. A
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kisebb egyet nem értés lassan dagad hólabdává és elsöpri
a jó lehetőségeket.
Ezek ellen kell egy működő magot összekovácsolnunk tanárokból, szülőkből, sőt diákokból, akik kovászként élesztenek. Ezt láttam Pannonhalmán, majd saját
tapasztalatomban: a személyiség erejét semmi nem pótolja, sem a szavak, sem a tanítási módszer nem ad annyit,
mint a példa ereje. A „ciszter” bármely városban attól
lehetett érték, mert olyan személyek, „nagyágyúk” űzték
hivatásukat, akikért lehetett rajongani, belőlük példát
meríteni.
Valami azonban véglegesen megváltozott. Régen a
tanár egyénisége lekötötte a diák figyelmét, amely alig
szóródhatott másfelé. …?
Szűk körben mozgok, mégis úgy hiszem, hogy beindul annak a pedagógiának a reneszánsza, amelyben
tanár és diák együttműködik majd. Ez a tehetséggondozás alapja: a mester beavatja a tanítványt a tudomány
világába, ahol együtt alkotnak valamit. A nagy és kis
fogaskerék illeszkedik és együtt hajtják a gépezetet.
Miközben kérdéseket tesznek fel, s kérdésekre válaszolnak, új igazságok útját nyitják meg ez által. El kell
következzen a művészetek reneszánsza, a kézművesség
becsülete, a szellem kreativitása le fogja győzni a mechanikus, gépies mozdulatokat. Mert az átmeneti öröm
ezen formája üres, értéktelen. Egy pohár vörösbor jólesik, sőt hasznos, literszámra inni viszont az önkontroll
elvesztésével jár. A számítógép mértéktelensége hasonló ehhez, tehát az ingerek a helyükre kerülnek majd. De
ennek ára van...
és ideje…
és ideje. Nehéz elképzelni a közeljövőt, de egyre nagyobb lesz az emberek igénye arra, hogy a lelkükben helyre tegyék azokat a dolgokat, amelyek jelenleg nincsenek
ott. Amelyek az emberi természethez kompatibilisek.
Életed meghatározó változása az apátság. Ha tíz év
múlva bekapcsoljuk ezt a kis diktafont, mi az, amiről
mindenképen jól esne szólnod?
Nem számítottam erre a szolgálatra, váratlanul, hirtelen ért. Nem érzem elégnek az időt, hogy nagy célt tűz-
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zek ki. Rövid és erős szorításban kellett igent vagy nemet
mondanom, láttam rendtársaim bizakodását, felszabadult
várakozását. Nem vagyok hibátlan és tökéletes, de szeretném, ha majd látnák, hogy elszántságom és végzett
munkám önzetlenül a közösséget szolgálta. Minden részletében. Ez a közösség általában visszajelez, mit vár, mit
szeretne látni bennem...
és Te számítasz is ezen észrevételekre?
Ezek jönnek a maguk lábán – Várszegi Asztrik idézte viccesen, hogy egy németországi apátválasztás után
az új elöljáró mesélte társainak, hogy az esemény után
néhány nappal egyszerre mindenki jobban tudta, mit
kéne tennie – ez természetes, ahogy egy családban a
gyermek is odavágja néha a kedves szülőknek, hogy
miként (nem) kéne nevelni őt. Néha kényelmetlen, de
szükséges ez, hiszen mindenkinek joga van elmondania
segítő szándékú megjegyzéseit. Ez alázatra sarkall.
Ahogy a család tagjai is családként hálásak egymásnak,
úgy én sem várok egyénre szabott köszönetet, valamint
– legfontosabbként – a visszaigazolás döntő részét a
Jóistenre bízom.
Ami a koncepciót illeti; át kéne lássam a rendszer
egészét, ez főként a rend ügyét illeti, de ez nem független
az ország jelen helyzetétől. Mi a frontvonalban voltunkvagyunk, magam is. Amikor az iskolában éltem és dolgoztam, nem láttam a belső viszonyokat, az ügyintézés
hétköznapjait, a problémák teljes körét, a kapcsolattartás
terheit. Most már látom: számtalan, józan diplomáciát,
állandó protokolláris éberséget igénylő feladat tolódik
rám és ez nehéz teher. Ez a belső animáció hiányát hozta
magával; erre sokkal kevesebb időt fordítok, mint kellene
és kívánnám. Nehéz helyesen érzékelni, hogy a külső és
a belső teendők egyensúlya arányos-e. A rendtársak,
világi munkatársak bizonyosan többféleképpen látják
cselekedeteim okait, és tudjuk, hogy a lelátón ülők többsége mindig jobban focizik, mint a pályán lévő tizenegy.
Nem is szólva a bíró döntéseiről...
Bízom a Jóisten visszajelzésében, de ez lelki terhem,
hiszen szeretném ezt hamarabb megkapni, mint ahogyan
jönni fog.

––––––––––––––––––––––––

Prohászka Ottokár Soliloquiájában olvastuk:
1921. Szept. 20. Elmentem Zircre és Bakonybélbe. – A zirci templom gyönyörű barokkstíl; lelkem elolvadt a fények
sziporkázásától s a főoltár fölött – pajzsot s zászlót tartva kezeiben – elrepülő Mihály arkangyal fölségétől. Mily faragványok s mily finom s diszkrét stukko-disz. Egy gyönyörű Magdolna a mellékoltáron jobbra Maulpertschtől, oratórium,
és kredenc remek faragványok. Nekem ilyen templom a keresztény kegyelmi erők s tények hatalmas revelációja.
Pondus-ok, állítások, teremtések, győzelmes belépések s kiindulások. Mit látok itt is Szent Mihály alakjában? A nagy
szellemi harcok frontjait, új erők, új erősségek s hatalmasságok fölvonulását, új lelki erők fölvillanását s elszánt előrerobogását, s amellett azt a tendenciát föl az égbe, a nemes, isteni érvényesülésbe. Szemben azzal a leszakadt egek s az
egeket magukkal ragadó szellemek; ezek a boldogtalan tüzek, infelices ignes! A dekadencia, mely a poklok mélyeit kivájja s a boldogság hegyeit, mint leszakadó súlyokat s poklokat vájó görgetegeket használja. Jaj, ha a fölség alávalósággá s a boldogság pokollá válik. Jaj annak, ki Istent megunt, hogy aztán magát tépje. E nagy kontraszt, ez ütközés, ez
égiháború a maga villanásaival s pokolörvényeivel nemcsak preludiuma a szellemek csatáinak a földön, hanem összefoglalása minden összecsapásnak s harcnak s viadalnak, mely a világtörténelemben lefolytatódik. E sorokban küzdünk
mi is! Mi is fölnézünk a bajnokok elsejére, Szent Mihályra!
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Ciszterciek Vietnámban
A legnépesebb ciszterci család
A ’80-as évek végén kedves osztálytársam vendégeként több hetet töltöttünk a francia Riviérán. Egyik alkalommal a
Cannes-i tengerparthoz közelfekvő Saint-Honorat szigetén levő ciszterci monostort szerettük volna meglátogatni. Hajónk azonban az egyre viharosabb idő miatt megszakította az útját, és a közbeeső Sainte-Marguerite szigeten kellett ki
szállnunk. A látogatás elmaradt.
Velünk utazott egy 35 év körüli „távol-keleti” arcvonású kedves fiatalember is. Kézzel-lábbal és egy francia szótárral „beszéltünk” egymással. Kiderült, hogy ő is a ciszterci monostorba szeretett volna eljutni, s meglepetésünkre azt is
megtudtuk, a svájci Orsonnens-ben levő ciszterci monostor szerzetese, még a nevét is leírta noteszünkbe: – Placidus
NGUYEN. Vietnámból menekült 1979-ben, kalandos úton, 103-mad magával csónakban evezve. Azt is megtudtuk,
hogy Orsonnens-i monostorban Vietnámból elmenekült ciszterciek vannak.
Nem gondoltam, hogy Vietnámban is vannak ciszterciek.
Lékai Lajos atya könyvében egy pár sorban említi őket, már 240 szerzetesről ír. A 2000-es évek elején egy alkalommal Zakar Polikárp főapátúr a Ciszterci Rendről tartott előadásában említette, hogy Vietnámban vannak a Rend
legreményteljesebben fejlődő monostorai.
***
Vietnám a XIX. század közepétől francia gyarmat volt, de a második világháború és két „indokinai háború” után
1973-tól kommunista uralom alá került az ország. A történelmi Magyarországgal majdnem azonos, 330 ezer négyzetkilométernyi területén 2006-ban 86 millió lakosa volt (1960-ban még 30 millió !) A lakosság nagy többsége buddhista,
csak 8%-a katolikus, 25 egyházmegyében
***
Sorsuk hasonló a magyar ciszterciekéhez: országukban kommunista hatalom szétszórta őket, többen pedig hazájukon kívül kerestek új otthont. Mikor azonban ottani viszonyok lehetővé tették, a rend Vietnámban nagy fejlődésnek
indult.
***
Sajnos hiába kerestem kedves ismerősömet, Nguyen Placid atyát, hogy a vietnami ciszterciekről közvetlen forrásból
tájékozódhassam. Ezért az interneten olvasható egy Franciaországban teológiai tanulmányt folytató vietnámi ciszterci
szerzetes, Bernard Tran Hong Nhon írása és egyéb forrásokat felhasználva állítottam össze ezt a kis tájékoztatót.
Az első vietnami ciszterci monostort Père
Denis, francia missziós pap alapította 1918-ban a
hosszan elnyúló Vietnam közepén található
Quang Tri tartományban. A monostort „Phuoc
Son” (a boldogság hegyének) hívták.
Père Denis Franciaországban, a La Manche
csatorna partján fekvő Boulogne-sur-Mer-ben
született 1880-ban. Vietnámba 1903. áprilisában
érkezett meg, miután misszióra küldték egy hónappal a pappá szentelése után. 15 év alatt, amíg
az Evangéliumot hirdette egy sajátjától eltérő
kultúrájú és nyelvű országban, Père Denis egy
olyan monostor alapításának gondolatát dédelgette a szívében, amely szerény körülmények között
élő és szerzetesi életet élni kívánó vietnami férfiakat fogadna be. Indokínában számos szerzetesrend létezett a nők számára, de egy sem férfiak
számára.
A Phuoc Son-i Miasszonyunk monostor temploma
Engedélyt kért püspökétől, hogy néhány fiatalembert maga köré gyűjtsön és velük Szent Benedek Regulája szerint éljen. A püspök azt tanácsolta, hogy forduljon a
trappistákhoz. Így Père Denis írt a francia-, és olaszországi apátoknak, majd a karthauziaknak és bencéseknek is, de
nem kapott kielégítő választ. Ezzel a reménytelen helyzettel szembesülve azonban továbbra is az alapításra készülődött.
1918. augusztus 14-én a püspöke engedélyével egy vietnami tanítványaival együtt Phuoc Son-nak nevezett telken
telepedett le, melyet egy híve ajánlott fel részére. A kis „közösség” a „Phuoc Son-i Miasszonyunk” nevet vette fel.
A nehézségek ellenére Pére Denis vezetése alatt a közösség hamar fejlődésnek indult. Kezdetben kunyhókban éltek,
majd kápolnát és monostort építettek, 1931-ben már kórházuk is volt. 1933-ban a közösség felvételét kérte a Közös
Obszervanciájú Ciszterci Rendbe, ekkor a közösségnek már 300 tagja volt. A generális káptalan még abban az évben
teljesítette kérésüket. Sajnos Père Denis 1933. július 25-én a nélkül hunyt el, hogy ezt megélhette volna. 1935-ben a
túlnépesedő Phuoc-Son északon még egy új házat alapított.
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A polgárháború miatt a Phuoc Son-i kolostor 1953-ban kénytelen
volt délre, Thu Duc-ba, a jelenlegi Saigon-i egyházmegyébe költözni.
A Dél-Vietnámot is elfoglaló kommunista hatalom 1978-ban elkobozta az apátságok épületeit, a szerzetesek szétszóródtak, sokan
visszatértek családjaikhoz, mások kis csoportokban éltek tovább
Vietnam különböző tartományaiban, sokat bebörtönöztek.
1986-ban „Doi Moi” (felújítás) néven bevezetett reformok következtében a közösségek helyzete némiképp megváltozott. Az anyamonostorukat is újjászervezték az apátság egykori gazdaságában,
mely kezdetben kis létszámmal, mint az idősebb szerzeteseknek
otthona működött. 1988 után már fiatalok kopogtattak a monostorok
kapuján. Apránként jogi elismerést nyertek, apátságokba szervezték
magukat és új tagokat toborozhattak. Azóta a szerzetesek száma is
jelentősen növekedett.
Elmondható, hogy az eredeti kolostor drámai szétszóródása végül
szerencsésnek bizonyult, mivel a szemlélődő életmód egész országban történő elterjedését eredményezte és biztosította a Kongregáció
fejlődését.
A szerzetesek számának ilyen nagymértékű növekedése azonban
jelentős gazdasági gondokat hozott és nehézséget jelent az új szerzetesek képzése is. A szerzetesek mezőgazdasággal, méghozzá rizstermesztéssel és állattenyésztéssel (hal, sertés, marha stb.) foglalkoznak.
Erőfeszítéseik ellenére a közösségek nehéz anyagi helyzetben vannak.
A képzést elősegítendő filozófiai és teológiai iskolákat hoztak létre. Korábban kénytelenek voltak a szerzeteseket tanulmányok céljából a kolostoron kívülre küldeni. Már több apátságnak van tanulmányi háza, de kevés a tanáruk. A közösségek több tagja – testvérek és
A monostorok elhelyezkedése
nővérek – filozófiai és teológiai tanulmányaikat európai intézményekben folytathatják.
Ma a vietnámi Szent Család Kongregációhoz 11 – 9 férfi, 2 női – közösség tartozik. A legnagyobb közösség a
Phuoc Son-i Miasszonyunk Apátság, a Kongregáció anyaháza, amely délen, Saigon-tól 100 kilométerre fekszik. Ennek
több mint 180 tagja van és évente tíz körül az új hívatások száma. A fogadalmas szerzetesek csak kisebb része áldozópap. Ez így van a többi apátságban is.
Az Egyesült Államokban is van monostora két vietnami apátságnak.
A Vietnami Szent Család kongregáció tagja Európában a svájci Orsonnens-i Fatimai Miasszonyunk önálló perjelsége, ahol most 18 vietnámi szerzetes él – 10 áldozópap, 8 testvér. A monostorban az imádságokat és himnuszokat vietnámi nyelven mondják. A szerzetesek nyomdában dolgoznak, ahol főleg vietnámi könyvek készülnek. Többük szója
feldolgozásával, „tofu” készítésével foglalkozik,
melyet a svájci városok – Bern, Loussan,
Fribourg – üzleteibe szállítanak. Zarándoklatokat is szerveznek, és egy 60 ágyas lelkigyakorlatos házuk is van.
Dél-Vietnámban Szent Család Kongregáción
kívül még egy önálló perjelség is működik, –
Mý-Ca B.M.V. de SS. Corde Jesu –, melyet
1934-ben alapított a franciaországi Lerins-i
apátság. 1978-ban őket is elüldözte a kommunista uralom. A „Doi Moi” reform után 1994-ben
újjászerveződtek, s 2000-ben a Lerins-i anyaapátság segítségével új monostort építettek.
2008-ban 21 ciszterci élt itt, közülük 7 pap,
valamint 4 novícius és több fiatal tanuló.
A Ciszterci Rendnek 2011-ben 2801 szerzetese volt, közülük 880-an a vietnami Szent Család Kongregációhoz tartoznak.
A Mý-Ca-i B.M.V. de SS. Corde Jesu monostor
––––––––––––––––––––––––––--
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160 éves az egri Sancta Maria Gimnázium
Varga Pál igazgató úrtól kaptunk tájékoztatót az egri
Juhász Mária nővér iskolaalapító tevékenységéről. Az
Congregatio Jesu (angolkisasszonyok) „Sancta Maria
ünnepségen jelen volt 85 éves Tóth Ilona nővér is, aki
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola”
nemcsak az argentínai magyar iskolában követhette Maünnepéről.
ter Juhászt, hanem később egy izgalmas, felemelő idő160 éve, 1852-ben, Bartakovics Béla egri érsek hívászakban együtt dolgozhatott vele, amikor Egerben újrasára kezdték meg az angolkisasszonyok a leánynevelést,
indították az oktatást az angolkisasszonyok iskolájában.
s az 1948-as szétszóratást követően 1990-ben indult meg
Az érdekfeszítő előadások között zeneiskolánk növeújra az oktatás az évszázados falak között, a Kossuth
dékei adtak színvonalas zenei műsort.
utcai épületben. Az iskolában 2012. november 16-án
Ezt követően a Boldogasszony Ház folyosóján tekintbensőséges ünnepség keretében emlékeztek az évfordulóhették meg az érdeklődők iskolánk tanulóinak munkájára, mely du. 4 órakor ünnepi szentmisével kezdődött
ból készült kiállítást. Az ünnepélyt állófogadás zárta,
iskolánk kápolnájában dr. Seregély István nyugalmazott
ahol kötetlenül nosztalgiázhattak a vendégek az iskolával
egri érsek, Buda Péter és dr. Lengyel Gyula celebrálásákapcsolatos élményeikről, s járhatták be a zegzugos épüban. Ezt követően a Szent Margit teremben folytatódott a
let ismerős termeit.
program. Az egybegyűlt vendégek, öregdiákok elsőként
dr. Lengyel Gyula atya előadását hallgatták meg, mely160 év alatt nagy utat járt be a magyar katolikus oktaben a szerzetesrend történetéből idézett fel értékes gontás. Ezen évtizedek alatt a tartalmak, az eszközök, a feltédolatokat. Majd dr. Seregély István érsek atya idézte fel
telek rohamléptekben változtak. A ma iskolája ezer szálemlékeit és osztotta meg gondolatait a rendszerváltozás
lal gyökerezik a múltjában. Őrzi értékeit, hagyományait,
utáni újraindítással kapcsolatosan. Végül Szilágyi Károly
hogy rajta biztos alapokon újítson, fejlesszen, küldetését
író mutatta be legújabb kötetét, melyben megemlékezik
teljesítve.
***

Rövid áttekintés az iskola 160 éves múltjáról

Tekéntetes és Tudós Úr!

Sok baj után sikerült ugyan az egri nőnevelői
intézet megalapítását kivívni mert úgy vagyunk, hogy korunkban többnyire a jó szellemért vívnunk kell de éppen ezen kétes kimenetelű vívás akadályozta az intézetnek
végképpeni
elrendelését.
Most
már
reménylhetem, hogy rövid idő alatt a növendékek felvételére is mindenek készen laknak.
A dolog ezen állását rövideden megemlítvén
és ámbátor eddig a növendékekre állandó
alapítványok nem történtek mégis és már most
biztossá teszem Tekintetes Urat, hogy Izabella
leánykáját az egri intézetbe szívesen
beveendem ez által is tsekély tanúságot adni
kívánván hogy Tekintetes Úrnak nemzeti
irodalmunk mellett tett fáradozásait és szerzett
érdemeit részemről is elösmerni és méltányolni tudom – ki egyéberánt minden tisztelettel
maradok
Tekéntetes úrnak
Egerben Aug 16. 1852
kézköteles szolgája
Bartakovics Albert
manu (s. kezével)
E. Érsek
A Széchényi könyvtárban található kézirat másolatot az iskola 1942-ben érettségizett növendékétől, †Benkőné Lukács Ágnestől kaptuk.
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Pyrker László érsek tervét, hogy Egerben leánynevelő intézet létesüljön, utódja Bartakovics Béla érsek
váltotta valóra. Meghívására érkeztek meg az angolkisasszonyok (Institutum Beatae Marriae Virginis
I.B.M.V.) tagjai Bydeskuty Amália főnöksége alatt. Az
intézetet 1852. november 1-én adták át. 1899-ig négy
osztályú elemi iskolával, négy osztályú polgári leányiskolával, négy osztályú elemi előkészítő,
II. fokú felsőbb leányiskolával és évrőlévre felmenő egy
osztályú tanítónőképzővel működött. Ekkor már évente 600–
700 leány nevelődött
az intézet falai között.
1916-ban nyolc osztályos leánygimnáziumot, 1917-től pedig
felső
kereskedelmi
leányiskolát létesítet-
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Az értesítők tanúsága szerint 1948-ig több mint
húsz óraadó ciszterci tanára volt az angolkisaszszonyok iskoláinak.
***
1990. szeptember 8-án indult újra az egri „Sancta
Maria” Leánygimnázium. Az iskola Juhász Mária
I.B.M.V. igazgató és Szántó Erzsébet I.B.M.V.
házfőnöknő vezetésével kezdte az első
tanévet 1990 szeptemberében. Az újraindításban
nagyon
nagy segítséget nyújtott dr. Seregély István egri érsek és
diáktársunk
Valuch
István kanonok. Németországból a nővérek és a testvériskolák
küldtek taneszközöket, így a tantermeket
be lehetett rendezni.

A nyolcosztályos
tek. Az intézet töretEmléktábla a Sancta Maria Gimnázium
gimnázium első oszlen lendülettel műköKossuth Lajos utcai épületén
tálya 40 leánygyerdött az államosításig,
mekkel indult. Az évek során Gärtner Julianna
1948-ig.
I.B.M.V. irányítása alatt kiépültek az iskola jelenAz intézet épülete eredetileg jogintézet volt. 1774
legi szervezeti egységei, a nyolcosztályos leányés 1816 között különböző célokat szolgált, volt katonai
gimnázium, alsó tagozat, zeneiskola és a leánykollaktanya, kórház, majd 1852-ig fiúgyermekek internálégium. 2006-tól nyelvi előkészítő osztály indult és
tusául és ezzel kapcsolatos elemi iskolául szolgált.
ezzel az iskola 13 évfolyamosra bővült. Nagy válKésőbb épületet is folyamatosan bővítették, majd
tozás volt az iskola életében, hogy a 2007/08-as
1920-ban az egri Főkáptalan átengedte az iskola céljaitanévtől már fiútanulókat is felvesznek mind az
ra az intézet melletti kanonoki házat és telket.
elemi tagozatba, mind a nyolcosztályos gimnáziA ciszterci tanárok is tanítottak az angolkisaszumba.
szonyok intézetében. Az egri érsek a „felsőbb leányiskola” bővítése érdekében kérte Vajda Ödön zirci
Az intézet 18 osztályában 418 fő diák tanul; 25
apátot, hogy az V. és VI. osztályok elindításához
%-uk kollégista, bejáró 40% és 35%-a helybeli.
nyújtson segítséget. 1900/01. tanévtől hat ciszterci
A 2012/13. tanév félévi tanulmányi átlaga: 4,2
tanár, köztük dr. Werner Adolf , dr. Kürti Menyhért
volt.
Küzdy Aurél tanítottak az intézetben.
***
Intézetünk a szentignáci lelkiség szerint és Ward
Mária rendalapító karizmája alapján három alappillérre építi értékközvetítő pedagógiáját: tudás, lelkiség,
szolgálat – írja Varga Pál igazgató úr.
A tudás átadásánál a klasszikus gimnáziumi oktatás keretein túl a diákokban rejlő személyes tehetség
kibontakoztatásá-ra törekszünk.
A lelkiség közvetítésében fontos, hogy minden diák és tanár megismerje a szentignáci lelkigyakorlatokat, életvezetésükben reflektált, fejlődőképes és elkötelezett emberek legyenek.

A szolgálatra nevelésben arra törekszünk, hogy
diákjaink legyenek a társadalmi igazságtalanságokra,
és síkra szálljanak az igazságosabb világért.
Ward Mária nevelési módszerei közül évszázadok
óta kiemelt szerepe van a művészetre nevelésnek, így
iskolánkban hangsúlyos helyet kap a zene, a színjátszás és a képzőművészet. A Congregatio Jesu (angolkisasszonyok) szerzetesrend nemzetközisége tükröződik iskoláink idegen nyelvi oktatásában, ezért testvérkapcsolatot ápolunk a németországi Eichstattban
működő Ward Mária iskolával.

––––––––––––––––––––––––

20

HÍREK a GÁRDONYI-ból

2012. HÚSVÉT

HÍREK A GÁRDONYIBÓL
Az 50 óra közösségi szolgálatról
2012. szeptember 1-jétől kötelező feladata az oktatási intézményeknek a közösségi szolgálat megszervezése. A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló
egyéni vagy csoportos tevékenység. A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulóinak lehetőség szerint három
tanévre arányosan elosztva 50 órát kell eltölteni ebben a szolgálatban.
Iskolánkban már ebben a tanévben elkezdődött ennek a szolgálatnak megszervezése, mivel ez a feladat
a 2016-ban érettségizőket érinti először, a jelenleg 9–10 évfolyamos tanulókat, vagyis hat osztályt. Igyekeznek mindenki számára a legmegfelelőbb területet megtalálni, hogy ne csak kényszernek érezze a diák, hanem örömét is lelje a másokért, a közjóért való tevékenységben, és talán a pályaválasztásban is segítségére
lesz, hogy sokféle szakmába betekintést nyer. Jelenleg a Magyar Vöröskereszttel együttműködve, az ő szociális tevékenységükhöz kapcsolódva kezdték meg a diákok a közösségi szolgálatukat: a kenyér és teaosztásban segítettek.
Ilyen jellegű feladatot az iskolánk diákjai már eddig is végeztek. Például többször voltak Bélapátfalván az
Idősek Otthonában, legutóbb karácsonykor adtak műsort az ott lakóknak. Mint a Vöröskereszt bázisiskolája
rendszeres véradásokon egyre nagyobb létszámban vesznek részt a diákok és tanáraink. Az Iskolánkban
már 10 éve működik a Szent Bernát Karitász Csoport.
Lakatos Claudia 11. E tanuló interjúja Bozóné Tóth Gabriella tanárnővel MAG 2012/13 jan.-febr.–i számában

A Gárdonyi új könyvtára
A gimnázium 2013 tavaszán új, korszerű könyvtárral bővült, melyre az anyagi fedezetet az iskola fenntartója, a Zirci Ciszterci Apátság biztosította. Az új könyvtárat három egymásba nyíló tanteremből alakították ki. Az
épületrész rekonstrukciója 2012 őszén kezdődött, amely magában foglalta a közműhálózat teljes cseréjét, fűtéskorszerűsítést, új padlózat kialakítását. A boltívekbe illesztett polcokon sorakoznak a közel 25 ezres könyvtári állomány. A könyvtár első része az olvasóterem, ahol egyidejűleg 24 diák kutathat, készülhet órákra, versenyekre. Innen nyílik a szabadpolcos rész, ahol a tanulók kedvükre válogathatnak a gazdag kínálatból.
2013. április 12. pénteken lesz az új könyvtárának ünnepélyes megnyitása és megáldása. Köszöntőt
mond: Dékány Árpád Sixtus zirci apátúr és Varga B. János igazgató úr. A megnyitón előadást tart Keller
Péter, Gárdonyi Géza dédunokája Dédapám: Gárdonyi Géza címmel.
Előkészületek az új tanévre
A 2013/14 tanévre az iskola az alábbi tagozatokra – összesen hat osztály – hirdetett felvételt:
Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés
Angol nyelvi előkészítő évfolyammal bővített gimnáziumi képzés
Általános gimnáziumi képzés reál specializáció
Általános gimnáziumi képzés
Szakközépiskolai képzés (pedagógia, pszichológia, kommunikáció, művészeti szakirányban)
Sportiskolai képzés
Az iskola honlapján már megtalálhatók a felvételi eredmények is.
I. Ciszterci diákkonferencia Székesfehérváron
Január utolsó hétvégéjén a Rendnek mind az öt iskolájából összegyűltek a diákönkormányzatok képviselői és az iskolaújságok szerkesztői.
A házigazda fehérváriak nagy szeretettel fogadtak, és kiváló alkalmat teremtettek az ismerkedésre, barátkozásra. A családok láttak vendégül bennünket. Volt alkalmunk arra, hogy felfedezzük a „magyar királyok
városát”. Az ebédet követte a konferencia érdemi része: minden delegáció prezentáció segítségével mutatta
be iskolájának diákéletét és iskolaújságát. Majd a szekciókban arra törekedtünk, hogy összehangoljuk a
terveinket, ötleteket adjunk és kapjunk az eredményesebb és tartalmasabb munkához. A vasárnapi közös
szentmise zárta a programot, amelyet a székesfehérvári iskola lelki vezetője, Brückner Ákos Előd OCist.
atya celebrált.
Nagyszerű ötletnek tartom ezt a programot – mondotta Beke Miklós Gárdonyi diákönkormányzatának elnöke –, mert nem elég az iskola falai között szervezni a diákok szabadidejét, most azt értettem meg, hogy
kifelé is nyitnunk kell. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam én is és társaim is: a programokat nagyon
körültekintően szervezték, lehetett érezni az összehangolt munkát az egész konferencia alatt. Az iskolák
vezetői, a tanárok, a szülők, de még Fehérvár több prominens személyisége is fölkarolta ezt a találkozót.
Most egyrészt a tapasztalatokat és az új ötleteket próbáljuk felhasználni, másrészt tervezzük egy újabb találkozó megrendezését, talán épp itt Egerben, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban.
Lakatos Claudia 11. E tanuló interjúja MAG 2012/13 jan.-febr.–i számában
Iskolánk életéről szóló sorokat a MAG – Mindennapok A Gárdonyiban internetes diákújság és az iskola
honlapján – http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu – olvasható írásokból állítottuk össze Kovács Ottó tanár
úr szíves közreműködésével.
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LEVELEK –  – TELEFONOK – ℡ – E-MAILEK – 
Még egyszer a harangunkról…
„Megszólalt Szent Bernát templomunk Vizitáció harangja.” címmel és fotóval egy kedves emlékeztető jelent
meg a lap karácsonyi számában. A kis írást olvasva idéződött fel bennem – mintegy 65 év el multával – egy
kedves történet, egy szolid csínytevésünk.
Mi, 1948-ban végzős diákok – Mátray Dezső,
Nánássy Endre és Zsélyi György – és egyben a Ciszterci
Diákotthon bentlakói, több héten is megszólaltattuk délben a templomunk harangját. A torony kulcsát a rendház
bejárati ajtajának szomszédságában, egy kis szobában az
atyák habitusát javítgató Húsvéti bácsitól, aki egyben a
templom sekrestyéi teendőit is ellátta, kértük el, akkor
még titokban.
Ténykedésünket nem más, mint az akkori igazgatónk,
Hegyi Kapisztrán igazgató úr derítette fel. Ugyanis az
utóbbi években már a VIII. osztály terme az első emeleten közvetlen az igazgatói iroda szomszédságában volt.
Az egyik „kiruccanásunk” napján a dolgunk végeztével

az első emeletre érve, lassan és lábujjhegyen igyekeztünk
vissza az osztálytermünkbe, egészségtan órára. Hátunk
mögött gyors léptekkel, reverenda „susogással” közeledett az igazgató úr, vissza az irodájába. Minket meglátva
mindjárt kérdőre is vont: – „Ti, most miért nem vagytok
az órán? Honnan jöttetek?” A lebukásunkat mentendő,
Mátray Dezső szólalt meg: „Igazgató Úr, alázatosan
jelentem, harangozni voltunk.” – „És miért hárman?” –
„Azért, mert a több mázsás harangot 3 szakaszban –
három „versben” – külön-külön működtettük. Az igazgató úr kissé derülten, némi szigorral válaszolta: – „Ezt jól
kigondoltátok. Most gyorsan vissza az osztályterembe!”
Utóirat: Jó lenne, ha ma is gyakrabban megszólalhatna Szent Bernát templomunk harangja. Diákszövetségünk is elősegíthetné anyagiakkal a harangozás gépesítést. Így a mai diákok is hallhatnák a több mint 180 éves
öreg „Vizitáció”-harangot.
v. Mátray Dezső

***

Mária néni, a sekrestyés
címmel az alábbi „újságkivágást” diákszövetségünk tagjától, Koncz Attiláné Kláritól kaptuk. A cikk az Új
Misszió 1995. szeptemberi számában jelent meg.
Mikor megismertem 1951-ben Baráz Máriát, a húgával, Verával laktak együtt Egerben, egy kis hatvanihóstyai házban. Vállalták, hogy a Hortobágyra kitelepített nagybátyám két kiskorú gyermekét magukhoz veszik
– ha kiadnák őket a táborból (nem adták ki) –, és nevelik
őket. Nem féltek a hatóság haragjától akkor sem, amikor
befogadták Sixtus atyát, Debreczeni Sixtus ciszterci
szerzetes papot, akit az ÁVH eltiltott a papi működéstől,
és a ciszterci rendházból a rend szétszóratásakor távoznia
kellett. Külön megrázó történet az atya sorsa, aki előzetes
„kísérletek" után közúti „baleset" áldozata lett 1954.
február 21-én…
Amikor a ciszterci rendházat el kellett hagyniuk a
szerzeteseknek sok könyvet, iratot és néhány bútort is
Mária néniék mentenek meg a ciszterci rend számára.
Amikor később lehetőség nyílt rá, mindent hiánytalanul
visszaadtak.
Mint az egri Szent Bernát-templom sekrestyése,
1949-től 1993-ban bekövetkezett haláláig szolgálta Istent, hajnaltól estig a templomban. Mosott, vasalt, takarított, díszítette az oltárokat, kikészített mindent a szentmisékhez, olykor naponta 4–5-ször is. Ha vendégpap érkezett, jöhetett délben vagy délután és misézni akart – szó
nélkül állt rendelkezésére.
A templom nyitva volt a déli ebédidőt kivéve egész
nap, az imádságra betérő hívek, vagy a piaci bevásárlásból hazafelé megpihenni vágyó, idősödő asszonyok előtt.
Sokan jöttek hozzá tanácsot kérni családi ügyekben:
hogy lehetne az unokát megkereszteltetni, hogy lehetne
hittanra taníttatni, de rózsafüzért javítani, „lábfájásra mit

ajánl?” kérdésekkel is. Látogatta a betegeket. Már 80
éven felül volt, amikor húgával, Verával együtt házukba
hozták és ott hónapokig gondozták egyik kedves lelkipásztoruk beteg édesanyját mindaddig, amíg őt pap fia
magához tudta venni.
Csillogó fekete szeme mindig mosolygott, ha kisgyerekkel találkozott. Szerette a magyar nótát, minden
szenténeket ismert és énekelt. Jókat tudott nevetni, de
hamar felfortyant, ha úgy találta, hogy valaki nem megfelelően viselkedik a templomban. A papokról soha nem
pletykált, azt se szerette, ha előtte szidták őket.
Élete utolsó éveiben – 87 évesen halt meg – már nehezen fogadta az újításokat, de igyekezett alkalmazkodni.
Nagy veszteség volt számára húga halála, aki a háztartást
ellátta. Erről kezdve rohamosan gyengült az ereje, de
hősiesen végezte a munkáját. Téli időben, hogy ne kelljen a város széléről bejárnia a sötétben, beköltözött a
templom melletti szobába.
Mi, akik ismertük, úgy jellemeztük, hogy Mária néni
egy lett a ciszterci templommal, mint a bibliai Anna aszszony a jeruzsálemivel. Kicsit meggörnyedt hátával, csoszogó járásával belenőtt a templomba. Mikor néha szidott
bennünket, akkor se lehetett igazán megsértődni, mer
tudtuk, hogy ő igazán önzetlenül az Istenszolgálatnak él.
Ha behunyom a szemem, most is magam előtt látom,
ahogy átmegy a templomon, gyújtja a gyertyát, perselyezve mondja: Isten fizesse meg!, vagy a névnapokon huncutkás mosollyal emeli a likőrös poharat: Isten éltesse!
Házát a ciszterciek templomára hagyta.
Fábián Zsuzsanna
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hírek...hírek...hírek...
• DR. KILIÁN ISTVÁN diáktársunkat a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki a köztársaság elnöke március 15-én a Parlamentben a „régi magyar irodalom és színjátszás terén végzett több évtizedes tudományos kutatói munkássága, oktatói és ismeretterjesztői tevékenysége elismeréseként”. Ezt a magas rangú
kitűntetést mint irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és a
Miskolci Egyetem professor emeritusa – ahol 1995–2003 között az egyetem Bölcsészettudományi Karán a Régi Magyar Irodalom Tanszékét vezette, s nyugdíjazása után
a mai napig is tanít – érdemelte ki.
Kilián István neve eggyé forrott a magyarországi barokk iskoladrámákkal, legfontosabb kutatási eredményei és publikációi e témakörben születtek.
Számunkra különösen kedves az a munkája, melynek eredményeként osztályfőnökének, Ágoston Julián: Kiadatlan versek c., illetve Kerekes Károly verseit tartalmazó Érdemes volt c. kötetei jelenhettek meg.
Diáktársai szeretettel gratulálnak e szép elismeréséhez. Isten segítse és adjon erőt
további értékmentő munkájához!
•
ÚJ ISKOLÁKAT ALAPÍTOTT A BENCÉS REND, mely az 1990-es rendszerváltás után oktatás
terén óvatosan élt a szabadság adta új lehetőségekkel és nem indultak újra a régi bencés iskolák. 2009 tavaszától viszont
úgy döntött a pannonhalmi bencés vezetés, hogy a szakiskola, szakközépiskolai oktatás irányában nyit: így jött létre a
Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola több tagintézménnyel Szeged, Miskolc, Budapest, Budaörs és Balatonfüred székhelyekkel. A szakképzés az általános iskola 8. a középiskola 10. évfolyama után, ill. érettségivel rendelkezők
számára indult. Szegeden és Miskolcon még gimnáziumi képzés is folyik.
A képzés az igényeknek megfelelően igen sokirányú. Többek között érettségi vizsgával rendelkezők marketing- és
reklámügyintéző, logisztikai ügyintéző, számítógéprendszer-karbantartó, gazdasági informatikus; az általános iskolára
épülő szakközépiskolákban számítógép-szerelő, marketing- és reklámügyintéző, gazdasági informatikus, vendéglátásturisztika szakmai képesít szerezhetnek a diákok.
•
ÁGOSTON JULIÁN magyar tanárától kapta az első indításokat Kalász Márton, aki ez évben a Balassi
Bálint-Emlékkard irodalmi díjat kapta. A Kossuth rádióban február 17-én beszélt pályájának indulásáról: „Pécsre kerülve a cisztercitáknál az irodalom tanárom egy nagyon tehetséges, nagyon jó fiatal költő volt. Ő is megragadott engem, mikor megmutattam egy kis verseimet neki. Egy mondatára emlékszem fölém hajolva mondta: »Édes fiam milyen
nyelven beszélsz te magyarul…«”. A „fiatal tehetséges” tanára Ágoston Julián volt.
Kalász Márton 1934-ben született, Sombereken. 1991–1994 között a stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási
Központ igazgatója volt. 1995-től a Károli Gáspár Református Egyetemen tanított. Budapesten él és alkot. 2001–2007
között a Magyar Írószövetség elnöke volt. 1955-ben jelent meg első kötete Hajnali szekerek címmel, azóta több mint
harminc könyve látott napvilágot; a versek mellett regényeket és esszéket is írt.
A díjátadás – immár a tizenhetedik alkalommal – hagyományosan februárban, Bálint napján volt Budapesten a Gellért szállóban. Balassi Bálint-emlékkarddal a magyar líra élvonalába tartozó, európai szellemiségű költőket, valamint a
magyar költészetet – köztük Balassi verseit – fordító idegen anyanyelvű külföldi irodalmárokat tüntetnek ki.
A fenti, már régebben megszerkesztett írást ki kell egészíteni: „Kalász Márton … a magyar és az egyetemes irodalmat egyaránt gazdagító költői életművéért, hiteles prózai műveiért, jelentős műfordításaiért, irodalomszervező, irodalmi-közéleti tevékenysége, életműve elismeréseként” Kossuth-díjat kapott.
Szívből gratulálunk Ágoston tanár úr tanítványának!
•
A CISZTERCI DIÁSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYA februárban tartott közgyűlésén új tisztikarának az elnökségébe szervező titkárnak Veres Zoltánt választotta. Diáktársunk középiskoláját 1942–1948 között a Szent
Bernát gimnáziumban végezte, majd államosítás után 1950-ben a Dobó gimnáziumban érettségizett.
Felelősségteljes munkájához sok sikert kívánunk!
•
AZ EGRI ÉRSEKI PALOTÁBAN kulturális, turisztikai és látogatóközpontot alakítanak ki. Az 1962ben Eger-Gyöngyös-Vidéki Állami Pincegazdaság által birtokba vett épületet, melyet az Egyház nem régiben kapott
vissza Eu támogatással alakítják át. A tervek szerint 2014 májusára készül el a több mint 2300 négyzetméteres, háromszintes épület, majd sor kerül a termek berendezésére. Szerencsére sok darab megmaradt az eredeti bútorzatból, melyeket a lezárt kápolnában halmozták egymásra. Az első és a második emeleten kap helyet a magyar egyház ezer évét,
valamint a magyar szenteket bemutató tárlat. Itt lesz az egri püspökök és érsekek arcképcsarnoka is. A második emeleten felújítják a kétemeletnyi érseki kápolnát, és újjászületik az épület előtti sétálóutcáról látható kert is.
Kalapos József diáktársunk küldött újságcikke nyomán.
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CISZTERCIEK KERTJÉNEK KAPUJA

A Ciszterciek kertje, melyet 1950-ben a Rendházzal együtt
vettek el, a honvédséghez került. 1974/75-ös tanévben Katonai
Kollégium kezdte meg itt működését, és ekkortájt bontották el a
kert kőkerítését és vele együtt a Hajdúhegy felé néző kőkaput is.
Ez a gyönyörű barokk kapu évekig ott állt a Jókai utca és Kossuth Lajos utca sarkán lévő üres telken.
Jelenleg az Érsek-kertben van felállítva.
A tábla felirata
FARAGOTT BAROKK KŐKAPU
AZ EGRI SZERZETESEK
HAJDÚ-HEGYI
GAZDASÁGI UDVARÁBÓL
EGER VÁROS TANÁCSA

A képet v. Bartha István diáktársunk küldte, melyet unokája, Bartha
Máté, a Ciszterci Gimnázium 9/c osztályos tanulója készített.

•
KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) – 100 euró, N.
N. (Franciaország) – 50 euró, Dr. Tóth Sándor (é. 1935.) – 25 000 Ft, Dr. Nagy Andorné ( ny. igazgató) – 10 000 Ft,
Bajka Imre (é. 1941.) Budapest – 10 000 Ft, Dr. Hibay Györgyné (Eger) – 15 000 Ft, Dr. Székely György (é. 1944.)
Debrecen – 10 000 Ft, v. Bartha István (51) Eger – 10 000 Ft.
•

A 2012. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közli Vékonyné Hevesi Mária az iskola gazdasági

vezetője, aki volt szíves a Diákszövetség könyvvezetését ellátni.
Bevételek
– Tagdíj
– Adomány
– Banki kamat

Összesen

144 700 Ft
258 375 Ft
6 154 Ft
409 229 Ft

Nyitó állomány 2012. 01. 01-jén
Kiadások:
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)
– Postaköltség
– Anyag ktg. (boríték, irodaszer).
– Bankköltség
– Gárdonyi G.C.G. támogatása
– Egyéb kiadás (fénymásolás stb.)
Összesen
Záró állomány 2012. 12. 31-én

840 097 Ft
144 125 Ft
97 483 Ft
28 840 Ft
42 076 Ft
60 000 Ft
9 227 Ft
381 751 Ft
867 575 Ft

–––––––––––––––––––––––––

•

AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található Gimnázi-

um 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.
___________________________________________________________________________

HALOTTAINK
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Turcsányi Tibor dr. (é. 1944) – Budapest
Kertész Pál dr. (é. 1947) Budapest

Dobrányi Zoltán (é. 1947) – Gödöllő
Kakuk Mátyás (é. 1951) – Kunszentmárton
Requiescant in pace!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: 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 Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején.
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
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FUCHS XAVÉR FERENC EGRI ÉRSEK
A tanév elején iskolánkhoz került festmény iskolánk hosszú történelmének egyik jelentős támogatóját, Fuchs Xavér Ferenc Eger első érsekét
ábrázolja. Külön érdekessége a fej fölött olvasható felírat, mely a főpap
iskolánkhoz való kötödését magyarázza.
Jó állapotú, de egy jelentős sérülést szenvedett festményt Szent Bernát-templom sekrestyéjéből Dolhai atya adta át, mondván tegye az iskola
méltóbb helyre. Természetesen fontossá vált kideríteni, hogy ki lehet e
főpapi ornátust viselő személy. A kép azonosításában segítségünkre volt
dr. Löffler Erzsébet Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és
Múzeum igazgatója. Megállapította, hogy Fuchs Xavér Ferenc, az első egri
érsek lehet az itt ábrázolt személy. S az általa felkért dr. Németh Béláné
szerint a kép szövegének olvasata: FUNDATOR 17100 R(HENENSIUM)
F(LORENORUM) PRO I(NOPIBUS) ALUMNIS GYMNASII) AGR(IENSIS)

azaz: „17 100 rénes [rajnai] forint adományozója az egri gimnázium szegény növendékei számára”.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint Fuchs Xavér Ferenc Pándorfalván
született Moson vármegyében, 1744. aug. 24-én; s Egerben hunyt el 1807.
jún. 27-én. Pannonhalmán, a nagyszombati és a budai papneveldében tanult. 1768-ban pappá szentelték. Esztergomban káplán, majd gr. Andrássy
Károly fiainak nevelője. 1773-ban Szomoron plébános, de rövidesen lemondott javadalmáról, és a budai akadémián bölcseletet tanított. Megnyerte Batthyány bíboros tetszését, aki titkárnak magához vette. 1783-ban pozsonyi, 1784-ben esztergomi kanonok, 1787-től
nyitrai megyéspüspök, ahol templomokat és kórházakat épített. Ösztöndíjat alapított 12 fiú számára a nyitrai gimnáziumban és 4 leánynak a nagyszombati orsolyitáknál. Költségén nyomatott könyvek ezreit osztotta szét a magyar Korona
egyházmegyéiben. 1804. augusztus 20-án lett az első egri érsek, Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánja.
Az 1861-62-es évkönyvünk (A CISTERCI REND EGRI KATH. FŐ-GYMNASIUMÁNAK TUDOSITVÁNYA AZ 186½-ki TANÉVRE) 7–
8. oldalán olvasható a 1806. december 23-án kelt alapító okmányának „veleje”. Eszerint az alapítvány felügyelője a
mindenkori egri érsek, ill. az egri főkáptalan lesz. Az alapítvány tőkéjének kamatjaiból „az egri gymnasiumban tanuló
12 szegény ifjú évről-évre nyerjen fejenként 60 azaz hatvan forintnyi ösztöndíjat, ha az erkölcsiség-, jámborság- az
isteni tisztelet pontos látogatása- s a tanulmányokbani előmenetel- és szorgalomban, mely mellett az ösztöndíjat elnyerte nem hanyatlik; ellenkező esetben más méltóbbal fogván pótolni.”
A jutalmazandó ifjaknak, akik
•legalább közepes tehetségűeknek, de kitűnő szorgalmúaknak kellett lenniük, továbbá jártasak legyenek két nyelvben. Bírjanak egyet tökéletesen, másikat legalább középszerűen. A magyar és vagy a tót vagy a német nyelvet tökéletesen bírják, s a másik nyelv tanulását kötelességüknek tekintsék.
•előnyt élvezzenek a katolikus hitre áttért ifjak, vagy a vegyes házasságban élő szegény szülők katolikus, nemesi és
nem nemesi származású gyermekei, kivált, ha árvák is.
•Moson, Pozsony, Győr, Nyitra, Trencsén, Szepes vagy Gömör vármegyéből származnak. Ha ilyen ifjú nincs, akkor
az érsekség további hat megyéjében születettek legyenek
Az 1807-08-as tanévtől kiosztásra kerülő összeget az 1811-es devalváció jelentősen megtépázta, de Eger második
érseke, Fischer István még értékét helyreállította: egy 40 váltó forintnyi évi összeget adott. (Viszonyításához szolgálhat,
hogy 1777-ben a káptalan orvosa Egerben 75 forintnyi éves fizetéssel rendelkezett).
Az 1890-es évek elején 16 forint s 80 krajcár volt az ösztöndíj értéke. Az 1899–1900-as tanévben az egy főre kifizetett összeg 33 korona 60 fillért lett, amely 12 főre számolva 403 korona 20 fillér volt. Ezt az összeget az 1917–18-as
tanévig – kezdettől fogva – nevesítve közölték az évkönyvek. E tanévtől az alapítványi kifizetéseket elvégzik az 1922–
23-as tanévig, de már nem részletezték. Az 1922–23-as évkönyv bejegyzése szerint az alapítvány kiosztandó 136 koronáját már csak 3 tanuló kapta. A következő tanévtől a pénz értékének rendezetlensége miatt a kifizetést elhalasztották.
Az 1928–29-es tanévben pedig már, mint megszűnt alapítványról emlékeztek meg.
Az alapítvány 116 évig működött, s megközelítőleg 1400 diák tanulmányainak végzéséhez jelentett segítséget. S az
adományozó halála után több mint kétszáz évvel is elismeréssel adózzunk és köszönettel tartozunk e nemes cselekedetért.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a tanulók segítésének, jutalmazásának a XIX. században viszonylag széles köre
épült ki. Nagy Béni munkájában három csoportba szedve említi meg e területet.
S befejezésül csak annyit kívánhatunk, hogy a mai középiskolásoknak is adjon az Isten ilyen bőkezű mecénásokat.
Kovács Ottó tanár úrnak
a (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban) internetes diákújság 2012. decemberében megjelent cikke nyomán.

