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Megnyílt az
Egri Érseki Palota Kulturális és Turisztikai Látogatóközpont
Az egri érseki palota legrégebbi, középső szárnyát 1949-ben államosították, és csak a
rendszerváltozás után több évvel került vissza egyházi tulajdonba. A leromlott állapotú épületrész európai uniós pályázat támogatásával kapott új rendeltetést.
Az épületegyüttes egyik szárnya napjainkban is eredeti funkcióját tölti be, legrégebbi,
legértékesebb középső szárnya és díszkertje pedig kulturális, turisztikai látogatóközpontként
működik.
A TARTALOMBÓL
Hervay Levente atyára emlékezünk
A Ciszterciek Regina Pacis Monostora Borsodpusztán −
Beszélgetés Bacskay Ottó diáktársunkkal
Beszámoló a Ciszterenciáról

Hírek Dallasból− egy interjú-sorozat nyomán − I.
100 éve született Lékai Lajos OCist
Ágoston Julián recenziói Márai könyveiről
…hírek...hírek ...hírek...
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Elbúcsúztunk Levente atyától
Életének 98., szerzetességének 78. és áldozópapságának 72. évében, 2016. február 8-án, a zirci monostor
idősotthonában elhunyt Hervay Ferenc Levente ciszterci rendi áldozópap.
Temetése február 12-én, pénteken délelőtt 11 órakor volt a zirci apátsági templomban érte bemutatott
koncelebrációs szentmise után a ciszterciek sírkertjében. Rendtársai mellett volt tanítványai, cserkészei is
búcsúztak tőle. Sixtus apátur végezte a temetési szertartást, elköszönve a rend szeniorjától, aki 25 éven át
volt az újra induló monostor lakója.
Levente atyának csak két év adatott meg tanítani a
Szent Bernát Gimnáziumban, de szerzetes tanári hívatásához egy életen át hű maradt. Egerben 18 éven át
kereste és találta meg tanítványait, aki mindvégig hűek
maradtak hozzá.
Tanítványai nevében dr. Kilián István diáktársunk
búcsúzott tőle:
Drága Levente Atya!
Mi tud ilyenkor mondani egy hajdani tanítványod,
egykori cserkészed? Legfeljebb számba veszi az első
és az utolsó találkozást. Most is ezt teszem: valamikor
1946-ban te fiatal ciszterci paptanár voltál, én gyermek és ministráns, akit rendtársaid következetesen és
végtelen humorral csak ministernek tartottak. A többivel együtt a sekrestyében vártam a következő, misére
készülő tanár urat, amikor a sekrestye bejáratával
nem is használva teljesen szabadon, élvezettel és hatászemben lévő lépcsőházban lefelé tartottál. Én meglerozottan tisztán. A reggeli, tábori szentmiséket pedig
pődtem. Cipőd fényesen tiszta, reverendád és skapuláelfelejteni nem lehet.
réd hossza szinte milliméternyire azonos volt.
Az utolsó találkozásunk 2015 nyarán, talán auguszCingulusod nem kapoccsal erősítetted derekadra, hatusban történt. Vikivel, feleségemmel váratlanul állítotnem az öltözködésed során ügyeltél arra, hogy a kötés
tunk be hozzád, hozzátok, ide Zircre. Előbb hajdani
szabályos és tökéletes legyen. Kolláréd sem csúszott
diáktársamat kerestük meg, János atyát, akivel terméfélre, s nem tolakodott ki alóla a habitus alá felvett
szetesen pár szót váltottunk, s aztán veled találkoztunk
közönséges ing gallérja. Sekrestyébe lépésedre az
a folyosón. Friss voltál és tökéletesen öltözött. Nem
összes állandó minister felállt s szinte kórusban mondismertél meg minket. Tudtuk, hogy arcunk, hangunk
tuk a Laudetur Jesus Christus-t. Szigorú, szótlan és
neked ismerős lehet, azért közel mentünk hozzád. Nem
fegyelmezett voltál, mint minden reggel a szentmisére
kellett sokat kutatgatnunk azért, hogy felfedezzük állakészülés közben, s később is ugyanilyenek láttalak. S
potod súlyosságát. Te, Levente Atya szokott fiatalos
amint öltötted fel magadra az albát, a cingulust, a stómozgásoddal haladtál előttünk és kikísértél a konventlát, a manipulust és a casulát, magadban artikulálva
kertbe, kocsinkhoz. Útközben többször megkérdezted,
mondtad az ilyenkor előírt imádságot úgy, hogy egyethogy mi hol lakunk, nem is azt, hogy kik vagyunk,
len hangot nem lehetett tőled hallani. Fegyelmezett és
hanem azt, hogy hol lakunk. Mi akkor nem akartunk
szigorú voltál önmagadhoz is. S az osztályban ez a
terhelni válaszinkkal, s végül, amikor búcsúztunk egykomolyság előadásod vagy a mi feleléseink alatt és
mástól te tisztán felismerted az én feleségemet, amikor
után mosollyá változott.
csak annyit mondtál: Drága Vikica! Te is, Viki is meg
Megszámlálhatatlanul sokszor voltunk veled kién is el kezdtünk könnyezni, és ez a boldog felismerés a
rándulni, s nagyon sokszor táborban is te voltál a távégleges búcsúzás fájdalom-könnyei voltak.
borparancsnok, s közben megtanítottál minket arra,
Drága Levente Atya! Én azt hiszem, hogy ennél
hogy hogyan kell forrásvízben tisztálkodni, hogyan
szebben nem köszönhettünk volna el tőled. Sokszor
kell hátizsákunkat becsomagolni, miért kell tisztán
mondtuk már neked, most is mondjuk: A Jóisten áldjon
tartani bakancsunkat s hogyan kell felejthetetlen tábormeg téged most is, ott is, ahová a Jóisten rendelt! Ezt
tüzeinket igazán egy életre szóló élménnyé tenni.
kívánjuk, mindannyian, akikkel mindig minden évben
Népdalt énekeltünk a 101-ből, a 102-ből, a 103-ból,
szoktál együttlétünkkor találkozni otthonainkban.
előbb csak a könyvbe pislogva, később már könyvet
_____________________
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CURRICULUM VITAE − elmondta Levente atya

1919-ben születtem Pozsonyban, néhány nap múlva vonultak be a csehek. Természetesen erre az időre
én erre nem emlékszem, csak a szüleimnek a szavaiból. Édesapám a Magyar Állam Vasutaknál volt mérnök. Döntenie kellett, hogy a Trianon utáni Csehszlovákiában marad, vagy pedig átjön Magyarországra. Ő
Magyarországot választotta és továbbra is a MÁV
szolgálatában állt. Áthelyeztek bennünket Mosonmagyaróvárra, egy-két hétig még vagonban laktunk, majd
kaptunk egy barakklakást.
Kis koromban arra gondoltam, hogy erdőmérnök
leszek, de aztán a Jóisten arra vezetett, hogy a ciszterci
rendbe jelentkezzek. Az indított el, hogy éreztem, mint
szerzetes tanár sokat tudnék tenni az ifjúságért és magyar hazámért.
Úgyhogy, mikor hazajöttem Hollandiából (1937
augusztusában itt volt a dzsembori − a szerk.), néhány
nap múlva bevonultam Zircre novíciusnak. Elvégeztem a teológiát, meg Budapesten az egyetemet, történelem-földrajz szakot választottam, ebből kaptam
oklevelet. Ez már a háború végén volt, 1944-ben. Akkor kezdődött volna a gyakorló tanári évem Budapesten, de 1944. október elsejével minden iskolát bezártak, mert közeledett a szovjet hadsereg. Akkor apáti
engedéllyel Zircre jöttem, gondoltam ott jobb lesz
átvészelni a frontot, mint Budapesten. Kaptam beosztást a plébánia munkában és a novíciusmesternek voltam a helyettese. Itt éltem át a frontot, a szovjet katonák bevonulását, bombázást stb., majd kb. két évig
voltam házgondnok. 1946-ban kaptam helyezést az
egri gimnáziumunkban. 1948-ig tanítottam Egerben.
Akkor államosították az összes egyházi iskolát.
Rendtársaim nagyon hallgatták a rádiót, várták
nyugat hogyan viszonyul a szovjet terjeszkedéshez,
meg ez, meg az… De hát csak bejöttek a szerzeteseket, egyházat elnyomó rendelkezések. Én nem igen
hallgattam rádiót, azt néztem, hogy az adott helyzetben mit tudok dolgozni, tenni a magyar ifjúságért.
A cserkészet egy nagyon egészséges ifjúsági mozgalom. Ha elővesszük a tíz cserkésztörvényt, az teljes
egészében a mai magyar nyelvre fordítva Jézus

Krisztusnak a tanítása. A két háború között, én tanúskodok róla, a cserkészetben felnőtt fiatalok, akik
vezető emberek lettek az országban, igen sokat tettek
Magyarországért. A cserkészeten keresztül kaptam
valóban hívatást, lehetőséget a magyar ifjúság szolgálatára.
Egerben is bekapcsolódtam a cserkészetbe, de a
Cserkészszövetséget feloszlatták, ekkor csak egy állótábort rendeztem. Arra már nem is kértem engedélyt.
1950-ben kitettek a rendházból, anélkül, hogy lakást adtak volna. Egerben sajátos helyzet volt, előre
megmondták, hogy a rendházat ekkor és ekkor át kell
adnunk. Ez emberségesebb volt, mint Baján vagy
Pécsen, az egyéni holminkat a szobánkból magunkkal
vihettük. Egy kis albérleti szobában kaptam helyet.
Egy darabig még a plébániai beosztásban működtem a
ciszterci templomban, de különféle okok miatt onnan
is kitettek a hatóságok. Igazából alkalmi munkából
éltem, erdészetnél voltam, figuráns voltam és útkaparó
is. Később a diákoknak adtam külön magán-nyelvórát,
főként németet tanítottam. Így hát volt miből megélnem, nem arra mentem, hogy minél több keresetem
legyen, akkor is a fiatalokkal foglalkoztam.
Kisebb, 6−8 fős csoport jött el hozzám, mindig
egyesével, mikor távoztak, egyenként szállingóztak el,
ne legyen semmi föltűnő. Tényleg nem is vettek észre,
nem tudtak rólunk semmit. A fiúkat, később a lányokat is táborokba vittem, egészen 1958-ig, tehát 10
éven keresztül. Jó terep volt a Bükk hegység, sok erdőkkel, völgyekkel, azokat jártuk, kerestük azokat a
helyeket, ahol csendben, elzártan tudtunk nyáron táborozni. Összesen 16−18 tábort rendeztünk, sok kirándulást kerékpárral. Voltunk táborban a Balatonnál is. Az
esti imádságot, a tábortüzet úgy végeztük, hogy csónakkal kimentünk a tó vizére és a tó közepén nyugodtan énekelhettünk, imádkozhattunk, nem hallották.
Mindig azt néztem és azt kerestem, hogy az adott
helyzetben mit lehet tenni.
Mikor Egerben foglalkoztam fiatalokkal, sokat beszélgettünk. Nem vittem közös táborba a fiúkat meg a
lányokat. Mikor már nyolcadikosok lettek, befejezve
Egerben a tanulmányaikat, szétszóródnak ide-oda,
rendeztem velük kirándulást, rendeztünk házi bált,
hogy megismerkedjenek egymással. Egyik másikból
jó házasság lett.
Azok nagyon szép évek voltak, mert ezek a gyerekek nagyon szépen összetartottak, a szülők is nagyon
fegyelmezettek voltak. Azt mondták, nem is kell
tudniok, hova megyünk kirándulni, vagy táborba, tudják, hogy jó helyen van a gyerekük. Semmilyen árulás
nem volt 18 évig. Később a hatóságok csodálkoztak,
hogy tudtam ezt csinálni? − ők nem tudtak semmit.
Mikor elkezdtek zaklatni, elköltöztem Egerből Miskolcra, ott dogoztam az erdészeti szállító vállaltnál.
Miskolc−Hámorban laktam egy egészen kicsi albérleti
szobában.
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Aztán 1961. február 7-én jöttek éretem este 11 órakor az egri rendőrök. Egy országos nagy lerohanás
volt, amire a kommunisták több mint egy évig készültek, az egész országban ugyanazon a napon, ugyanazon az órában volt házkutatás, kb. 400 helyen. Váratlanul ért, de nem találtak nálam semmit. A régebbi
dolgokat kutatták, meg faggattak. Még éjszaka elvittek
Egerbe, és mindjárt kezdtek faggatni meg vallatni.
Azon bosszankodtak, hogy nekik éjszaka kell miattam
bennmaradni. Innen Budapestre vittek fel a Fő utcára.
Budapesten voltak a tárgyalások. Összecsaptak olyanokkal is, akiket életemben nem láttam és nem beszéltem velük. Kaptam négy évet, abból két évet letöltöttem. Elvittek Márianosztrára, ott voltunk papok valami
harmincan. Egész nap zárkában ülni hármasával, négyesével minden eszköz nélkül, nem könnyű dolog.
Az már kiváltság volt, hogy közmunkára vittek minket. Nem voltam akkor sem elkeseredve. A börtön az
egyszerű embernek sokkal nehezebb, mint egy szellemi embernek. Próbálkoztunk mindenféle dolgokkal
foglalkozni: algebrai példákkal, meg nyelvvel.
Fűtés az alig volt. Úgy segítettem magamnak, hogy
volt egy börtön újság, amire elő lehetett fizetni. Olyan
közlemények voltak benne, amit a rabok is olvashattak, a politikából nem volt benne semmi. A rabújságot
úgy használtam föl, hogy az alsóruhám és a rabruhám
közé betettem az újságlapokat, hogy valami mégis
melegítsen. Az étkezés nem volt annyira rossz, mert a
budapesti Gundel Gellért szálló szakácsa is ott volt
fogoly, aki a legvacakabb nyersanyagból is tudott
valami jót főzni. Túléltük. Két év múlva átvittek bennünket Budapestre, Kőbányára a Gyűjtőfogházba és
onnan szabadultunk 1963-ban.
Budapesten volt a nővérem, egy ideig ott laktam.
Volt lehetőségem, hogy valamiféle fizetett foglalkozást kapjak. Az Akadémiának volt egy célprogramja, a
legrégebbi magyarországi könyvek kutatása. Négy
órás foglalkozás volt. A Szécsényi könyvtárba voltunk
telepítve. Hárman-négyen dolgoztunk ebben a munkakörben. Ott betanultam a könyvtári munkába. Egy idő
múlva hozzájutottam egy albérleti szobához, tehát volt
egy kis lakásom. Ekkoriban a könyvek kötötték le a
figyelmemet. Teltek az évek.
A gyerekek, akikkel foglalkoztam szétszóródtak az
országban, valamit tudtam róluk, egyik-másikkal azért
találkoztam, de rendszeres kapcsolatunk akkor egy jó
ideig nem volt, igazában ezt a rendszerváltozás után
tudtuk felújítani. Azok a fiúk, lányok, akikkel foglalkoztam, mind kitartottak, családot alapítottak, nem
voltak válások köztük, hűségesek maradtak egymáshoz. Most is minden évben rendezünk találkozót.
Életvitelemnek, élettartamomnak egy másik nagy
útja: a ciszterci rend története. Már egyetemista koromban kezdtem kutatni. Mikor a Széchényi könyvtárban voltam, könnyebben hozzájutottam könyvekhez
ott helyben is és más budapesti könyvtárakat is jól
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ismertem akkor. Ezenkívül a nemzetközi könyvkölcsönzés révén nagyon sok könyvet kézhez kaptam
Norvégiából, Amerikából, Itáliából és a többi országokból.
Akkor csak az ún. népi demokratikus országokba
adtak útlevelet, így legelőször Lengyelországba tudtam eljutni. Krakkóban rögtön az első este váltottam
egy általános jegyet, ami az összes vasútvonalra és
vonatra érvényes volt és az autóbuszoknak is tanulmányoztam a menetrendjét. Így nagyon eredményes út
volt. Így terveztem meg az utam a következő években is, mikor elmentem Kelet-Németországba, Csehországba. Egy idő múlva aztán kaptam, némi
oldallagos támogatással nyugatra is útlevelet. Legelőször Franciaországot vettem célba a cisztercieknek
a szülőhely-országát.
Mindig jól felkészültem. Lengyelül is tanultam,
jártam nyelvtanfolyamra is, a franciát is elővettem, ezt
tanultam gimnáziumban Pécsen. Így sorban bejártam
Európa országait, részben egyedül, nem gépkocsival,
de jól tudtam a menetrendet kezelni, előre leveleztem
autóbusz-társaságokkal. Egy-két utam volt gépkocsival is, egy volt tanítványommal és feleségével voltunk
egy hónapos túrán Skandináviában: Dániában, Svédországban, Norvégiában. 1989-ben voltam Spanyolországban is.
Volt egy rövidebb utazáson Németországban és
még egy sikeres befejező utazáson voltunk Franciaországban egy kedves ismerősömmel, gépkocsival. Két
hét alatt az ország nagy részét bejártuk, több mint 700
fényképfelvételt készítettünk, megnéztünk nagyon sok
régi ciszterci monostornak az épületét és a még most
is működő reformált ciszterciek, a trappisták kolostorait. Többnyire ott kaptunk szállást is.
Majdnem 1800 ciszterci apátságnak történelmi
adattárát gyűjtöttem, amin most is dolgozok. Az anyag
háromnegyed része már benn van számítógépben.
Nem kiadásra dolgozom, ez egy tovább fejleszthető
munka és egy adattár. Ez volt a másik művem, amivel
sok időt töltöttem.
Kezdettől fogva gyűjtöm a ciszterciekre vonatkozó
könyveket, irodalmat. A Zirci Apátság Új Könyvtárának én vagyok a könyvtárosa. Egy részlege, a ciszterci
gyűjtemény, ahol a ciszterciekre vonatkozó könyvek
vannak, − ez a világon egy teljes gyűjtemény.
A rendszerváltozás után 1990-ben elsők között jöttem vissza Zircre, Kerekes Károly apátúr kérésére.
Szívesen is jöttem. Itt elkezdtük az új életet. Már hetvenéves voltam, átvettem a cserkészcsapatot is, újjáélesztettem és két évig vittem őket táborozni, fiúkat is
lányokat is. Most is működik a cserkészcsapat. A
cserkészszülőkből is létrejött egy közösség, azokkal is
foglalkozok, a fiatal házasokkal is. A hazámnak és az
egyházamnak is a legfontosabb, hogy legyenek jó
családok. Itt is az vezérel, mit tud az ember tenni hazája és egyháza érdekében.

Készült az interneten a CRNL (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma) Emlékpontok feltöltése alapján (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=yrIF1MoPxy0 − szerkesztett változat.
___________________________
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LEVENTE ATYÁRA EMLÉKEZTEK
TANÍTVÁNYAI
Néhány volt tanítványa elhatározta, hogy megírja hozzá fűződő emlékeit. Az
összegyűjtött írásokat egy könyvben nyújtották át neki 2012-ben. Harminc nevet
olvashatunk, akik Levente atyával kapcsolatos ifjúkori emlékeiket idézik fel írásaikban. Ebből a könyvből vettük három tanítványának visszaemlékezéseit.
Petőcz István
Az elemi iskola első négy osztályát az egri líceumban, az Érseki Tanítóképző Gyakorló Iskolájában
végeztem el. Mivel jó tanuló voltam, édesanyám úgy
döntött, hogy a ciszterci gimnáziumban folytassam
tanulmányaimat. Fel is vettek, de beiratkozni már nem
tudtam, mert 1948 nyarán feloszlatták az egyházi iskolákat, így a Dobó gimnáziumba kerültem, és ott is
érettségiztem, így aztán nem lettem ciszterci diák.
Vagyis mégis az lettem. Én legalábbis annak tartom magam.
Az történt ugyanis, hogy egyik este beállított hozzánk Levente atya (ciszterci reverendában, akkor a
rendház még működött). Hívott engem, és kérte anyámat, hogy engedjen el valahova. Nem emlékszem már
arra, hogy hova hívott. Azt sem tudom, hogy kerültem
látókörébe. Arra sem emlékszem mit feleltünk a hívásra. De mindez már lényegtelen, nyilvánvalóan elmentem, és az első találkozásból szoros, máig tartó kapcsolat alakult ki közöttünk, sokkal-sokkal több, mint néhány gimnáziumi év diák-tanár kapcsolata.
Már felnőtt, idős fejjel sokat gondolkoztam azon,
mi a magyarázata ennek az immár több mint 60 éve
tartó kapcsolatnak, Talán nevezhetem így: barátságnak
(remélem ő is így gondolja). Magam részéről azt a
magyarázatot találtam, hogy az én életemben ő az a
hiteles ember (talán az egyetlen), akinek a szavai és
cselekedetei tökéletes összhangban vannak, biztos
lehetsz benne, hogy amit mond vagy cselekszik, azt
úgy is gondolja, és azt mondja és cselekszi, amit jónak
és igaznak tart. Ez volt számomra a minta egész életemben. Nem biztos, hogy mindég sikerült követni.
Apámat 7 éves koromban láttam utoljára. 1944 novemberében behívták katonának, elvitték a frontra és
onnan már nem jött vissza, 1945 áprilisában valahol
Lengyelországban meghalt. Egy darabig még együtt
éltünk anyai nagyszüleimmel is, de pár év múlva,
haláluk után már csak ketten maradtunk anyámmal.
Anyám volt a kenyérkereső, ami abban az időben
(1950-es években) nem volt egyszerű. Serdülő és kamasz éveimet apa nélkül, férfi nélküli családban éltem
meg. Bár anyám szinte erején felül mindent (nemcsak
az anyagiakat) biztosított számomra, Levente atyának
óriási szerepe volt abban, hogy ifjú éveimet boldogan,
harmonikusan éltem végig, és emberként léptem át a
férfikorba. Az ő lelki vezetése és a tőle kapott olvasmányok mellett az általa vezetett kirándulások, táborok, kerékpár túrák során tőle kaptam meg mindazt a

kihívást, élményt, amire egy fiú gyereknek ebben az
életkorban szüksége van, és nála találtam jó barátokra,
jó társaságra.
Ekkor alakult ki mai napig is meglévő baráti társaságunk.
Mostanában feleségemmel időnként elmegyünk
egy-egy társasutazásra. Figyelem az embereket:
Mennek az utcán, kezükben vizes palack. Léptennyomon isznak. Miért? Biztos szomjasak. Én is az
vagyok De soha nincs nálam vizes palack. Nem baj,
majd iszom, ha megérkezünk, vagy amikor legközelebb alkalmam lesz rá.
Utazunk a buszon. Meleg van. Elromlott a klímaberendezés. Utastársaink felháborodnak, szörnyű,
elviselhetetlen a meleg, követelik a busz cserét. Én
nem. Nekem is melegem van, de kibírom.
Városnézés, megy elől az idegenvezető, a turistacsoport követi, igyekszik utána. Van a csoportban egykét idősebb, vagy akinek fáj a lába, nem bírja az iramot. Senki se törődik velük. Mi általában megvárjuk
őket, el ne tévedjenek.
Vacsora a szálloda éttermében. Mindég van valami
kifogás: ez nem jó, ez sok, ez kevés, ez büdös volt stb.
Nekem se ízlik minden. De szó nélkül megeszem.
Átszállunk a buszról egy hajóra. Rohanás a minél
kedvezőbb hely elfoglalásáért. Én nem sietek. Nekem
is jut ott hely.
Dicsekvés, amit fent elmondtam? Nem! Köszönetemet és hálámat akarom kifejezni Levente atyának, mert
ifjú koromban megtanultam tőle az önfegyelmet, az
önmegtartóztatást, a másokra való odafigyelést, mert:
−

kiránduláson − akármilyen rekkenő hőség volt

mindég csak akkor ittunk, amikor megérkeztünk valahova;


a táborban ebéd osztáskor, aki elsőnek tolta oda
a csajkáját, az mindég utoljára „kapott”;

amikor a naposok által elkészített ebéd „beton”
lett (dzsama), azt ettük meg, szótlanul;

aki a kiránduláson nem bírta az iramot, lemaradt, nyafogott, soha nem kapott egy rossz szót sem, csak
bátorítást, segítséget;

ha a táborban valaki illetlenül beszélt, vagy ne
adj’ Isten valami trágár kifejezést használt és azt Levente
atya meghallotta, akkor csak intett a fejével felfelé, ami
azt jelentette, hogy futólépésben azonnal fel kellett mennie a mellettünk lévő hegyre és vissza (ha már sötét volt,
akkor is).
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Jakab Viktória, Kilián Istvánné
A kezdet
Eger 1948 ősze. Közvetlenül a szerzetesiskolák államosítása utáni időket éltük, mint gyerekek. A tanév
egész időtartama teljes fejetlenséggel zajlott le. A
kiváló szerzetes tanárokat és szerzetes tanárnőket
menesztették az iskolákból, ennek következtében
szaktanárok nem voltak. Vidékről próbáltak gyorstalpaló szaktanárképzőre becsalogatni elvtárs-tanítókat,
de így is az órák főként „lukasak” voltak. Jó esetben
hol ez, hol az a tanár jött be az osztályokba a gazdátlanul ordítozó, viháncoló tíz év körüli gyerekek megfékezésére. A tanítás menetére ez volt jellemző még kéthárom évig, míg végre lassan rendeződtek a dolgok.
Ez alól kivételt képezett a hittan. Az első két tanévben, a még órarendbe beiktatott kötelező tantárgyként − igaz, hogy csak megtűrt jelleggel − szerepelt a
hittan. E két évet követően a kommunista vezetés
mindent megtett azért, hogy még mint fakultatív tárgyat is mielőbb kiirtsák az iskolából, mint egy „mételyt.” Ez a tendencia Egerben, mint püspöki székhelyen hatványozott mértékben érvényesült, kénytelenek
voltunk elviselni. „Kis Moszkva” lettünk.
A vallásnevelés az ötvenes évek elején már egyértelműen csak a templomba és a magánlakásokba szorult. Városszerte, de főként a ciszterci Szent Bernát
Plébánia területén szép számmal akadtak olyan gyermekes szülők, akik a vallástanítás fontosságát felismerték, és voltak olyan volt apáca tanárnők és szerzetes tanárok is, akik a szülőkkel összefogva biztosították a családok gyerekeinek a megfelelő vallástanítást.
Mindkét részről tisztában voltak azzal, hogy ez
kockázatos, de fontosságát tekintve mégis vállalták
ezt. Közben példaként sűrűn hallottuk emlegetni az
őskeresztényeket. Konkretizálva: a volt ciszterci papok, köztük a ciszterci templom akkori plébánosa dr.
Debreceni Sixtus atya igen intenzív bátorsággal szervezte a templomi hitéletet és benne a különféle korú
vallási csoportokat a templomban és családoknál egyaránt, néhány angolkisasszony apáca bevonásával (Balázs Magdolna, Wéber Etus, Barczi Erzsi). Persze
ezért később, 1962-ben Balázs Magdit több évre bebörtönözték. Sixtus atyát pedig 1954-ben elgázolták az
ávó megbízottai.
Mindezeket ismertetve most rátérek a lényegre, a
„mi” atyánkra − Hervay Levente személyére. Arra,
hogy ezekben a vészesen zaklatott időkben mit jelentett ő nekünk, és mit jelent még ma is, jó hatvan év
távlatából. Levente atya − másként: Levus, vagy Levó,
vagy néha csak Öreg, mint ahogy nevezték őt − fiatal
kezdő tanárként került a háború után az egri ciszterci
gimnáziumba, ahol cserkészvezető is volt. Sajnos,
nem sokáig tehette.
A templomban Sixtus atyával karöltve tartotta a
hittan órákat és egyéb templomi rendezvényeket, plébániai kirándulásokat három évig, aztán az állami
egyházügyi hivatal menesztette őket a templomból.
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Előbb Sixtus atyát, aztán röviddel utána Leventét is.
Mi templomi működése folytán ismertük és szerettük
meg Levente atyát. A mindig fegyelmezett, pontos és
minden áldozatra kész atyát módfelett tiszteltük és
példaként tekintettünk rá. Az ő környezetében nyugodt
és következetes tettei alapján minden helyzetben nagy
biztonságérzetünk volt. A templomból történt távozásuk
után Sixtus atya főleg a kicsinyekkel, az elesett öregekkel, az üldözöttekkel és a lányokkal foglalkozott, Levó
pedig a régi fiú tanítványait karolta fel, javarészt az
előző évekből ismerve azok családjait is. A hittanórák
mellett sokat kirándult, táborozott velük, persze mindezt titokban. Eger város gyermekeinek hitoktatását
akkor ők ketten biztosították segítőikkel egyetemben
egy bő évtizedig a legveszélyesebb időkben.
Jött az 1954. február 21. Sixtus atyát elgázolták. Ekkor Levente atya − ma így mondanánk − bedobta magát. A pásztor nélkül maradt lányok, kisebbek és nagyobbak beterelését az akolba azután már ő folytatta.
Levente a lányoknak is atyja lett
1954. május 2-án volt az első lánykirándulás a
Bükkbe. Ekkor kezdődött effektive „a Levó-lányok”
korszaka. Először a Levó-fiúk lánytestvéreit, hozzátartozóit, a 16−17 éves nagy lányokat gyűjtötte össze,
aztán azok húgait. Hittan óra minden héten hol családoknál, hol őnála volt titokban, minden feltűnés nélkül. Közben vasárnaponként hol egyik, hol másik
csoportjával (nem volt koedukálva) 5−6 gyerekkel
kirándultunk vele a Bükkbe. Reggel 6-kor indult általában a Lillafüredi busz, előtte 5-re mentünk hajnali
szentmisére. Néha egész nap cipelte kis kofferben a
misefelszerelést, és tábori misét mondott nekünk.
Akkor még nem lehetett szombaton hallgatni szentmisét vasárnap helyett.
1954. július 31-től augusztus 5-ig voltunk először
ővele mi lányok lelkigyakorlatos táborban. Egy tábormama nyolc lánnyal és Levó. A két Schmotzerlány jött ugyanis a mamájával, most már nem volt mit
irigykedni a fiúkra, mivelünk is törődött az Öreg, és a
szép tábori históriáknak mi is részesei lehettünk. Hogy
mi volt a titka egész életünkre kiható varázsának?
Semmi anyagi vagy egyéb érdek nem vezette, csak
veszélyt vállalt a mi lelkünkért. Mindezt Isten országáért tette. Teljes önzetlenség, egyszerűség, szerénység és mély Istenszeretet vezette. Ez a minden tettét
átható önfegyelmen alapuló szeretet a közelében lévőkre, azaz reánk is átsugárzott.
Az első ötnapos tábor utolsó estéjének tábortüzén
azt sirattuk, hogy másnap már haza kell menni, mert
ilyen szereteten alapuló boldogság, mint ami itt volt
közöttünk, csak a mennyekben lehet. Milyen jó is
lehetne a világ, ha mindenki így élne a földön! Közben
nem győztük szárítani a könnyeinktől lucskos zsebkendőinket a tűz melegénél. Pedig, ha meggondoljuk,
igen kemény életmódban éltünk ott, nem létezett akkor
még gumimatrac, hálózsák. Mindent a hátunkon cipeltünk ki magunknak fazéktól az élelemig és a meleg

2016. HÚSVÉT

Egri FEHÉR/FEKETE

holmikig. Régi kopott cserkészsátrakban, talajtakarókon feküdtünk, ami alatt néhány marék lesarlózott
széna vagy fű volt. A nyár közepén is jó, hideg, bükki
éjszakákon bőven fáztunk is, főleg a Derecskelápán.
De beteg soha senki nem lett.
Magunk gyűjtöttük a fát a főzéshez. Mindennap
szentmise volt az erdőben és kirándulások. Amikor a
15−16 kilogrammos hátizsákjainkkal a hátunkon a
„megyehatár” buszmegállónál leszálltunk és elindultunk az eldugott és elég messze lévő táborhelyünkre,
megállás nélkül estig szakadt az eső. A néhány nappal
előtte Levó által lesarlózott és derékaljunknak szánt fű
is tiszta lucsok volt, de nem széna. Este a tábortűznél
próbákuk szárítgatni. Hát ez volt az első leánytábor.
A későbbi táborokban már fruskalánykákkal együtt
táboroztunk. Mindig volt egy tábormama, és mindig
gyönyörű és boldogságos volt. Voltak éjjeli riasztások
is, mint a fiúknál szokott lenni. Derecske után minden
évben más helyen, belső és külső Táskás fenyőinek
árnyékában, aztán a Bányalápa majd a Cserfalápa
következett. Végül az utolsó nyáron az ÉszakiBükkben, a gyönyörű Kemesnyelápán, Csondró patak
völgye fölött táboroztunk a lányokkal 1958. július 24től augusztus l-jéig. Az ’57−’58-as táborok már tobzódtak a modern luxustól, mert a teán és szalonnán
kívül már tejporból tej és kakaó is volt reggelire, nagy
sárga sajtkonzerv-szeletekkel, az akkorra már néhány
egyetemistává vált Levó-gyereknek kiosztott 1956-os
nyugati vöröskeresztes segélycsomagokból. A kapott
csomagok nagy részét tettük el nyárra a táborba.
A hátizsákok módszeres becsomagolására cédulán
legépelt recepteket kaptunk, azon a sorrendet is megjelölve, hogy mit hová és hogyan kell elhelyezni. Így a
végén a „zsebbe: igazolvány, útiköltség, 3 méter zsineg plusz rof.” Csomagolásnál itt megakadt a tudomány. Mi az a „rof”? Ezért aztán az első táborba bizony rózsafűzért nem vittem magammal.
Nehogy csak a mennyország ajtaját képviselő, csodálatos táborokra emlékezzek, a hittananyag, amit
tanév közben tanultunk a 40 oldal körüli sűrűn legépelt jegyzetekben volt. Így tanultunk a „fekete”, a
„zöld” és „bordó” jegyzetekből, amik az egyház élete,
a szentségek és az egyház életének története témaköröket ölelték fel. Ezekből megfelelő sorrend szerint
mindenkinek egyénileg le kellett vizsgáznia Levónál.
Szigorúan megkívánta tőlünk az alapos tudást.
A „szent buli”
El ne feledkezzünk a Levó-nevelés másik csúcspontjáról, a világtörténelem nagy találmányáról a
„szent buliról”! Levente atyánk egyszer csak előállt a
nagy ötlettel, előtte ő ezt a szülőkkel is megkonzultálta
és már szervezte is.
A felsőtárkányi plébániaépületben, ahol volt hely
bőven táncolni is, történt ez az esemény 1955. december 27-én, délután fél háromtól este hatig, amikor
egyetemistáink még itthon voltak az ünnep után. Az
elején műsort is szolgáltattunk magunknak, ének, zene
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és szavalati számokkal, volt zsemleszendvics és málnaszörp.
Teljesen odavoltunk a gyönyörtől, persze ezt az
Öreg csak a 17 éven felüli lányai és fiai számára szervezte. Mindenre gondolt, és beosztott előre pontosan.
Ki, mit vesz meg és mit visz, milyen busszal megy,
már esetleg korábban, úgyszintén ki mikor jön haza.
Mert a háziaknak miattunk semmi plusz dolgot ne
okozzunk! Ők csak a helyet adják, a lehetőséget, hogy
jól érezzük magunkat.
Így tehát a lányok az ennivaló előkészítésében, a
mosogatásban, a fiúk a bútorok helyre rámolásában
voltak érdekelve, takarítottak és a parkettet felvikszelték a tánc után. (Akkor még ez volt a módi.) Ez a szabály a későbbiekben is minden, akkor már öntevékenyen szervezett „szent bulinál” is érvényes volt, és ezt
a legtermészetesebbnek tartottuk. Minden két-három
hónapban csináltunk is ilyen bulit, hol az egyik, hol a
másik Levó-családnál, ahol az ötletgazda Levó is általában jelen volt.
A tánc végén, hogy addig le is hűljünk, énekeltünk,
imádkoztunk, mint a tábortüzek végén.
A szent bulikból életre szóló házasságok is létrejöttek később. Levente atyánk szívvel és lélekkel felkészített mindegyikünket az Istentől rendelt felelős párválasztásra és házasságkötésre, családalapításra.
A mi házasságunk is így jött létre, a második szent
buliból eredően, ami 1956. január 28-án zajlott le a
Várallyay-családnál. Három gyermekünk, tizennégy
unokánk és az eddig már meglévő három dédunokánk
is Levente atya működésének közvetett eredménye.
A megpróbáltatások
Amikor 1959 tavaszától jöttek a nehéz napok, akkor még csak főleg Levente atyát „látta vendégül” az
ávó több napra. Aztán a következő évben kiutasították
Egerből. (Előtte hét-nyolc évvel Sixtus atya nem
hagyhatta el a város területét, mert rendőri felügyelet
alatt állt.) Tulajdonképpen ekkor a nyáj gazdátlan
maradt, de az Úristen senkit nem hagyott el, és őt sem
hagyta el közülünk senki.
1961. február 6-án jött Levus számára a börtön.
Sokunk számára pedig tavasz végére megkezdődtek a
vallatások. Nehéz idő volt. Az ifjúsággal való foglalkozás akkor a kommunista rendszer szemében a legnagyobb bűn volt, de még a koncepciós per ellenére
sem sikerült nekik államellenes összeesküvésnek nyilvánítani. Voltak közülünk, akiket államvizsgájuk előtti
napon hat-hét órákat vallattak, volt akit érettségije előtti
délután, szintén hat órát gyötörtek, és másnap kitűnően
leérettségizett (Frank Marika úszóolimpikon, Delley
Ági, Kozma Kati). Mindez elmúlt. Az akkori vallatók,
ahogy hírlik, már rég nincsenek, az ávó sincs. Az ég és
föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak, mondta
Jézus. Valahogy így van ez az evangéliumban. A sötét
napokban gyakran idéztük egymás biztatására is, a
Levente táborok indulójának sorait: Elmúlik, ami múló,
te mosolyogj és menj tovább!
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Mindezeket most már több mint fél évszázad múltával visszanézve és értékelve, csak azt mondhatjuk,
hogy mégis csak szép volt, jó volt és megérte! Reméljük, hogy odaátról majdan még inkább így fogjuk látni
és érezni.
Mi volt Levente atya nevelési titkának nyitja?
Minden területen a családok összefogásával akarta a
fiatalság lelki igényeit kielégíteni, és a hit tartalmával
kitölteni. Igen modern, komplex módszert alakított ki.
A hittan órák mellett a közös élmények, kirándulások,
táborozások és a szent bulik így tudták személyiségünket pozitív irányban alakítani, Isten felé vezetni.
Mindezekben Levó imáinak hatására a Szentlélek
hathatósan közreműködött. Ő teljességében megvalósította Szent Bernát jelmondatát: Lángolj és világíts!
A megpróbáltatások után
A börtönévek után eleinte csak nagyon óvatosan,
de ismét tartotta gyermekeivel a kapcsolatot. Ő Budapestre került, itt élt egyik nővére. Egy ideig albérletben lakott, és a Széchényi Könyvtárban sikerült elhelyezkednie, mint könyvtörténész. Végre a hetvenes
évek közepe tájára már lakása is lett. A Levó-gyerekek
szétszóródtak, néhányan a fővárosban és az ország
minden tájára kerültek, Egerben csak egy maradt.
Mind családot alapítottak, s jöttek a „Levó-unokák”
szép számmal. Amikor Levó nyugdíjba került − ez
már a kommunizmus utolsó négy-öt éve volt −, a pozsonyi út pincekápolnájában főleg az akkor Pesten élő
Levó-unokákból ifjúsági csoportot gyűjtött össze.
Ebbe tartozott a mi legkisebb lányunk Kinga is, akit
Levente atya esketett, de előzőleg hosszasan készítette
fel első áldozásra vejünket, aki szintén az ő csoportjába tartozott. Aztán unokáink közül két unokánkat is
megkeresztelte. A nyolcvanas évek elejétől, amikor
már lazult a terror, a hajdani Levó-gyerekek családjai
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minden évben találkoztak egymással, hol az egyikünknél, hol a másikunknál, természetesen Levente
atyával együtt.
Lassan elérkezett a rendszerváltással a szerzetesrendek, így a ciszterci rend újraszerveződése is. Zirc
apátsági épületében közel negyven év eltelte után a
hajdani volt fiatal szerzetesek közül az első három
ciszterciek egyike Levó volt, aki vállalkozott, hogy ott
újból, már igen csak ősz fejjel megkezdje, helyesebben folytassa a szerzetesi életet. Az évek múltak, mi is
kezdtünk fogyatkozni, távozóinkat is ő temette, mint
szülő búcsúztatta gyermekét.
1999. január elején mindnyájan elmentünk Zircre,
hogy nyolcvanadik születésnapján Levente atyánkat
köszöntsük. Még odahaza készített tortát is vittünk neki.
Ugyanaz történt 2009-ben is a 90. születésnapján.
Mindenki kocsival jött, úgy beszéltük meg, hogy délelőtt tíz és fél tizenegy között találkozunk a zirci apátság nagyudvarán. Húgomék Bécsből jöttek és csak
ezért, a többiek Soprontól Gyöngyösig, Jászberénytől
Egerig és többen Budapestről. Mi történt? Mi másodikként érkeztünk meg az udvarra 10 óra 05 perckor.
És még ki sem szálltunk, már folyamatosan egymásután gördültek be a többiek is öt perc leforgása alatt 10
kocsi. Úgy érkezett a tíz kocsi a szélrózsa minden
irányából, mintha összefüggő konvoj lettünk volna.
Szinte hihetetlen csodának tűnt ez a pontosság. Mindez történt téli útviszonyok között. Ilyen pontosság és
ilyen segítség az egekből! Ez is az ő nevelését dicsérte, még azt is éreztük, hogy az Isten pártfogásában van
Levente atya és mi is.
Biztosan reméljük, hogy a mennyei Leventetáborok is ilyen szépek és boldogságosak lesznek. Ezt
előre is köszönjük, drága Levente atyánk!

***
szentmise, majd kisebb kirándulás, melynek során a
hely nevezetességeit nézzük meg. Így voltunk már
Móron, Csákváron, a Csákvári Tájvédelmi körzetben,
Az oblátus szó a világi, vagy ún. harmad-rendi férfi
(ahol előzőleg néhai Szabó Vilmos ciszterci atya élt és
testvért, az oblata pedig a harmad-rendi nő testvért
dolgozott), Bakonybélben, Csatkán, Nagytevelen.
jelenti. A mi esetünkben ez a „Ciszterci Világi Rend”.
Mindig minden elő volt készítve, megszervezve a
Oblatus vagy oblata bárki Krisztus-hívő lehet, aki a
szentmise, a helybeli idegenvezetés, hazánk történelSzentlélek indítására megismerte és megszerette a ciszme és a ciszterci lelkiség.
terci Szent Bernát-os életeszményt: „Lángolj és világíts,
Legutóbbi oblációnk 2012. dec. 12-én volt Zircen,
hogy szebb legyen a világ és boldogabb az ember.”
annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben kétszer is műMinket, oblátusokat Levente atya tart össze. Hatötték. Atya megint „alakított”. Amikor belépett a szovonta találkozunk. A találkozások idejének meghatábába, igen nyúzott formában volt. Megkérdeztük tőle:
rozása, az ő precizitására utal: minden hónap 15-éhez
− Hogy érzed magad atya? − Mire ő:
legközelebb eső hétfő! Eltéveszthetetlen és nem lehet
− Ép testben épp hogy élek!
sem félre érteni, sem elfelejteni.
Egész életében ilyen humort nem tapasztaltam nála.
A másik, hogy évente mindig van egy lelki naEzek után másfél órán keresztül előadást tartott nepunk. Ez mindig nyáron van. Ilyenkor reggel felülünk
künk a ciszterci rend történetéről napjainkig...
egy buszra, és elmegyünk valamilyen helyre, melyet
Csodálatos ember! Valóban lángol és világít!
atya már előre kinéz, megszervez.
„Dicsőség az Úrnak, hogy egy ilyen embert kaptunk
Érkezéskor rövid történelem a helyről. Ezután egy
Tőle!”
________________________
Szathmáry László
Levente atya az oblátusok vezetője
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A CISZTERCIEK REGINA PACIS MONOSTORA BORSODPUSZTÁN

1

Beszélgetés Bacskay Ottó diáktársunkkal,
aki tagja volt ennek a közösségnek
A múlt század harmincas éveiben Rómában végzett
több fiatal zirci főiskolai tanár a ciszterci generalizián
(a
Rend római központja:Casa Generalizia
Cistercense) uralkodó szellemiséget hozták magukkal.
Azokban az években, amelyeket ott töltöttek, olyan
felfogás uralkodott, amely a Rend életét a külső világban tevékenységet nem végző, a monostor falai közé
zárt imádkozó, szemlélődő, monasztikus irányba akarta
terelni. Ez az irányzat viszont erősen megkérdőjelezte a
magyarországi ciszterciek tanítórendi életformáját is −
olvashatjuk Badál Ede Álmos könyvében. A legradikálisabb nézetet Halász Pius képviselte. Ő többek között
alapjában helytelenítette a magyarországi ciszterciek
tanító tevékenységét. Azt hirdette, hogy igazi szerzeteséletet csak a világtól való teljes elszakadásban, tökéletes
visszavonultságban a monostor falai között lehet élni,
középpontba állítva a liturgiát, a zsolozsmát. Ilyen
irányba kell terelni a rend életét Magyarországon is,
vissza kell térni az ősi szerzetesi eszményekhez. A
három fiatal főiskolai tanár a Rómában magukba szívott
lelkiség továbbadásaképpen a zirci növendékeknek is a
befelé fordulás, a monasztikus hagyományokhoz való
visszatérés szükségességét hangsúlyozta. E hatás alól a
zirci növendékek nem vonhatták ki magukat, hiszen ők
nemcsak a külvilágtól, hanem a konvent tagjaitól is
elszigetelten, kizárólag tanáraik szellemiségének kisugárzásában éltek.
Ezt az irányzatot elősegítette a háború utáni helyzet, amikor már „1945 őszén világossá vált, hogy az
egyházi iskolákat államosítani fogják. Ekkor vetődött
föl konkrét formában, mi is lesz utána. Beleolvadunk
a lelkipásztorkodásba? Vagy pedig visszatérünk rendünk eredeti életformájához?” − mondja Halász Piusz a Vigilia 1988 július számában, a vele készült
interjúban.
Halász Pius főiskolai tanár és a növendékek korábbi prefektusa 1945 őszén egyszer csak bejelentette,
hogy el akar távozni Zircről, és néhány vele tartó klerikussal teljesen monasztikus életet élő új szerzetesközösséget szeretne alapítani. 1945. november 13-án a
maga és hozzá csatlakozni szándékozó nyolc felszentelt pap és három klerikus nevében levelet adott át
Endrédy apátnak. …
Erre Endrédy apát nem számított. „Mindnyájan em-

lékszünk arra a nagy lelki nyugtalanságra, amely Pius
testvérünk mozgalmának napfényre jutásakor – éppen
most egy esztendeje − több fiatal testvérünk lelkét
eltöltötte. Az a hosszú lappangási idő, amely alatt az
ide vonatkozó gondolatokat a fiatalság lelkében széthintették, igen megnehezíti a lelki egyensúly megtálalását és rendi fiatalságunk hivatástudatának a helyes
irányba való biztos beállítását. − Lássunk tisztán, melyek a ciszterci, mégpedig a magyar ciszterci szerzetességnek lényeges elemei. Évek munkájába fog kerülni annak az állapotnak az elérése, amikor minden
növendékünk lelkében ég majd a vágy a szép, a szent,
a munkás szerzetesélet elérésére és egyben a szilárd
elhatározás is, hogy nem ők akarnak a rendnek irányt
szabni …. Fogadják el őszinte lélekkel Regulánk figyelmeztetését: A kolostorban senki se kövesse saját
szívének szándékát, amit az apát nem engedélyez, azt
vakmerőségnek és hiábavaló dicsőségvágynak fogják
tartani” − mondotta később, az 1946. évi káptalani
megnyitó beszédében.
Végül is a rendi káptalan abban állapodott meg,
hogy megengedik az alapítást és fölterjesztik Rómához. Hivatalból közvetlenül a római generális alá fog
tartozni a közösség.
Kb. tízen kezdték meg új életüket a Bakony nyugati lejtőjén, a Veszprém megyei Kislőd és Magyarpolány között fekvő Borsodpusztán, az egyik volt zirci
apátsági birtok majorjában. (Az alapításnak, mint
novíciusok felvételére jogosult perjelségnek római
engedélyezése 1946. november 25-én történt meg. Ez
írásban december 23-án jött meg Zircre a ciszterci
generális apát vikáriusának, Quatember Máténak az
aláírásával.) Otthonukat az intézői lakásból alakították
ki. A Földosztó Bizottságtól bérletbe kapott 50 hold
földön, amit már senki sem igényelt, mert félreesett és
még húsz hold lelkészi javadalomi-földön gazdálkodhattak. Állatállományunk két pár ló, hat fejőstehén,
tizenkét borjú és ötven birka − feles tartásban.
Életrendjükről Halász Piusz így szólt: „Hajnali két
órakor keltünk, elmondtuk a matutinumot, utána mosakodás, magán-misék, négy óra tájban elénekeltük a
laudest, ezt követte a csendes szemlélődés, szép időben akár kint a szabadban is.

_______________
1
A Regina Pacis történetéről írottakat forrásai: Badál Ede Álmos OCist: Endrédy Vendel a ciszterci pedagógus és mártírsorsú zirci apát c. könyve in: 16. Endrédy apát megoldást keres a Rend belső életének gondjaira 219−234. o. és
L[ukács. L[ászló]:Vigilia beszélgetése Halász Piusszal −Vigilia 1988. július 529−533. o.
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Hat órakor prima, ennek végeztével a káptalanteremben regula magyarázat, culpa, azaz ha valaki vétett a
fegyelem ellen, itt nyilvánosan megvallotta. Végül
munka-beosztás: kik menjenek a mezőre, kik a kertbe,
kik az istállóba, kik a konyhaszolgálatra. A munka tíz
óráig folyt teljes csendben. Ekkor megszólalt a kisharang, elénekeltük a terciát, aztán a konvent misét és a
szextát, utána ebéd, alatta is felolvasás. Húst sohasem
fogyasztottunk, egész egyszerűen étkeztünk. Két óra
tájban elénekeltük a nónát, ezt ismét munka követte.
Öt órakor a vesperást énekeltük el, aztán olvasás,
szemlélődés. Hat óra tájban vacsora, majd
kompletórium s ennek végeztével nyolc óra tájban
elvonultunk a közös hálóterembe. Mindenkinek volt
egy kis fülkéje, benne 60 cm széles priccs, rajta szalmagyékény és egy pokróc. Hetenként kétszer vesperás
után összejöttünk a káptalanteremben, és elbeszélgettünk lelki témákról. Ettől eltekintve mindig szilenciumban éltünk.
Hat évet töltöttünk ott, öt év múlva föloszlatták a
rendeket, megkezdődött a szerzetesek elhurcolása.
Végül Borsodpusztát föl kellett adni, mert a Városlődi
Állami Gazdaság az egészet magához csatolta. Tehát
nem volt már itt többet megélhetési lehetőségünk. ”
***

Hogyan emlékszik minderre Bacskay Ottó, 92.
évében járó diáktársunk? − aki zirci novíciusként az
Otmár nevet kapta.
Ma már csak ő van életben az egykori
borsodpusztai Regina Pacis közösség tagjai közül,
melynek 1946. év közepétől 1951 decemberéig elejéig
volt tagja, majd még ezután is, 1952 augusztusáig
dolgozott, mint raktáros monostoruk felszámolása
után, immár a Városlődi Állami Gazdaságban. Kis idő
múlva börtönbe került, ahonnan két év után szabadult,
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de nem léphetett egyházi szolgálatba, majd körülményei úgy alakultak, hogy nem folytatta papi hívatását.
Ekkoriban az egyházmegyék nem szívesen fogadták
be a szerzeteseket, hát még akik a börtönből szabadultak. 1962-ben Rómától megkapta a hivatalos felmentését és egyházi házasságot kötött. Felesége Jolika,
akivel a mai napig együtt él budai otthonában.
Többszöri kérlelésünk után kereshettük fel, szabadkozott, hogy bizony már sok mindenre nem emlékezik a több mint 60 éve történtekből. Fiatalon, mint
növendék lépett be ebbe a közösségbe, 21 éves korában, így sok mindenre nem is volt rálátása.
Annak idején, 1943-ban Egerből érettségi után
Vongrey Gusztival együtt, ketten léptetek a rendbe.
Hárman! Velünk együtt volt novícius Haraszti Alajos osztálytársunk is. Ő azonban a noviciátus után
Naszályi Emil novíciusmester tanácsára elhagyta a
rendet.
Mikor érezted, hogy nem ciszterci tanár szeretnél
lenni, hanem a „trappista jellegű” szerzetesi életet
választod?
A második klerikátusi év befejeztével, 1946 év közepén. Ekkortájt többször hallottuk, hogy az idősek
vitatkoztak, priorátust akarnak alakítani, melyben
olyan életformát választanak maguknak, mint az alapító őseink, tehát nem „tanító rend” leszünk. Nem arról
volt szó, hogy akik el akarnak menni, összejöttünk és
megbeszéltük, vagy Piusz atya agitált volna ez ügyben.
Ebben az időben kerültem közelebb Cipriánhoz,
aki nálam egy évvel fiatalabb klerikus volt, és ő már
többet tudott a készülődésről. Azt mondta, nem biztos,
hogy majd lesznek liturgikus könyveik, kérte segítsek
neki a liturgikus szövegek lejegyzésében. Ezeket másolta és ebben működtem közre. Ekkor − fél füllel −
többet hallottam a tervekről.
Mikor kerested fel Borsodpusztát?
Hallottunk arról, hogy Piusz és Mihály atyák elvonultak megszemlélni azt a helyet, ahova letelepedni
szeretnének. A teológiai főiskola második évének
befejezése után, 1946 év nyarán bementem a prior
atyához és mondtam, hogy én is ehhez a csoporthoz
szeretnék tartozni. Elbúcsúztam és mentem. Azt tudtam, hogy Borsodpusztán vannak. Neki vágtam, csak a
habitus volt rajtam, semmi mást nem vittem magammal. Zircről gyalog jutottam el Borsodpusztára, kb. 25
km-es volt a távolság, habár erre nem emlékeszem
pontosan. Kérdezősködés után jutottam el oda, gyönyörű környezetben, fás, dombos legelőkön vezetett az
út. Kora délután, szép napos idő volt, amikor érkezhettem. Jöttömre nem lepődtek meg. Ekkor hárman voltak: Piusz, Mihály és Ciprián, én voltam a negyedik.
A háború előtt volt birtoka itt a rendnek egy jól felszerelt gazdaság, intézővel, mintegy 2300 hold. Az
intézőnek volt egy hatalmas lakása és ezt a lakást sze-
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szerezte meg Piusz, és ide költöztünk mi be.
Volt egy iskola is, melynek épületében tartották
vasárnaponként misét az itt lakott mintegy 15−20
családnak.
A veszprémi püspökség megengedte, hogy Piusz
atya itt plébánosként működjön.
Piusz atya a kivonulást bejelentő levelében 12-en szerepeltek: P. Horváth Kázmér, P. Rokonai Simon, P.
Halász Pius, P. Lékai Ányos, P. Hodász Erik, P. Huszár
Hildebrand, P. Rábai Kristóf, P. Kassa Lehel, P. Horváth Mihály, fr. Bacskay Otmár, fr. Velényi Ciprián, fr.
Goda Kasszián. … − Tehát nem egyszerre vonultatok ki?
Itt olyan nevek is vannak, akik egyáltalában nem
voltak velünk. Ők lehet, hogy a kérelmet támogatták,
de később, amikor az életet éltük Pius, Ányos, Lehel,
Mihály, Ciprián, én és egy novícius − Benedek − voltunk ott. 7−8-nál többen nem lehettünk. Jelentkező
elvétve volt. Zircről egész idő alatt 4−5-en jöttek.
Vendel apátúr is meglátogatott bennünket.
Piusz atyának volt egy évfolyamtársa − a közelben
volt plébános −, aki odajött hozzánk azzal a szándékkal, hogy köztünk marad. Két-három napot volt velünk, s aztán rájött, hogy ez nem neki való.
Látogatóba is jöttek hozzánk, voltak akik lelki felüdülést kerestek, de mi velük nem beszéltünk. A látogatók Piusz atyával beszélhettek.
Mikor odamentél megkezdted a munkát a mezőgazdaságban?
A lelki vezető Piusz atya volt, de aki a munkát
szervezni tudta, beosztotta az erőket, az Mihály volt.
A mezőgazdasági munkát meg kellett tanulni. Mind
városi gyerekek voltunk, gimnazista koromban 15
évesen nyáron végeztem egy kis fizikai munkát, útépítésnél dolgoztam, de a mezőgazdasági munkákban
nem volt semmi gyakorlatom. Csak Mihály volt az,
aki születésénél fogva, szülei valószínűleg földművesek lehettek, mindenhez értett: szántóföldi munkákhoz, a lovakhoz, ökrökhöz.
Én a szántóföldön kaptam munkát és az állatokat
gondoztam. Szántottam, vetettem, betakarítottam a
termést. Volt a tanyához közel eső föld, ezt viszonylag
könnyű volt művelni, távolabbi területen is volt földünk, kocsival jó órányira. Elég nagy területet kellett
művelni − 50 holdunk volt és még 20 hold a plébániáé. Segítséget a ciszterci gazdaság egy volt alkalmazottjától − Jánostól − kaptam. Tőle tanultam meg az
állatok, pl. lovak ápolását és a mezőgazdasági munka
sokféle formáját. Később, mikor egy konverzus testvér
jött hozzánk, ő is foglalkozott fölműveléssel.
Volt nagy kertünk is, itt Ciprián végezte a munkát.
Hogyan szerveződőt az étkezés?
Nem tudom, hogy az első időkben honnan szereztek élelmet, talán a régi intéző juttatott hozzá bizonyos
anyagi dolgokhoz. Kezdetben a konyhán hetenként
felváltva dolgoztunk. Később a konverzus testvér vette
át a konyha gondjait.
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Piusz atya azt írja erről a életformáról: „Életünk két
alappilléren nyugszik, a zsolozsmán és a szemlélődésen.” A zsolozsmázás a laikusok számára is megtapasztalható. A „szemlélődés”, elmélkedés mit jelentett?
Az éjjeli zsolozsmázás volt zavartalan, a
matutinum, majd hajnalban a laudes. Hajnali időben,
mikor befejeztük a laudest, közösen voltunk kápolnában, csendben próbáltunk elmélkedni. Munka közben
is alkalom adódott számomra, aki tavasztól őszig,
munkaidőben mezőgazdasági munkát végeztem.
Mindig csendben voltunk. Ha nem egyedül dolgoztam, akkor is csak a munkával kapcsolatos néhány
mondat hangzott el közöttünk. A hallgatás miatt egymásról, a világi eseményekről igen keveset tudtunk.
Érdekes nálunk az volt, hogy önmagunkra is viszonylag elég kevés jutott. Különösen szántás, vetés
betakarítás idején. Az állatok ápolása is komoly feladat volt. Nappal csak a munkára volt idő. Ilyenkor az
elmélkedésre nemigen van mód.
A teológiai tanulmányaidat is kellett folytatni.
A teológiai tanulmányok persze nem olyan zavartalanul folyhattak, mint Zircen. Piusz és Ányos atyák
foglalkoztak velünk: Cipriánnal, aki egy évvel volt
fiatalabb és velem. Nem előadásokat tartottak, megbeszéltük az anyagot. Könyveink voltak, amiből tanulni
lehetett. Vizsgázás nem volt, sem osztályzat, de meggyőződtek arról, hogy ismerjük az anyagot.
Engem Székesfehérváron szenteltek pappá. Úgy
emlékszem egyedül én voltam a közösségben, akit
pappá szenteltek. Cipriánt már a feloszlatásunk után.
Benedeket, aki novíciusként jött hozzánk, Egerben
szentelték fel. Vele Egerben a börtönből való szabadulásom után találkoztam.
Mi volt, mikor hallottatok 1950 júniusában a szerzetesek elhurcolásáról?
Mi már nem voltunk együtt. Ez idő tájt hirtelen azt
mondta Piusz atya, hogy menjük el, ki ahova tud,
aztán, majd ha alkalom lesz rá, egymást megkeressük
és visszajövünk, hogy tovább éljük az életünket.
És valóban így is volt. Az aratás idején mindenki
elment. Én Pestre jöttem, volt itt egy unokabátyám, ők
Budafokon laktak, és ott laktam náluk. Először hajót
raktam ki, majd az unokabátyám kijárta, hogy dolgozhattam Budafok-Hároson a Kartonlemez gyárban,
mely a Duna parton volt. Itt kaptam a ma is meglevő
munkakönyvemet 1950 augusztus elején.
Ez az idő kb. három hónap lehetett, amíg el nem
csitult minden, és akkor visszamentünk. Én is kaptam
értesítést, és 1950 szeptember 22-én „önkényesen
kilépve” a vállalattól visszamentem Borsodpusztára.
Ányos már nem jött vissza.
Újra folytattuk a régi életet. Már nemcsak két lovunk volt, hanem ökreink, fejős tehenek, gépeink, pl.
lóvontatású kaszálógépünk. Ciprián csinált számunkra
civil ruhát, civilként járkálhattunk, így nem keltettünk
feltűnést.
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Volt jó másfél, nyugodtabb év, amikor jó kapcsolatban a helybeliekkel éltünk a szokott életünket.
Ez valószínűleg annak is volt köszönhető, hogy a
„látóhatáron” kívül éltetek.
Persze, ez olyan hely volt, hogy oda járható út nem
vezetett, csak egy agyagos földút, amit annak idején a
gazdaság kijárt a szekereivel, hogy a termékeit el tudja
vinni a vonathoz Városlődre. Rólunk nemigen tudott a
rendőrség. Egyházilag Magyarpolányhoz tartoztunk,
amely ciszterci plébánia volt. Talán 1952 januárjában
észre vették, hogy van itt egy nagy föld darab, és jó
lenne vagy állami gazdasághoz csatolni vagy TSZ-et
csinálni. Miután meghallottuk ezt, Piusz atyáék úgy
döntöttek, hogy most már tényleg el kell innen mennünk. Piusz atya mint egyházmegyés pap Cipriánnal
együtt elment Csatkára, ahol plébános lehetett.
Lehellel ketten mi maradtunk az állami gazdaságban, aminek központja Városlőd volt. Lehel adminisztrátor volt, én meg ún. magtáros. Lehelnek közvetlen kapcsolata volt az állami gazdaság vezetésével.
Az állami gazdaság pártvezetése előtt a nyár elején
derült ki hogy itt két szerzetes dolgozik és habár a
helybeliek ragaszkodtak hozzánk, de július végén el
kellett hagynunk a munkahelyünket Az üzem dolgozói beadványt szerkesztettek, a kérvény célja az volt,
hogy a két szerzetest visszavegyék, ennek érdekében
aláírásokat gyűjtöttek. Ebben mi nem működtünk
közre.
Én vonatra ültem, Egerbe mentem a szüleimhez.
Lehel még ott maradt a munkáját átadni. Aztán őt már
augusztusban letartóztatták, egy rendőr jött érte. Ellenem is kiadták a körözést.
Ekkoriban felkerestem Lehel családját Kálban. Ők
nem is tudtak róla semmit. Annyira eltűntünk, hogy a
családnak fogalma sem volt merre vagyunk. Csak
jóval később tudódott ki, hogy Lehelt letartóztatták.
Egerben túl sokáig nem maradhattam. Azt mondták, hogy elsősorban a szüleimnél fognak keresni.
Innen nagybátyámékhoz Kisvárdára mentem. Végül a
novíciusunkkal, Benedekkel, Csatka közelében Rédén
az erdőgazdaságban kaptunk munkát 1952 szeptember
1-jétől november végéig. Az ottani plébános adott egy
szobát nekünk. Ott éltünk, jártunk az erdészetbe, galylyazást csináltunk, meg egyebeket, amíg lehetett.
Közben az ember füleseket kapott, hogy most már ne
itt maradj, menj oda, menj amoda, ott telepedj meg,
különben lekapcsolnak. Ezért november végén kiléptem erről a munkahelyről és december elején hazamentem Egerbe szüleimet meglátogatni. A második,
vagy a harmadik napon megjelent érdeklődni egy alak,
ki vagyok, mi vagyok? Tisztázódtak a dolgok, és be-
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vittek… Majd egy rendőr felhozott vonaton Pestre, a
Gyűjtőbe. Innen vittek el − nem csak engem, hanem
összeszedték az ilyen egyházhoz közeli embereket,
részben papokat − Veszprémbe. Ott volt a per.
Erről a perről olvastam Cseszka Éva tanulmányát:
„Kassa László OCist és társa pere.”2 Ebben említett
vád volt többek között Kassa László és szerzetestársa
által végzett illegációs pasztoráció, valamint a demokrácia ellen folytatott izgatás, továbbá gazdasági szabotázs (fektevágás). Ez utóbbi azt jelentette, hogy egy
kb. 200 kilós sertés levágását elmulasztották bejelenteni a községi tanácsnak, és ezáltal a 4−5 kg kötelező
zsírbeadási kötelességét nem teljesítették
Engem Veszprémben tulajdonképpen már nem is
hallgattak ki. Lehel kihallgatása már befejeződött, és
velem csak a vádat ismertették. Perünket a Veszprém
Megyei Bíróság tárgyalta első fokon. A nyilvános
tárgyalást 1953. január 22-én tartották. A tárgyaláson
inkognitóban (gazdatisztnek öltözve, kucsmában)
Halász Pius is jelen volt. 6 évi börtönbüntetésre ítéltek, mellékbüntetésként teljes vagyonelkobzás, 10 év
közügyektől való eltiltás és Magyarpolányból 5 évre
szóló kitiltás is sújtott. A Legfelsőbb Bíróság április
27-i ítéletében ezt 3 évre csökkentette, szabadságvesztés mellett elég jelentős mellékbüntetés mértéke azonban változatlan maradt.
Börtönben először Veszprémben voltam, innen
Márianosztára vittek, utoljára pedig Vácott voltam.
Veszprémben a köztörvényesekkel együtt voltunk,
aztán összegyűjtötték a papokat, az elítélt tisztviselőféléket és elvittek Márianosztrára. Itt volt munkánk is,
pl. gombokat csiszoltunk.
Innen írtam levelet szüleimnek, hogy látogatni lehet. Édesanyám testvéremmel, Katával eljöttek és ott
vártak reggeltől délutánig. Mikor megkérdezték, hogy
mikor kerülnek sorra, akkor közölték, hogy már nem
vagyok ott, Vácra vittek.
Vácott uszályokról fát meg szenet rakodtunk ki. Itt
együtt voltam a költő Gérecz Attilával, aki 1954. július 18-án megszökött a börtönből.
1952. december 19-től 1954. december 9-ig voltam
börtönben, összesen 731 napot.
És azután…?
A börtönbüntetés után Egerbe kerültem vissza,
ahol szüleimnél laktam. Az egyházmegyéhez nem
kerülhettem vissza, abban az időben nem szívesen
fogadták a volt szerzeteseket, különösen a börtönviselteket. A templomunkban azért segítettem.
1955-ben kaptam munkát Egerben Dallos Béla
„gépfavágó” üzemében. Egerben és környékén motoros

________________
2

Ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában (szerk.) Guitman Barnabás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 2009 In: Cseszka Éva: Kassa László Lehel OCist és társa pere 396−407. o.
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fűrésszel daraboltuk a tüzelőfát.
Rövid idő után 1956 nyarán Maklárra mehettem
kántorkodni. Orgonálni ugyan nem tudtam, de nagy
sebességgel kezdtem tanulni. Hamar belejöttem. Ott
nem is orgona, hanem lábbal fújtatós nagyobb harmónium volt.
Az éneklés és a gregorián jól ment. Közben bejártam a líceumi főegyházmegyei könyvtárba is dolgozni.
Aztán 1962-ben sógornőm segítségével Budapesten kaptam munkát. A 23. sz. Közlekedési Vállalat −
később Volánnak nevezték − csomagolóegységéhez
vettek fel fizikai munkásnak. Hosszabb időn át az
ARTEX Külkereskedelmi Vállalathoz kihelyezve
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dolgoztam. Majd később, mint fizikai munkás az irodába kerültem. Innen is mentem nyugdíjba 1985-ben.
És ma, hosszú évek után hogy élnek benned a
borsodpusztai évek emlékei?
A gregorián ma is közel állt hozzád?
Az egész életemet végigkísértek azok az értékek
melyet a monasztikus élet jelentett számomra. Könynyebben viseltem a börtönévek sivárságát, és későbbi
életemnek mindig kísérője volt az önfegyelem, az
egyszerűség, a belső csend világa.
És tagja vagyok a Bazilika kórusának, ahol szívesen vesznek a gregorián ismereteim miatt.

***
A borsodpusztai ciszterciekről:
Dr. Halász Ferenc Piusz (1909−1994) Borsodpusztáról Csatkára ment a plébániára. Innen 1961-ben vitte el a
rendőrség. 6 évi börtönre ítélték. 1963-ban szabadult amnesztiával, majd 1965-ben újból börtönbe került.
1968−1970 között a Pannonhalmi Szociális Otthon lakója volt. 1970-től régi ismerőse, Orbán György nagykovácsi plébános fogadta be. Életének utolsó szakaszát Szentendrén töltötte.
Piusz atya a Vigiliában megjelent, már említett interjúban többször visszatért a borsodpusztai „kísérlet” -re.
Arra a kérdésre: Hogyan tudták megszokni ezt a kemény életformát? − így válaszolt:
− Bizony nehezen, s itt én is sok csacsiságot követtem el. Bizonyos értelemben meg kellett volna alkudni,
amíg meg nem szokjuk a mezőgazdasági munkát. Valahogy könnyíteni kellett volna, de azt mondtuk, hogy ezért
jöttünk ide, tehát csináljuk. Szent Benedek írja a Regulában, hogy a szerzetesek a saját kezük munkájából éljenek
Mindez szép volt, de nehéz is volt, és bizony a testvéreket fizikailag is nagyon igénybe vette. A zsolozsmán láttam
a másik stallum-sorban, hogy majdnem elalusznak vagy kidőlnek, de ragaszkodtunk, hogy éjjel kettőkor mindig
föl kell kelni.
− … A szilenciumnál sokkal megterhelőbb volt a hideg. Csak a nappaliban fűtöttünk, itt mindenkinek volt egy
kis íróasztala, és ott tanult, olvasott lelki olvasmányokat, levelet írt stb. Mert a régi apátságainkban is volt egy
úgynevezett calefactorium, ahova mindig be lehetett menni jól fölmelegedni. Kellett volna a hálóban is fűteni, a
kápolnában is, olyan hideg volt télen. Ez az én csacsiságom volt, ezekre nem gondoltam. Később ezeket biztosan
meg kellett volna oldani.
Lékai Imre Ányos (1920−1997) 1938-ban lépett a rendbe. Borsodpusztáról 1950 nyarán a többi társával távozott, de nem ment vissza, hanem 1950 szeptemberében 21-ed magával külföldre távozott. Ausztriában letartóztatták, s itthon elítélték. A börtönből a forradalom alatt szabadult, újból külföldre távozott, Dallasba ment. Később
megvált papi hívatásától.
Horváth István Mihály (1922−2007) Borsodpuszta után a Zirchez tartozó Kardosrét lelkésze lett, majd
1952−1958 között civil foglalkozása volt. 1958-tól a Győri Egyházmegyében szolgált. 1991-től Zircen, majd
1994-től haláláig a győri Egyházmegyei Papi Otthonban élt.
Kassa László Lehel (1922-1984) 1932−36 között Egerben, a Szent Bernát ciszterci gimnázium tanulója volt,
majd a budai Szent Imre gimnáziumban érettségizett. 1940-ben lépett a rendbe.
Borsodpusztáról 1952 augusztusában került börtönbe. 1956-os forradalom és szabadságharc következtében
1956 októberében szabadult, de a megtorlás időszakában rövid időre visszakerült a börtönbe. Második szabadulása után az egri egyházmegyében szolgált. 1984. január 20-án hunyt el.
Velényi Ciprián (1926(?)−1982) Borsodpuszta után Csatkára ment Halász Piusszal… Pécsett temették.
Kiss Béla Benedek (1924.− +?) Pappá szentelték 1959-ben. … 1984. évi sematizmusban, mint váci egyházmegyés szerepel, Sándorfalván plébános. 1989-i „Magyarországon ma élő ciszterciek” jegyzékében szerepel,
akkor Szentesen volt plébános. Későbbi névsorokban már nem található.
Badál Ede Álmos az említett könyvében többször idézi Kiss Benedek: Borsodpusztai emlékei c. kéziratban található művét.
_______________________________
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HÍREK DALLASBÓL − egy interjú-sorozat nyomán − I.
A Dallasi Miasszonyunk ciszterci apátságról négy részes interjú-sorozatot hallhattunk a Lánchíd Rádióban, melyet Szerdahelyi Csongor, a rádió munkatársa készített a múlt év novemberében. Farkasfalvy Dénes
emeritus apátot kérdezte, az iskoláról, az apátság mindennapjairól, a saját munkásságáról és még másokról.
Amerikában hatvan év után gyökeret vert a cisztercieknek Magyarországon kialakított tanítórendi életformája. A fiatal amerikai ciszterciek ezt a ma már magukénak érzik, − mint Dénes apátúr mondja a
beszélgetés során − igaz, hogy itt egy nemzedéknek ki kellett halni ahhoz, hogy ők otthon legyenek…
Újságunkban több alkalommal is beszámoltunk az Amerikába szakadt zirciek életéről, az interjúban elhangzottakat szerkesztett formában leírva tovább tágítjuk ezt a képet.

Beszélgetés az iskoláról
„Farkasfalvy Dénes kiérdemesült ciszterci apát
Texasban él már a ’60-as évek eleje óta. Az emigráns
magyar ciszterciek által 1962-ben elindított gimnázium
−Preparatory School − az ő ideje alatt erősödött úgy
meg, hogy ma országszerte az egyik legsikeresebb oktatási intézmény, ahonnan a diákokat az Egyesült Államok legrangosabb egyetemei is örömmel fogadják. Van
olyan diákjuk, akinek a nagypapája, édesapja is idejárt,
tehát családok fogadták örökbe ezt a Magyarországból
Dallasba érkezett szerzetesek által létrehozott intézményt” − vezette be az interjút a riporter.
29 éves voltam, mikor idejöttem. Nagy Anzelm,
aki akkor még perjel volt, mondta nekem: legyen
olyan szíves, végezze el a matematika szakot, mert
ezek az amerikaiak nem becsülnek semmi mást, csak
az angolt, matematikát és a természettudományokat.
Hogy végezzem el a matematikát? − ez nem olyan
egyszerű dolog. Érveltem jobbra, balra, magyarázkodtam, hogy énrólam mindenki azt hitte Rómában, az
Anselmón, ahol tanultam, hogy meghívnak tanárnak,
− és most jöjjek és végezzem el a matematikát?! És
nem tudom miféle jövővel indulok neki majd egy nem
létező iskolában, hogy tanítsak. Gyakorlatilag ez az

iskola még nem létezett. Az iskola ’62 szeptemberében indult.
Beiratkoztam és azt mondtam az egyetemen, nekem két éven belül egy tanári oklevelet kell szereznem
matematikából. Az egyetemi ember egy flegma alak
volt, felírta papírra azokat a kurzusokat, melyeket
minden félévben fel kell vennem, beleértve a két nyarat. A nyáron két szemeszter van, tehát két nyáron, a
következő évben még egy fél nyáron és még egy évben megszereztem hatvan kreditet matematikából.
Ezután bevonultam az apátomhoz, és azt mondtam: itt
van, tessék, elvégeztem. 1965-ben meg volt a matematikatanári oklevél, és akkor ’65 szeptemberében az
elsősöknek az osztályfőnöke lettem.
Matematikatanári diplomát szerzett az irodalmi,
teológia-érdeklődésű ciszterci szerzetes, merthogy a
szerzetesi fogadalmak egyike az engedelmesség.
És aztán kiderült, hogy ez egy nagyszerű ötlet volt,
mert egész életemben szívesen tanítottam matematikát, sőt, elmondhatom, hogy mindenki véleménye
szerint − sok ember engem nem szeretett, volt aki
szeretett −, hogy nagyon jó matematika tanár voltam.
Ekörül nem volt soha semmi kétség.
Fantasztikus, hogy mi rejtőzik az emberben, felnőtt
fejjel megtanul egy új szakmát, anélkül, hogy ehhez
ambíciója lett volna.
Én sosem akartam matematikus lenni, nem volt sok
sikerem. Az irodalom jobban érdekelt, verseket írtam,
műfordításokat csináltam, latint, Szent Ágoston
Confessióját olvastam, az ég egy világon mindent
olvastam, csak éppen matematikát nem. Ennek ellenére jól ment.
Mikor ide kikerült és a tanári testületnek tagja lett,
hogyan nézett ki az iskola ahhoz képest, ahogy ma
kinéz.
Az iskola nagyon sok lelkesedést vonzott. A ciszterci tanárok nagy része túl fiatal volt, tapasztalat nélkül, és nem nagyon tudták, hogy mit csinálnak. Az
igazgató nagyon rossz igazgató volt: nem tudott szervezni, nem tudott egy tanrendet megcsinálni, összerakni, hogy az a gyerek és a tanár számára megfeleljen. Hány terem kell ahhoz, hogy ennyi mindent tanítsunk egyszerre, ennyi minden választása legyen a
gyereknek. Arról nem is beszélve, hogy a pénzügyekhez nem értett, a tandíjat nem szedte össze, állandó
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financiális problémák voltak, úgyhogy az iskola egy
csomó elégedetlenséggel volt tele. Az igazgató a civil
tanárok felvételénél nem figyelt oda, nem volt egy komoly folyamat arra, hogy kikérdezze, mit tudnak és mit
akarnak csinálni, mit akarnak elérni. Úgyhogy rossz
volt a vezetés.
Az apát ezt tudta és azért mondta nekem: azért akarom, hogy matematikát taníts, hogy igazgató legyél,
hogy téged komolyan vegyenek akkor is, ha fiatal vagy.
Volt tapasztalata a magyar cisztercieknek, akik általában ciszterci gimnáziumba jártak, − ön ugyan
bencés gimnáziumba járt − tehát volt fogalmuk a hazai rangos szerzetesi iskolák tanmenetéről, nevelési
eszméiről, de az amerikai szisztéma egészen más volt.
A piaristákhoz, a ciszterciekhez és a bencésekhez
jártam. Olyan gyerek voltam, aki tanár akart lenni és
kritizáltam mind a három iskolát, ahogy a saját belátásom vagy a jól felfogott értésem ezt tudni vélte. Vagyis rettenetes nagy odaadással csináltam, amint tanítani kezdtem.
Hogyan tudták összeigazítani, amit Amerikában elvárnak és amit otthonról hoztak?
Az volt az elképzelésem, hogy úgy kell élnünk,
mint Pannonhalmán − egy monostor mellet egy iskola
− a monostorban, tehát úgy legyen a napirend megszervezve, hogy a tanítás és a szerzetesi élet harmóniában legyen. Azonban nem szabad a gyermekeket ott
tartani délutánra és estére, vagyis nem internátussal
felszerelt gimnáziumot kell tartani. A házi feladatok,
az iskolában végzett tanuló órák szintén összhangban
legyenek. Azon spekuláltam: mi a tanítás és a szerzetesi élet között a harmónia. Ezt meg lehet oldani, ha az
igazgató és az apát egymással szóba áll, ezt megbeszéli, megalkotja és a szerzetes tanárok is eljárnak a közös imára, tehát lényegében az intézmény egyetlen,
nem pedig két egymás mellett élő intézmény.
Amerikában van egy elvárás az iskolákkal szemben. Hogyan tudták mindezt beleilleszteni?
Itt azt csinálja az ember a magániskolában amit
akar. A végeredmény számít: hogy az egyetemeknek
tetszik-e vagy nem. Vagyis azok a gyerekek, akik
nálunk tanulnak, bekerülhetnek minden probléma
nélkül a legjobb egyetemre, és olyanra, ami neki a
legjobb.
Ezt jól meg kell tudni szervezni. Az a gyerek, szülő, aki következő években visszajön és elmondja, hogy
milyen nehézségei voltak, vagy milyen nehézségei
nem voltak az egyetemeken, ez nekünk gondolatokat
ad arra, hogyan kell még jobban alakítani a rendszert.
Nem olyan egyszerű dolog, hogy az ember elővesz
egy papírt és felírja, hogy legyen angol, minden héten
ötször vagy négyszer vagy háromszor, legyen választható német, latin, spanyol, görög vagy francia, amit
akarsz… és utána ki fogja kifizetni azokat a tanárokat,
akik 25 gyereket öt csoportban tanítanak. Ilyen dolgokat nem lehet csinálni.
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Vagyis mik a fő tantárgyak? Ebben az apátomnak
igaza volt. Az angol azért főtantárgy, mert azon a
nyelven tanulunk minden egyebet. A matematika
azért, mert logika és gondolkozás, és logikus gondolkozás nélkül tanítani nem lehet. Továbbá az amerikai
szisztéma szerint a természettudomány elsőrangúan
fontos, mindenkitől meg kell követelni a kémiát, a
biológiát, a fizikát, tehát minden évben legyen természettudomány. Olyan nincs, hogy műszaki rajz, olyan
nincs, hogy valaki vagy kosárlabdázik vagy fizikát
tanul.
Az a módszer, hogy lehet választani − főleg a magániskolákban − egy könnyű vagy egy nehéz curriculum között, és mindenkit fel lehet venni, a pénzes
embernek a fiát is, meg a pénzetlen embernek a fiát is,
és utána adni egy papírt, amire az van ráírva, hogy
ebben a nagyszerű iskolában végzett, − ez nem megy.
Ez lényegében egy meggondolatlan módszer, aminek
a vége az lesz: kiderül, hogy ez nem egy komoly intézmény.
Az én elképzelésem az volt, hogy mi szerzetesek
vagyunk, nekünk minimális pénz is elég ahhoz, hogy
megéljünk, jól fizessük meg a civil tanárokat, hogy el
ne veszítsük azokat, akiket meg akarunk tartani, és
úgy írjuk meg azokat a szerződéseket a tanárokkal,
hogy azokat tudjunk kitenni, akiket mi akarunk.
Amire csak később, 1971-ben jöttem rá: Texasban
vagyunk és itt egy olyan sportprogram kell, amire a
szülők büszkék. Főleg az apák akarják látni a gyermekeiket, ahogy az amerikai futballt játsszák esténként,
megvilágított futballpályán − függetlenül attól, hogy
nekem mi a véleményem az amerikai futballról. Soha
nem tanultam meg semmiféle amerikai sportnak az
igazi lényegét, nem is érdekelt. Az érdekelt, hogy azt
úgy lehessen megszervezni: mindenkinek lehetősége
legyen arra, hogy sportoljon és valamilyen szinten úgy
vegyen részt a sportpályán, hogy nyerni tudjon. Tehát
kategóriák szerint kell őket arra nevelni, hogy részt
vegyenek ezekben a különböző csoportokban. Ezt meg
kell szervezni. Ehhez is kell egy ember, aki ehhez ért
és tudja, hogy kell csinálni.
Ez rengeteg munka volt, és én 1973−74-ben úgy
éreztem, hogy egy sikeres gimnáziumnak vagyok az
igazgatója.
Elvégezte a matematikát ’65-ben, utána el kezdett
tanítani?
Itt jön egy nagy zárójel: a mi közösségünk lényegében nagy pénztelenséggel és rengeteg problémával
küszködött a ’60-as években. Ennek következtében
egy kérdés volt: próbáljunk az egyetemen tanítani és
abból megélni és közben próbáljuk ezt a mi iskolánkat
is valahogy „tángálni”, vagy megfordítva: a legjobb
tanerők a prep-schoolban legyenek, és aki elég intellektuális arra, hogy az egyetemen megfeleljen − függetlenül attól, hogy az egyetemen mennyire felel meg
− az pedig az egyetemen tanítson.
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Ez a probléma a végén egy financiális probléma
lett. 1973-ban volt az első olajváltság. Ebbe a mi iskolánk majdnem belebukott. Nem volt pénz, egy csomó
ember azt mondta: nem érdemes, nem vagyunk képesek annyit fizetni, hogy a ciszterekhez küldjük fiunkat.
Mi nem voltunk drága iskola, de a civil emberek
engem nagyon hamar megtanítottak arra, hogyha túl
drága az iskola, vagyis a tandíj túl sok, akkor nem
tudják megfizetni, ha pedig túl kevés, azt hiszik, hogy
mi keveset is adunk a kevésért. Ez egy nagyon komplikált kérdés: mi a sok és mi a kevés. Azt az összeget,
amire joggal számítottunk össze is kell szedni, és
ezenkívül egy csomó olyan programot kell elindítani,
hogy legyen önkéntes adomány, hogy a szülők és a
végzett diákok szülei tovább támogassák az iskolát.
Mikor lett igazgató?
’65-ben kezdtem tanítani. ’68−’69-ben igazi krízishez jutottunk. Az igazgató és az apát − akik egyidősek voltak, az igazgató pár évvel idősebb − személyesen is összevesztek. Az igazgató végül is 1968
novemberében lemondott. Ez egy „nagyszerű” dolog:
az tanév kezdetén, novemberben lemondani. Az apát
összehívott a szülőkből egy iskolabizottságot − tagjait ő szemelte ki − és megkérdezte, most én mit csináljak. Azok azt mondták, fogadja el a lemondást, tegyen meg mindent, hogy az az ember a diákok elismerését és a tantestület megbecsülését megkapja a
legmagasabb fokon, de esze ágában sem legyen arra
figyelni, amit az mond, hanem szervezze meg újra az
iskolát.
Tehát egy újrakezdés volt ez. Az 1962-ben megalakult iskolának ez volt az első nagy krízise.
1968 decemberében az apát mindenképpen Csizmazia Placidot akarta megtenni igazgatónak. Ő kiváló
ember volt, Magyarországon is tudta hogyan kell egy
iskolát megszervezni, de vezetni nem tudott. Nagyon
későn jött ki, nagyon sokáig „macerálták” a kommunisták, nagyon sok nehézség után jött ide és úgy nézett
ki, hogy nem képes lesz a gyerekekkel foglalkozni,
főleg nem volt tekintélye a gyerekek előtt, túl öreg
volt ahhoz, hogy ez a tekintély meglegyen. Erre az
apát azt mondta, hogy nincs más választása, engem
tesz meg igazgatónak. De attól fél, hogy ez csődöt
mond, mert én túl fiatal vagyok, tapasztalatlan, és
főleg, ha valamit a fejembe veszek, azt nem lehet abból kiverni. Ebben igaza is volt. De főleg ő nem tudta
kiverni, ami az én fejemben volt, ez volt a probléma.
A vége az lett, hogy karácsonykor kineveztek a
következő évre igazgatónak. Rábeszélték Szödényi
Demjént, az előző igazgatót, hogy maradjon állásában.
Így átvészeltük a maradék évet.
Én ’69 nyarán kezdtem. Hát hol kezd az ember? −
pénz kell… Ezt az én elődöm sosem értette meg, hogy
azt ki kell számítani előre, hogy mennyi kell, azt hogyan szerzem meg és hogyan költöm el.
Tehát transzparensnek és tervezettnek kellenie a
pénzügyeknek.
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Az összes angoltanárt kidobtam. Az angoltanárok
filozófusok voltak. Mindenféle ostobaságról beszéltek,
csak éppen nyelvtant, fogalmazást, olvasást és bizonyos értelemben a klasszikus angol programot nem
voltak képesek letanítani. Úgy próbáltak a gyerekek
előtt járni, mint példaképek, és ennek következtében
rengeteg bajt okoztak. … Tehát igen nagy krízis volt.
Ebbe a krízisben lettem igazgató. Az volt a hírem:
rettenetesen szigorú vagyok, mint számtantanár én
voltam igazából az egyetlen, aki buktatott, aki kibuktatott gyerekeket, akiket évekkel ezelőtt ki kellett volna buktatni.
Újra kellett szervezni a gyerekek felvételét. Kritériumokat kellet megállapítani, kit, miért veszünk fel és kit
miért nem veszünk fel. Nem pedig, hogy ki kicsoda és
annak alapján majd felvesszük a gyerekét vagy nem.
A harmadik volt a tanterv. Ezt a Csizmazia Placid
segítségével meg tudtam oldani. Ő rengeteget tett, mert
ő ismerte a magyar szisztémát, ugyanakkor nagyon
intelligens ember lévén tudta, hogy mindent át kell
formálni az itteni kultúra szerint. Számtanból − megtanultam egy számtantanártól, hogy mit kell csinálni − ezt
végre is hajtottam. Az iskolánknak már ’69 óta az volt a
híre: a számtanprogram nagyszerű. Az angolprogram a
tanártól függ. A természettudományos program attól
függ, hogy ki tanít mit. Mert állandóan változott a tantárgy, a tanár és a stílus, ahogy tanítottak.
Kirakta az összes angolt tanító tanárt, sikerült-e
jókat találni helyettük?
Találtam kettőt. Közülük az egyikben megbíztam
és rá bíztam az egész szisztémának a megszervezését.
Ő volt olyan intelligens, hogy megértette azt, amit én
akartam és amit ő is helyesnek talált. Ez az ember a
kezébe adta a tanároknak − elsőtől nyolcadikig − mindazt, amit tanítaniuk kell, és két év alatt az angol program rendbe jött. Én is hajlandó voltam egy csomó
kompromisszumra.
Amikor azt mondtam, az első tantárgy az angol,
utána a matematika, utána a természettudományok,
megmagyaráztam magamnak − nagyon vigyáztam,
hogy senkinek ne mondjam −, az idegen nyelvek nem
nagyon számítanak. Az amerikaiak tudják nagyon jól,
hogy ők életükben nem tanulnak meg egy idegen
nyelvet. Nem is akarnak, nincs is rá szükségük: az
egész világ beszél angolul. (Nem szabad ezt ilyen
nyíltan megmondani.) De ennek következtében a négy
nyelvből csak a spanyol és a francia maradt, az alsóban csak latin, a felsőben választani lehetett a francia
vagy a spanyol között.
Következménye: latint minden ciszterci tudott tanítani, és egy fillérbe sem került. A kompromisszum
világos, azért kellett így csinálni, mert csak így lehetett csinálni: pénz nem volt.
Azt hiszem az iskola igazán sikeres volt. Az én
osztályomból, kikkel ’65-ben kezdtem és ’74-ben
végeztek, mindenki kiváló egyetemre került. Ezt ki
lehetett nyomtatni, vannak könyvecskék− melyik isko-
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la, hány diákot küldött, hova. Ezt publikálják és ennek
alapján cikkeket írnak.
A renoméját, a rangját, az értékét az iskolának ez
adja meg.
Ez annyit jelentett, hogy ’74 után egy nagyot léptünk előre. A ’74-es osztályból mentek a Harward-ra,
a Stanford-ra, a Notre Dame-re és ott a legtöbbjük
nagyon szépen is szerepelt.
Döbbenetes ezt hallgatni magyar fülel, magyar tapasztalatokkal, magyar valóságban fölnőtt ember
számára, hogy az iskolából kikerülő diákok szava,
meglátásai ennyit nyomnak a latba. Ezt meg is kellett
tanulni.
Magyarországon az volt a baj, hogy állandóan állami kezekben volt az oktatás. Itt pedig egy magániskolában az intézetet fenntartó kezében van minden,
ezek a diákok szülei és a diákok felső rétegei, akik a
változásokat és a fordulatokat nagyra értékelték.
Úgyhogy aránylag hamar, a ’70-es évek végére −
nem azt mondom, hogy a problémák megoldódtak,
hanem inkább már új problémák jöttek. De azokat a
problémákat senki sem nélkülem akarta megoldani.
Amit már egyszer láttunk, azt újból nem csináljuk
végig. Úgyhogy az apát − Nagy Anzelm, aki 1976
áprilisában újra meg lett választva − azt mondta nekem: mindenben téged támogatlak, mert amíg a te
kezedben van az iskola, az iskolával nincs probléma.
Ő, hogy úgy mondjam egy 180 fokos fordulatot tett,
és ettől fogva nagyon hű is maradt. Megválasztásakor
kimondta: első feladatunk az iskola, második feladatunk az egyetem. Az iskola életben tartása nekünk
létfenntartás.
Most az iskola a fő büszkesége az itteniek cisztercieknek. De végül is az egyetem nem lett volna elég ok rá,
hogy szükség legyen itt a ciszterciekre.
A nagy veszekedések közepette a szöveg mindig
így kezdődött: Mi azért jöttünk ide, hogy az egyetemet
szolgáljuk… Erre a válasz az volt: mi pedig ha csak az
egyetemet szolgáljuk, akkor felkopik az állunk. Az
egyetem mindjárt kihajít minket, ha nálunk különb
tanárokat tud találni.
Most mi a helyzet? Hétköznap is itt vannak a
szentmisén vagy 50–60-an, ebben a gyönyörű templomban. Az iskola tele van.
Ma már könnyű. Száz ember fel akarja vetetni magát negyven helyre minden évben. Nem lehet minden
jelentkezőt felvenni, még akkor sem, ha igen tehetséges. Én azt mondtam, hogy nem a legkiválóbbakat, az
észbelileg a legjobbakat vegyétek fel, hanem a legkiválóbb családokból a jó embereket. Tehát nekünk
olyanok kellenek, akik hűségesek, akik mellettünk
kitartanak.
Tehát a családokra is szükség van, nem csak a tehetséges gyerekekre.
Az eléggé komplikált, hogy kell kiválasztani azt az
embert, akiben meg lehet bízni.
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Tehát nem a gyerek felvételezik, hanem a család és
a gyerek felvételezik.
Ez lassan alakult ki, a ’70-es évek közepén ez már
jól ment. Ha valamit építettünk, akkor kétszer annyi
jelentkező volt, mint az előző évben. A siker az sikert
szül.
Az első nagy épület, az iskolának az első épülete,
ami téglából van, nagyon szépen meg van az tervezve.
A következő épület – nagyon fontos volt, én magam
kezdeményeztem – tornaterem volt.
Most kettő is van.
Akkor egy is elég volt. Tornaterem nélkül fiúiskolát Texas-ban nem lehet tartani.
Ezek sportcsarnok méretű tornatermek.
A következő volt a science building (kutatóközpont). A science building, mondhatnám, egy csalás
volt. – Rosszul volt megszervezve az iskola, ha sokféle választható tantárgy van, nem tudjuk kifizetni a
tanárokat. Húsz gyermekhez kell egy tanár, kb. ez az
arány, amire szükség van. A dolgot úgy kellett szervezni, hogy dupla osztályok legyenek: A és B. De
ugyanakkor az A és B legyen egy közös osztályfőnök
alatt, ami annyit jelent, hogy elég nyolc osztályfőnök,
nyolc ciszterci tanár, nem kell 16. És ezeknek a vezetése alatt lehet a tizenhatszor húsz gyereket tanítani.
Mi az, ami még hiányzik?
Ahogy mondom: kutyafüle – semmisem hiányzik.
De állandóan valamit építeni kell, különben a szülő, az
öregdiákok nem érzik azt, hogy valamiben részt vesznek. Ezek az emberek jönnek, és mondják: atya, mit
építhetünk?
Amerikában van-e olyan iskola, ahol 15 szerzetes
tanít?
Nem tudok róla.
Egy dolgot próbáltam kideríteni, van-e olyan iskola, ahol nem lehet diplomát kapni, ha valaki egy év
fizikát sem tanul. Ez érdekelt, mert láttam, hogy a
fizika, mint nehéz tudomány el van hanyagolva. –
Nincs!
Meg lehet úszni a természettudományos téren a
nehéz tantárgyakat úgy, hogy „kosárfonást” tanul
valaki, ahelyett, hogy fizikát tanulna.
Nálunk van egy eléggé szűkre szabott terv: nagyon
kevés a szabadon választható tantárgy, és ugyanakkor
– hogy úgy mondjam – „be van dumálva” a szülőknek,
hogy ez így a legjobb.
És a legjobb egyetemekre is bejutnak innen a diákok!
És ezt tudjuk igazolni!
Te voltál az utolsó magyar apátja a dallasi ciszterci közösségnek az utódod már a ti növendéketek volt,
egy tetőtől talpig amerikai.
Egész pontosan: én voltam az utolsó zirci szerzetes, aki idejöttem, vagyis az utolsó, aki evvel az elkötelezettséggel jött ide. Ebből a szempontból mondom,
hogy a staféta botot tovább adom.
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100 éve született Lékai Lajos OCist
1916. február 4-én született
Budapesten. A
Szent
Imre
Gimnáziumban
elvégzett középiskola után belépett a ciszterci
rendbe. 1941ben pappá szentelték, egy év
múlva történelemből doktorált
a
budapesti
Pázmány Péter
Tudományegyetemen. Tanári
pályáját
iskolánkban kezdte, itt tanított 1942−47 években egy év
meg szakítással, amikor apátja 1943 novemberében
főiskolai tanári minőségben Zircre helyezte, majd
1945 márciusában újból visszajött. Kereszty Rókus:
Ciszterci arcképek c. könyvében a róla szóló írásában
idéz egy 1946 decemberében írt leveléből, mert nagyon jól rávilágít a háború után újrainduló ciszterci
élet munkatempójára és a fiatal tanár hozzáállására:
„... Sohasem volt még ennyi munkám, mint most, s
talán éppen ezért sohasem vágyódtam annyira a
könyvek és a nyugodt alkotómunka után, mint most.
27 órám van, ezek között négy a jogakadémián, melyet most országos katolikus főiskolává építenek ki s
idővel talán egyetemmé...”
Mielőtt Egerbe jött, már 1942 nyarán találkozhattunk vele Szentgotthárdon a ciszterci nagytáborban,
ahol a központi törzs-tagja volt.
Iskolánkban földrajz-történelem tantárgyat tanította.
Az énekkart is vezette, Falubíró Győző utódaként.
Tanítványa, Húsvéti Sándor írja: „Lékai tanár úr
csak a felsőbb osztályokban oktatott bennünket történelemre, − de milyen szinten! A tankönyvben szárazon megírt eseményeket anekdotákkal, a kulisszák
mögött elrejtett emberi sorsokkal világította meg,
rámutatott az összefüggésekre, indítóokokra. A világtörténelem nem csak a véres csaták, uralkodók szeszélyeinek sorozataként került tárgyalásra, hanem az
egyéni gondolatvilág, nemzet, világnézeti mozgalmak tükörképévé vált. Akik a gimnáziumi évek után
egyetemi tanulmányokra szánták magukat, óráin
ízelítőt kaphattak az egyetemi oktatás és tanulás
módszereiből.”
A 213 sz. Koháry cserkészcsapat Széchenyirajának volt vezetője, mellyel 1943 nyarán Szögliget
mellett volt táborozni. „Csak egy évet töltött együtt a
raj szeretett parancsnokával − olvassuk az 1943/44
tanév évkönyvében −, de őrzi emlékét nemcsak szívükkel, hanem annak az eszménynek megvalósításával is, melyet parancsnokuk eléjük állított.”

Az egyik évkönyvben olvashattuk értekezését:
Templomunk 200 éves címmel. Ilyen összefoglaló
tanulmány először jelent a Szent Bernát templomról.
Aztán 1947 október végén végleg elbúcsúzott az
iskolánktól, apátja többed magával Amerikába küldi,
hogy a kommunizmus által üldözött fiatal magyar
ciszterci szerzetesek itt tovább folytathassák hivatásukat. Spring Bank-be ment, de itt nem lehettet a
zirciek életet, a „tanító-rendi” életformát megvalósítani, 1953 és 1955 között a buffalói egyetemen tanított, majd 1955-ben Dallasba költözött és itt 1981-ig
tanított az egyetemen

Lékai Lajos és Falubíró Győző
1942 nyarán a ciszterci nagytáborban

Emellett igen alapos és eredményes kutatómunkát
végzett a ciszterci rend történetének feltárásában. Két
nagy műve − The White Monks (1955) és
Cistercians: Ideal and Reality (1979)− ekkor készült.
Ez utóbbi nálunk is megjelent: Ciszterciek − eszmény
és valóság címen.
1981-ben súlyos agyvérzés következtében fél teste
megbénult és beszélőképességét is elvesztette. 13 évig
feküdt a St. Paul Kórház betegotthonában. 1994. július
l-jén huny el.
***
Egerben az 1944−1953 években érettségizettek 10
évfolyamán sok száz tanítványa volt. Amerikában sem
feledkezett meg egri diákjairól, mint egyik diákja emlékezett: „földrajzi- és élménybeszámolóval örvendeztetett meg minket”
Emlékét a mai ciszterci gimnázium is őrzi, fényképét láthatjuk a ciszterciek képcsarnokában.
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Ágoston Julián recenziói Márai könyveiről
Nem emlékszem arra, hogy magyar órákon szó esett volna Márai Sándor munkáiról, igaz a modern magyar
irodalom tárgyalására nyolcadikos korunkban, ’43-’44--es tanévben nem sok idő jutott, a tanévet már március
végén lezártuk. De felsős korunkban egyre nagyobb érdeklődéssel figyeltük az újonnan megjelenő könyveket,
különösen könyvnapok idején. Sokan már akkor gyűjtöttünk egy kis könyvtárat, s ebben több kötet Márai is szerepelt. Márait egyre nagyobb érdeklődéssel olvastuk, és Az igazi vagy A gyertyák csonkig égnek „bestseller” volt
számunkra.(Nekem a Kassai őrjárat vészelte át a háborút.)
Aztán 40 éven keresztül nem láthattuk könyveit a boltok polcain. Ma Márai reneszánszát éli, újra olvashatjuk,
keresve fiatal korunk olvasmány élményeit.
Ágoston tanár úr,− aki annak idején diákkorunkban élő irodalom volt számunkra − egri tanár korában rengeteg
recenziót írt −, egy-két Márai könyvről írt kritikájára is rábukkantam a Katolikus Szemle 1942−43-as számaiban.
Talán érdekes lehet számunkra a véleménye.
Márai Sándor: Az igazi.
Márai véglegesen kikötött a
polgári társadalom rajzánál, mint
aki megtalálta végre a neki legmegfelelőbb formát, s ettől nem akar
eltérni. Kétségtelenül hozott új
színeket. Éppen polgárságban olyan
szegény magyar életünkben ő jelentette az újabb színt, az újabb megvilágítást. Kérdés, hogy ez a polgárság mennyiben magyar és
mennyiben polgár. Arra nincs terünk, hogy fejlődésén végigfutva
egész művét bemutassuk, ezért
csak ehhez a regényhez kapcsolom
megjegyzéseimet.
A regény részleteiben ismerős,
most egyben jelent meg. Furcsán
vetődik föl a kérdés: miben új ez a
Márai-könyv? Egy elválás története. Szellemes, megállapításait szeretné az »örökkévalóság fényébe«
állítani, néha olyan benne az öröm,
mintha a férfi és női lélek egészen
újszerű fejezeteit tárta volna föl
hosszas lélektani kutatás után. A nő
alakja egységesebb, de elmosódottabb, minden azért történik, hogy a
férfit teljesebben megértsük. Valóban, szinte mohón kapunk a második rész után: hol lesz majd magyarázat erre a sok mélységre, sok
szenvelgésre. Miért hagyja el ezt az
alapjában kedves, szép, értelmes,
művelt asszonyt a férj? Mert a
feleség nagyon ragaszkodik hozzá,
igazi asszonyos, mindent magának
követelő boldogságszomjjal. Megtudjuk, hogy a legtöbb férfi nem a
boldogságra termett, hanem a munkára, legrosszabb esetben a magányra. Mégis a hős egy kifinomult cse-

lédleány lélekben talál rá az élete
értelmére, hogy aztán attól is eltávolodva füstös kávéházban mondja el
barátjának élete történetét.
Mert ebben a regényben mindent elmondanak. Az első részben
az asszony a maga sorsát, a másodikban a férfi meséli el szerelmei
történetét. A kettős elbeszélés szinte naplószerű jellege régi hagyomány, itt azonban megbicsaklik a
bevált módszer, mintha az író akarná mutogatni a maga mindenttudását. Álarcot vett föl, de az álarc
leválik róla. Biztos vonalvezetésű
prózája sem tudja elrejteni a regény
gyöngéit. És itt érek fölvetett kérdésemhez, mennyiben magyar és
mennyiben polgár Márai rajza. A
betegség erősen kiütközik: ennyi
tudatos mélység, ennyi kínos önelemzés más világba utalja hőseit.
Jól tudja ezt maga az író, Márai is,
hisz Márai nagyon tudatosan művész és író ezért segít magán, amikor annyiszor emlegeti a polgárt és
a polgári életformát. Valóban, ha
egyszer valaki velős mondásokat
gyűjt majd Márai írásaiból, ebben a
könyvben éppen a polgárcímszó alá
találhat garmadával. Csakhogy ez a
Márai-rajzolta polgár ebben a regényben már a szélsőségek felé
finomult, talán már nem is polgár.
És nem magyar a szó magasabb
értelmében. Egészen érdekes francia filmdrámát lehetne belőle írni,
megfelelő hangulatvilágítással és
jelképes fényhatásokkal. Vagy
valami mást. Csak éppen egy helye
van a világnak, ahol ez nehezen

képzelhető el: nálunk. Igaz, hogy
Budapestnek van egy rétege…
Dehát ott sok minden van. Jelzőket
is lehetne rárakni, de úgy érzem,
ezek között még utolsó helyen sem
szerepelhetne a magyar.
Márai tud írni, s éppen ezért kell
elviselnie a keményebb szót. Mert
felelős, jobban, mint mások, mert
olvassák, mert magatartása sokaknak irányító, mert… mert írónak
született. Ebben a regényben is
játszva küzdi le a naplószerű monológ minden nehézségét, mintha
erejét akarná megcsillogtatni. Játékos fölénnyel tudja vezetni az olvasót a szinte lélegzetelállító helyzeteken keresztül, mondanivalóit
könnyeden tördeli aforizmaszerű
megállapításokra − és mégis érdekes tud maradni. Látóköre nagy,
gondolkodása európai. Ezért nem
szeretjük benne az egyenetlenségéket, amikor pl. a férfi magános
viharaiban, egész énjét betöltő
magakeresése mellett a legnagyobb
nyugalommal elégíti ki mellékvágányokon szerelmeit, vagy amikor
a cselédleány éppúgy megérzi az
élet nagy valóságait − voltaképp a
legkörmönfontabb lélektani bonyodalmakat − mint a polgárnak tisztelt férfiú. Ezért nem szeretjük
benne, hogyha kisebb önmagánál.
Nagy átváltódásai ezzel csak hitelükben csökkennék, s a belső eltolódásokat önkénytelenül is csak
stílusbeli és némi magatartásbeli
eltolódásnak veszi, nem mély lelki
átállítódásnak a kritikusabb olvasó.
Mindezt el kellett mondani Má-
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rai új könyvével kapcsolatban.
Éppen ő kötelezett erre. S talán a
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reklám harsogó szavánál igazabb,
becsületesebb és jobb szó, ha azt

mondjuk, hogy Máraitól többet
várunk.

értékjelzés is egyúttal, sok félmondatában, apró szösszeneteiben villan meg az igazi Márai-arc: egy
kissé fanyarkás, az élet delén mindent nyugodtan szemlélő íróművész félmosolya, melyen még ott
izzik az elsuhant nyár melege, de
már kezd ráderesedni az ősz kesernyés illataival. Egy-két helyen
érezni csak a megrendelt, szinte
kötelezővé mesterkélt világfájdalmat. A legtöbb őszinte vallomás.
Aki a Márai-könyvekből még nem
tanulta meg, mennyiben író Márai,
az most megérezheti a »hulladé-

kokból«. Az író vallani akar mindenről: fűről és égboltról, szerelemről és halálról, hétköznapokról és
Istenről. Legértékesebb vallomásai
műhelytitkok, s a »beavatottnak«
látszani akaró olvasó megrészegülhet az »adalékok« tömegétől. Pedig
most sincs igaza. Az író arca valahol e vallomások mögött van most
is, mint mindig. A hűvös és pontos
Márai-próza segíti elrejteni ezt az
arcot, tárgyilagosságán azonban
gyakran átüt a személyes szenvedély izzása. Képünk teljesebb lett
Márairól ezzel a kötettel.

Márai Sándor: Ég és föld
Máraival kapcsolatban szinte
már megszokottá vált az a kritikusi
magatartás, mely mindig a nagy
művet keresi. Maga Márai felel
erre: »Egyáltalában nem biztos,
hogy életed nagy művét akkor alkotod meg, mikor nagy műveket
írsz … Lehet, hogy éppen akkor
forgácsolod el magad, mikor nagy
műveket írsz. Lehet, hogy életed
igazi műve nem más, csak az a
néhány sor, melyről azt hiszed:
forgács.« Ilyen forgácsok gyűjteménye e kötet. Gyalulás közben
lehullott forgács, ez azonban nem

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek.
Máraiban egyre jobban a bonyodalmakat sűrítő, egy-egy drámai fordulatban kirobbanó helyzetek kedvelése kap meg. A történet
egy lélektani mozzanat feszültségéből bomlik ki, beszélgetés alakjában − nála a beszélgetés tulajdonképpen leplezett önvallomás a
hős részéről! − fejti ki mindjobban
a drámai pillanat epikai előzményeit. Már majdnem modor ez az újabb

Márai-könyvekben. A játékos leplezetlen merészségével játszik a
belső formával, mint aki nagyon
ura a helyzetnek. Fanyar bölcsességében sok az igazság − de néha
meglep a közhely. Ritkán vesszük
észre, mondhatnám úgy is, ritkán
kapjuk rajta, mert nyelve pontos,
kissé elnyújtott mondatalkotása,
szabatos kifejezőereje és minden
szélsőségtől óvakodó gondolatve-

zetése, nem utolsósorban könnyed
szerkesztési készsége sok mindent
eltakar. Újabb irodalmunk kétségtelen egyénisége, aki szinte tudatos
makacssággal ragaszkodik a polgári életformákhoz és gondolatvilághoz, s úgy érzi, hogy igaza van.
Az ismert Márai-archoz nem
kaptunk új vonást a különben különös és szép mélységeket fölvillantó
regényben.

_______________________

Ágoston Julián: HAJNAL
Fehér barkákkal játszik a szél. Szálldos
a mandulafák habos szirma. Réten
zöldselymű fű között sárgán kiáltoz
a gólyahír, a kankalin. Az égen

Két éjjel, két nap. Harmadikra kelve
sziklák pecsétje hull, s tavaszi égen
pacsirták kelnek szárnyra énekelve,
hajnal köszöntőn lebegve a szélben.

felhő-fogócska, ezer fehér bárány
kergeti egymást tengerkék mezőben,
esőmosta táj, hétágú szivárvány
készül az égre. A nap lemenőben.

Föltámad bennünk is az esett ember
belemossa arcát húsvéti fénybe,
s amíg megtelik szíve szerelemmel,
fölmosolyog a barkát hintő égre.

Alkony csorog a földre, véres alkony,
sziklákra hull lassan a kereszt árnya;
az esti csöndet tenyerembe tartom
virrasztva, hajnali csodára várva.

Megjelent a Katolikus Szó 1968. ápr. 7-i számában
– Poór Bernát aláírással.
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Ciszterencia néven szervezett találkozót a négy ciszterci gimnázium fiatal öregdiákjai számára 2016. április 2-án a megfiatalodott Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
„Ciszterencia (Ciszterci + Konferencia) a négy magyarországi ciszterci gimnázium (Buda, Eger, Pécs, Székesfehérvár) öregdiákjainak és majdnem öregdiák tizenkettedikeseinek szóló egész napos rendezvény volt, melynek
hagyományteremtő célja egy inspiráló, színvonalas találkozási lehetőség megteremtése, ami kiváló lehetőség kapcsolatépítésre, értékes együttműködések elindítására, minőségi szórakozásra.
Célként tűztük ki, hogy megmutassuk, hogy a ciszterci öregdiákokkal lehet előremutató dolgokat csinálni. Továbbá hogy menő dolog ciszterci öregdiáknak lenni − mondotta Pólya Viktor, a MCDSZ alelnöke, a Ciszterencia
főszervezője. − Az előadások között különös figyelmet fordítunk a kapcsolatépítésre, amit különféle játékos és
szórakoztató módon szervezünk meg.”

Az esemény fővédnöke volt és megnyitó beszédet mondta Dékány Árpád Sixtus OCist, zirci főapát.
A konferencia folyamán tizenegy öregdiák mondta el saját történetét a TED-előadások stílusában, 10−15 percben. (TED − Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn). Az előadók budai és pécsi
öregdiákok voltak. Néhány cím: Az önkéntességről − Lúzerség? Vagy még sem?; Az Isten, egyház, szerelem és én;
Mind vállalkozók vagyunk; Élet/halál − semmi pánik.
Koncertek, zirci sör-kóstolás, „networking” − volt az esti program.
Az eseményen 250−300 fő vett részt, mely reggel 9-től este 8-ig tartott. A rendezők 100+100+50+50 fő (Buda,
Pécs, Eger, Székesfehérvár) jelenlétét tervezték, de Fehérvár és Eger csak kb. 15−15 fővel vett részt.
Többen jelezték, hogy szeretnének a diákszövetség munkájában részt venni Fehérvárról és Egerből is. Vonzó
program volt a fiataloknak, sokan jelezték, hogy jönnének jövőre is.
Az első alkalommal − és profi módon − szervezett TED jellegű konferencia előkészítésén 30 fő dolgozott, főként pécsi és budai fiatalok, több munkacsoportban. Gratulálunk a szép és eredményes munkához!
***
A „szépkorú” öregdiákok reményteli örömmel hallják, hogy lassan elindul a fiatal ciszterci öregdiákok közös
szerveződése, bár csak főleg Budáról és Pécsről olvashatunk a hírekben.
Nagyon reméljük, hogy a mi iskolánk fiataljai is utat találnak a Diákszövetségbe, és ebben támogatást kapnak
az Alma Mater-től is. Úgy hallottuk, hogy ezt az Apátúr is támogatja.
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hírek...hírek...hírek...
•

KITÜNTETTÉK FARKASFALVY DÉNES NY. DALLASI APÁTOT. − Dallasi egyházmegye legmagasabb kitüntetését vehette át Farkasfalvy Dénes teológus, ny. apát ez év februárjában. Az
ünnepségen részt vett Magyarországról Sixtus apátúr, Urr Ipoly, a budai ciszterci Szent Imre templom plébánosa
és dr. Horváth Olga OCist nővér, a kismarosi Boldogasszony Háza monostor apátnője.
Az amerikai kultúra sajátossága, hogy akik tesznek valamit a környezetükért, azokat elismerik és ünneplik,
hogy a mindenki számára fontos értékek így nyerjenek a hétköznapokban teret maguknak. Idén 34. alkalommal
adta át a dallasi egyházmegye alapítványa a legmagasabb elismerését a magyar származású apátnak, aki az elmúlt
évtizedek során az iskola és monostor egységével és kiemelkedő szellemi hozzájárulásával gyarapította
környezete katolikus kultúrájának megerősödését. Nagyszabású ünnepségen egymást követték a megemlékezések,
melyből érdemes kiemelni az egyházmegye püspökének, Kevin J. Farellnek a gondolatait „Dénes atya személye a
tudáson át lett kincs számunkra, és a lelki élete révén lett megerősítője a hitnek!”
Dékány Sixtus zirci apát és Horváth Olga apátnők képviselték két magyar rendtárssal a magyarországi
közösséget. A kiutazás alkalmat adott a soros kongregációs káptalanra is. A zirci kongregációt a zirci, kismarosi
és dallasi közösségek alkotják. A káptalan jó hangulatban és értékes munkával zajlott − olvashatjuk Urr Ipoly
OCist atya beszámolójában.
• FERTÁLYMESTERRÉ AVATTÁK KOVÁCS OTTÓ tanár urat, február 7-én vehette vállára a
százráncú köpenyt. Ez a „megbízatás” Eger polgárainak az elismerését jelenti tanár úr iskolánkban végzett sok
oldalú tanító-nevelő tevékenységéért, melyhez az egri öregdiákok is szeretettel gratulálnak
***
A fertálymesterség a török kitakarodása idejéig nyúlik vissza, amikor a városi magisztrátus még csak a
főbíróból és néhány tanácstagból állott. Végrehajtó apparátus még nem létezett, ennek megvalósítására
létesült a polgárok önszerveződése, akik maguk közül közmegbecsülésben álló, feddhetetlen életű – akkor
ez is követelmény volt: írni, olvasni tudó – elöljárót választottak. Tekintve, hogy a töröktől felszabadult, fallal
körülvett város négy negyedre – fertályra (Viertel) – oszlott, ezek élére kerültek a fertálymesterek. Akkor igen
fontos funkciót töltöttek be, mint a főbíró dekrétumainak végrehajtói, a rend, a jó-erkölcs őrei, stb.
Természetesen idők múltával csökkent a feladatuk, mert átvette helyét a városi apparátus, a „városháza”.
Így később inkább csak polgári tisztségnek számított. Teljesen és tisztán demokratikus intézmény, hiszen
életében csak egyszer és csak egy évre megválasztható fertálymesterek között volt érsek és földműves,
főispán és iparos ember, tisztviselő, tanító, kereskedő stb. Előírás volt, hogy a fertálymesternek a
városnegyedében saját házának kellett lennie. A fertálymesterek egymás közti hivatalos megszólítása:
„Barátom-uraimék“ volt. A kijelölésüket az ún. „suttogó„ előzte meg.
1931-ben megalakult Negyedmesteri Testületnek az első elnöke gimnáziumunk egykori igazgatója, maga
is korábban fertálymester, dr. Kürti Menyhért volt. Azóta is iskolánk igazgatói, tanárai, számos öregdiákja
nyerte el Eger város megbecsülést. Ez a nemes hagyomány 1950-től megszűnt, és csak 1996-tól
ébresztették fel az egri lokálpatrióták.
(Dr. Hibay György egykori írása)

• MÁRTON ÁRON, A XX. SZÁZAD PÜSPÖKE kárpát-medencei egyháztörténeti versenyen vett
részt iskolánk kis csapata. 2015. március végétől június végéig tartott a háromfordulós selejtező sorozat, amely
során az induló 63 csapatból a legjobb 24 csapatot hívták mega Lakitelken rendezett döntőre. A mi csapatunk a 6.
helyen végzett a selejtező során. Szeptember 24−25-én volt a döntő, ahol a végső 7. helyen végzett csapatunk:
Szauer Marcell 12A, Lövei Anna és Gulyás Gergely tanulók, felkészítő tanár: Csák György.
A verseny során ismerni kellett Márton Áron életét, intézkedéseit, beszédeit, levelezését, Erdély egyházi és
kulturális életét, az egyház üldözését. Szeptember 25-én, a verseny végén, Lakitelken dr. Jakubinyi György,
gyulafehérvári érsek volt a főcelebráns az ünnepi misén.
2015. szeptember 26-án, Budapesten a Parlament épületében részt vett a csapat a Márton Áron
emlékkonferencián.
(Csák György)
• KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Dr. Juhász Tibor (é. 1944.) − 50 euró; Dr. Vönöczky Katalin −
50 euró
• AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A
honlap 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.
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• KÖNYVISMERTETŐ
VALTER ILONA: A CIKÁDORI, MÁS NÉVEN (BÁTA)SZÉKI CISZTERCI APÁTSÁG TÖRTÉNETE
A kötet az első magyar ciszterci monostor, Cikádor, más néven Szék monográfiája,
amely a történeti források és az 1994−96 közötti ásatás, valamint a 2000-ben történt teljes
régészeti feltárás eredményei alapján készült. Külön fejezet szól részletesen az 1994-ben
megkezdett és 2000-ben befejezett ciszterci templom ásatásáról, majd a következő nagy
fejezetben megismerkedhet az olvasó az ásatás eredményeivel. A kötet végén a szerző
elhelyezi a rekonstruált román kori ciszterci templomot az európai ciszterci építészetben.
A szerző, Valter Ilona 1962-ben az ELTE Bölcsészkaron szerezte régészeti és
történelem szakos tanári diplomáját. 1964. január 1-jétől 2000. szeptember l-jén történt
nyugdíjba vonulásáig az Országos Műemléki Felügyelőség és annak jogutód intézményei
Tudományos Osztályán dolgozott régészként. Nevéhez fűződik négy elpusztult ciszterci
monostor: Bélapátfalva, Pásztó, Szentgotthárd és Cikádor monostorának felkutatása és
feltárása. Pásztón a monostor gazdasági épületei (üveghuta, kovácsműhely) mellett a
középkori mezőváros is kibontakozott kutatása nyomán.
Kiadó: METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) Budapest 2015. 187 o. (2500 Ft)
***
CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT(NEVE ALATT ISMERT KÖNYV): A JÓ ÉLETMÓDJA
A középkori misztikus lelkiségi irodalom egyik gyöngyszeme. Az eredeti latin nyelvű
szöveg, a Liber de modo bene vivendi az 1100-as években készült. Clairvaux-i Szent
Bernátnak neve alatt ismert könyv, ma már egész bizonyos, hogy nem az ő műve. Magyar
nyelven a nyelvemlékeink közül is kiemelkedő, vaskos Érsekújvári kódex-ben maradt
ránk az eredeti latin nyelvű mű 73 fejezetéből 34 fejezet.
A jelen kiadás alapjául a Szent István Társulat által 1943-ban kiadott kötet szolgált,
melyet Vargha Damján György OCist (1873−1956) ciszterci irodalomtörténész, egyetemi
tanár, az MTA tagja rendezett sajtó alá, hozzáadva a magyar szöveg olvasásában és
értelmezésében való tájékozódást segítő jegyzettárát.
A jó élet módja 34 fejezetéből néhány a halandó ember Istennel való kapcsolatáról
szól. A legtöbb azonban olyan életviteli tanácsokat tartalmaz, amelyek útmutatóul
szolgálnak a hétköznapokban. (Néhány fejezetcím: Béketűrésről, Szenvedésről,
Szegénységről, Szomorúságról, Hazugságról, Irigységről.) E fejezetek gondolatai
értékvesztett korunk emberének is utat mutatnak belső, lelki küzdelmeiben. Az évszázados bölcsességek
eligazítást nyújtanak napjaink konfliktusokkal terhelt társas kapcsolatainak megoldásához is.
Tinta Könyvkiadó Bp. 2015. 156 o. (2490 Ft)
***
TOMI HASZKA (Húsvéti Tibor): SZIÚ VOLTAM EGY MAGYAR FIÚ AZ INDIÁNOK KÖZÖTT
A könyv szerzője Tomi Haszka − A Haszka dakota nyelven ,,Fehérbőrű"-t jelent −,
azaz dr. Husvéti Tibor 1955-ben érettségizett diáktársunk 1946-tól a Ciszterci Rend Szent
Bernát Gimnázium tanulójavolt. Érettségi vizsgát végül a Dobó István Gimnáziumban
tett 1955-ben, mivel származása miatt egy évig nem vették fel gimnáziumba. 1960-ban
közgazdaságtanból és nemzetközi jogból doktorált.
A cserkészet 1948-as betiltása után barátaival indián törzset alakítottak. Minden
szabad idejüket az Eger környéki erdőkben (Eged, Várhegy, Tiba) töltötték, majd később
az egész Bükk hegység lett „szent menedékük”, ahol is a legrejtettebb zugokban
táboroztak és igyekeztek indián hagyományok szerint élni.
„Ez a könyv nem szokványos ifjúsági regény − írja a szerző −, egy 19. század végére
kiirtott, azóta elfeledett természeti nép hétköznapjai, szokásai, hiedelmei, örömei, bánatai,
a természettel való együttélése, az állatok, növények szeretete, bámulatos találékonysága,
mellyel sikeresen oldottak meg kőkorszaki eszközökkel olyan feladatokat, melyeket mi a
mai eszközökkel nem tudunk.
Mivel sokat foglalkozom különböző korosztályú természetjáró csoportokkal, adok tanácsokat
cserkészcsapatoknak, tapasztalatból tudom, mennyire elesettek és gyakorlatlanok a természetben különösen a 10−15
éves korosztályhoz tartozók és mennyire vágynak az egészséges romantikára. Ha ezekben az években nem kapnak
egy kis útmutatást, felnőtt korukban is a kézügyesség, gyakorlatias gondolkodás és a romantika hiánya lesz rájuk
jellemző.”
Kiadó: Konkrét Könyvek Kft. 2015. 508 o. (3490 Ft)
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Búcsú egy igaz baráttól…
Életének 90 évében február 28-án elhunyt dr. Juhász Tibor, 1944-ben
érettségizett diáktársunk, szövetségünknek újraindulása óta tagja és
támogatója.
Befejeződött a „Vita tripartita” harmadik szakasza − életútját nevezte így,
három részre osztva.
Miskolcon született, majd hat éves korában a családja Egerbe költözött,
ahol középiskoláját végezte. Budapesten, az orvosi egyetemen kapott kitűnő
diploma után Egerben tizennégy évet dolgozott sebészként. Itt nősült, felesége
Anna munkatársa volt. Egerben született két gyermekük: Klára és Zoltán.
A második élet-szakasz életének 40. évétől, 1966-tól kezdődött. Ekkor
Németországban élt családjával. Sebészként dolgozott több kórházban 1982-ig,
nyugdíjba vonulásig.
Vita tercia, a harmadik szakasz, már nyugalomban, mozgalmas évek után
1982-től Franciaországban, Nizzábanvolt, a tenger mellett csendes pihenésben,
1996-tól, felesége halála után, 20 évig egyedül. A magányát csak néha-néha
szakította meg magyarországi ismerősének nagyon várt látogatása és az utóbbi években hosszú
telefonbeszélgetések, a világban sokfelé szóródott barátokkal.
Életének legnagyobb részét töltötte a Côte d'Azur-ön. Naponta délelőttönként felkereste a plázst, a tengerpartot
és jó 500 méternyi úszás volt a napi penzum, erről nem mondott le még télen sem, csak egy pár viharos napon
hagyta ki programjából. Délutánonként nem maradhatott el a zenehallgatás. Különösen Wagnert kedvelte,
komplett Trisztánról legalább 15−20 lemeze volt.
Közel nyolcvan éves ismeretség, barátság kötött össze, hol egymás közelében, az iskolapadban, vagy az
amerikai fogságban, a sátorban egymás mellett feküdve, de akkor is, ha ezer kilométernyire voltunk egymástól.
A gimnázium nyolc osztályát együtt jártuk. Osztályfőnökünk megszeretette velünk a klasszikus muzsikát, s ez
végig kísérte az ő életét is. Mint padtársak, egy-két könnyebb óra előtti zsivajgásban − leginkább „Tichó” tanár úr
órái előtt− a padon vertük a Mesterdalnokok nyitányának dobszólamát, legalább három „f”-es erősségben.
A kitűnő érettségit aztán nem az egyetem, hanem a háború okán a katonaság, majd az amerikai fogság követte.
Itt is „egy padban ültünk” ’45 tavaszán ludwigshafeni amerikai lágerben egy esős napon találkoztunk. Legtöbben
a szabad ég alatt áztak, Tibor is a csajkáján ült, egy bőrkabátban. Mi szerencsésre egy német „Zelt-lapokból”
összeeszkábált négyszemélyes sátorunkban „laktunk”, odahívtuk őt ötödiknek. Két katonatársunk mellett hárman
osztálytársak egy sátorban − így kezdtük a fogoly életet.
Szinte gyermekkorától vezetett naplót. Nagy bánatára írásait életében kétszer is megsemmisítette, 1944-ben,
mikor katonának jelentkezett és 1966-ban, mikor családjával külföldre emigrált. Később, már nyugdíjas éveiben
visszaidézte ezeket az időket és jó memóriájának köszönhetően eléggé hűen tudta rekonstruálni életének ezt a
szakaszát. Napjainak szinte minden történését papírra vetette. Ehhez külön adottsága lehetett. Aki naplót vezet,
tudja, ez milyen önfegyelmet kíván. Nehezen olvasható szálkás betűit a levelei olvasóinak is gondot jelentettek.
Annak idején, talán hetedikes korunkban, Habis tanár úr a magyar dolgozatát így bírálta: „jeles, − de ha
legközelebb így ír, nem olvasom el!”.
2014 őszén úgy búcsúztunk Nizzában, hogy még láthatjuk egymást…
Az egyre elhomályosodó képek őrzik emlékét. − Isten veled! Nyugodjál békében!
O. Gy.
HALOTTAINK
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Dr. Juhász Tibor (érett. 1944) − Nizza, Franciaország
Gulyás Andor (érett. 1951) − Tarnaörs

Simon Miklós (érett. 1943) − Budapest

Requiescant in pace!
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