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ALMA MATERÜNK 325 ÉVES 
Jubileumi ünnepség az iskola alapításának évfordulója alkalmából 

 
Ragyogó napfény, szépen feldíszített iskola, kedves fiatal diákok és tanárok fogadták 2014 április elsején az ünnepre 
érkező vendégeket, köztük a 15–20  ciszterci öregdiákot. Emlékekkel teli szívvel jártuk be iskolánkat, ahol mindenün-
nen, még igen találóan az ablakra is helyezve a múlt szép képeit helyezték el. Az egész iskolát betöltő kiállítást láthat-
tunk a ciszterci korszak kezdetétől a „mi” szentbernátos időszakunkról, a mai gimnáziumról. 

Az ünnepség a bazilikában szentmisével kezdődött. 
Iskolából a Széchenyi utcán át az intézet zászlajával 
az élen vonultak át a „nagytemplomba” az iskola 
tanárai és diákjai. (A Szent Bernát templomunk már 
kicsinek bizonyul több mint 750 diák befogadására.) 
A szentmisét Dékány Árpád Sixtus apátúr celebrálta, 
Virth Ferenc József zirci perjellel, Hugyecz Jánossal 
a Szent Bernát templom igazgatójával, Soós Tamás-
sal, a gimnázium spirituálisával és Jéger Károly 
pápai prelátus, diáktársunkkal. 
A jubileumi ünnepséget az iskola II. emeleti dísztermé-
ben tartották dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dékány 
Árpád Sixtus zirci főapát, Virth Ferenc József zirci 
perjel, Doncsev András államtitkár, a kormány képvise-
letében, dr. Nyitrai Zsolt orsz. gy. képviselő, dr. Habis 
László Eger polgármestere részvételével, a ciszterci 
testvér iskolák vezetői, öregdiákok és az iskola mai 
tanárai és diákjai jelenlétében.  

 
Néhány részlet az ünnepségen elhangzott beszédekből 

 
Varga B. János igazgató  
 

„A múlt utáni 
vágyódásról azt 
tartják, hogy a 
menekülést szolgálja 
a jelen elvárásai és  
a jövővel 

kapcsolatos 
szorongások elől. Én 
mégis azt gondolom, 
hogy a múlt meg-
ismerése a jelenben 
megnyugvást nyújt 
és táplálja a jövővel 
kapcsolatos opti-

mizmust. Nem hagyományainkat akarjuk megünnepelni, 
bár az is lényeges mozzanata életünknek. Mi ennél több-
re vágyunk, minket többre kötelez 325 éves múltunk. 
1689-ben ez az ország, melyet gazdaságában, vallásában 
és kultúrájában is ellehetetlenítettek, éppen felszabadult a 
török iga alól, első és egyik legfontosabb, jövőt meghatá-
rozó, hosszú távú feladatának a oktatás újraindítását és 
megszervezését tekintette. Ebben a munkában  az ország 
több pontjában, így Egerben is tevékenyen részt vállaltak 
a jezsuita és a ciszterci szerzetesek Az ő iskolateremtő, 
önfeláldozó munkájuknak is köszönhetjük, hogy ma 
ünnepelni jöttünk össze. A szerzetesek elkötelezett és 
kitartó tevékenységének következményeként olyan erős 
gyökereket eresztettünk a történelem szövetébe, hogy a 
’48-as államosítás időszaka alatt sem lehetett elpusztítani 
azt a szellemi-erkölcsi tőkét, mely ’97-ben újból szárba 
szökkenhetett. …  

Mi a múltunkat szeretnénk élővé tenni a mai kor di-
ákjainak is. Az iskola történetét bemutató kiállításon 
láthatjuk, hogy a régi tudós ciszterci tanárok nagyon 
sokat fáradoztak azon, hogy olyan szemléltető eszközö-
ket biztosítsanak a diákoknak, melyek közelebb viszik 
őket az igazság felismeréséhez. A XXI. század fiataljai 
elé akarjuk tárni történetünket, hogy ők is ismerjék meg 
intézményük múltját, hiszen így önmagukat ismerik meg. 
Vállalják büszkén értékeinket, hiszen a megismert múlt 
bebizonyította, hogy örök, időszerű elveket képviselünk.  

A tanítás nemcsak tanár-diák kapcsolatát jelenti, tár-
sadalmi tevékenység is, hiszen a mindennapi munkánk 
során a jövőt építő nemzedéket neveljük, beágyazódunk 
a történelem szövetébe. Az intézményben oktatók évszá-
zadok óta olyan értékek mellett tették le voksukat, me-
lyek a történettudomány „miért” kérdésére adják meg a 
választ. A mindenkori fiatalokat oktató-nevelő munka a 
történelmi rendszerektől függetlenül fontos társadalmi 
feladat.  

A pedagógusi hivatás évszázadokat átívelő tevékeny-
ségének köszönhető, hogy közösséget vállalhatunk a 
múltban itt dolgozó tanárokkal és diákokkal. … Mit 
jelent a ma emberének az iskola? Mi az a többlet, amit a 
Gárdonyi ad? Hogyan működhetett az intézmény a törté-
nelem viharos évszázadaiban is folyamatosan? … A 
közösség megtartó erejének, értékmegőrző munkájának 
köszönhetjük a 325 évet. Ennek a közösségnek, mely 
1689 óta végzi a feladatát, fontos felismernie a történe-
lem szövetének vizsgálata során, hogy nemcsak saját 
erejéből végezhette ezt a tevékenységet. A történelmi 
szövetet a fény felé fordítva a szövetbe nemcsak a törté-

A bazilikába vonulnak a diákok ünnepi misére 
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nelmi események kerültek rögzítésre, hanem a meghívón 
olvasható idézet is, mely vezérfonalként húzódik végig, 
mintegy irányt kijelölve: „Gondja van az Úrnak az útra, 
amelyen jártok” (Bírák 18,6). Kívánom, hogy ennek a 

gondoskodó figyelemnek és a közösség megtartó erejé-
nek felismerésével végezzük mindennapi munkánkat, 
hiszen így válhatunk hasznára embertársainknak és a 
hazának.”  

 
Dr. Ternyák Csaba egri érsek 

 

„Köszönet a jezsuiták-
nak és aztán a ciszterci 
rendnek, amelyik immár 
hosszú évszázadok óta 
ennek az intézménynek a 
fenntartója – némi kiha-
gyással –, de mégiscsak 
mindenki számára ez az 
intézmény ciszterci gim-
názium. …  

Mitől lesz egy intéz-
mény egyházi? – Minden 
iskolának a feladata a 

testnek és a szellemnek a kiművelése. Mi az, ami pluszt 
hozzá tud adni ezekhez egy egyházi intézmény? Amikor 
egy ilyen intézményben a lélek is munkál, akkor lesz 

igazán egyházi intézmény. Nagyon jó tapasztalatai van-
nak ennek a több mint három évszázados iskolának. … 
Rengeteg helyen azt tapasztalom az egyházmegyében, 
hogy vannak nagyon jó, elkötelezett világi emberek, akik 
képesek arra, hogy egy iskolának lelket adjanak. Mert a 
keresztségben, bérmálásban ők is megkapták Isten Szent-
lelkét. Ez a lélek működik mindannyiunkban. Ez ami 
többé tud tenni egy egyházi iskolát. 

 
Köszönöm a ciszterci rendnek, azt a példát, melynek 

nyomán az Egri Főegyházmegyében ma 40 egyházi isko-
la működik. Javarészt olyan emberekre számítva, aki 
érzik, hogy bennük is működik a Lélek, és vállalják azt a 
feladatot, hogyha nincs is olyan papi jelenlét, mint ebben 
az iskolában is volt, megvalósítják a test, szellem és lélek 
összetartozását.”  

 
Doncsev András, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 
 

325 év micsoda 
tiszteletet parancsoló 
szám! Több mint há-
rom évszázad, 13 
emberöltő… Kalandos 
utazásra késztető idő, 
hiszen 13 nemzedék 
élete, öröme és bánata 
sikere és kudarca sűrű-
södött össze benne 
történelemmé… Falai 
között a magyar kultú-
ra, a magyar történe-

lem jeles alakjai nevelkedtek. Gondoljunk csak az 1925-
ben érettségiző Barankovics Istvánra, aki a Demokrata 
Néppárt elnöke volt; mártírunkra, Asztalos Jánosra, aki a 
pócspetri gyilkosságban elítélt pap, vagy a későbbi zirci 
apátra, Kerekes Károlyra. 

Már önmagában az is sokatmondó, hogy ennek az is-
kolának az alapítására a magyar történelem legnagyobb 
véráldozattal és pusztítással járó korszakát követően, a 
török hódoltság megszüntetése után került sor. Elgondol-

kodtató, hogy három évszázaddal ezelőtt egy kivérezte-
tett porig rombolt, ám úgy tűnik, hitében meg nem renge-
tett országban a kiutat, a talpraállás lehetőségét éppen 
egy iskola alapításában látták elődeink.  

Az iskola múltja sorsa születése pillanatában szoro-
san egybe fonódott a nemzet vészterhes történetével: 
háborúk és tűzvészek, harc a németesítés, rendek meg-
szűntető törekvések ellen II. József idején, majd küzde-
lem a szovjet-orosz rendszer uniformizáló és nemzetel-
lenes szándékaival szemben. Mintha a történelem ura 
arra lett volna kíváncsi, hogy a nemzettel együtt hány-
szor képes talpra állni és új életet kezdeni. Most, ennyi 
évszázad távlatában talán elmondhatjuk: akárhányszor. 
… Számomra ezt jelenti ennek a gimnáziumnak a sorsa 
is. Ez jó hír mindannyiunk számára, hiszen azt jelenti, 
hogy amíg vannak, lesznek, akik nem adják föl, akik 
mégis, akkor is, csak azért is képesek újrakezdeni, akik 
állandóan virrasztanak, nincs mitől félnünk. Mint a 
közelmúltban centenáriumát ünneplő Budai Ciszterci 
Gimnázium egykori diákja, azt kívánom, hogy ebben az 
épületben tanulók, méltóak legyenek a ciszterciek szel-
lemiségéhez.” 

 
Habis László polgármester 

 
 

„Eger valóban 
iskolavárosként 

működik napjainkban is. 
Azt, hogy Eger ilyen 
szellemi, kulturális köz-
pont, ebben az elmúlt 
évtizedeknek és 
évszázadoknak megha-
tározó szerepe van. 
Óriási értékek, óriási 
hagyományok birtokosai 

vagyunk. Azt is fontosnak tartom, hogy ebben az intéz-

ményben nagyjából a diákoknak 40–45%-a egri, a többiek 
bejárók, illetve kollégisták. Hasonlóak a számadatok más 
területen is, azt mondhatjuk, hogy körülbelül 2/3-a az egri 
középiskolásoknak vidéki, nem egri. Ez is a város vonzá-
sát jelzi.  

(…) A sors úgy hozta, hogy 1948-ban édesapám – 
egyike volt a világi tanároknak ebben az iskolában – azt 
a feladatot kapta, hogy az állam nevében átvegye ezt az 
intézményt, majd néhány hónapig igazgatta ezt az isko-
lát, aztán a Dobó gimnáziumban folytatta tevékenységét. 
Különös történése a sorsnak, hogy öt évtizeddel később, 
mikor a város alpolgármestere voltam, akkor azt a felada-
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tot kaptam dr. Ringelhann György polgármester úrtól, 
hogy készítsem elő és szervezzem meg az egyházi fenn-
tartásba való átadást. Az igazgató úrral éppen a napokban 
idéztük fel ezeket az időket, hiszen ő akkor tanára volt 
ennek az intézetnek, Mindenki tudja, hogy ez egy érzé-
keny nehéz feladat volt. Voltak konfliktusok az átadás 

kapcsán, de eredményesen megvalósítottuk. Ez az intéz-
mény ma egyik ékessége Eger iskolarendszerének. Mind 
a tanulmányi versenyek, mind a sportesemények tekinte-
tében kiválóságot nevel, ad az országnak. Jó egészséget, 
optimizmust, hitet és a gyerekek szeretetét kívánom a 
jövőre nézve is! 

 
A beszédek elhangzása után az iskola diákjai nívós irodalmi műsort adtak elő Kerekes Károly, Ágoston Julián, 
Szvorényi József, Kálnoky László Babits Mihály, Keresztury Dezső és Gárdonyi Géza műveiből. Énekes és hangszeres 
zeneszámokat is hallgathattunk. Nagyhatású volt fiú-kamarakórus előadásában a ciszterciek Salve Reginája.  
 

 

Az ünnepség Dékány Árpád Sixtus zirci apátúr záró szavaival ért véget: 
 

„Nem a jövő feladatát kell kitűzni egy 325 éves iskola 
ünnepén, évfordulóján, hanem csak magunk körül szét kell 
nézni, mi az amit ma megtehetek, mi az aminek ma örülhe-
tek, mi az, ami jóként, lehetőségként ma ott van a kezem-
ben? Ha ezt a fajta tettrekészséget, elkötelezettséget, ezt a 
fajta karizmát látják diákjaink bennünk szolgálatunk által, 
akkor az iskola jól fog működni, akkor ennek az iskolának 
nem három évszázad, de egy évezredév is előtte állhat.  

Mik azok a jellemzővonások, melyek igazán értékessé 
teszik iskoláink, szerzetes közösségeinknek is az életét: 

− a személyességre törekvés – Istennel és egymással 
való kapcsolatban; 

− a kölcsönösség szem előtt tartása; 
− a kisegítés, a másik számára segítségnyújtó szolgá-

latkészség jelenléte mindennapjainkban; 
− a kölcsönös tisztelet Isten és egymás iránt, a körülöt-

tünk élők iránt; 
− a családiasság amely azt jelenti, hogy odafigyelek a 

másikra, fontos nekem a másik, érdekel, hogy mi van 
vele, minek örül, vagy éppen miért szomorú; 

− a stabilitás, amely a hűségből fakad. Ránk rótt külde-
tés, a vállalt hit,  

− a felelősség döntéseinkért, tetteinkért, szavainkért, 
mulasztásainkért. Felelősség egymásért. Vállalva büsz-

kén azt az apostolságot, amelyet a keresztségben kap-
tunk.  

 
Őszinte tisztelettel örülök annak, hogy a kormány és 

a város képviseletében megjelentek kiemelték ennek az 
iskolának a szerepét, a fontosságát és fejlődését pedig 
folyamatosan segítették és támogatták. Bízom benne, 
hogy a jövőben is így fog történni. Ahogy Pécs, Buda, 
Székesfehérvár városában fejlesztéseket elkezdhettünk, 
határozott elképzeléseink vannak arra vonatkozóan is, 
hogy itt, Egerben hogyan szeretnénk tovább lépni. 
 

Hálás vagyok azoknak, akik ennek az iskolának 
strukturális, még inkább lelki fejlődésében közreműköd-
tek és közreműködnek. Legyünk bátran hitvallók, mer-
jünk munkatársként, társként tekinteni a gyermekekre, 
még inkább egymásra.  

 
Köszönöm mindazoknak, akik ennek az ünnepnek a 

széppé tételében közreműködtek. Tulajdonképpen az 
ünnepek adnak erőt a mindennapjainkban. Olyan alapok 
vannak lélekben, olyan emberek vannak előttünk, akik-
nek nyomdokaiban járva valóban minden nap ünnep 
ebben az iskolában.” 

 

* * * 
 
Ezután Apátúr megnyitotta a jubileumi kiállítást: „A kiállítás, melyet nagy odafigyeléssel, precizitással, odaadással 
létrehoztak – mondotta – átszövi, átfogja, áthálózza az iskola egész épületét, hol ablakokon, sarkokban, folyosó részle-
tekben felbukkannak azok ezek a képek. Élővé teszi a múltat ez a kis tárlat és arra is lehetőséget ad, hogy mindez to-
vább bővüljön. …”  

Az irodalmi műsor szereplői A kamarakórus 
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Az iskola vezetősége a megjelenteket állófogadásra hívta meg új tornaépület földszinti termébe.  
 
 

 
 

 
 

________________________________ 
 

Új képekkel bővült a ciszterci tanáraink képcsarnoka 
 

2007. január 26-án helyezték el  Polikárp főapátúr jelenlétében a gimnázium földszinti folyosóján ciszterci tanáraink 
„fénykép-csarnokát”. Két sorban összesen 28 volt tanárunk képét láthatjuk. Iskolánkban 263 ciszterci atya jelenlétéről 
vannak feljegyzések, ezért igen nehéz volt a választás. Így elsősorban a mai öreg diákokat tanító ciszterci tanárok képeit 
helyezték el.  A 325. jubileumi év alkalmával újabb lehetőség nyílt nyolc kép elhelyezésére.  

Bemutatjuk a felhelyezésre kerülő új fényképet, ill. az aláírt rövid életrajzokat. 
Mind a 36 kép elkészítése Kovács Ottó tanár úr kutató és kivitelező munkájának eredménye, akinek ezúton is kö-

szönetet mondunk. 
Tájékoztatásul felsoroljuk a 2007-ben elhelyezett tanáraink  

 

Igazgatók: 
Szvorényi József  (1816–1892)  
Kassuba Domokos  (1851–1893) 
Dr. Werner Adolf  (1867–1939) 
Dr. Kürti Menyhért  (1875–1949) 
Dr. Palos Bernardin  (1904–1992) 
Dr. Hegyi Kapisztrán  (1904–1992) 
Tanárok: 
Kovách Demjén  (1857–1929) 
Richter Mátyás  (1865–1951) 
Szalay Gábor  (1866–1945) 
Dr. Unger Barnabás  (1879–1960) 
Tordai Ányos  (1879–1938) 
vitéz Rédey Gerő  (1881–1945) 
Rássy Paulin  (1883–1954) 

 

Erdélyi Guidó  (1893–1984) 
Varga Bennó  (1895–1964) 
Dr. Balassa Brunó  (1896–1979) 
Károly (Peszeszér) Asztrik  (1895–1958) 
Baksa Kristóf  (1894–1935) 
Baghy Osvát  (1898–1957) 
Dr. Pataki Vidor  (1901–1973) 
Tobákos Kilit  (1901–1974) 
Dr. László Vince  (1902–1977) 
Vajk (Wáger) Atanáz  (1908–1991) 
Falubíró Győző  (1908–1975) 
Dr. Ágoston Julián  (1909–1969) 
Dr. Lékai Lajos  (1916–1994) 
Dr. Kerekes Károly  (1918–2009) 
Hervay Levente  (1919– 

 
A jubileum alkalmával elhelyezett újabb képek   

Az érsek atya áldást mond az állófogadás előtt 
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DR. MACZKI VALÉR  
Eger, 1847. dec.30. – 

Eger, 1921. dec.4. 
Iskolánkban érettségizett. 1866-
ban lépett be a Rendbe, 1870-ben 
pappá szentelték. Filozófiából 
doktorált. A pécsi tanársága után 
1877-89 és 1890-1921 között az 
egri gimnáziumban és a jogaka-
démián tanított. Filozófiai tan-
könyvet, irodalomelméleti és 
kritikai műveket írt. Ezenkívül az 
Vitkovics Önképzőkör és az Egri 
Dalkör elnöke, a városi képvise-
lőtestület és a kulturális bizottság 
tagja volt; elismert szónok. 
Bensőséges, atyai barátság fűzte 
Gárdonyi Gézához. 

DR. BARTÓK EGYED 
Enying, 1884. dec. 24. – 

Pannonhalma, 1959. dec. 29. 
A Rendbe 1905-ben lépett be, 
1908-ban pappá szentelték. A 
Rend plébániáin volt lelkész, 
majd a pécsi és bajai gimnázi-
umban is tanított. Egerben 
1911–25 és 1943–46 között 
latint és történelmet tanított. A 
szétszóratás éveiben Szentgott-
hárdon, majd a budai Szent Imre 
plébánián volt kisegítő lelkész. 
1952-től haláláig a pannonhalmi 
szociális otthon lakója volt. 

DR. RÉVÉSZ AMADÉ 
Székesfehérvár, 1888. dec. 29. – 
Székesfehérvár, 1962. ápr.16. 

1911-ben lépett be a Rendbe, 
1914-ben pappá szentelték. Latin-
görög-francia szakos tanári okle-
velet szerzett és doktorált. 1918-
30 között Pécsett, 1930-40 között 
Székesfehérváron tanított. A taní-
tás mellett dalokat, verseket, 
mesejátékokat, ifjúsági színdara-
bokat is írt. 1940-48 között Eger-
ben tanított. Munkájának szerves 
része volt az ének-zene tanítása és 
a cserkészet is. 1956-ig Egerben 
élt, majd a székesfehérvári papi 
otthonban. 

KÜZDI AURÉL 
Budapest, 1866. dec. 17. – 

Porva, 1951. jún.1. 
1884-ban lépett a Rendbe, 1891-
ben szentelték pappá. 1910-től 
zenei tanulmányokat folytatott, 
majd a növendékek magisztere 
volt 1924-ig. 1891-1910, 1924-27 
és 1938-41 között Egerben a 
matematika és a fizika tanára volt, 
és az iskolai énekkart is vezette. 
Ezenkívül a Bernardinum igazga-
tója, apáti kancellár, az egri kon-
vent perjele is volt. Szentgotthárdi 
nyugalmából 1950 júniusában 
Kunszentmártonba hurcolták, s 
hamarosan meg is halt. 

 
 

 

DR. DEBRECZENI SIXTUS 
Székesfehérvár, 1917. okt. 10. – 

Eger, 1954. febr. 21. 
1935-ben lépett be a Rendbe. 
Magyar-francia-olasz szakos ta-
nárként 1942-ben szentelték 
pappá. 1945–48 között plébános 
Nagykarácsonyon. 1948-ban a 
Szent Bernát-templom plébánosa 
lett, „csak papként” tanította a 
fiatalokat, szervezte a hitéletet, 
istápolta az időseket. 1951-től 
rendőri felügyelet alatt kertész-
ként dolgozott, de titokban foly-
tatta tovább hivatását, amíg a 
Széchenyi utca 72. szám előtt 
„tisztázatlan körülmények kö-
zött” halálra gázolták. 

MOZSGAI JÓZSEF TÁDÉ 
Pécs, 1934. okt. 3. – 
Zirc, 2007. dec. 24. 

Középiskolai tanulmányait a Nagy 
Lajos Gimnáziumban, a zirci 
ciszterci oblátus iskolában és 
Pannonhalmán végezte 1953-ig. 
1954-ben lépett be a Rendbe. Az 
Egri Érseki Hittudományi Főisko-
lán végzett teológiai tanulmányai 
után 1959-ben pappá szentelték. A 
váci egyházmegyében több helyen 
szolgált. Az újraindulás után 
lelkész a budai Szent Imre plébá-
nián. Hittanár és házfőnök Eger-
ben 1993–98 között, majd Olasz-
faluban plébános. Több könyve és 
tanulmánya jelent meg. 

DR. NAGY M. MÓJZES 
Hadikfalva, 1927. jan. 5. – 

Székesfehérvár, 2007. jan. 22. 
Középiskoláit Székelyudvarhelyen, 
Gyulafehérváron, Újvidéken, Óver-
bászon és Baján végezte. Teológiát 
tanult Zircen (1948-50), Rómában 
és Spring Bank városában (1950-
53). 1953-ban szentelték pappá. A 
Milwaukee Egyetemen francia 
nyelvből tanári oklevelet szerzett 
(1956), Québecben doktorált 
(1958). 1958-tól 96-ig a Dallasi 
Katolikus Egyetem tanára. 1996-98 
és 2002–03 között Székesfehérvá-
ron hittanár és kisegítő lelkész, 
1998-tól 2002-ig az egri Szent 
Erzsébet Kollégium igazgatója. 

RÁCZ ISTVÁN PELBÁRT 
Kecskemét, 1922. jan. 1. – 

Zirc, 2009. febr.11. 
1942-ben lett szerzetes. Zircen 
teológiát tanult. Fizika-
matematika szakos hallgató a 
Pázmány Péter Tudományegye-
temen (1947–49). 1950-től 1953-
ig segédlelkész. 1953–56 között 
elítélt. Volt segédmunkás, köny-
velő, előadó, műszaki vezető. 
1985-től nyugdíjasként a budai 
Emmausz kápolna lelkésze. 
2002–2009 között Egerben ház-
főnök, templomigazgató és isko-
lánk spirituálisa. A Hatvani 
temető ciszterci sírboltjában 
nyugszik. 
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Írások az iskola történetéből 
Az egri gimnáziumot átadják a pásztói cisztercieknek… 

 
A Ciszterci Rend 1776 novembere óta fenntartója – többszöri megszakítással – a gimnáziumunknak. Az indulás-
ról szól Vörös Antal budai tankerületi kir. f őigazgató levele – baloldalt az eredeti nyelven, jobboldalt magyarul –, 
melyben értesíti Zúri Fülöp  pilis-pásztói apátot, hogy az egri rendházat (collégiumot) és gimnáziumot Beitler 
Metód pásztói házfőnöknek, s így a ciszterci rendnek királyi rendeletre átadta. Abban az időben Pilis-Pásztó még 
csak perjelség volt, s a morvaországi Wellehradi Apátsághoz tartozott. 

. 
 
Illustrissime et Reverendissime Domine Abbas mihi 
singulariter Colendissime ! 
 
Cum suae Maiestati sacratissimae, pro materna clementia et in 
regni nostri commoda providentia, optimam in probitate et 
literis doctrinarum iuventutis educationem in omnibus partibus 
inducere et constabilire visum esset: ad haec amplissima et 
immortali omnium civium amore et gratissimi animi 
significatione digna consilia implenda sacrum quoque ordinem 
illi benignissime adhibere placuit, et Agriensi gymnasio per 
eum idoneis institutoribus provideri voluit; atque hunc in finem 
collegium abolitae Societatis et scholas per me ad id benigno 
intimato delegatum tradi eidem imperavit. Cum Agria Budensi 
districtu, cui me regium directorem clementissime praefecit, 
comprehendatur, imperata executus sum et octava novembris 
collegium scholasque superiori Pásztoviensi, patri Methodio et 
sacro ordini in manus dedi. Cum autem in benigna norma iam 
typis data Pasztovienses fructus cum Pilisiensibus coniungendi 
ponantur his verbis de Agria: Iuxta generale applicandorum 
religiosorum proiectum Cistercitae Pilisienses et Pasztovienses 
huc introducendi censentur; quae opinio a maiestate confirmata 
et in effectum per traditionem collegii deducta est: istud 
illustritati vestrae significare volui, ut idonea disponere possit; 
quamvis enim hoc anno per me iuxta ordines regios delecti e 
clero doceant, quod e sacro ordine idonei praesto non fuerint, 
nec tamen scholis mora potuerit iniici, iuxta tractatum 
nihilominus cum religiosis per excelsam commissionem 
literariam initum, a Pásztoviensi superiore solventur. Quae dum 
perscribo, me benevolentiae commendo illustritatis vestrae 
Pestini, die decima novembris anno Millesimo septingentesimo 
septuagesimo sexto.  
Obligatissimus servus      
   Antonius Vörös m. p 

 
Fényességes és Főtisztelendő, általam igen tisztelt 
Apát Úr! 
 
Legszentségesebb felséges Asszonyunk anyai ke-
gyessége a mi királyi országunk jámborsága és az 
ifjúság tudományos nevelése érdekében gondoskod-
ni akar arról, hogy mindazt, amit az ország minden 
részében az ország legszélesebb körében alkalmazni 
jónak lát, az minden helyen elérhető legyen. Ezért az 
egri gimnáziumot színvonalas előadókkal kívánta 
ellátnia jezsuita rend eltörlése után, s az egri gimná-
ziumról az alábbiak szerint gondoskodott. 
Mivel Eger a Budai tankerületbe tartozik, melynek 
főigazgatójául engem nevezett ki, megbízott azzal, 
hogy a rendházat (collegium) és az iskolát P. 
Methód pásztói perjelnek és a szent ciszterci rend-
nek átadjam. Minthogy pedig a kegyes törvény 
(benigna norma) már kinyomtatva megjelent, a 
pásztóiaknak szóló megbízást (pastvienses fructus) 
jónak láttam pilisiekkel összekapcsolva, sőt vonat-
kozik magára a ciszterci rendre is Ezt a határozatot a 
Felséges asszony is megerősítette és egyaránt vonat-
koztatja a rendházra is. Nagyméltóságodnak kíván-
tam jelezni, hogy az intézkedés (dispositio) még 
ebben az évben megtörténjék, bár még ez évben 
még a helyiekből kiválasztott papi személyek taníta-
nak, minthogy a tanításban halogatás nem lehetsé-
ges, a rend pedig a megbízást azonnal elfogadni nem 
tudja. Ezeket írva nagyméltóságod jóindulatába 
ajánlom magamat Pesten, ezerhétszázhetvenhat 
november tizedikén.  
Lekötelezett szolgája 
   Vörös Antal s. k.  

 

A fordítás dr. Kilián István diáktársunk munkája 
___________________ 

 

 
Beitler Metód (1736–?) pásztói perjel életéről nem sokat 
tudunk. Rövid életrajzát Mozsgai Tádé atya Ciszterciek 
Egerben c. kis könyvében vázolta fel.  
Saját kezű aláírása egy 1777. jún. 10-én Pásztón keltezett 
leveléről való : Pater Methnonius Beitler p.t. Superior 
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Kilián István 
 

AZ EGRI JEZSUITA ISKOLA SZÍNJÁTSZÁSÁRÓL 
 

1687. december 7-én szabadult fel Eger a török ura-
lom alól. A magyar csapatokkal együtt Pusztabonyák 
István jezsuita is megérkezett, s december 18-án ő vá-
lasztotta ki a majdani gimnázium és templom telkét, 
amelyen akkor egy török mecset s néhány lakóház állt. A 
jezsuiták a tanítást már a következő évben megkezdték. 
1700-ban a templom alapkövét rakták le. 1704-ben Tele-
kesi püspök papneveldét alapított. Az iskolában a tanulók 
száma fokozatosan szaporodott. 1754-ig, tehát több mint 
fél évszázadig ideiglenes iskolaépületekben tanítottak. 
Az új iskola építését 1750-ben kezdték el, s 1754-ben 
már a kész iskolában tanultak a diákok. Az új iskola 
ünnepélyes felszentelését 1754. július 31-én, Szent Ignác 
napján tartották.  

Az iskolai színjátszásról Kassuba Domonkos és Nagy 
Béni írtak először. Több évtized után magam kezdtem az 
iskolai színjátszás adatait közreadni. 1974-ben az egri 
múzeum évkönyvében emlékeztem meg az egri diák-
színpadról is, második alkalommal a Noszvajon megren-
dezett iskoladráma konferencia során a Theatrum sacrum 
című kiállítás megnyitásakor beszéltem az egykor híres 
diákszínpadról, s harmadszor az egri barokk konferenci-
án szóltam az egri jezsuita iskola színjátszásának múltjá-
ról.  

1988-ban Staud Géza közölte az egri jezsuita iskolá-
ban előadott drámák címjegyzékét, amelyből kiderül, 
hogy Eger 18. századi kultúrhistóriájában a 17–18. szá-
zadi jezsuita diákszínpad jelentős szerepet töltött be. 
Stand azonban terjedelmi okok miatt nem közölhette a 
jezsuita historia domusban található, a színjátszással 
kapcsolatos egyéb információkat. A rendező személyére, 
a diákszínpad technikai berendezésére, az alkalmi szín-
pad felszereltségére, díszletekre, jelmezekre vonatkozó 
feljegyzéseket nem adta közre. S nem szólnak a közölt 
dokumentumok a közönség számáról, az előadott darab 
kiváltotta hatásról sem. A teljes dokumentumanyag itt 
jelenik meg először. 

Egerben 1754-ig csak alkalmi szabadtéri színpadokon 
játszottak a tanulók. 1700-ban a török elleni harcok be-
mutatásához a legalkalmasabb területet választották ki, s 
ehhez az illúzió kedvéért még ágyúkat is működésbe 
hoztak. A szabadtéri színpad azonban, még ha annak 
nézőtere nagyobb számú nézőközönséget tudott is befo-
gadni, nem jelenthetett végleges megoldást. A jezsuiták 
iskoláiban a színjátszás, mint az egyik legfontosabb di-
daktikai és pedagógiai eszköz, igen jelentős helyet foglalt 
el. Ha azonban a szereplő diákok, s még inkább az elő-
adáson megjelenő előkelő közönség, a szülők, csak az 
időjárás viszontagságainak kitéve játszhatták el vagy 
nézhették meg a darabot, akkor ez nagyon megnehezítet-
te a rendezők dolgát. Hiszen rossz idő esetén el kellett 
halasztani az előadást. Így tehát a jezsuiták úgy látták 
jónak, hogy az új iskolaépületben egy minden tekintetben 
jól használható színháztermet építsenek. Ennek a terem-
nek a méreteit Kassuba írta le. 

Az egykori jezsuita iskola a mai Dobó gimnázium 
földszintjén három tantermet, az első emeleten négyet 
épített. A másodikon semmi mást, mint egy dísztermet és 
színháztermet. A díszteremben feltehetően a nem nyilvá-
nosság számára készült előadások bemutatására kerítet-
tek sort, itt mutatták be például a magánfalak közé szánt 
declamatiokat. Ezeken a tanárok, egy-két diák, s esetleg a 
püspök jelenhetett meg. A színházterem minden igényt 
kielégíthetett, hiszen a kor kívánalmai szerint igen nagy-
számú nézőközönséget fogadhatott be. Hossza 50 láb, 
szélessége 40, magassága pedig 24 láb volt.  Egy láb 
körülbelül 3,2 deciméter volt. A terem hossza tehát hoz-
závetőlegesen 15 méter volt, szélessége valamivel több, 
mint 12 és fél méter, magassága pedig hét és fél méter 
lehetett.  Más kérdés, hogy hogyan tudták használni ezt a 
majdnem négyszögletű termet. Hiszen már a görögök óta 
a legkedvezőbbnek a patkó alakú színházat tartották. A 
nézőtéren természetesen kiképezhették úgy is a székso-
rokat, hogy azok patkó alakban sorakoztak egymás mel-
lett és mögött. Nem ismerjük a színpad méreteit. A terem 
hosszából ez is elvehetett nagyobb területet. A teremben, 
talán az oldalfalak mentén és hátul, karzatot is építettek, s 
a közönségnek egy tekintélyes részét, talán egyharmadát, 
ezen is el tudták helyezni. Hogy azonban a hátsó sorok-
ban is jobban tudják látni a színpadon történteket, ezért a 
színpadtól távolodva a széksorokat lépcsőzetesen meg-
emelték. Így adataink szerint olyan színházat nyertek, 
amelynek földszinti ülőhelyein hozzávetőlegesen 120, a 
kaszaton mintegy 60 néző férhetett el akkor, ha egy sze-
mélyre egy négyzetmétert számítunk, s az egész terem 
alapterületéből mintegy hatvan négyzetmétert leszámí-
tunk a színpadra és a széksorok között közlekedő folyo-
sókra. Bizonyos, hogy nem támlásszéket állítottak be, 
ilyeneket legfeljebb csak az első sorokban ülő előkelősé-
gek használtak, hanem lócákat, ezeken pedig több sze-
mélyt is össze tudtak zsúfolni. A praktikusan rendezett 
színházteremben tehát körülbelül száznyolcvan fő ülhe-
tett kényelmesen, s kívülük még sokan esetleg állóhelyet 
is kaphattak. 

A legnagyobb és legmodernebb színházteremben ma 
ezernél több néző nem fér be.  Így a modern színházaké-
hoz képest az egri nézőtér nem volt kicsiny. A „sub 
Jove”, azaz a szabadtéri színház több nézőt tudott befo-
gadni akkor, ha a színpadot olyan helyen tudták felállíta-
ni, ahol megfelelő tér volt. 

Az egri jezsuita diákszínpad témarendjének megálla-
pítását főleg a historia domus adataira támaszkodva is-
merhetjük meg. A vallásos és a profán tárgyú drámákat 
viszonylag könnyedén meg lehet egymástól különböztet-
ni. Vallásos összesen 60 dráma volt, ennek több mint két 
és félszerese, azaz 159 világi tárgyú. Egyik csoporthoz 
sem lehet sorolni 38 darabot. A vallásosak között az 
alábbi tárgykörük találhatók: szentek, theatralis körme-
net, martyrok, ószövetség, újszövetség, Mária-tisztelet, 
az ifjú, erény és bűn, hitterjesztés, hitvita. A világi téma-
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körük: Bacchus, mitológia, világtörténelem, magyar 
történelem, helytörténet. Declamatio, antik irodalom és 
történelem, testvéri szeretet, alkalmi ünnepségek, mester-
ségek vitája, majális, mese, bucolica, atya és fiú viszo-
nya, certamen, iskolai tanulmányok, úrhatnámság. 

Nem lehet egy adatot minősíteni akkor, ha csak any-
nyit ír a historia domus írója, hogy előadtak egy drámát, 
ha már comoediáról szól az adat, akkor esetleg sejteni 
lehet, hogy vidám darabot adtak elő. Bár a comoedia 
szónak a jelentése a 17–18. században egyezik a mai 
drámáéval.  

A vallásos darabok közül 20 alkalommal vittek színre 
olyan darabot, amelynek tárgya az ifjú, aki az erényes 
útról tékozló fiúként a bűnök irányába indult, később 
azonban megbánta tettét, s visszatért az atyai házba, vagy 
a szerzetesi életben kereste örömét. Összesen tíz alka-
lommal vittek színre ószövetségi történetet, ehhez képest 
elenyészően kevés az Újszövetségből vett drámatéma. A 
tékozló fiú története burkoltan vagy nyíltan valamennyi, 
az ifjúról szóló tárgykörben felfedezhető, de más újszö-
vetségi téma nem került sorra csak a szenvedéstörténet 
kétszer, a születéstörténet egyszer, s feltámadt Üdvözítő 
története egyszer.  Állandóan napirenden volt az erény és 
a bűn küzdelmét tárgyaló dráma, amely két választási 
lehetőséget tárt az ifjak elé. Alig vittek színre legendát. 
Szent Buldus története kétszer is színre került. Buldus 
volt Eger állítólagosan első, szent életű püspöke, aki, 
miként Szent Gellért, a pogány magyaroktól szenvedett 
mártírhalált. Egyszer jelenítették meg Szent Imre életét.  
A jezsuita szentek, mint például Regis Szent Ferenc 
élettörténete s másoké többször is megjelenik a színen.  

A jezsuita historia domusok mindig visszatérő tárgy-
köre a katolikus hitre való visszatérés ügye. Vagy szám 
szerint vagy név szerint is megemlítik, hogy a tárgyévben 
mennyien és kik tértek vissza a katolikus egyházba. A 
hitterjesztés és a propaganda gondolata nem maradhatott 
el az iskolai színpadról sem. Erre vonatkozóan tipikus a 
példa: egy Jerimus nevű kínai fiatalembert a kereszté-
nyek hősies magatartása megindított, s ezért ő is a ke-
resztény hitre tért.  

Nem hiányozhat a jezsuita iskolai színpadról a hitvita 
sem. Az alsó grammatikai osztály két angliai herceg 
történetét adta elő, akiket atyjuk bálványimádásra akart 
kényszeríteni, ők azonban hűsegesek maradtak hitükhöz, 
addig a parvisták az alig nyolc éves fiúról játszottak, aki 
inkább elviselte a halálig tartó börtön mocskát, mintsem 
ariánus lett volna. A 18. század azonban már nem a hitvi-
ták korszaka, ezért találhatunk az egri repertoárban csak 
egy ilyen témát. 

A vallásos témák mellett sokkal több a profán tárgyú 
játék.  Nagyon sok a deklamáció. A rhétoroknak és poé-
táknak évente többször is színre kell lépniök, s egy meg-
adott témából sokszor színjátékszerűen kellett 

deklamálniok. Beszédgyakorlatok voltak ezek, nagyon 
gyakran azonban, erre a források többször is utalnak, 
teátrális keretek között adták elő őket. Világtörténeti 
tárgyú téma nagyon sokszor kerül színre. Farsang alkal-
mával szívesen viszik színre Bacchust, a bornak és vi-
dámságnak istenét, s ezzel nyilván a nagyon profán far-
sangi, álarcos mulatságokat szerették volna keresztény 
keretek közé szorítani a jezsuiták.  Gyakran jelenik meg 
az egri színpadon a gyermek és az apa viszonyát tárgyaló 
darab. Ezek vagy az apa szigorúságát próbálták enyhíte-
ni, vagy az ifjak indokolatlan pénzpocsékolását, ravasz-
ságát intették meg. Gyakran találkozhatott a néző antik 
mitológiai és történeti témával. 1769-ben Fenhéjázó 
címmel az úrhatnám polgárt tették nevetségessé, jeléül 
annak, hogy Molière darabjai, ha megcsonkítva is, már a 
század második felében eljutottak Egerbe is. Plautus 
vagy Terentius komédiáira emlékeztet a hetvenkedő 
polgárról, Altinesről szóló komédia, amelynek főhősét 
saját famulusa csapta be.  

A darabok szerzőit nem ismerjük néhány kivételével. 
1754-ben Faludi Ferenc Constantinus Porphyrogenitusát 
vitték színre, Puchperger Márton a Hunyadiak történetét 
írta és rendezte meg. Hatos Imre a Themisztoklészről 
szóló darabot latinról fordította magyarra.  A többi da-
rabnak sem szerzőjét, sem rendezőjét nem ismerjük. A 
historia domus minden esztendőben közli a darab témáját 
és az előadó osztályt. S megadja a különböző osztályok 
tanárainak a nevét is. A rendezés mindig az osztályt 
tanító tanár feladata volt. Staud – terjedelmi okok miatt – 
nem közölhette az iskola tanárainak névsorát sem, itt az 
adatok után a tanárok nevét is közlöm. Így egy-egy tanár 
iskoladráma-rendezői múltjával is megismerkedhetünk 
természetesen csak úgy, ha más jezsuita iskolák dráma-
cím jegyzékét és tanárainak névsorát is ismerjük. 

A historia domus tartalmazza a közönség összetételét 
is. Gyakran jelent meg a város előkelősége kíséretében a 
püspök is. Jelen voltak a megye és a város nemesei, pol-
gárai, a püspökkel az egyházi férfiak. Egy-egy előadás 
nézőinek száma olykor még a kétszáz főt is meghaladhat-
ta. Tagadhatatlan, a dráma műfajával Magyarországon az 
iskolák diákjai és tanárai ismertették meg a közönséget. 

A hatás akkor sem maradt el, ha a kisdiák csetlett, 
botlott a színpadon, ha a kamaszdiák még mindig nem 
tudott jól latinul vagy magyarul, ha rosszul gesztikulál-
tak, ha kezdetleges volt a színpad, ha színtelen volt a 
díszlet, ha szegényes volt a jelmez, ha dramaturgiai te-
kintetben szegényes volt a darab. 

Eger a 18. században, a diákszínpad tekintetében ve-
tekedhetett a legnagyobb jezsuita városokéval, mint 
Nagyszombattal, Kolozsvárral, Kassával. Az egri jezsuita 
iskolaszínpad dokumentumainak kiadása tehát magyar 
kultúrhistóriánk mindmáig tökéletesen fel nem mért, meg 
nem becsült fejezete. 

* * * 
 

Fennállásának 325. évét ünneplő gimnáziumunk történetének jelentős szakasza az 1689–1773 évek közötti jezsui-
ta korszak. A jezsuiták középiskolai képzésben nagy tapasztalatokkal rendelkeztek, az akkori országhatárok között 
több mint 40 városban volt iskolájuk. Egerben is igen rövid idő elteltével kiváló iskolát hoztak létre, ahol az 1720-as 
években a tanulók létszáma már 400 fölött volt. A képzésben akkoriban igen nagy jelentősége volt a színjátszásnak, 

E területnek kiváló ismerője Kilián István diáktársunk, akinek e témakörben számos tanulmánya és könyve jelent 
meg. A fenti tanulmánya Kétszáz éves az egri főegyházmegyei könyvtár 1793–1993 c. könyvben jelent meg. 
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VÖRÖS URALOM – KÖSZÖNÖM, NEM! – II. 
Egy életút a XX. század második felében 

 
Mohi Sándor iskolánknak 1938–44 között volt diákja. 
Fiatal korának ízes stílusában emlékezik vissza 1949-ben 
kezdődő, életveszélyes, epizódokban is bővelkedő kül-
földre vezető útjára. Írásának első részét 2013. karácso-
nyi számunkban közöltük.  

 
Most a cellák berendezésére térek rá. Egy fahordó, talán 

8–10 liter vízzel, azonkívül az egyik sarokban egy 
bádogkübel, szintén 8–10 literes, rozsdás vékony peremmel, 
egy öreg pokrócdarabbal letakarva. Ez a komfort-WC. Ezt a 
lakosok szeme előtt használhattad. Első napokban nem 
ment, aztán rutin lett. Fapadló, kevés rothadt szalmatöredék, 
bolhák ezrével. Ezeket vadásztuk reggeli helyett. A 
bádogkübelt reggelenként ürítették elítélt rabok. Ha sokan 
voltunk, délután a pereméig volt tele. Mégsem engedték 
kivinni. Csak az egyik milicáj, egy jóindulatú ember engedi 
meg, hogy a tele kübelt magunk ketten kivihessük. Ő sajnos 
csak egyszer-kétszer ügyeletes hetenként. Így egyikünk-
másikunk kimehet pár percre a levegőre. Az udvarban van 
egy csatornalefolyó, oda kell a tartalmat kiönteni. Mi felfe-
dezzük a lefolyó mellett a szemétdombot. Ami nekünk 
érdekes: csikkek is találhatók ott. A cellába visszatérve 
kibontjuk a dohányt, megszámoljuk a dohányzókat, annyi 
kis kupacot csinálunk. Majd az egyik elfordul, a másik 
mutat egy kupacra: kié ez? Ez azért van, ha a kupac egy szál 
dohánnyal több lenne, senki se izgassa fel magát. Hetek 
során rájöttünk: én hozom a legtöbb dohányt, vagyis csik-
ket. Így ezután én mindig kimehetek a „szarral”. (Ketten 
mentünk ki, a másikat cserélték.) Gyorsan, mint a motolla, 
hánytam a csikkeket egy újságpapírra. Egy alkalommal egy 
kis kutya nézte először, mit csinálok, majd odaugrott a csik-
kekhez, lekaparta az újságról, gondolva, ez játék. Persze, 
óvatosan oldalba legyintettem, míg megértette, nincs itt 
semmi keresnivalója. Így, miután ilyen pontosan beszámol-
tam a kübelről és a csikkekről, folytatom a „kajával”. A 
táplálék áprilistól szeptemberig: minden nap délben 10 dkg 
kukoricakenyér, délben és este gerstlileves. 

Egy jó idő elmúltával a hajunk hosszabb és hosszabb 
lett. Kivittek a folyosóra, ollóval nyírtak kopaszra. Bár nem 
volt rá kedvünk, amint egymást megláttuk, nevetnünk kel-
lett. 

Az én ügyem valószínűleg bonyolult volt számukra. Így 
többszöri látogatásuk alkalmával kérdésemre: mi lesz ve-
lem, mondták, majd megy maga is tovább. 

A napok, hetek, hónapok múlta, kb. 45 kg testsúlyomnál 
tartottam. Az újak hoztak egyszer-másszor darab kenyeret, 
szalonnát. Egyik-másik osztozott is velünk. 

Aratási időben sok szerb, de magyar is jött be, a „szabo-
tőrök”.  Nem elég gyorsan dolgoztak, vagy mint aratógép-
vezetők állítólag a gépet rontották el. 

Egy nap jött a cellába egy volt partizán. Szerb ajkú. Te-
hát ellenség volt a háborúban. Milutic Dragutin volt a neve. 
Sosem fogom elfelejteni. Mivel „orosz kommunista” volt, 
lecsukták. Ha csomagot kapott, megszámolta a cellában az 
embereket, szalonnát, kenyeret, süteményt, dohányt testvé-
riesen osztott fel, magának egy dekával sem többet. 

Egy magyar paraszt, „kulák” került a cellánkba. Regge-
lenként, mikor mi semmit sem kaptunk enni, elővette a 

kartondobozát, vígan falatozott, majd cigarettára gyújtott. 
Persze semmit sem adott a többieknek. Egyszer összebe-
széltünk. Amint este elkezdett horkolni, hoztuk a kartondo-
bozát, szép komótosan kipucoltuk az utolsó morzsáig. Más-
nap reggel, bár csodálkozott, egy szót sem szólt, se hozzánk, 
se a milicájhoz. 

Különben áprilistól szeptemberig egyszer sem fürödhet-
tünk, tusolhattunk, inget-gatyát válthattunk. 

Egyszer érkezett Budapestről egy postás. Mint mesélte, 
pénzbeszedő volt a vállalatoknál. Egy délután a teli táskájá-
val bement egy kocsmába egy deci borra. Az lett a vége, 
hogy a pénzt mind elitta, vagy elitták. Ezután átszökött. 
Talán kétheti börtön után önként jelentkezett visszadobásra. 
(A jugók legtöbbször nem adták a magyar szökevényeket a 
magyar határőrség kezébe. A hazadobás éjjel, egy elhagyott 
határrészen történt.) Ennek a tagnak adtam meg a nagyné-
ném pesti címét, vigye hírét, hogy vagyok. Meg is tette. Ez 
kb. 1949 júliusában volt. Ez volt az első lehetőségem hazai 
híradásra. 

Valahogy olyan előérzetem volt, én éppen a születésna-
pomig (szeptember 10-éig) „rohadok” itt. Így is lett. Szep-
tember első napjaiban jött egy UDBÁ-s, kinyitották a külső 
cellaajtót, a vasrácsos ajtón keresztül felszólított hármunkat: 
„Maguk mennek holnap felfelé!” Én már nem is kérdeztem, 
mi lesz velem. Erre „áthatóan” vizsgált, majd mondta: „Ma-
ga is megy holnap.” Így lett. Másnap délelőtt a kancellárián 
nadrágszíj, cipőfűző stb. felvételezés. A kofferem is előke-
rült, meg kell mondanom, hogy kisebb dolgok (cigarettatár-
ca, fésű) kivételével kabát, ünnepi ruha, fehérnemű: minden 
megvoltak. Kikísértek gyalog az állomásra. Amint a levegő-
re kerültem, rosszul lettem. Társaim támogattak. Az egyik 
vitte a kofferemet. Este érkeztünk Zrenjaninba, Nagybecs-
kerekre. Onnan gyalog a lágerba. Ez egykori malomépület 
volt. A németek is használták szerb partizánok internálására. 
Kettős szögesdrót, két méteres közzel, a négy sarkon magas-
figyelő fényszórókkal, három földalatti bunker 80 cm-es 
vízállással. Tehát jó berendezéssel.  

Az új jövevények mindig érdekesek az ott levőknek. Így 
a kancellária, felvétel stb. után az udvaron többen voltak. 
Egyszer csak jön felém egy ismerős alak. Pohl Öcsi volt. 
„Sanyika, mit csinál maga itt” – mondja. Gyerekkori iskola-
társ volt. Hát én úgy éreztem magam a hosszú börtön után, 
mintha haza jöttem volna. A létszámunk talán 300. Bolgá-
rok, románok, magyarok. Öcsi különben egy magyar jezsui-
ta páternek a csicskása volt, aki Magyarországon a Kisgazda 
Párt országgyűlési képviselője volt. Legelőszöris, este lévén, 
az első emeleti nagyteremben levő, a fal hosszában álló 
priccseken a számomra kijelölt helyre, szalmatöredékre 
feküdtem, immár a mennyországban érezve magamat. Más-
nap reggel 400 g barna kenyér, csajkában barna víz kávé 
gyanánt; 100 %-kal jobb, mint Zomborban. Két zsidó fiú, 
mindketten fogtechnikusok, akik a városban kevés pénzért 
dolgoztak, vizsgálták meg a kofferomban levő ruhanemű-
ket. Jugóban ugyanis nem lehetett ruhaneműt kapni, vagy 
csak úgynevezett csalánszövetből valót. Azt is csak utal-
ványra. Szívesen megveszik a dolgokat, mondták. A többiek 
figyelmeztettek: ne hamarkodjam el a dolgot, a jó ruhanemű 
sokat ér. Azonkívül cserélhetek is jó ruhát rosszabbra, s még 
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pénzt is kaphatok. Egy fokkal viseltebb ruhám, pénzem lett, 
a pénzért a városból, azokkal, akik napközben kint dolgoz-
tak, lehetett ennivalót, kenyeret, szalonnát hozatni. Fiatal 
lévén, hamar lábra kaptam, pár hét alatt elértem régi testsú-
lyomat. Itt már lehetett mosakodni, alsót mosni. Az ebéd 
sem volt rossz, legtöbbször bableves. Este egy darab 
marmaládé, vagy margarin, 400 g kenyér minden nap. Ha jó 
korán keltél, és lementél az udvarra, jöttek munkásokat 
kereső jugók. Így kerültem egy állami vállalathoz, ahol 
parasztoktól vették át a kukoricát. Mi géppel morzsoltuk, 
zsákoltuk, szekérrel vittük a raktárba. A mi felügyelőnk, 
persze pártember, igen tisztességes volt. Megmondta a 
parasztnak, ha jó ebédet ad nekünk, meggondolja, mennyi 
legyen az állami rész. Mi nyolcan bizony kaptunk jó zsíros 
tyúklevest, fehér kenyeret, meg egy pár cigarettát is. Pár nap 
alatt meguntuk a levest, túrós tésztát, mákos tésztát kértünk. 
Esténként csak aludni tértünk a lágerba. 

Mikor itt végeztünk, cukorgyárba kerültünk. Itt szenet 
kellett a vagonokból kilapátolni. Mondták ugyan, hogy egy 
vagonért mennyi jár, de sohasem láttunk egy dinárt sem. 

Később hajógyárba kerestek lakatost, hegesztőt, segéd-
munkást. Lakatosként kerültem oda. Itt már kint laktunk a 
gyári barakkokban. Az igazgató volt értünk felelős. Reggel 
6-tól este 6-ig dolgoztunk. Nehéz munka volt. Vastáblákat 
szegecseltünk a hajókra. A szegecseket tűzben, piros izzásig 
melegítettük, majd nehéz kalapáccsal vertük rá a fejet. Esté-
re jól megéheztünk. A déli és az esti koszt nem volt olyan 
ragyogó. Este mentünk a konyhára, krumplit tettünk a sütő-
be, ez volt a pótlás. Egy hónapig dolgoztunk itt. Este a 
kocsmában pár fillérért még kuglibábut is állítottunk. Ennek 
a hónapnak a végén – hihetetlen dolog – a havi bérünk két 
doboz cigarettára tellett. Vételezhettünk viszont „rakiát”, 
ami egy vaderős pálinka, másfél litert kaptunk fejenként. 
Esténként mehettünk a városba, kocsmába ültünk be, né-
hány dinárért bort ittunk, cigányzenét hallgattunk. Otthon, 
szombaton, vasárnap a rakia volt az italunk. 

Az új hónap hétfőjére – megbeszéltük – a gyár hat órai 
dudálása után szépen alszunk tovább. Így is tettünk. Hét 
órakor jön ám a „direktor úr”. Álljunk rögtön munkába, 
különben visszakísértet a lágerba. – Pénz nélkül nem dogo-
zunk, mondtuk, fizesse ki először a múlt hónapi bérünket, 
akkor megyünk dolgozni. 8-kor már jött értünk a milicáj.  
Vitt a lágerba. Ott raport. Szabotőrök, piszkos, semmirevaló 
menekültek. Egyet kiválasztottak közülünk, összeverték, 
egy hétre a vizes bunkerba zárták. Minket a bentiekhez 
tettek vissza. 

Egyszer megszökött a lágerből egy román fogolytár-
sunk. Talán két nap múlva elfogták. Összehívták a népet az 
udvarra. Megkérdezték a románt, hol szökött ki a kettős 
dróton. Megmutatta. A kettős drótkerítés közé kellett be-
mennie, s ott agyonlőtték. Így jár, aki szökik – mondták. Pár 
hét múlva egy magyar ejtőernyős szökött meg. A második 
emeletről ugrott le. Sose láttuk többé. 

Így telt az idő. Gondolom november felé járt. Komissió 
jött Belgrádból. Az emberek egy részét hívták a kancelláriá-
ba. Én is köztük voltam. Egy UDBÁ-s kérdezett ki. Mit 
akarok: itt dolgozni, Magyarországra vissza-, vagy Nyugatra 
kerülni? Én rávágtam: Nyugatra! Lapozgatott az irataimban, 
s mondta, hogy én itt akartam dolgozni. – De nem fizetés 
nélkül, válaszoltam. Morgott még valamit, s el voltam bo-
csátva.  

Este hívnak az udvarra, először kb. 140 embert, név sze-
rint. Az első csoport tagjai 400 g kenyeret kapnak, majd 

teherautóval elviszik őket. Majd mi jövünk, kb. 40-en. Mi is 
kapunk 400 g kenyeret. Az állomásra visznek. Egyesek 
közülünk már tudják, indulunk. Az első állomáson már 
biztosan tudjuk: Magyarország felé megyünk. Talán 2–3 
órai vonatozás után a nyílt pályán megállunk. Koromsötét 
az éjszaka. Kinyitják a tolóajtót. Számos katona kutyákkal 
áll lent. Az első tíz kifelé! Zárják az ajtót, tovább haladunk. 
fél óra múltán ugyanígy. Újra 10-en. Minket is szólítanak. 
Leszállva katonák vesznek körül. A kutyák ugatnak. A 
vonat tovább megy. Talán 10 percig gyalogolunk. Majd 
eltűnnek a katonák a kutyákkal. Csak kettő marad velünk. 
Indulás tovább. Talán 15 percet gyalogolunk, a távolból 
piros fény világít felénk. A vonatunk vége. Odaérve vissza a 
vagonba. Ránk zárják az ajtót. Talán fél óra múlva egy 
állomáson áll meg a vonat. Már dereng. Kiszállás. A helyi 
rendőrség pincéjébe terelnek be. Egész nap, minden ellátás 
nélkül itt maradunk. Este visznek az állomásra. Vonatozás, 
majd visszaérkezünk a lágerba, Zrenjaninba. 

A 140-ből kb. 45-en kerültünk vissza. Külön terembe 
tessékeltek be. Fűtés nélkül 3 nap, 3 éjjel. Most már decem-
ber van. Itt is hideg az időjárás. 

Gondolkodva arra a következtetésre jutottunk, hogy 
csoportunk nagyobb részét hazadobták Magyarországra. Ott 
egy jó pár embert majd elfognak. Megkérdezik: hányan 
voltatok? – 140-en. (Ebből 45-en maradtunk vissza.) Vala-
mennyit el kell fogni! Az egész határőrség, no meg az ÁVH 
ezzel van elfoglalva. Ezalatt egy másik határrészen átsétál-
nak a jugók kémei. Hogy kémeket szerveztek be közülünk 
is, biztosan tudjuk.  

Három nap elteltével ellátmányozás: 20 dkg disznózsír 
zsírpapírban, és egy kilós vekni. A hazadobásból megma-
radt 45 embert teherautóval az állomásra szállítják. Most 
személyvagonba kerülünk. Éjjel Belgrádban vagyunk. Az 
irány jó! Várakozás egy fészerben. Majd egy vonat. Pull-
mankocsi, foglalt fülkék számunkra. Jó meleg van bent, 
élvezzük az utazást. Zágrábban jönnek az őrök. A fele, – 
nem név szerint, aki akar – menjen ki  a vonatból. A szom-
szédos vágányon álló kis vicinális vonathoz kell menni. Mi 
10-en összetartunk. Mint egy sugallatra hallgatva megyünk 
a szép, kivilágított pullmankocsiból a kis sötét vicinálishoz. 
Jó hideg van bent. A Pullmanban maradnak többek között 
egy ingenieur, egy tanítónő, két fiatal fiú, talán 17–18 éve-
sek. Róluk később még írok A Pullman indul. Mi bent ülünk 
a hideg, sötét, vicinális vonatban. A kocsi elején, végén, no 
meg minden fülkénél egy-egy milicáj. WC-re menve az 
ajtót nem szabad becsukni. Így baktat a vonat valahová, de 
minden állomáson leszáll egy milicáj. Egyszerre csak min-
den őrizet nélkül egyedül vagyunk. A vonat megáll egy 
állomáson. Egyikünk ismeri az állomást: Sezana. Az utolsó 
állomás Olaszország előtt… Várjuk, mi lesz a folytatás. 
Senki se pipál ránk. Később megtudjuk: a határt a jugók 
megerősítették azon az éjszakán. Ha át próbáltunk volna 
menni, valószínűleg mindannyiunkat lekaszálnak. 

Végre, talán fél óra múlva kiszállunk, kérdezzük a vas-
utast, de ő nem tud semmit sem rólunk. Itt nincs se milicáj, 
se UDBA, menjünk be a faluba. Ott mégis egy rendőrre 
akadunk. Elmeséljük neki az odiszeánkat. Csak csóválja a 
bunkós fejét. Aztán egy tornaterembe vezet be, ott befűtik a 
nagy kályhát. A szomszédos vendéglőben ma éppen lagzi 
van. Nagy kosárban hoznak nekünk kenyeret, kalácsot, 
disznósültet, még cigarettát is. De jó helyre kerültünk! El-
szundítottunk a tornaterem padlóján. 
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A ruha és cipőcsere után már csak egy lyukas talpú ci-
pőm van. Naponkint kartondarabbal bélelem ki. Ruhám egy 
vékony jugó munkásruha. Az Édesanyámtól kapott pettyes 
sál jó szolgálatot tesz.  

Másnap reggel mosakodunk, később egy magasabb ran-
gú tiszt jön. A határőrségre vezet. Regisztrálnak. Egy ház-
hoz vezetnek. Új ház, ajtók és ablakok nélkül. Már vannak 
ott magyarok, ők eddig Horvátországban voltak lágerban. 
Bár mindegyik Jugoszlávia, a horvátok sokkal jobban bán-
tak velük, mint a szerbek. Külön nép. A horvátok a háború-
ban a németekkel a szerbek ellen harcoltak. 

Az új háznak ajtó helyett deszkából barkácsolt bejárata 
van. A szobák betonpadlóján jó vastag szalma. Ablakok 
helyett plasztikfólia rámával. Jó tömötten vagyunk. A ház 
közepén lévő előszobában egy kis vaskályha duruzsol. Az 
újonnan jöttek egy-egy harmada magyar, román, illetve 
bolgár. A tiszt mutatja a menzát, ahol étkezni fogunk. Reg-
gel jó kávé, marmaládé, kenyér, amennyi kell. Délben már 
11 óra előtt oda lehet menni. A kenyér már az asztalon van, 
sóval fogyasztjuk. Ha kiürül a kosár, lehet újra hozni. Dél-
ben aztán jó leves, főzelék, hús, többször lehet repetázni. 
Szóval mennyország számunkra. A bolgárok mégis elhatá-
rozzák, hogy mielőtt talán újra visszavisznek, átszöknek a 
határon. Talán egy hét után készülődnek, éjjel 1 óra körül 
indulnak. fél óra múlva nagy lövöldözést hallunk. Nem 
tudtuk meg, hányan maradtak életben. 

Senki sem törődik velünk, a koszt jó, sétálunk a faluban, 
a helybeli ifjúsággal futballmérkőzést szervezünk. A határ 
felé csak napközben merészkedünk. Tudjuk, a határőrök 
nem horvátok, hanem a legsötétebb Balkánról származó 
skipetárok, vérengző, kíméletet nem ismerő nép. 

Mégis, talán két hét múlva, tudni akarjuk, mi történt a 
másik transzporttal, akiktől Zágrábban elváltunk. Valaki azt 
hallotta, hogy a közelben vannak. Már-már odamentünk 
volna, nagy szerencsénkre mégis lemondtunk a tervünkről. 

1949. december 22-e, két nappal a Szenteste előtt, ne-
vezetes nap. Ebéd után jön egy milicáj, mondja, hogy 
délután maradjunk otthon, valami történni fog. Jönnek is 
négyen, géppisztoly a vállukon. Álljunk fel hármas sorok-
ban. Most a bolgárok nélkül talán 40-en vagyunk. Aztán 
dűlőutakon indulás előre. A négy milicáj a hátunk mögött. 
Félórai gyaloglás után az úton keresztben kb. 120 cm 
magas rakott kőfalat látunk meg. A milicájok megállnak, 
lemaradnak, és utánunk kiáltanak: „Hajde, idite na Trst!” 
Rajta, menjetek Triesztbe! Nekünk se kellett több, ugrás a 
rakott kőfalra, 20 méter után újabb kőfal, aztán rohanás 
tovább, épp egy arra járó paraszt bácsiig. Ő nyugtatott 
meg: „Buon, buon, voi siete in Trieste!” A következő 
faluban az olaszok hívták a rendőrséget, teherautókkal a 
közeli menekülttáborba vittek. 

––––––––––––– 
Trieszt 1953-ig szabad város volt, angol-amerikai fenn-

hatóság alatt. A háború végén a jugoszlávok akarták Triesz-
tet megkaparintani. 1953-ban egy felkelés során, melyet az 
olasz lakosság az angolok ellen kezdeményezett, visszakap-
ták Triesztet az olaszok, az Isztriai félsziget pedig Jugoszlá-
viáé lett. 

Lágerünk Trieszt fölött Opicina elővárosában volt. Gyö-
nyörű látvány volt onnan a hegyről az Adriai tengerre lepil-
lantani. Végre Nyugaton! A láger angol parancsnokság alatt 
állt, mint az egész város is. Az amerikaiak hivatalosan nem 
avatkoztak az adminisztrációba. Szívták a hosszú Pall-Mall, 
Chesterfield, Camel, Cool cigarettájukat, pusztították a jó 

Kentucky wiszkit. Az angolok szegények, mint egy 
„kirchenmaus”, senkit sem érdekeltek. Maga a láger egy 
parancsnoksági épületből, egy konyha és raktárépületből, 
majd a menekültek részére katonai hullámpléh elemekből 
összeszerelt félkör alakú barakkokból állt. Minden egyes 
barakk kb. 20 menekültet fogadott be. Mindkét oldalon 
katonai priccsekkel, az egyik oldal közepén kis vaskályhá-
val. 

Egy menekült DP (Displaced Person) felszerelése volt: 1 
priccs matraccal, 2 db lópokróc, 1 kerek csajka, 1 alumíni-
um tányér, 1 villa, 1 kanál. Ahogyan még Jugóban mesél-
ték: a rongyainkat elégetik, féregmentesítenek, új ruhát, 
cipőt, ágyneműt, szappant, fogkefét stb. kapunk – ez csak 
rossz tréfa volt. Az IRO (International Refugees 
Organisation – Nemzetközi Menekültszövetség) küldte a 
pénzt Amerikából, az olaszok meg ellopták. Csak a legszük-
ségesebbeket adták a menekülteknek. Az is igaz, hogy a 
trieszti amerikaiak is kivették a részüket, vagyis az ő egyet-
értésükkel jutottak az olaszok a javakhoz. Milliós üzlet volt 
az nekik dollárban. Mi átteleltünk a rongyainkban, aztán 
tavasszal indult a nehéz, rosszul fizetett munka a szőlőhe-
gyeken. Ebből tudtuk magunkat felruházni. Az angoloktól 
kaptunk feketére festett ócska katonaruhát, szakadt bakan-
csot. 

Hogy a másik csoportra térjek, akiket Zágrábban elhagy-
tunk, hetek múlva, miután mi megérkeztünk Triesztbe, jön a 
kórházból egy tag, aki abból a csoportból megmaradt. A bal 
karja három helyen átlőve. A határtól 20 km-re egy malom-
ba kerültek, ott nehéz munkát végeztek. Majd mondták 
nekik, hogy ötös csoportokban teszik át őket az olaszokhoz. 
Egy erdős részen, messze a htártól lőtték őket agyon. A 
tanítónőt, a két fiatalt, és az ingenieurt is, aki még azt mond-
ta nekünk, hogy majd megírja a történetét: „Budapesttől – 
Sydneyig”. Az egyetlen fiú a három karlövéssel halottnak 
tetette magát, majd miután egyedül maradt, sikerült a hatá-
ron átjutnia. A bolgárokból, akik előttünk próbáltak átszök-
ni, három maradt életben. A többit agyonlőtték a határon… 

1950 januárjában jelent meg egy komission azzal, hogy 
az IRO-nak nincs pénze, talán csak egy év múlva juthatunk 
tovább. Így hárman elhatároztuk, hogy április-májusban, ha 
pénzünk lesz, átszökünk Ausztriába. A hírek szerint onnan 
ki lehet vándorolni. Megpróbáltuk, de félúton elfogtak az 
olaszok, és visszaküldtek Triesztbe. 

Közben a piacon egy jobban fizetett állást kaptam. A ba-
rakkokat kellett reggel kiskocsin ki-, este visszaszállítani. A 
nagypiacon bevásárolni, üres ládákat a raktárban szortírozni, 
a törötteket javítani. Munka volt elég. 

1951 telén valóban jöttek Kanadából, Ausztráliából ko-
missziók, kivándoroltatás céljából. Orvosuk is volt. Csak 
fiatal, egészséges embereket vittek. Én magas vérnyomás 
miatt nem voltam „tauglich”. Dél-Amerikába mehettem 
volna földműves munkára. Ez persze nem nagyon csábított. 
Ausztráliába is csak farmokra vittek volna, ahol két évig 
kellett volna dolgozni a szabadulásig. Sokan megbánták, 
hogy odamentek. Így többen elhatároztuk, hogy Triesztben 
maradunk. Mint latinos diák, már jól beszéltem olaszul. 
Volt egy olasz vendéglő, melyet mi magyarok frekventál-
tunk, saját zenészeink is voltak. Az olaszok kíváncsiak 
voltak a mi kultúránkra, zenénkre, táncainkra. Így a hétvége 
mindig érdekes volt számunkra. Ott lakó magyarokat is 
beszerveztünk, ezek még a K.U.K. leszármazottai. 

Aztán 1952-ben az amerikaiak kerestek autószerelőket. 
Jelentkeztem. A szakképzettség igazolására nem volt szük-
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ség. Az volt a fontos, mit tudsz. Vittek a műhelybe, adtak 
szerszámot, aztán nézték, hogy dolgozol. Az én munkám, 
amit itt is, ott is eltanultam, tetszett nekik. Most már jó pénzt 
fizettek. Majd egy évig dolgoztam ott.  

1953-tól olasz uralom alá kerültünk. Az ő első tettük 
volt: a lágert hermetikusan lezárni. Az eddigi igazolványo-
kat le kellett adni. Megkezdték a regisztrálást. Mint a bűnö-
zőket elölről, profilból lefényképeztek, ujjlenyomatot vettek. 
De ez nem sokáig tartott. Felkelést csináltunk, mert ehhez 
nem volt joguk. 

3 napi éhségsztrájk, és egy kicsempészett cikk az újsá-
goknak, használt. Kaptunk olasz igazolványokat, s ezentúl 
békében hagytak. De a jó munkát – az amerikai konzulátus 
garázsában – elvették, Nincs jogunk ott dolgozni, mondták. 

Közben rájöttünk, hogy a szemétládákban jól eladható 
nyersanyagokat lehet találni. Papír, vas, réz, üveg stb. Reg-
gel 4-kor, az első autóbusszal indultunk a városba. 10 órakor 
készen voltunk. A gyűjtőhelyeken eladtuk a napi szerze-
ményt. Többet kerestünk, mintha egész nap dolgoztunk 
volna. 

Valamikor 1953 telén jött egy levél Svájcból, hogy 6 
hónapra mehetek oda dolgozni. Pater Schärli intézte el a 
dolgot. Azután pedig mehetek Németországba. Svájcban 
útépítésen dolgoztam, jól kerestem. A végén a németek 
mégsem vettek át. Visszamentem Triesztbe. A „szmötyizés” 
ment tovább. Így neveztük a szemétládák átvizsgálását. 

A lágeréletről szeretnék beszámolni. Itt majd mindenki-
nek akadt munkája. Ez újabb tábor volt: „Campo Refughi 
Gesuiti”, menekült tábor a jezsuitáknál. Ez a kolostorépület 
mielőttünk évtizedekig börtönként szolgált. 12-en laktunk 
egy cellában. Emeletes ágyak, én lent feküdtem. Voltak 
konyhai munkások, láger-csendőrség. Fizetés igen kevés, de 
megtoldották makaróni eladásával, a rendőrök (persze feke-
tén) adtak éjjeli kimenőt, stb. Voltak csikkszedőink a város-
ban. Taxikból, vendéglőkből, utcákról hozták a cigarettavé-
geket, hüznibe töltötték a dohányt. Elég jó kereset volt. Kis 
üzleteket nyitottak egyesek, ott minden kapható volt, éjjel, 
nappal. Egy cseh zsidó kis táskával kezdte. Kócmadzag, 
cigaretta, cérna, gomb, nadrágtartó, meg ilyesmi. Két év 
múlva kisteherautóval látta el az üzleteit. Saját pénzén ván-
dorolt ki Izraelbe. Akik kint jobban fizetett munkahelyen 
dolgoztak, csicskást tartottak. Ő mosta, vasalta a fehérne-
műt, kivette az ebédet, ha jó volt. Egyesek a kenyérdarabo-
kat gyűjtötték, vízbe áztatva, lóhússal keverve fasírozottat 
sütöttek belőle. Persze több volt benne a kenyér, mint a hús, 
de olcsó volt és jól ízlett, ha este éhesen hazajöttél. Borbé-
lyunk is volt. Zsóri úr borotvált, hajat vágott. Ha nem volt 
pénze, „bonokat” adott el: 10 hajnyírás fél áron. A pénzt 
aztán elvesztette a lóversenyen. Karácsony előtt mentek 
betlehemezni vendéglőkbe, kávéházakba. Énekelték a 
Mennyből az angyalt és kasszíroztak. Az olaszok vallásosak 
és nagylelkűek. Egy kis városhoz hasonlít az ilyen láger.  

Tragikus sorsok is akadtak. Egy egyetemista és egy pa-
rasztgyerek lelki betegek lettek, nem látták értelmét az éle-
tüknek. Mint megtudtuk, ávós tagok is voltak közöttünk, 
persze menekültnek álcázva. Mire rájöttünk, eltűntek. Kit, 
vagy mit kerestek, nem tudtuk meg. 

Egyszer egy kommunista küldöttség érkezett Rómából a 
követségről. Hazatérőket akartak toborozni. Nem volt enge-
délyük. Rendőrséget hívtunk. Csak egy szót tudtak olaszul: 

diplomat, diplomat. Nem szálltak be a rendőrségi autóba, 
gyalog kísérték őket el. Mi is kísértük őket egy darabig. 
Mondtunk nekik egyet-mást. 

Most lassan 1956 felé közeledünk. A hírek minket, fiata-
lokat felvillanyoztak. A magyar papunk, aki Rómában élt, 
jött az autójával, és összehívta a fiatalokat. Menjünk mind 
haza a felkelőkkel harcolni. Én mentem egy küldöttséggel a 
trieszti rendőrfőnökhöz. Papírokat akartunk kapni. Ez elől 
azzal tért ki, hogy ő a háborúban senkit sem kérdezett, fogta 
a géppisztolyát és ment harcolni. Ezt megértettük. A láger-
ben összepakoltunk és felültünk a következő hazafelé tartó 
vonatra, Ausztria felé. Onnan egy teherautó-konvoj vitt 
tovább, a határ nyitva volt. Győrben jelentkeztünk a felke-
lőknél. Karszalagot kaptunk, őrjáratra osztottak be. Néhány 
nap múltán jött híre, hogy nem tanácsos Győrnél tovább 
mennünk. Jönnek az oroszok, lezárták a határt. Őt személy-
lyel kevesebben érkeztünk vissza Triesztbe, mint ahányan 
elindultunk. Semmit sem tudtunk meg róluk. 

A trieszti német kolónia szerzett hármunknak munkát 
Németországban, Frankfurt mellett egy kvarcit-kőbányában. 
1957. január 5-én érkeztünk oda. Ez szombati nap volt. Már 
aznap dolgoztunk. Hamarosan tapasztalt kőbányászként 
döntöttük a hegyet, csak úgy döngött. Jól kerestünk. Talán 
márciusban jött meglátogatni régi barátom: Wolfgang 
Kreuter. Július elejéig kellett itt dolgoznom, a firmával 
kötött egyezség szerint, aztán Sulzheimbe mentem. Itt gipsz-
fejtésen dolgoztam. Sulzheimben ismertem meg Bertát, 
jövendő feleségemet. 1958 februárjában Frankfurtba kerül-
tem, építőfirmánál dolgoztam októberig. Berta segítségével 
visszakerültem Sulzheimbe. A világhírű SKF schweinfurti 
gyárában dolgoztam akkordmunkásként. Gépen golyós-
csapágyak belső gyűrűjét csiszoltam. Jó unalmas, egyhangú 
munka volt, de jól megfizették.  

1959. december 22-én volt az esküvőnk. 1960 február-
jában egy autójavító műhelybe, mint „öreg inas” álltam be. 
Másfél év múlva tettem le a segédi vizsgát, csoportomban 
mint legjobb végeztem. 1961. augusztus 7-én született Ul-
rich fiunk. 1964. szeptember 25-én Thomas. 1964-ben a 
Volkswagenhez helyezkedtem át. 1966-ban kaptam meg a 
német állampolgárságot. Ugyanakkor egy Ford műhelyben 
folytattam a munkát. 1969-ben tettem le a mestervizsgát. A 
Sachs-gyári motortervező volt a következő, és utolsó mun-
kahelyem. Itt mint gyári mester dolgoztam 26 évet. 1992. 
október 1-én mentem nyugdíjba. 

 
UTÓSZÓ 

 

Utamat, amelyet választottam, sok viszontagságon, ve-
szedelmen, évekig tartó ínségen keresztül követve jutottam 
biztos egzisztenciához, családhoz, második hazához. Ne-
hézségeim között sem fordult meg soha fejemben, hogy 
amit elkezdtem, feladjam. Csak előre nézni, keményen állni 
a próbákat: ezt alakították ki a tapasztalatok.  

Amint most visszanézek, látom, hogy mindenhez nem 
csak erős akarat, kitartás kellett, hanem hatalmas porció 
szerencse is. Így hívják közönségesen a Gondviselést. Része 
volt ebben a szülői ház egyenes jellemre szoktatásának, a 
ciszterci gimnázium tanításának és nevelésének. Mindezek 
találkozásával megedződve, lélekben megkeményedve 
futottam be sok tapasztalással gazdagító életpályámat. 

 
____________________ 
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DEBRECZENI SIXTUS ATYÁRA EMLÉKEZVE…  
 
Ünnepélyes szentmise volt Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban 2014. február 23-án, vasárnap. Halálának 

60. évfordulóján dr. Debreczeni Sixtus ciszterci atyáról emlékeztek meg a hívek. 
Megtelt a templom Sixtus atya híveivel, akik a Szent István Rádió hirdetésének köszönhetően Budapestről és Deb-

recenből is eljöttek. Jelenlétükkel is tanúságot tettek a mellett a pap mellett, aki az üldöztetések idején életét Krisztusért 
és a hívekért áldozta. 

Az ünnepi szentmisét dr. Gonda Imre – egykori ciszter diák – mutatta be. Homíliájában a nap evangéliumából kiin-
dulva az ellenségszeretetről, a megbocsátásról és a felebaráti szeretetről elmélkedett. Ez utóbbinak adta fényes példáját 
Sixtus atya, aki 1948-tól 1951-ig volt a Szent Bernát templom plébánosa. 

Ebben az időben megélénkült a hitélet a plébánián. Mindig a hívek között volt. Foglalkozott kisgyerekekkel, fiata-
lokkal, felnőttekkel, idősekkel. Segítette a családokat a gyermekek nevelésében tanácsaival. 1951-ben megvonták tőle a 
papi működést – az ÁVH-nak nem tetszett, hogy a fiatalokkal foglalkozik. Ezután magánházaknál, családoknál misézett 
titokban, gyermekeket tanított hittanra, fiatalokat hitvédelemre. A szegény sorsú családokat élelemmel, tüzelővel, pénz-
zel segítette. 1954. február 21-én Eger főutcáján egy gépkocsi halálra gázolta. Temetését Egerben nem engedélyezte a 
hatóság. Székesfehérváron, szülővárosában temették el. Egri gyászmiséjén tömve volt a ciszterci templom. 

Az emlékező szentmise után elénekeltük a Salve Reginát, majd a templom előcsarnokában koszorút helyeztünk el 
Sixtus atya emléktáblájánál. 

Aláírásokat gyűjtöttünk, amit eljuttatunk a zirci apát úrhoz, kérve, indítsa el Sixtus atya boldoggá avatási eljárását.  
Régi hívei sokan kérjük közbenjárását és tapasztaljuk segítését. 

Fábián Zsuzsanna, ciszterci obláta 
 

 

Sixtus atya sírjának záróköve a székesfehérvári ciszterci templom altemplomában. 
(Együtt nyugszik Alaghy Dezső egri születésű ciszterci atyával, aki 1859–62 között Egerben is tanított.) 

 
* * * 

 
Ez év március 4-én avatták föl dr. Debreczeni Sixtus OCist emléktábláját. 60 éve halt meg Sixtus atya és bár ez nem 

számít klasszikus évfordulónak (25, 50, 75 stb.), mégis időszerűnek látták az őt tisztelők, hogy ily módon megemlékez-
zenek Róla. Az emléktáblát a Széchenyi utca 58. sz. ház falán helyezték el. 

 (Szóba jött a Görög utca sarkán álló épület, de az kb. 15 éve lakatlan, magántulajdonú, lepusztult állapotú, így al-
kalmatlan az emléktábla elhelyezésére, noha ott történt a gázolás Fölmerült az ötlet, hogy a Kisasszony Plébánia épüle-
tére lehetne tenni a táblát. Az jelenleg „félig” gazdátlan, renoválni-meszelni kellene a homlokzatot – emiatt nem tet-
szett, bár egyházi tulajdon, műemlék épület tehát „örök”. A következő „helyszín” a Vitkovits-ház kőből rakott kerítésfa-
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la lett volna. Ez is műemlék, jó állapotú, az „esemény” helyszínén van – csak a műemlék hatóság nem engedélyezte az 
emléktábla elhelyezését; nem tudom miért. Így maradt az előbb említett épület.) 

Sós István alpolgármester, az Egri Város-
szépítő Egyesület elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket du. 3 órakor. Ezután Fehér István, az 
egri Gárdonyi Géza Színház színművésze sza-
valta el Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokság-
ról c. versét. Tikovits Ernő, a Szent István Rá-
dió szerkesztőriportere ismertette röviden 
Sixtus atya életrajzát: Megemlítette, hogy a 
kezdeményezésére összeállított kiállítás, mely 
a mártírsorú papok közül mutat be többeket, 
vándorútján már a 15. állomásnál tart. Ebben 
az összeállításban Debreczeni Sixtus is szere-
pel. A táblát Sós István és Oláh István a fer-
tálymesteri testület vicekapitánya leplezte le 
és koszorúzta meg. Dr. Csizmadia István kano-
nok, a Bazilika főplébánosa áldotta meg a táblát 
könyörgő imával, majd a Miatyánkot mondtuk 
el. Az üvegből készült emléktáblát Borkovics 

Péter üvegművész tervezte és kivitelezte. A ház homlokzatát a tulajdonos, Csathó Csaba, a városi közgyűlés tanácsno-
ka ez alkalomra kicsinosította. Köszönet érte neki is és mindenkinek, aki összefogott a nemes cél megvalósítása érde-
kében! 

Havas-Horváth István 
_______________________ 

 

Kilián Istvánné Jakab Viktória 
 

DR. DEBRECZENI SIXTUS ciszterci paptanár élete és halála  
1917. október 10-tól 1954. február 21-ig. 

 
Gyermekkoromban Sixtus atya hittanra és francia 

nyelvre is tanított. Édesanyám, dr. Jakab Emilné, 
Bortnyák Viktória gyógyszerész a felnőtt obláta-
közösség tagja volt és Sixtus atya volt a lelki vezetője. 
Nagyon gyakran megfordult Sixtus atya nálunk, ahol 
a hittanórák is zajlottak. Sixtus atya dolgairól eléggé 
tájékozottak voltunk. Sajnos már szüleim nem élnek, 
hogy tanúskodhassanak. Mi húgommal együtt még 
gyermekek voltunk akkor, így sok mindent nem is 
mertek szüleink előttünk megbeszélni. Édesapám egri 
járási tisztiorvos volt, így kórházi dolgokban járta-
sabb, ezért mi tudtuk meg Egerben először, hogy 
hova szállították Sixtus atya holttestét Egerben, majd 
azt is mi tudtuk meg legelőször a temetés előtti nap 
késő estéjén, hogy a holttestet az esti órákban Székes-
fehérvárra ellopták a család tudta nélkül. Így mi 
rohantunk be a templomba, és szóltunk Máter Weber 
Etelka angolkisasszony kántornőnek, hogy a holttest 
már nincs Egerben, s erről legyen szíves, értesítse a 
már megérkezett családtagokat és a templom lelkészi 
szolgálatát ellátó cisztercieket. 

A szülői ház 
Édesapja családja a Délalföldről került Székesfehér-

várra, eredendően az ősei molnárok voltak. Debreczeni 
István (Sixtus atya édesapja) nyomdász szakember volt, 
későbbiekben a Székesfehérvári Nyomda tulajdonosává 
vált. Édesanyja Marschall Mária  apja Marschall Nándor 

hentes és mészáros volt, aki Bajorországból jött hazánk-
ba. Marschall Mária egyik testvére Marschall Rafael 
ciszterci hittanár Székesfehérvárott tanított. 

A Debreczeni család gyermekei: Mária 1913-ban 
született, majd követte őt István 1915. május 26-án. 
Ezután a harmadik áldott állapotból Mária ikreket hozott 
a világra, Imrét és Gyulát. Imrét több órán át élesztették 
születése után, Gyula született kicsit később, de ő erősebb 
alkatúnak bizonyult akkor, tehát nem kellett éleszteni. Az 
édesanya azonban a szülést követő napon 1917. október 
11-én meghalt. Így későbben a boldog születésnapot a 
családban mindig egy szomorú gyászévforduló is követte. 

1920-ban az édesapa második házasságot kötött 
Resánszky Máriával, aki 1921. júniusában szintén ikre-
ket hozott a világra a budapesti Bársony klinikán, ahol a 
gravid édesanya utolsó két hónapját már benn töltötte a 
kórházban, hogy a bajt megelőzzék. Sajnos, ezúttal a 
mama és az ikrek is meghaltak. Ezt a második tragédiát 
igen nehezen viselte a család, de elfogadták Istentől. 
Hogy a gyermekeknek azonban legyen mamájuk, az 
édesapa három év múlva ismét megnősült, Zier Emma 
tanítónőt vette feleségül, aki 1925. június 26-án ismét 
ikreket hozott a világra, Lászlót és Miklóst. Mindegyik 
életben maradt iker-gyermekből később pap lett. Így a 
család négy papot adott az egyháznak. A nem egy anyá-
tól született gyermekek édes testvérként éltek a család-
ban. Amíg nem volt újabb anya, az édesanya szerepét 
egy nagynéni (Tanti) igyekezett betölteni.  

Emléktábla Egerben a Széchenyi u. 58. sz ház falán 
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Debreczeni Imre tanulmányai és neveltetése 
A felnövekvő Imre és Gyula a székesfehérvári cisz-

terci gimnáziumba jártak, ahol Imre rendkívüli tehetsége 
hamarosan kitűnt. A gimnáziumban Imre 1935-ben érett-
ségizett kitűnő eredménnyel. Mivel születésétől fogva 
gyengébb fizikumú gyermek volt, a család és az édesapa 
őt túlzottan is féltette annak ellenére, hogy később ő volt 
a magasabb termetű és igen szívós alkatú. A kamaszkor-
ban végre édesapja beleegyezésével Imre is bekapcso-
lódhatott a gimnázium cserkészcsapatának életébe. Ott 
Kaszap Istvánnal egy cserkész őrsben voltak. A cserké-
szet nagyon jó hatással volt rá. A gimnáziumi tanulmá-
nyait végig kitűnő eredménnyel végezte.  

Érettségi után a ciszterci szerzetesi hivatást választot-
ta életcélul. 1935. augusztus 29-én vette fel Zircen a 
ciszterci novíciusok fehér reverendáját. Rendkívüli oda-
adás és céltudatosság sugárzik hazaírt leveleiből. Hivatá-
sát meghalt édesanyja életáldozat következményének 
tekintette, hálával ápolta elhatározását és méltó is akart 
lenni hivatásához. Ezt egy levele bizonyítja 1935. szep-
tember 15-e után így írt a beöltözésről:  
”Éppen most hozta Magiszter úr Nagymama kedves 
sorait. Igazán nagyon meglepett a soraiban rejlő szeretet 
és kedvesség könnyekre fakasztott. Nem is Nagymama, 
hanem jóságos, aggódó édesanya írhat ily meleg han-
gon. Amit eddig is megtett, hogy imádkozott értem, to-
vábbra is nagyon kérem. Hogy valóban méltó papja 
legyek az Úrjézusnak, hogy annak a meghálálhatatlan 
áldozatnak, melyet Édesanyám érettem s érettünk hozott, 
igazán megfeleljek. Valóban érdemes volt meghozni 
részünkre ezt az áldozatot, ha gyermeke teljesíti szent 
hivatását. S én akarom teljesíteni, törekszem megfelelni. 
Ha az Úrjézus kegyelme odasegít az oltárhoz, az első 
imát érette, de inkább lehet mondani, hogy őhozzá, az ő 
kezébe teszem, vigye az Úristen elé áldozata gyümölcsét. 
A gyümölcs az első szentmiséjét bemutató fia lesz. Őt 
ajánlja újból fel az Úrnak, mint azt tette már földi életé-
ben is. Hiszem s erősen meg vagyok győződve, hogy a 
szent hívatás kegyelmét ő imádkozta ki számomra, állan-
dóan imádkozik kitartásért. 

A teológia elvégzése után a rend a Sorbonne-i és a 
bolognai egyetemeken taníttatta. Magyar-francia-olasz 
szakos tanári oklevele mellé doktorátust is szerzett. 
1936. augusztus 30-án tette le első ideiglenes fogadal-
mát. Ünnepélyes, örök fogadalmát 1942. január 3-án 
tette le.  1942. június 21-én szentelték pappá ikertestvé-
rével, a lazarista szerzetes Debreczeni Gyulával együtt.  
 

Papi tevékenysége 
Előszállás, Nagykarácsony 

1942-ben gyakorló tanár volt Budapesten. Gyakorló 
tanársága után rövid tábori lelkészi szolgálatát követve a 
rendi plébánián, Előszálláson volt segédlelkész, 1945-től 
pedig ugyancsak a rendi, de egy másik plébánián, Nagy-
karácsonyon plébánosi kinevezést kapott. Papi keresztút-
jának első nehéz állomása itt tette őt próbára. Az ottani 
kántortanítót rossz életpéldája és trehány tanítói műkö-
dése következtében az egyház és a tanügy állásából 
felfüggesztette, ezért a menesztett kántor bosszúból az 
egész falu közvéleményét az egyház képviselője, Deb-
reczeni Sixtus plébános ellen uszította. A kommunista 

szellemű egyház és vallás elleni támadások kora ekkor 
már elérkezett, s ebbe nagyszerűen beleillett ez a szituá-
ció. 1947. szeptember 7-én a vasárnap délelőtti nagymise 
után, amikor miseruháját levetve kijött a templomból, a 
felbőszített legények nekimentek és összeverték, sárba 
tiporva rugdalták plébánosukat, Debreczeni Sixtust. Az 
eseményről a Fejér megyei Hírlap cikke ad hírt részlete-
sen Dömötör László tollából 1947. szeptember vége felé.  

Eger 

Ezen előzmények után 1948-ban Endrédy Vendel 
zirci apát Sixtust az egri Ciszterci Szent Bernát plébánia 
plébánosává nevezte ki. Mivel ekkor az iskolák államosí-
tása már országosan is folyamatban volt, Sixtus Egerbe 
már nem gimnáziumi tanári kinevezést kaphatott, hanem 
plébánosit. Amire hosszú évekig tanult, az számára elér-
hetetlenné vált.  

Lucere et ardere 

Egerben tehát teljes szívét, lelkét és tudását a papsá-
gán keresztül az emberek lelki üdvére és segítésére ál-
dozta, végül feláldozta. Egész pasztorációs tevékenysé-
gét Szent Bernáttól kölcsönzött jelmondata hatotta át: 
„Világítani és melegíteni.”! Ettől kezdve az egri ciszterci 
templomba egyre többen jártak a város legtávolabbi 
részeiből is, sőt rövidesen a környező településekről is 
özönlöttek az emberek, kicsik és nagyok egyaránt. A 
ciszterci plébánia hitélete hihetetlen mértékben fellendült 
és megújult. Mindez a háború utáni évek nyomorában 
történt, amikor a közlekedés lassú és gyér volt, az embe-
rek éheztek, mert beszerzési lehetőség ekkor alig volt, és 
mert pénz híján mindenki szegénységben élt. Sixtus atya 
figyelme mindent felmért, mindenre kiterjedt és minden-
re emlékezett. Az emberek egyéni problémáit észrevette, 
számon tartotta, és mindenkihez volt kedves, együtt érző 
szava. Ahol csak tudott, ott a krisztusi szeretet nevében 
segített is valamilyen formában. Ő mindig fáradhatatlan 
volt és állandóan mosoly sugárzott az arcáról. Gyakran 
mondogatta, legyünk szentek, de azt is hozzátette kicsit 
humorizálva: hogy szomorú szent, aki szomorú. A plé-
bánia területén élő családokat állandóan látogatta. Min-
denkit ismert, s a családok mindenegyes tagját ismerte és 
számon tartotta. Csak így tudta megalapozni a családok-
ra épített plébániai hitéletet és a rászorulók segítését. 
Látogatásai rendszerint rövidek voltak, pár percet, ma-
ximum fél órát vettek igénybe.  

1949-től az ő szervezésében megalakult a felnőtt és a 
gyermek énekkar. Az iskolán kívüli hittancsoportokat és 
a rendi oblátiót is beindította négy csoportban. Közada-
kozásból plébániai könyvtárat létesített. Ő volt a könyv-
táros. A szülőknek segítségnyújtás céljából nevelési 
tárgyú megbeszéléseket, előadásokat vagy kurzusokat 
tartott. A kicsi gyermekes családokat, édesanyákat foko-
zott odafigyeléssel segítette. Az  óvodás korú gyermekek 
nevelését, vallási alapismeretekre való tanítását alapvető 
fontosságúnak tartotta. Ezt a korosztályt, a „kicsinyeket” 
ahogy ő mondta, egy majd két csoportban ő maga taní-
totta. A nagy óvodásokat már első áldozáshoz készítette 
elő, s ezeket ministrálni is megtanította. Sokat szemlélte-
tett, énekelt és viccelődött is velük, meg mesélt is nekik, 
ha jók voltak. Ezek az órák igen derűs légkörben folytak, 
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a gyerekek pedig, ha csak tehették, csüngtek a nyakán, 
meg a karján. Így rengeteg gyermeket összeterelt Isten 
oltárához.  

A kicsik neveléséhez egy füzetet írt: „Lelkipásztori 
jegyzet” címmel és ezt sokszorosítva az édesanyák kezé-
be adta a családokban történő vallásos életre neveléshez 
segítségül. A papkollégák többsége a fentiek fontosságát 
nem értette meg akkor, és ezért kicsit furcsán néztek 
Sixtusra, aki ilyen gyermekded dolgokra pocsékolja 
magas fokú tudását. 

Amint egyre vallásellenesebbre fordult az ország éle-
te, ő az őskeresztények idejét és példáját emlegette egyre 
sűrűbben. Bátorította a híveket. Egész pasztorációs mun-
káját körüllengte az édesanyák és Égi Édesanyánk nagy 
tisztelete. Szerinte az ország sorsa, a kereszténység jövő-
je azon múlik, hogy milyen édesanyákká válnak a felnö-
vekvő leányok. A serdülőkori problémákról külön tartott 
útbaigazító előadásokat a szülőknek, mely tartalmát 
tekintve kiterjedt a testi, egészségügyi, lelki és pszichikai 
szempontokra is. A 13–14 éves serdülő leánykákat 
egyenként hívta be a plébánia irodába, hogy a nemi fel-
világosítást a Szűzanya példájából kiindulva megtegye, 
és az édesanyaság szent feladatára lelkileg is felkészítse 
őket. Előzetesen természetesen az érintett szülőkkel ezt 
megbeszélte. 

Kirándulások 

Sixtus atya évente legalább négy-öt alkalommal nagy 
plébániai kirándulásokat szervezett. Rendszerint vonattal 
mentek a Bükkbe, negyven-ötven perces gyaloglással 
kombinálva főként zarándokhelyekre, például a Gilitka -
kápolnához vagy a bélapátfalvi műemlék templomhoz. 
Ide minden korosztályból sok százan eljöttek, az öreg, 
bottal csoszogó nénikéktől a pici babákig. A programot 
előre ismertette, ebéd, közös ima, éneklés, litánia, ha 
reggel mentek, szentmise is volt. Közben a különböző 
korú gyermekek foglalkoztatását, játékát is megszervezte 
csoportvezetők által. Kihirdette, hogy mikor melyik fa 
alatt melyik csoport találkozik. Ilyen programokon min-
denki kitűnően érezte magát. 

A templom fűtése 

A negyvenes évek kemény teleiben a templom na-
gyon kihűlt. A szentmiséhez kikészített víz megfagyva 
gyakran szétrepesztette a kis üvegampolnákat is. Az idős 
betegek ezért sokszor hónapokig nem tudtak részt venni 
a szentmiséken. Sixtus atya felmérte, hogy a templom 
fűtésére igen nagy szükség lenne. A hatalmas belső lég-
terű ciszterci templom felfűtése kemény hidegben is 
legalább 14–15 C. fokra nem volt kis teljesítmény. Eh-
hez szükség volt hatalmas speciális kályhákra, sok tüzelő 
anyagra és annak közeli tárolására, főként pedig igen sok 
pénzre. Isten segítségével azonban ő ezt is megvalósítot-
ta. Legtöbbször maga rakta a hatalmas kályhákat, azok 
pedig ugyancsak nyelték a szenet. Előfordult, hogy mise 
alatt odasúgta egy nagyobb ministránsnak: Tégy hat 
lapáttal a tűzre!   

Templomi, plébániai rendezvények 

A templomban, a plébánia irodában mindig volt va-
lami esemény, ami odavonzotta a fiatalságot is. Hang-
versenyeket rendezett a templomban, amelyre neves és 

színvonalas előadókat, művészeket hívott gyakran a 
fővárosból. Előadóestek, közös betlehemkészítés volt 
versennyel egybekötve, és ezekből a betlehemekből 
kiállítást rendezett. Valahányszor Sixtus atya gyerekek-
kel – kicsikkel és nagyobbakkal is –, elesett öregekkel 
vagy betegekkel szót váltott, történjék az a templomban, 
az utcán vagy a lakásokban, köszönésképpen fejükre 
téve a kezét hüvelykujjával „kiskörösztöt” adott a hom-
lokukra áldásképpen. 

A szentmisék rendje 

Az istentiszteletek rendjét megújította olyan formán, 
hogy hétköznapokon is egy héten kétszer, szerdán és 
szombaton tartott este szentmiséket. A szentmisék állan-
dó részeit magyarul, a nép nyelvén közösen mondták. 
Erre külön nyomatott füzetet. Egerben ez volt az első 
templom, ahol a későbbi zsinat szellemében, jó másfél 
évtizeddel korábban a magyar liturgia megvalósítást 
nyert. Így a híveket még inkább bevonta a közös áldo-
zatba. Sixtus atya kis megszakításokkal ugyan, de egész 
nap benn volt a templomban vagy a plébánia hivatalban, 
amely a templomból nyíló eléggé nagy helyiség volt a 
sekrestyével átellenes oldalon. Gyakran végigszaladt a 
templomon, ami természetesen reggel hattól este nyol-
cig, nyáron kilenc óráig is nyitva volt. Ha valakit imád-
kozni látott, odasietett hozzá és megkérdezte: „Talán 
áldozni szeretne?” Nem sajnálta a fáradságot sok-sok 
dolga mellett, hogy csak egyetlen emberért is felvegye a 
karinget és megáldoztassa az illetőt. Tudta, hogy az 
emberek családban munkahelyeken el vannak foglalva 
állapotbeli kötelességeikkel, de ha nyitott a szív és 
igényli a lélek, akkor egyetlen ember sem maradjon le 
egyetlen szentáldozásról se. A mérhetetlen kegyelemre, 
amit kapunk benne és általa, most igazán szükség van, –
mondogatta – mert egyedül gyengék vagyunk. 

1950-ben volt a szentév. Ennek köszöntésére szil-
veszterkor is tartott éjféli misét, amelyre a templom 
zsúfolásig megtelt. Ezt a következő évben 1951-ben is 
megtartotta. A templomban az éjféli misén, a hatalmas, a 
kóruson elhelyezett reflektorokkal megvilágíttatta a 
főhajó terét, a régi vezetékek azonban a terhelést nem 
bírták, ezért következett a templom világításának a meg-
újítása. Szinte mindennapos volt, hogy a szentmiséken és 
istentiszteleteken sokszor húsz, huszonöt ministráns is 
segítkezett, azok közül sokan, a kisóvodások csetlettek, 
botlottak az oltár előtt, Sixtus atya pedig terelgette őket, 
mint pásztor a báránykáit.  

Új szentsírt is készíttetett a régi rozzant barlang-
kollekció helyett, ezen, fenn a magasban egy nagy peli-
kán madár volt a főmotívum. A templom díszítését külö-
nösképpen figyelt. Ha egy gyertyatartó csúnyán, csám-
pásan állt, vagy egy virág nem a megfelelő helyen volt, 
azt ő azonnal észrevette, szóvá tette, vagy maga megiga-
zította. Nem a papért, hanem az Istenért járunk a temp-
lomba, – ismételgette gyakran. A templomot csakis jó 
színvonalú művészek alkotásaival gazdagította. Így ke-
rült a Szűz Mária mellék-kápolna falára egy hófehér 
mészkőből készült Szent József szobor a Kisjézussal. Ezt 
Orbán József szobrászművész készítette. Megrendelt egy 
nagy méretű Árpád-házi Szent Margit festményt is Feszty 
Masától, de mire az elkészült, Sixtus atya már rég nem 
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volt a templomban, sőt már az élők sorában sem. A temp-
lom csinosítására, szépítésére tehát igen ügyelt. Sohasem 
volt olyan tiszta a templom, mint akkoriban. Egy-egy 
nagy ünnep előtt (karácsony, húsvét, Szent Bernát napja, 
Borgia Szent Ferenc napja) mindenki sikált a templom-
ban. Még az elérhetetlenül magas helyeken is poroltatta a 
falakat, szerzett ugyanis valahonnan tűzoltó létrákat. Az 
egyes oltárok virágdíszítéséről, azok gondozásáról, egy-
egy család önként vállalva ezt, gondoskodott. 

Sixtus atya, ez a két szó az 1940-es évek végére az 
ötvenes évek elejére fogalommá vált Egerben és környé-
kén. Ő megtestesítette az igazi krisztusi ember és a krisz-
tusi pap fogalmát, – emberi mértékkel nézve a legtökéle-
tesebb formájában. Papi tevékenységét áthatotta a szere-
tet, a másokkal való törődés és a teljes önátadás Jézus-
nak. Hatása már régen túlnőtt a Szent Bernát plébánia 
területén, sőt a város határán is. Ez idő tájt a kommunista 
terror napról napra félelmetesebb méreteket öltött. A 
vallásüldözés egyre nyilvánvalóbbá vált. A templomba 
járókat állandóan figyelték, ha később jöttek ki a tagok 
egy-egy énekkar után a templomból, a templom ajtó 
közelében vagy a közeli utcasarkon a sötétben nem egy-
szer gyanús alakok ácsorogtak. Ünnepnapokon, főleg a 
nagy misék idején a templommal szemben lévő épületen 
elhelyezett hangszórókból a lehető legnagyobb hangerő-
vel sugározták a kommunista mozgalmi dalokat, hogy 
zavarják a szentmisét, a misemondó papot és a híveket. 
Ez több helyen állandósult gyakorlat volt ekkor. 

A diaspórában titkosan tovább pasztorál 

1951. november elsejével az Állami Egyházügyi Hi-
vatal nem vette át a volt szerzetest, Sixtus atyát az egy-
házmegyés papok sorába. A ciszterci templomot el kel-
lett hagynia. Semmije nem volt, a rendházat az állam 
már rég kisajátította. Ettől kezdve rendőri felügyelet alá 
helyezték, s így Eger városát soha el nem hagyhatta. 
Régi hívei – bár kockázatos volt ugyan – de nem hagyták 
cserben. Akadt ember, aki a megfélemlítések ellenére is 
rendes szobát biztosított volna neki lakásul, de azt az ávó 
nem engedélyezte. Túl jónak tartotta. Először egy régi, 
udvarvégi mosókonyhában lakott, majd ezt számára túl 
kényelmesnek vélte az államvédelmi hatóság, és ezután 
ennél rosszabb, alig fűthető kamraféle helységben húz-
hatta meg magát a város szélén. Ettől kezdve a városi 
kertészetnél, mint mezőgazdasági segédmunkás dolgo-
zott idényjelleggel, – a ciszterci rend megmaradt kapáló-
gépével kapált. Mellette néhány nyelvórát is adott potom 
pénzért. Ekkor az egész városban megszervezte a hitok-
tatást, ebben az időben ugyanis már nem volt hitoktatás 
az iskolákban. Őrajta és munkatársain – néhány bátor 
valahai apácán kívül már nem létezett a városban semmi-
lyen színtű hittan tanítás. Ilyen általa szervezett hálózati 
formában az oktatás Sixtus atya halála után még egy 
évtizeddel is folyt. A munkatársak javarésze már régen 
nem él. Egyikük, Balázs Magdolna ezért több évig bör-
tönben is ült, ahonnan halálos betegen engedték haza. 
Refes, azaz rendőri felügyeletes korában Sixtus atya 
télen, nyáron mindig kerékpárral közlekedett a városban. 
Hittan órái mellett, amiket titokban házaknál tartottak 
négy-öt fős csoportokban és rendszertelen rendszeres-
séggel, gyóntatott, betegeket látogatott, áldoztatott, sőt 

első áldoztatott is, mindezt ismerős családoknál titokban. 
Ha megtudta, hogy valahol valaki segítségre szorul, 
odasietett és segített.  

A mindenkin segítő pap 

A város perifériáján nagy kertekkel rendelkező házak 
beteg és idős lakói helyett gyakran elvégezte a ház körüli 
munkát, favágást, tüzelőbehordást, természetesen nem 
fizetségért. A tüzelő beszerzése akkoriban komoly gon-
dot okozott, ő az elesetteknek, a betegeknek beszerezte, 
sőt többször előfordult, hogy a hátán vagy kerékpárján 
vitte oda zsákban a szenet, csak meg ne fagyjanak. A 
kemény, hideg telek, nagy havazások idején az öregek 
háza előtt a hosszú utcai járdákat hajnalban letakarította, 
kerékpárjára szerelve hozta a szükséges munkaeszközö-
ket. Ennek elmulasztása ugyanis tetemes bírságot jelen-
tett volna abban az időben. 

Sixtus atya jótéteményeit nem lehetett tudni, mert 
végtelen szerény és alázatos volt, saját magáról soha 
nem beszélt, főleg pedig soha nem panaszkodott. Ha 
valakinek segített, arról sem beszélt másnak. Akinek 
segítséget adott, annak megtiltotta, hogy másoknak ezt 
elmondja. A tanúk legnagyobb része ma már régen nem 
él. Tehát az ő tevékenysége követhetetlen volt akkor is, 
ma meg már különösképpen. 

Akit kijelöltek a halálra 

Debreczeni Sixtus a kommunizmus legviharosabb és 
legterrorisztikusabb éveiben élt Egerben. Segédmunkát 
végzett, hitoktatott, nyelvet tanított, és mindenkinek 
mindenben segített, aki arra rászorult. A szeretetet, amit 
ő annyiszor hirdetett prédikációi közben, véleményem 
szerint hősi fokban gyakorolta.  

Sixtus atyát az ávó állandóan figyelte, de ő papi te-
vékenységét nem hagyta abba. Teljesen tönkrement 
házasságokat sikerült neki rendbe hoznia, a házas társa-
kat sikerült neki fokozatosan kibékítenie. Az 1953-as év 
késő őszén két alkalommal, világos nappal, teljesen 
forgalommentes úton igyekezett a városi kertészet felé, 
amikor egy teherautó egyenesen neki tartott. Az utolsó 
pillanatban sikerült elugrania az autó elől, a maga előtt 
tolt kapáló gép erősen megsérült ugyan, de ő nem. A 
másik alkalommal az út egyik oldalán hosszú kőfal, a 
másik oldalon a meredek patak partja volt, így abba 
ugrott le, összesarazva magát és ruháját, nadrágja el is 
szakadt, de ő megint csak sikeresen túlélte az egyértel-
műen szándékosnak tetsző gázolást. Erről a két esetről 
csak a hozzá legközelebb állók tudtak. Látták ugyanis a 
sérüléseket, amit nem lehetett letagadni. Lehet, hogy 
többször is törtek még az életére, de erről ma már nem 
tud senki. Ő nem beszélt, nem panaszkodott. Ha kérdez-
ték, egyszerű mosollyal elterelte magáról a szót. 

Ilyen események után tökéletesen megérthetjük azt a 
pár sort, amit 1953. karácsony előestéjén Miklós nevű, 
nála nyolc évvel fiatalabb pap öccséhez írt:  

 „Kedves Miklós! Nagy szeretettel köszöntelek szent 
karácsony előestéjén. Magányos szobácskámban töltöm 
el a szentestét. Éjfélkor elmondom az első szentmisét, és 
az Úr Jézus közelében gondolok majd Rád is. Úgy érzem, 
hogy a legközelebbi karácsonyt már „otthon” tölthetem. 
A jövő év majd eldönti. Egészségem kielégítő. Szobám 
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meleg. Szerényen, de nagy békében élek. Szeretném hin-
ni, hogy te is így vagy. A jelen körülmények között el-
mondtam a legfontosabbakat magamról. Örömmel olva-
som és várom beszámolóidat. Lélekben nagyon boldog, 
kegyelmekben bőséges karácsonyi ünnepeket kíván Imre. 
Egerből 1953. december 23-án. Szent Miklós napján is 
rád gondoltam.” 

Halála előtt, életének utolsó heteiben többször említet-
te, hogy nem tudja, vajon az Isten milyen változást fog 
hozni az életében, mert úgy érzi, rövidesen fordulópont-
hoz érkezik. Eddig ugyanis, amióta papként működött, 
mindig nagyjából háromévenként mutatott újabb és újabb 
utat neki az Isten. Várja tehát a vele való szándékát nagy 
odaadással. Ő akkor lehet, hogy börtönre is gondolt, de a 
halálát megelőző két elgázolási kísérlet, meg a karácsony 
előestéjén Miklós öccsének írt levele eléggé egyértelművé 
teszi, hogy teljesen el volt készülve a halálra és erre céloz-
tak szavai. Halála előtt egy-vagy két héttel vasárnap in-
kognitóban felment a ciszterci templom kórusára, és mint 
régen is a 10 órás szentmise után, néhány szót szólt a 
kórustagokhoz. Idézte Dániel prófétát, és mindenkinek 
szólóan magyarázta, hogy „ ha a világ kifordulna sarkai-
ból, azt is el kell készséggel fogadnunk, mert az Isten aka-
rata. Minden Isten akaratából történik.” 

Halálának napján (1954. febr. 21. vasárnap) 11 óra 
után a nagylányokkal volt, lelki órát tartott nekik. A kis 
Sámuel prófétát emlegette, halljuk meg mi is az Isten 
hívását mindenben mindenkor. Kiss Editéknél voltak 
akkor. Lentről a belvárosból ezután felment a Tündér-
partra, dr. Lajos Győző fül- orr gégész főorvoshoz és 
családjához, vasárnaponként gyakran náluk szokott ebé-
delni. Onnan 2 óra után kevéssel elindult haza, de útköz-
ben, pici kitérővel útba ejtette Weidlich Mariannékat, ők 
ugyanis egy Miskolcról eredő család megmaradt tagjai 
voltak, a 83 éves, beteg nagyapjával. Egy nagy háborús 
bombázás alatt a család összes többi tagja mind meghalt 
Miskolcon. Az akkor pár hónapos kislányt nagyapja 
vette gondjaiba, őket azonban 1951-ben kitelepítették a 
Hortobágyra, majd onnan 1953 késő őszén elengedték. 
Sixtus atya szerzett nekik valami olyan helyet Egerben, 
ahol meghúzhatták magukat. Egy ól-félét tett nekik úgy 
ahogy fűthetővé. Ki tudja, hogy honnan, de egy régi 
vaskályhát cipelt oda a hátán, de az meg sajnos mindig 
füstölt. Nem égett rendesen a Sixtus atya által odahordott 
tüzelő sem. Szóval ő hazaútban még hozzájuk ment be a 
kályhát és a füstcsöveket rendbe szedni a 11 éves Mari-
annak és nagyapjának. Ők rövidesen elkerültek Egerből. 
A nagypapa nemsokára meghalt, a kislány kikerült talán 
Svédországba. Weidlich Mariannéktól indult háromne-
gyed háromkor a Lenkey János utcából le a Fő utcára, a 
Tűzoltó tértől tovább, fölfelé a Malom útra. A teljesen 
forgalommentes, itt már emelkedő Fő utcán, az úttest 
szélén közvetlenül a járda mellett haladt kerékpárján. 
Hirtelen egy katonai rendszámú személygépkocsi jelent 
meg az úton szemben. Állítólag 90 kilométeres sebes-
séggel jött Felnémet felől, benne egy talán ittas kiskato-
na és viháncoló felnémeti lányok. Az ott lakók azt mond-
ták, hogy az út másik szélén egy szombatista vagy ád-
ventista öt gyermekes öregedő pap is haladt talicskát 
tolva. A személygépkocsi előbb őt, aztán átrohanva 
szabályellenesen a másik oldalra az ott éppen szabályo-

san jövő Sixtus atyát gázolta el. Seress Ibolyáék házának 
ablaka alatt történt mindez, ahogyan Ibolya mondja: Ő 
állt az asztal mellett és látta az alsóbbik ablakon át, hogy 
éppen jön Sixtus atya, akit ugyancsak jól ismert. Egy 
pillanat múlva szörnyű csattanást hallottak, és a szoba 
következő ablaka előtt már nem látta tovább haladni az 
előbb megpillantott Sixtus atyát. 

Debreczeni Sixtus egy kiszámítható, rendszerezett 
életű ember volt, nagyjából az útvonala is eléggé ismert 
és behatárolható volt. Egerben bőven működtek már 
akkor telefonok. Nem kellett más, minthogy valaki tele-
fonáljon, amikor meglátta Sixtust a Lenkey utcából ki-
jönni, s onnan amíg elért hegynek felfelé tartva majdnem 
a Ráckapu térig, ez legfeljebb néhány percet vett igény-
be. Ennyi elég volt arra, hogy Felnémetről autóval oda 
elérjenek. Négy kilométer távolság, nyílegyenes, forga-
lommentes úton nem több idő, sőt kevesebb. 

Tél vége felé volt. Nappal ragyogó, derűs idővel, már 
olvadt, de estefelé keményen fagyott. Ő ott a gázolás 
után azonnal meghalt. Az emberek előbb újságpapírt, 
majd a három házzal arrébb a Görög utcában lakó Balázs 
Magdiék egy tiszta vászonlepedőt takartak rá. Ezt a 
lepedőt később, mint ereklyét a hívek egymás között 
feldarabolva szétosztották. Voltak, akik ruhákkal az 
utcán folyó vért itatták fel. Akkor Egerben az emberek 
legnagyobb része meg volt győződve, hogy ez nem vé-
letlen, hanem kitervelt baleset volt. Igen sok vére kifolyt 
az út szélén, le egészen a legközelebbi kanálisig, amely a 
Tűzoltó tér sarkán volt a szerencsétlenség helyétől leg-
alább 100–120 méterre. Mint valami fekete patak, úgy 
nézett ki az este már megfagyott vére. Ott láttuk egyre 
kisebbedő terjedelmében még két-három napig. Késő 
este az emberek megálltak a halála színhelye közelében, 
a járda szélén, és csendben imádkoztak. Mindenki meg 
volt győződve, hogy szentet, mártírt adtunk az égnek. 

A temetés. Egerben? Székesfehérvárott 

Sixtus atya halála után a családtagokkal telefonon 
megbeszélve és egyeztetve kitűzték a temetés és a 
gyászmise időpontját Egerben. Az egri, úgynevezett 
Hatvani temetőben, természetesen a ciszterci sírboltba 
temették volna el a halottat. Ennek értelmében elkészítet-
ték a gyászjelentést is, melyet kitűztek a templomok 
bejáratára. A temetési nap előestéjén a családtagok egy 
része meg is érkezett a szemináriumba, ahol szállást 
biztosítottak számukra. Hivatalosan csak másnap reggel 
tudatták a családdal a rendőrségiek, hogy Egerben azon a 
napon temetés nem lesz, mert a „család kérésére” már 
előző napon az esti órákban elszállították a holttestet 
Székesfehérvárra az egri kórház hullaházából. Ezért 
kellett kiadatni egy második gyászjelentést, amelynek 
oka az volt, hogy a holttest az első gyászjelentés helyén 
már nem volt található. És így lett nem Eger, hanem 
Székesfehérvár az ő végső nyughelye. Ördögi módon 
még azt is elhitették a családtagokkal, hogy ők, mármint 
az ávó milyen megértő és segítőkész, hogy lehetőséget 
biztosít meghalt hozzátartozójuk hazaszállítására aján-
dékképpen. A szállítás költségét ugyanis nem kellett a 
családnak fizetnie. 

Ezen eseményrészlet teljes és tökéletes megismeré-
séhez tudnunk kell keveset a Magyarországon uralkodó 
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közlekedési viszonyokról abban az időben. A személy-
szállítás akkor elenyészően csekély volt, főként vonattal 
utaztak, de rendkívül nehézkes, lassú és igen drága volt 
az utazás. Budapest és Eger között a menetidő legalább 
4–5 órát vett igénybe, de volt olyan vonat, amelyről 
kétszer kellett átszállni, az átszállás helyén pedig több-
kevesebb időt várakozni az újabb vonatra. A Debreczeni 
családból öt felnőtt testvér jött, és azok közvetlen hozzá-
tartozói. Fejér megyéből, Zalából és Somogy vidékéről, 
ők hiába utaztak Egerbe és vissza.  

A két gyászjelentés  

Az első azt tartalmazta, hogy 1954. február 24-én dé-
lután fél öt órakor lesz a temetés a Hatvani temetőben, 
Egerben, s utána este hat órakor az ugyancsak egri cisz-
terci templomban az engesztelő gyászmise. Aznap há-
rom órától a hívek sokasága tartott a Hatvani temető felé, 
s csak ott értesültek arról, hogy a temetés elmarad. A 
szentmisén viszont óriási tömeg volt, ilyen tömeget rit-
kán lehetet látni abban a templomban. A második gyász-
jelentés arról értesít, hogy 1954. február 25-én délután 
félnégy órakor temetik el Székesfehérvárott a Hosszú 
temetőben. A szentmisét ugyanezen a napon reggel 
nyolc órakor mutatták be a zirci plébániatemplomban. 

A temetést Székesfehérvárott Ács Kajetán a halott 
ciszterci rendtársa, a székesfehérvári ciszterci templom 
plébánosa celebrálta. A temetésen jelen volt Shvoy Lajos 
székesfehérvári megyéspüspök is. Sixtus atya egyik 
rendtársa Varga Damján O. Cist. a családnak a temetést 
követő héten az alábbi levelet írta: 

„A gyász engem egészen elborított. Végtelenül sajnálom a 
legjobb Testvért. Szebben, jobban nem adhatott volna 
jópéldát nekünk öregebbeknek sem, mint a mi jó Sixtus 
atyánk. Bizonnyal megjutalmazta a Jóisten az örök élettel 
és boldogsággal. Így érdemes élni Istenért hitből… Képze-
lem milyen kedves volt a Püspök úr megjelenése: minden-
kire épületesen hatott. Ha valakinek az örök boldogságá-
ról biztosak lehetünk: Sixtusunk büszkesége a Ciszterci 
Rendnek és eszményképe a jó papnak. Róla elmondhatjuk 
a Szentírás szavait: Rövid életében sokat élt és sok érde-
met szerzett. Egészen boldogító gondolat, hogy missziós 
útjából jött. Ez igazán a harcmezőn elesett katonának 
eszményképe… Büszke lehet lelkileg a Család, hogy ilyen 
szent, hős, vértanú halottja van. A mi jó Sixtusunk sírjánál 
illik sírni, hogy hamar temetkezett korai sírjába, de örül-
nünk is szabad, mert szentül élt, eszményi pontossággal 
teljesítette kötelességét, alázatos, tiszta, ártatlan lelkiségét 
vitte az Úr az Örök Bíró elé. Könnyű lehetett neki ott meg-
jelennie. Nyugodjék békében és nyugszik az Úristenben. 
Hegyeshalom, 1954. március 1-én    Varga Damján” 

Debreczeni Sixtus holttestét a székesfehérvári Hosz-
szú temető felszámolása után exhumálták, és a székesfe-
hérvári ciszterci templom altemplomában helyezték el 
valamikor a hetvenes években.  

Pilátus kiadta Jézus holttestét, hogy tisztességesen elte-
messék, Sixtus atya nem pihenhetett meg örökre Egerben 
kedves hívei közelében, mert üldözői nem így akarták. 

 

Budapest 2004. február 21. 
 Sixtus atya halálának ötvenedik évfordulóján 

___________________________ 
 
 

LEVELEK  – � – TELEFONOK  – ℡ – E-MAILEK  – � 

 

Erdélyi Guidó tanár úrra emlékezünk… 
 
Távol áll tőlem bármely cikk, írás cáfolása vagy kritizálá-
sa, inkább kiegészítésként közlöm emlékeimet Erdélyi 
Guidóval – akkori pimasz szóhasználatunk szerint: Cupidó 
– kapcsolatos emlékeimet. Négy éven keresztül volt osz-
tályfőnökünk, 1941–45 között. Ma is úgy emlékszem, 
megkövetelte óráin a csendet, rendet, odafigyelést és nincs 
emlékem arról, hogy akár egy alkalommal is vetített volna. 
Szerintem a filmvetítés Varga Bennó tanár úr műfaja volt. 
Viszont egyedül Erdélyi Tanár Úrra volt jellemző a bon-
bonos doboz, amiből húznunk kellett felelés után. Nekünk 
történelmet és földrajzot tanított. A bonbonos doboz 
funkciója: az ismétlés a tudás anyja című elv megvalósí-
tása volt. Osztályfőnök úr kis papírcetlikre írta a neveze-
tes történelmi dátumokat, talán az ógörög történelem 
kezdetétől napjainkig, vagy a földrajz tantárgynál, a 
tanultak során említett, városok, hegyek, völgyek, folyók, 
tavak, vulkánok neveit. Feleltetés befejezése után húzni 
kellett a bonbonos dobozból egy cédulát, és tudni kellett 
a cédulán szereplő címről minden tudnivalót. Hiába tudta 
az ember az aktuális, aznapi leckét, ha a cédulán kihú-
zottról nem tudott mindent, akkor bizony a felelés sze-

kunda lett. Egy alkalommal – úgy rémlik –, a magyar 
reformkorról kellett felelnem, és a bonbonos dobozból 
Kr.e. 330 körüli számot húztam és eszembe jutott Nagy 
Sándor valamelyik csatája, dicséretet kaptam. Egy másik 
esetben Nyugat-Európa hegy és vízrajzából feleltem, a 
bonbonos dobozból a Popocatepetl nevet húztam és emlé-
keztem, hogy ez a vulkán Mexikóban van, mert amikor 
erről tanultunk, Osztályfőnök úr hosszan játszott a popo 
szóval. 
Mindig úgy tudtam és emlékezések során mindenkinek 
azt mondtam, hogy a ciszterek soha nem alkalmaztak 
testi fenyítést, olyan tanítási módszert alkalmaztak, hogy 
ilyen drasztikus beavatkozásra nem volt szükség. Az idén 
a nyári osztálytalálkozón valaki viszont saját példájával 
bizonyította ennek ellenkezőjét, és most már bizonytalan 
vagyok minden régi – több mint hetven éves – emlékeim 
igazságtartalmára. 
A ’70-es, ’80-as években, elvétve találkoztam vele a 
Bartók Béla úton, megismert, néhány szót váltottunk is, 
de kerülte a régi idők felelevenítését. 

Székely György, 1941-48 között egri ciszter diák.  
* * * 
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Révész Amadé tanár úrra emlékezünk… 
 

Az interneten való böngészés során, mintegy véletle-
nül bukkantam az Egri FEHÉR/FEKETE 2013. Veni 
Sancte-i számára. Itt nagy örömmel olvastam Havas-
Horváth István: Révész Amadé tanár úr című írását. 

Hogy miért? – Hát elmondom… 
Wasztlné Horváth Gabriella vagyok, Székesfehérvá-

ron élek, az itteni Ciszterci Gimnáziumban tanítok fran-
cia nyelvet. Dr. Révész József Amadé a nagymamám 
nagybátyja volt, sajnos már nem emlékszem pontosan, 
hogy apai vagy anyai ágról. Pedig a nagymama annyiszor 
beszélt róla, de valahogy nem maradt meg. Most pedig 
már nincs kit megkérdezni, mert nagyanyám tavaly janu-
árban váratlanul elhunyt. Azt azonban tudom, hogy köze-
li kapcsolatban voltak még a háború előtt, mert dédapám 
a „zirciekhez” járt misére vasárnaponként délben. Az a 
mise „vadászmise” hosszúságú volt, feltehetően azért. 
Utána gyakran felugrottak Józsi bácsihoz – ahogy ők  
hívták a családban – egy kicsit. Nagymamám mesélte, 
hogy egy alkalommal József nap körül, kis vendégség 

volt, poharazgattak. Aztán otthon vették észre, hogy a 
dédapám az iszogatás végén „tévedésből” valaki másnak 
a kalapját hozta el... Tehát elég jó hangulat volt. 

Azt is hallottam róla, hogy gyógynövényekkel foglal-
kozott. Aztán amikor Egerbe került, érthetően eltávolod-
tak egymástól. Sajnos arról nem tudok, hogy amikor az 
itteni otthonba került, akkor hogyan tartottak kapcsolatot. 
Akkor én még nem éltem… 

Az iskolánk épületének átadásának 70. évfordulójára 
kiadott évkönyvben egy verse is szerepel az Alma mater-
ről. 

A kommunizmus idején persze nem lehetett gyere-
keknek efféle rokonokat emlegetni. Számomra az a meg-
döbbentő, hogy magam is francia szakos lettem, holott 
soha nem találkoztunk, és a pályaválasztás előtt nem volt 
tudomásom személyéről. A nagyanyám szerint neki is 
volt fényképe róla, de nem tudtuk elővenni, lehet, hogy 
még a háború viszontagságaiban tűnt el. 

Wasztlné Horváth Gabriella  
_________________ 

 
hírek...hírek...hírek... 
 

•  ÁGOSTON JULIÁN:  KUNSZENTMÁRTONI NYÁR 1950  c. versgyűjteményéről Rónay László 
recenzióját olvashatjuk a Vigilia folyóirat 2014. évi januári számában. 
„… Alig öt évvel a második világháború után Rákosi Mátyásék ismét oly elhatározásra jutottak, amely alapjaiban ásta 
alá a magyar hagyományokat és kultúrát: szétverték a szerzetesrendeket, melyeknek oktató-nevelő tevékenysége az 
erkölcs szilárdságát és a tudás erejét szavatolta, és a politikai életben szégyenletes szerepet vállaló Ortutav Gyulával 
levezényeltették az iskolák államosítását. A szerzeteseket elhurcolták, majd tessék-lássék tárgyalásokon kijelölték azo-
kat a rendeket, amelyek szigorúan korlátozott számokba szorítva továbbműködhettek, és két-két iskolájukat működtet-
hették. Kimaradt közülük a ciszterciták nagy hagyományú közössége. Tagjait Kunszentmártonba deportálták. Bajáról, 
Pécsről és Szentgotthárdról összesen 37 szerzetest, köztük a legendás magyartanár-írót, Ágoston Juliánt, kinek emlékét 
ma is őrzik egykori tanítványai, jeles irodalomtudósok, mint Kilián István, költők, mint felfedezettje, Kalász Márton. 

A kármelita kolostorba zsúfolt szerzetesek nyomorúságos sorsán a kunszentmártoni hívek igyekeztek könnyíteni. 
Közülük is kiemelkedett a fiatal tanárjelölt, Józsa László, aki Ágoston Julián állandó ministránsa lett, s itt írt verseit, 
prózáját lemásolva őrizte, mígnem e kötetben megjelentek. Az előszóban Kilián István tanítványi szeretettel idézi tanára 
emlékét, kinek hangos nevetése megremegtette az egri majd a pécsi gimnázium falait. Úgy látta, hogy a kunszentmárto-
ni hónapok kilúgozták híres jókedvét, megöregítették. Nekem megadatott, hogy később, amikor rendszeresen ellátoga-
tott szüleimhez, akik egyetemi kollégái voltak (ilyenkor ott üldögélt a vendégszobában a premontrei Zimándi Piusz és a 
piarista Magyar István is), hallhattam ezeket a legendás nevetéseket, s megtelt jókedvű anekdotázásával az a vasúti 
kocsi is, amelyben együtt vonatoztunk, ő Biára, én Bicskére az általános iskolába. Nyomorúságában – amelyet nem 
enyhített akkor nagyhatalmú, az állam által ajnározott rendtársa – megmaradt az a derűje, amely kivételesen népszerű 
tanárrá tette, az a kisugárzása, amely nélkül nincs jó tanár. Télen, a metsző szélben fázósan húzta össze folt hátán folt 
bőrkabátját, amely alatt zakója és az én kihízott ingeim védelmezték, míg a peronon sétálgattunk a vonatra várva. Az 
éjjeli műszakból hazatérő fáradt munkások bőrtáskájukon verték a blattot, vagy kipakolták a hazait, s bennünket is 
megkínáltak egy-egy bicskahegyre tűzött „katonával", amelyet házi-pálinkával öblítettek le. Délben visszafelé a lehú-
zott vonatablakból integettem, felszállt, együtt buszoztunk a Rózsadombig, ő aztán tovább Óbudára, ahol „lakása” falán 
átütött a nedvesség és a penész. Máig is az az érzésem, nem eleve derűre hangolt egyéniségét törték meg a nehézségek, 
hanem pompásan indult irodalmi tehetségét roppantották meg: a Pest megyei Hírlapban közölt verseiben nem írhatott 
legkedvesebb témáiról, Máriáról és a szentekről, az Új Emberben pedig a legritkább esetben közöltek tőle. Az okát nem 
tudom, nagyon fájlalta, hogy kiszorult a katolikus irodalomból, holott joggal érezhette magát annak első vonalában, 
mint a papköltők harmadik nemzedékének illusztris tagja. 

Ennek mutatja a Kunszentmártoni nyár 1950 gyűjteménye is. 
Természetesen a körülmények nem tették lehetővé, hogy derűsen ábrázolja a világot. Szomorkás, tűnődő szonettek 

ezek, amelyeknek legjellemzőbb, leggyakoribb indítója a számára szokatlan táj, a napok, órák váltakozása, a szemhatá-
rig nyúló síkság. Petőfi sorai ébrednek emlékezetünkben, csak éppen fordított előjellel: ,,...tán csodállak, de nem szeret-
lek...” Miért is szerette volna a száműzetésben, a napi reménytelenségtől elnyomorítva, miközben néhány fiatalabb 
rendtársával – ő is ezek közé tartozott – WC-szippantással foglalatoskodott. Csoda-e, hogy kunszentmártoni költemé-
nyeinek visszatérő közege a leszálló vagy lassacskán múló éjszaka? A természet-leírások voltaképpen közérzet-versek, 
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azt a hangulatot sugározzák, amely a magyar társadalom legnagyobb részét jellemezte. Egyik legjellemzőbb példája a 
Hajnali zsoltár. Ihletését a zsoltár-műfajra történő utalás is pontosan elárulja: „Megnyílt méhedből kiszakadt a reggel, / 
lidércálmokkal terhes éjszaka; / hajnalt köszöntő napunk, ó, te vedd el, / amitől rettegünk, amit a ma // titkos burokja 
rejteget magában. / Hozz fáradt szívekre pihentető / és nagynyugalmú perceket, vidáman / futó órákat és a szenvedő // 
fagyott fejekre légy te is hulló áldás, / simíts minden fáradt homlokon, / amíg az éjjel vissza nem oson. // Imáink fénylő 
koszorúd megáldják, / s amíg te áldasz, mi nem rettegünk. / Az éj riaszt. Mi lesz akkor velünk?” (1950. augusztus 1.) 

A legzártabb formát, a szonettet választotta, s gondosan ügyelt a ritmusra. Az átvonások azonban zaklatott lelkiálla-
potra vallanak. A borús nyári alkonyokon az éjszaka lidércei riasztották: 

Fáj a sok forgás, fáj az éjszaka, / egyre közelebb futó sátora, / fáj a szellő és fáj a nap, / fájnak a tűnő sugarak. / Most 
minden fáj, s fölzaklat a magány, / mi lesz a ma rám törő éjszakán? / A jövő titkát hallgatom: / ma megáll tán a szélma-
lom?" (Megáll a szélmalom). Helyzetük nem sok jóval biztatta. Bár arról írt, hogy szíve kész az új csatára, alighanem 
pontosan átérezte, hogy ez a harc, az övé is, rendjéé is, egyházáé is – elveszett. Reményt, kitartást csak az a Mária-kép 
sugallt, amelyet a kötet talán legszebb versében írt le, amint megmozdult fehér keze, „úgy hív és vár a kormos éjszaká-
ban...”, felé indult szíve és minden vágya, „felé futok, míg rámzuhan az éjjel”. 

Néhány szorongattatásban töltött hónap fájdalmas naplója. A sorok mélyéről fel-feltör a riadt kérdés: mi lesz további 
sorsuk? Van-e kiút a szenvedésből? Augusztus 19-én megünnepelték a rendalapító Szent Bernátot. Erre az alkalomra 
Ágoston Julián himnuszt írt, amelyet Nyolcas Ipoly megzenésített, és a helyi kórus adott elő. Szívből fakadó könyörgés, 
az egyház szorongattatásokban is hűséges katonájának bizakodó éneke: „Szűzanyánknak édes szavú dalnoka, / szűzi 
élet példaképe, bajnoka. / Ciszterciek dísze, éke, reménye, / gyermekidnek légy vezére az égbe. / Szent Bernátunk, 
kérve kérünk, nézz le ránk! / Hallgasd meg, ó esdeklésünk, hő imánk!" 

Kétségem sincs, hogy sokat szenvedett gyermekét Szent Bernát végül felvezérelte az égbe, s ott régi kedvével szó-
rakoztatja a szenteket és angyalokat…” 
 
•  RENN OSZKÁR diáktársunknak már az ötödik önálló kötetét olvashatjuk, és 
így egésszé kerekedik a 2002-ben elkezdett önéletrajza. A könyv első részében Félévszá-
zados forradalom címen összegyűjtött versei és prózái az ’56-os forradalom utáni megto-
lás börtön-időszakát és az ötvenéves „jubileum” keserű emlékeit idézik fel. A Szeretet-
gyónás fejezet verseiből korán elhunyt feleségének emlékei szólnak . A Kárpátok karéjá-
ban fejezet több mint félszáz verse érzékelteti leginkább, miért is olvashatjuk Itt a föl-
dön is… cím után kiegészítésül: Tűnődések és imádságok…  
Sorsáról szóló prózái, átéléssel megírt versei irodalmi élményt nyújtanak. Köszönjük!  

      Sorsom 
Egykoron az Úr akaratából  
   Embernek fogantattam, 
A keresztvízzel 
   Krisztus-hitre megjelöltettem, 
Édesanyámtól magyarul 
   Magyarrá szólíttattam, 

Népem és tanítóim által 
   Embernek és Magyarnak neveltettem, 
Istenem és hitem segítségével 
   Az Úton maradhattam. 
 
    (2005. január 8.) 

 
•  A DOBÓ TÉRNEK REKONSTRUKCIÓJA  már hosszabb ideje tart 
Egerben. Sor került a Stróbl Alajos alkotta 1907 augusztusában állított Dobó szobor 
restaurálására is. A szobor talpazatán, mai is látható bronzkoszorúval annak idején 
gimnáziumunk tisztelgett Dobó emlékének. Erről tanúskodik az 1907–1908. tanévi 
Értesítőben olvasható leírás. Az iskola tanári kara és diákjai 1907. október 17-én – a 
szobor leleplezésekor ugyanis nyári szünet volt – a várban misével, majd a szobornál 
tartott ünnepségen emlékeztek a hős várkapitányra. Az Értesítőben olvashatjuk dr. 
Nagy Béni, iskolánk akkori történelemtanárának ünnepi beszédét.   

 „… Azért vezettünk benneteket, egri ifjak, ide, Dobó István ércbe öntött alakja elé, hogy 
ismerjétek meg az ő fennkölt, ragyogó szellemét. Ide tettük, ércszobrának talpára, az egri 
főgimnázium érckoszorúját, hogy legyen ez egyrészt Eger hős védőjének a kegyelet adója, 
másrészt szebb, boldogabb jövőnek biztos záloga. E koszorú azt jelzi, hogy ti követni is- 
akarjátok Dobó szellemét…”  

 

 
 

•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Gődl Károly (é. 1951.) Höhr-Grenzhausen (Németor-
szág) – 10 000 Ft; Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) 100 euró; Fluck (Raggambi) Ottó (é. 1947.) MC 
LEAN (Egyesült Államok) – 200 US dollár; Kalapos József (é. 1943.) (Noszvaj) – 20 000 Ft; Dr. Hibay Györgyné 
(Eger) – 20 000 Ft; Bajka Imre (é. 1941.) Budapest – 10 000 Ft; Dr. Nagy Andorné ( ny. igazgató) – 12 000 Ft; 
Bartha István (é. 1951.) Eger – 15 000 Ft; † Dr. Tóth Sándor (é. 1935.) – 20 000 Ft 
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•  FOLYTATÓDIK A SZENT BERNÁT TEMPLOM FELÚJÍTÁSA − A szentély teljes megújí-
tásának első lépéseként beállványozták a templom főoltárának környékét. A falkutatások eredményét már tudjuk, ra-
gyogó mozgalmas barokk felületekben gyönyörködhetünk majd a tisztítás és helyreállítás végén.(Virth József atya zirci 
hírleveléből) 
 

•  A 2013. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKR ŐL  – közli Vékonyné Hevesi Mária az iskola gazdasági 
vezetője, aki volt szíves a Diákszövetség könyvvezetését ellátni. 
 

 Nyitó állomány 2013. 01. 01-jén   867 575 Ft 
 

 
 

 Záró állomány 2013. 12. 31-én      914 511 Ft 
 

•  AZ EGRI  FEHÉR/FEKETE  − elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A hon-
lap gondozója. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, 
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető. 
 

 

 
H A L O T T A I N K 

 

 
Életének 97. évében elhunyt diákszövetségünk seniorja, dr. Tóth Sándor diáktársunk. 
Egerben született, a Szent Bernát gimnáziumban végezte a középiskolát, és 1935-ben 
érettségizett. Ciszterci szerzetesnek készült, 1936-ban lett novícius, A teológia elvégzé-
se után, természet- és földrajz szakon végezte a Pázmány Péter egyetemet. Negyedéves 
korában, 1943-ban, egy félreérthető helyzettel kapcsolatban a Bernardinum vezetője, 
úgy határozott, hogy el kellett  hagynia a rendet. A háborús időben a diploma megszer-
zése után katonának kellett bevonulnia, majd a budapesti harcokban egyik karját el is 
vesztette. Egerbe hazatérve internáló táborba zárták, majd a budapesti az egyetemen 
dolgozott. Ciszterci múltja miatt innen tanácsos volt elmennie. Tudományos munkáját 
azonban nem adta fel: a mikroszkopikus gombákkal foglalkozott, 2000-ben akadémiai 
doktori címet is nyert. A Gödöllői Szent István Egyetemet még 90 éves korában is 
látogatta. Diákszövetségünknek újjáalakulásától kezdve aktív tagja volt, céljainkat 
jelentős adományaival segítette. Életéről újságunk 2010 karácsonyi számában számolt 
be. Halálával egy hűséges ciszterci diákot vesztettünk el. Emlékét őrizzük! 
 

* * * 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:  
 

 

Dr. Fehér József  (é. 1950) – Budapest 
Dr. Csányi László (é. 1951) – Budapest 
Dr. Tóth Sándor (é. 1935) – Gödöllő-Eger 
 

Kovács Barna István (é. 1951) – Mikófalva 
Dr. Jobbágy Aladár (é. 1951) – Budapest 
Homonnay Tibor (é. 1949) – Abaújszántó 
Dr. Balpatki Béla (É. 1952) – Girincs – Törökszentmiklós 

 

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 

 

Bevételek 
– Tagdíj 
– Adomány 
– Banki kamat  
– Ágoston J: Kunszentmárton…könyv 

Összesen 

 
287 400 Ft 
141 285 Ft 

6 145 Ft 
  334 780 Ft 
769 610 Ft 

 
 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)  
– Postaköltség 
– Anyag ktg. (boríték, irodaszer).   
– Bankköltség 
– Gárdonyi G.C.G. támogatása 
– Egyéb kiadás (fénymásolás stb.) 

Összesen 

 
135 450 Ft 
116 935 Ft 

19940 Ft 
76 319 Ft 
60 000 Ft 

     5 380 Ft 
722 674 Ft 
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KÖNNYEZŐ MÁRIA KÉPE TEMPLOMUNKBAN 
 

 

Templomunk főoltárán, a szentségtartó fölött láthatjuk a „Könnyező Mária” képét. (Habár Fekete Mária néven emlí-
tik, de a képszöveg egyértelmű: Könnyező Mária.) 

Krauss Antal János készítette egyedülállóan szép rokokó főoltárra helyezett Mária kép a környezettől egy kicsit ide-
gen, későbben ide. A templomunk művészeti leírásaiban nem is említik. Heves megye műemlékei II. c. könyv 543. 
oldalán olvasható egy rövid mondat: „A tabernákulum fölött gazdagon aranyozott ezüst és faragott, kagylós pajzzsal 
koronázott keretben aranyozott hátterű kegykép: az ún. Fekete Mária. 1770 körül.”  

Többen úgy emlékeznek, hogy egy időben a műemlékesek el is akarták távolítani.  
Habár a jelzett évszám és a kép készítése is a jezsuita korra esik, talán a cisztercieknek is kedves maradt ez a kép, 

hisz minden ciszterciek által épített templom a Szűzanya tiszteletére volt szentelve. 
A kép alatt olvasható a keletkezésére utaló szöveg: „Vera effigies B V M in Ecclesia Cathedrali Tyrnaviensi in Hun-

garia lacrhrymosa …” – vagyis „A könnyező Boldogságos Szűz Mária eredeti képe a nagyszombati katedrálisban, 
Magyarországon …” (Valószínűleg a kép alatti szöveg kétsoros, de a második sort – ebből betűrészletek láthatók – a 
képkeret eltakarja.)  

Érdekes, hogy a nagyszombati templom – mely hajdan az esztergomi érsek-prímások székesegyháza volt – Mária 
képe is másolat, eredetije a római Szent Elek és Bonifác templomban található.. 

 

Köszönet dr. Csankné Vasas Elli diáktársunknak, aki a fentiekről tájékoztatott és 
 Kovács Ottó tanár úrnak ,aki fényképet készítette. 
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