XXIV. évf. 1. (79.) sz.

2017. HÚSVÉT

EGRI FEHÉR/FEKETE
a

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja

Ócsvár Géza (1908-1977): FAHÍD a patak felett – (21 x 30 cm, akvarell, papíron)
Egykori rajztanárunk alkotásaiból kiállítást tervez unokaöccse, Vízy László festőművész
a budai Szent Imre ciszterci gimnáziumban

A TARTALOMBÓL
Ki festette a Szent Bernát templom főoltárán Diákszínjátszás a XX. század első felében – I..
elhelyezett Mária képet ? Károly Imre Asztrik tanár úr Békéscsabán
70 év után visszatekintve…Beszélgetés Zircen őrzött, ismeretlen ciszterci atya mellszobra
Póta Györggyel a diákidőkről Egy igaz barátság szép emlékei
hírek...hírek...hírek...
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Ki festette a Szent Bernát templom
főoltárán elhelyezett Mária képet ?
A könnyező (Fekete) Mária képről, melyet
templomunk főoltárán, a szentségtartó fölött láthatunk,
több alkalommal is írtunk újságunkban.
A templom szentélyének restaurálása szükségessé
tette a főoltár szétbontását, lekerült helyéről a
Könnyező Mária képe, melyet keretéből kiemeltek. Így
közelebbről is megtekinthető volt, a képalatti írás teljes
szövegei olvasható lett, de eredetére nézve nem voltak
adataink.
Krauss Antal János készítette egyedülállóan szép
rokokó főoltárra helyezett Mária kép a környezettől egy
kicsit idegen, későbben kerülhetett ide. A templomunk
művészeti leírásaiban nem is említik. Heves megye
műemlékei II. c. könyv 543. oldalán olvasható egy rövid
mondat: „A tabernákulum fölött gazdagon aranyozott
ezüst és faragott, kagylós pajzzsal koronázott keretben
aranyozott hátterű kegykép: az ún. Fekete Mária. 1770
körül.”
***

Iskolánk 1855/56 évi Értesítőjében, – a
hatodik évébe lépő nyolc osztályos (nagy)gimnáziumunk évkönyvét akkoriban még „évi
programm”-nak nevezték – a 22. lapon a
következőket olvashatjuk:
„[1855] Decemb. 8-kán lélek és sziv emelő ünnepély volt a gymn. növendékség templomában. A
keresztény ifjúság édes Anyja, Mária iránti tisztelet emelésére Őt, a Szeplőtelen Szüzet, ábrázoló, s mintegy
4' magas és 2' széles* pompás kép helyeztetett a főoltár szentségtára fölé. Fénytengerben úszott e nap a
virágfüzérekkel is ékesített főoltár; az igazgató [Juhász Norbert] teljes segédlettel mutatta be a vérnélküli
áldozatot Isten dicsőségére s a szeplőtelen Szűz tiszteletére, kinek dicséretét alkalomszerű kenetdus
szónoklatban hirdette Szalay Alfréd cist. r. áld. és tanár; ifjaink pedig négyes karban gyönyörűen
zengedezték a szeplőtelen sz. Szüzet dicsőítő énekeket. A díszes kép Kováts Mihály kitűnő jelességű
festészünk remeke, melynek kiállításához t. Losan Ferencz nyugalmazott cs. k. tábori főorvos úr, Mária hü
tisztelője s az ifjúság barátja, 100 pengő forinttal volt szives járulni. Nyilvános köszönet a nemes érzületű s
vallásos buzgalmú férfiúnak!”
*4' magas és 2' széles = 4 láb x 2 láb; (1 bécsi láb = 0,32 m ), tehát a kép mérete 126 x 63 cm
Az 1856/57. tanévi értesítőben is utalást olvashatunk a képre vonatkozóan.
„[1856.] Dec. 19-kén költözött el tőlünk az örök jutalmak honába Losán Ferenc nyugalmazott cs. k. hadi
főorvos. … Különös vonzalom és részvéttel viselkedék a kisdedek, s a serdülő ifjúság iránt, miért is, hogy annak
főjavát eszközölje, s benne, mi azt egykor főleg boldogíthatja, a vallásos áhítatot emelje, a gymnasium
templomát 1855-ben a szeplőtlenül fogantatott Boldogságos Szűz gyönyörű olajképével ajándékozá meg.”
Az 1856/57 évi iskolai Értesítőben olvasható szöveg cáfolni látszik a keletkezésére utaló „1770 körül”
évszámot. El kell fogadnunk az értesítőben olvasható utalást a kép alkotójára, Kovács Mihály festőre s a kép
keletkezését 1855, vagy ehhez közeli évre kell tennünk. A képen levő felírat (latin nyelven), melynek
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fordítása: 1708. július 5-én és augusztus 10. és 11. napján Magyarországon, a nagyszombati katedrálisban
könnyező és verítékező Boldogságos Szűz Mária [képének]valódi hasonmása – csak arra utal, hogy ez egy
másolat. A másoló neve nincs feltűntetve.
Elhelyezésének időpontja, Szeplőtelen Fogantatás ünnepe akkoriban különösen kiemelt jelentőségű
Mária-ünnep volt, IX. Pius pápa egy évvel korábban, 1854. december 8-án hirdette ki ennek dogmáját.
***
Ki volt ez a szövegben említett „kitűnő jelességű festészünk”?
Kovács Mihály (Abádszalók, 1818. júl. 25.— Bp., 1892. aug. 3.) festő, Pesten, Bécsben, Rómában tanult.
Oltárképeket, arc- és történelmi képeket festett. Külföldi képtárakban olasz, spanyol, németalföldi mesterek
alkotásairól számos másolatot készített. Megismerkedett Tárkányi Béla egri papköltővel, aki mint érseki
titkár számos oltárkép-megrendeléshez juttatta az egyházmegyében. Leghíresebb történelmi festménye,
(Egerben készült) Árpád pajzsra emeltetése a II. világháborúban megsemmisült. Hagyatékát, 128 festményét
felesége az egri Érseki Líceum képtárának ajándékozta; ma az egri Dobó István Múzeumban található.
Számos műve van a Nemzet Galériában.
Kéziratos naplója jellegzetes kordokumentum, mely 1992-ben a Heves Megyei Múzeumi Szervezet
kiadásában jelent meg Kovács Mihály önéletírása címmel.
E könyv előszavából, melyet Fodorné dr. Ludányi Gabriella, a festő szakírója, életrajzának feldolgozója
írt, idézünk Kovács Mihály Egerhez kötődő munkásságáról:
„Ahogy memoárjában is kiemeli, 1849 nyara, egri látogatása, megismerkedése a város vezető szellemi
köreivel, elsősorban Tárkányi Béla érseki titkárral, a „szellemdús költővel” fordulópontot jelentett életében
és művészetében. Rövidesen letelepedett a városban, s noha közben gyakran töltött hosszabb-rövidebb időt
Bécsben vagy másutt, majd tíz évig Eger nyújtott otthont, biztos megélhetési alapot a festőnek – egyben
tovább formálta művészetét a maga képére és hasonlatosságára.
Tárkányi befolyásával és szellemi mentorságával (Kovács református vallású volt) a művész csakhamar
az egri egyházmegye legtöbbet foglalkoztatott egyházi festője lett. Mintegy 50 kisebb nagyobb méretű
oltárképéről, számos vallásos tárgyú művéről, sok vázlatáról tudunk, ezek zömmel 1849–63 között
készültek.”
Még néhány adat, mely a ciszterciek és Kovács Mihály festő kapcsolatára utal:
1861. május 26-án volt az iskola „ujonkészült zászlójának szentelése. … a képek festésével pedig
megbizatott honunk és megyénk derék fia, Kováts Mihály úr, a kitűnő jelességü festész, ki azokat, melyek
egyike sz. Alajost, másika a bold. szűz Máriának országunk koronáját felajánló szent István királyt
ábrázolja, remekül, s az ifjúság iránti vonzalmából, a jól érdemelt díj feleért szíveskedett kiállítani.”–
olvashatjuk az iskola 1860/61 tanévi értesítőjében.
1869-ben elkészítette Rezutsek Antal ciszterci apát térdképét.– Rezutsek előzetesen, az 1829–53 közötti
években az egri iskola igazgatója volt.
1885-ben festette meg Szvorényi József író, cisztercita főgymnázium igazgatója mellképét.
Kovács Mihály Naplójában ír Szvorényiról is, amikor Tárkányi Béla temetésére – 1886. február 18. – jött
Egerbe: „Mindenek fölött pedig leginkább megvolt hatva a nagy veszteség által Szvorényi József, az egri
Cistercita főgymnasiumnak a ifjúság nevelése körűl 46 év alatt nagy érdemeket szerzett igazgatója, kitűnő
magyar classicus író, kinek nyelvtanát minden művelt magyar ember ismeri, tiszta erkölcs finom és magas
műveltségű, igaz magyar hazafi, a legrokonszenvesebb egyének egyike (kit valaha ismertem).”
Egy másik helyen: [1889] „Ezen év Húsvétját Egerben tőltém a derék és müvelt Cisterciták Igazgatójánál
Szvorényi József régi barátomnál, mely alkalomból Samassa József egri Érsek ő Extiájának is meghívott
vendége voltam.´”
Kovács Mihály festő élete és munkássága szorosan kapcsolódott Egerhez, ismerhette templomunkat,
iskolánkat, jó kapcsolatban volt tanáraival, Juhász Norberttel, Szvorényi Józseffel. Elfogadható tehát, hogy a
Könnyező Mária képének másolatát ő késztette.
O. Gy.
____________________
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KÁROLY IMRE ASZTRIK TANÁR ÚR BÉKÉSCSABÁN
1950 szeptemberétől, a szétszóratás után, tanáraink közül többen keresték megélhetésüket a pedagógusi
pályán: Kádár Antal Miskolcon, a Földes Ferenc gimnáziumban, Kerekes Károly, miután orosztanári képesítést szerzett, Adonyban (és Beloianniszban), majd Szomolyán, Ágoston Julián Biatorbágyon, a torbágyi általános iskolában 1963-tól haláláig, magyartanár volt.
Károly Asztrik 1951-től Békéscsabán tanított. Erről egy 1953. április 1-jén kelt önéletrajzában olvashatunk:
„Az iskolák államosításakor tanári működésem megszakadt, mert 1948 júniusában, mint ciszterci szerzetes-tanár rendi elöljáróm óhajára – akinek fogadalmamnál fogva feltétlen engedelmességgel tartoztam – az
állami tanárrá való kinevezést nem fogadhattam el s ezért a lelkipásztori működést választottam. Az 1948/49
– 1950/51. években Egerben egyrészt mint kisegítő lelkész, másrészt mint kisszemináriumi tanár működtem.
Az állam és egyház között létrejött megegyezés után megszűnt annak az akadálya, hogy állami szolgálatba
lépjek, s ezért – mivel mindig szerettem a tanári pályát – 1951 augusztusában a KM-től állami tanári alkalmaztatásomat kértem. Beosztást nyertem Békés megyében, a megyei oktatási osztályon a II. sz. általános
iskolába. Mivel a békéscsabai Mélyépítő-ipari technikumban hiány volt matematikus-tanárban, a Közlekedésügyi Minisztérium átvett ebbe az Iskolába, ahol jelenleg is működöm.”
***
2014 júliusában Kiss Sándor egykori békéscsabai diák levélben kereste meg újságunkat. Interneten, az
Egri Fehér/Fekete újságban rábukkant Károly tanár úr nevére, aki őt is tanította 1954–58-as időkben. „Békéscsabára minden érettségi találkozóra elmegyek – írta levelében. – Volt tanáraink közül Kruchió Gábor
tanár úrral beszélgetve szóba került tanártársa, Károly tanár úr is. Ha módjukban állna Kruchió tanár úrral
riportot készíteni Károly tanár úrról, az szerintem örömöt jelentene minden volt és jelenlegi ciszterci diáknak. Érdekes, színes, nagyon szeretett egyéniség volt, ezzel is tisztelegnénk előtte.”
Aztán sikerült a kapcsolatot felvenni Kruchió
tanár úrral, aki nagy örömmel vállalta, hogy elmondja emlékeit „Imre bácsiról” – a mi Károly
Asztrik tanárunkról.
Kruchió tanár úr már nyugdíjban él Békéscsabán. Pályakezdő fiatal matematika tanárként a
Békéscsabai Híd- és Vízműépítési Technikumban kezdett tanítani 1954 szeptemberében, majd
25 éven át – 1967-től nyugdíjazásáig, 1992-ig –
Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolának volt az igazgatója.
Ez év márciusában tanár úr hívására békéscsabai otthonában beszélgettünk, felidézve a 60
év előtti emlékeit. Ebben segített kedves feleséKruchió Gábor tanár úr és felesége Katika
ge, Katika, aki négy éven át tanítványa volt Károly tanárúrnak.
Milyen múlttal jöttél ide Csabára?
Békés megyében, Gyomán születtem, a gimnáziumot Szeghalmon, a református Péter András gimnáziumban végeztem. A harmadik osztályt kezdtem, amikor az orosz csapatok bejöttek. 1944 októberében édesapámat, aki Szeghalmon kántortanító volt, elvitték, többé nem láthattam. Édesanyám pedig novemberben
meghalt, így rokoni támogatással és saját magamra támaszkodva folytattam a gimnáziumot. Érettségi után a
szegedi egyetemen szereztem meg a matematika-fizika szakos tanári oklevelet. A felajánlott munkahelyek
közül a csabai technikumot választottam. Akkoriban már nagyon kedveltem a repülést, vitorlázó repülő segédoktató voltam és Békéscsabán volt repülőtér működő repülőklubbal.
Hogyan indult tanári pályád?
Mikor 1954-ben Békéscsabára kerültem,itt senkit sem ismertem. Az iskolában Imre bácsi mellé kerültem,
ő már 1951 óta itt tanított. Az egyetemen tanultunk módszertani ismereteket, a gyakorló iskolában szereztünk egy kis tapasztalatot is, de egy kezdő tanár nagyon sok problémával találja magát szemben. A fizikai
szertárban Imre bácsival egymás mellett volt az íróasztalunk (lásd a következő képen!), így a tanári munkámat folyamatosan figyelemmel kísérhette. Nem is kellett kérdeznem. – No, hol tartotok? – Ezt hogyan muta-
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tod be? – ő kérdezett. Számos apró tanácsa volt. Ez különösen nagy segítség volt számomra. Mint fiatal házas, minden alkalmat megragadva a kereset növelésére túlórákat vállaltam, elég nagy volt az óraszámom.
Sokszor nem tudtam a kívánt mértékben felkészülni, s a segítségének sokat köszönhettem.
Példát jelentett számomra az ő tanári
munkája. Remek óravázlatokat készített, szinte a tanóra minden percét kidogozta. Halála után hozzám is került
néhány ilyen óravázlata. Valahol a régi
holmik között ma is megvan.
Katika, Gábor felesége, aki négy
éven át jeles tanítványa volt (majd mat.
tanárként nyugdíjazásáig ebben az iskolában tanított), még ma is jól emlékszik
Imre bácsi egy-két magyarázatára.
Például, hogyan vezette rá a gyerekeket az egyenlő oldalú és egyenlő
szárú háromszög fogalmának jó megÍróasztalánál a fizikaszertárban
értésére: Odaállt a padok elé, szétterpesztette a lábát, mutatva az egyenlő szárú háromszöget, majd erősen terpesztve, hangjával is kimutatva
erőlködését, mutatta be az egyenlő oldalú háromszöget. Ezt minden tanuló egyszer s mindenkorra megértette, megjegyezte.
Kedves egyéniségét szeretettel vették körül a tanítványai a tízperces szünetekben. Néha magához intette
egyiket másikat, a zsebére mutatva kis cukorkát kaptak tőle. Mikor Imre bácsi dolgozatott íratott a katedrán
ült, olvasva egy széjjelnyitott újságot. Aztán kiderült, hogy azon volt egy kis lyuk is, így figyelemmel kísérte
a tanulóit, akik csodálkozással hallották, mikor rá-rá szólt a puskázni akaró diákra.
Hogyan vették figyelembe, hogy ő pap volt?
Az iskolának sorsa érdekesen alakult, ’54-ben, mikor én odakerültem, egy kiemelt munkáskáder – egy endrődi ácsmester,
Miklós bácsi volt az igazgató. Akkoriban ez nem volt meglepő,
nekem 1950-ben az érettségi elnököm – a szeghalmi gimnáziumban érettségiztem – a Békés megyei Tanács Oktatási osztályának
vezetője volt, civilben cipészmester.
Egyszer sem hallottam, hogy Imre bácsira valamilyen megjegyzést tett volna. Lehet, hogy voltak kellemetlenségei, de erről
soha sem beszélt sem ő sem Miklós bácsi.
Mélyen vallásos élete ismert volt mindenki előtt, szinte rá volt
írva az arcára. Ha megszólalt, hallani, érezni lehetett a környezetében. Ebéd után – az iskola menzáján ebédeltünk – bejött a szertárba, leült az íróasztalához, kihúzta annak a fiókját, abban volt
nyitva a breviáriuma, abból imádkozott.
A nyáron mindig elutazott Csabáról. Mi úgy tudtuk Egerbe
ment, talán találkozott az Egerben élő rendtársaival.
(Az ötvenes évek elején még több tanárunk élt Egerben: Hegyi
Kapisztrán , Rássy Paulin, Révész Amadé, akik tanártársai voltak.) Imre bácsi egyik osztályában Pedagógus Napon
Az iskolán kívül is volt kapcsolatotok?
Volt neki egy SHB kismotor-kerékpárja. Én repülős voltam, majd minden vasárnapot a repülőtéren töltöttem. Imre bácsi gyakran járt kis motorjával repülőtérre gombát gyűjteni. Akkoriban két, egymás mellett fekvő repülőtér is volt Csabán, ezek eredetileg városi legelők voltak. Amikor az egyik reptéren gyakoroltunk,
Imre bácsi a másik repülőtér területén gombászott, máskor meg cseréltünk. Itt gyakran találkoztunk. Nagy
gombagyűjtő volt. Jól ismerte a gomba fajtákat.
Atyai barátom volt. Az ’54–’57-es években figyelte, hogy nézek a lányokra.
A lánykollégium igazgatója – Margit néni – is „gondját viselte” a fiatal tanároknak, ami a pár választást
illeti. Igyekezett megnősíteni, és ajánlott…
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Imre bácsi egyesektől óvva intett. Aztán egyszer ő hívta a figyelmemet Mucsi Katalinra, egyik tanítványára,
aki aztán a feleségem lett. 1957 júliusában volt az esküvőnk, a lakodalomra is az ő közvetítésével szereztük be a
bort Abasárról.
Viszonylag fiatalon, 63 éves korában érte a halál.
Imre bácsi halálának körülményeiről (1958. június 12-én volt), annyit tudhatunk, hogy szívinfarktus következtében a lakásán halt meg.
Nagy futballdrukker volt. Az 1958-as stockholmi világbajnokságon történteket is érdeklődéssel figyelte.
Június 12-én a svédek elleni mérkőzés közvetítését lakásán egyedül hallgatta. A 2:1-es vereségünk izgalmai
árthattak meg szívének. A mérkőzés után lakásadója a rádió mellett találta, foteljában ült, de már halott volt.
Másnap nagyon megdöbbentette az iskolát szeretett tanártársunk halálhíre.
Feleségemmel és egy kartársammal hárman mentünk el Egerbe a temetésére. Már nem tudom, hogy a
Rend részéről ki szervezhette, mindenesetre minket nagy szeretettel fogadtak, szállást, és teljes ellátást biztosítva. Életemben akkor voltam először Egerben.
Akkoriban még több rendtársa élt Egerben, köztük Hegyi Kapisztrán is, aki szemináriumban lakott. Bizonyára ő szervezhette meg Károly tanár úr temetését, aki a Fájdalmas Szűz (Hatvani) temetőben, a Ciszterciek sírboltjában nyugszik.
***
A békéscsabai diákok, akik 1951–58 között voltak tanítványai, bizonyára ma is őrzik szívükben tanáruk
emlékét, aki „civilként” is szívvel-lélekkel tanította és nevelte tanítványait, sugározta a ciszterci családiasság
szellemiségét.

Halála utáni tanévben készült tabló

Köszönetet mondunk Kruchió Gábornak és kedves feleségének Katikának, hogy olyan meleg szeretettel
fogadtak, 60 év után is őrizték kedves tanárunk, Károly Imre Asztrik atya emlékét és szíves szavakkal idézték fel számunkra.
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DIÁKSZÍNJÁTSZÁS ISKOLÁNKBAN
a XX. század első felében – I.
éve annak, hogy 1937. márc. 14- és 15-én az egri ciszterci gimnázium ifjúsága vasárnap és
hétfőn délután előadta a Hunyadiak című három felvonásos zenés történelmi színjátékot,
amely 1912 márciusában már színre került a gimnázium akkor még sokkal primitívebb színpadán –
olvashatjuk a korabeli Eger–Gyöngyösi Újságban. A „zenés színjáték” három képből állt, mindegyikben kórus is: – a színlap szerint dalmondók, kobzosok ill. vitézek, solymászok alakjában. Ebben
a kórusban kis első osztályosként, mint az énekkar szoprán szólamának egyik tagja én is szerepeltem.
Erre emlékezve – a korabeli Értesítők és a helyi újságok híradásai alapján – szeretném felvázolni,
milyen volt az iskolai színjátszás intézetünkben a 20. század első felében – bővebben szólva a számomra felejthetetlen „Hunyadiak”-ról.

80

Előzmények
Intézetünk jezsuita-időszakának iskolai színjátszásáról alapvető kutatást folytatott diáktársunk dr. Kilián
István emeritus egyetemi tanár. Erről lapunk 2014. húsvéti számában is olvashattunk „Az egri jezsuita iskola
színjátszásról” címen. A nyolcvan évre terjedő 1692–1772 közti időszakban, több mint 250 drámát adtak elő
az intézet diákjai. Ebben a korban az iskoladrámák az oktatás egyik jellegzetes formáját jelentették, így az
előadások többek között a történelemben való tájékozódásukat is szolgálták. Iskolánkban 1754-től az újonnan épült, mai Dobó István gimnázium épületének második emeletén alakították ki az akkoriban igen korszerű színháztermet.
A jezsuita rendet 1773-ban eltörölték. Ezután eléggé zavaros időszakok következtek iskolánk történetében. Végül is többszöri megszakítással ciszterciek kerültek a katedrára, végeredményben a jezsuiták oktatáshagyományait nélkülöző új feladatkörben.
A jezsuiták idejében divatos iskolai ünnepségek – nyilvános szavalatok, költői és szónoki versenyek, akadémiák, színi előadások – melyek a közönségnek az iskola iránt való érdeklődését nagyban előmozdították,
megszűntek az egri gimnáziumban.
Valamiféle hagyománya azonban maradhatott a színjátszásnak, mert mint dr. Nagy Béni Az egri főgimnázium története c. 1914-ben, az iskola Értesítőjében megjelent tanulmányában olvashatjuk: „1794-ben eltiltják az iskolai színielőadásokat. Ezek az ifjúságban felköltik a színházak után való vágyódást, megzavarják a
tanulmányok menetét, haszontalan költségeket okoznak a szülőknek és különböző kihágásokra adnak alkalmat. Helyesek azonban a szokásos deklamációk” – ez volt Török Lajos gróf, kassai főigazgató leiratában.
Ezek a deklamációk – iskolai ünnepélyek: énekkel, szavalatokkal – a 19. sz. első felében is szüneteltek.
Pyrker érseksége – 1826–1847 – idején az iskolai év, mint az előtt, egész csendben, minden ünnepség nélkül
végződött. Bartakovics érseksége alatt csakhamar kedvező fordulat állott be. Juhász igazgató úgy látta, hogy
az iskolai évet, mihelyt az ifjúság énekkara annyira halad, hogy nagyobb közönség előtt is becsülettel felléphet, nyilvános ünneppel fogja bezárni. Az 1855/6-iki első nyilvános évzáró ünnep mutatkozott erre legalkalmasabbnak. Várakozáson felül népes volt ez első iskolai ünnep.
Újság volt a tanuló ifjúság nyilvános szereplése, mindenki hallani akarta az énekkart és a szép szabatossággal előadott dalokért a hosszúra nyúlt szavalatokat is — öt nyelven tizenhat darabot — szívesen elhallgatták.
Az évzáró ünnep ettől fogva el nem maradhatott többé; a közönség évről-évre fokozódó érdeklődéssel
várta.
Az 1856/57 tanév záróünnepélyének a műsorát a korabeli értesítő is közölte:
PROGRAMMJA
6
az egri kath. nagy-gymnasium 185 |7-ik tanévi aug. 1-jén tartandó
ZÁRÜNNEPÉLYNEK.
Reggeli 8 órakor a cisterciek templomában ünnepélyes hálaadó istentisztelet tartatik, mely alatt a gymínekkar vegyes- és férfi-négyeshangokban zengi az illető miseénekeket. Ájtatosság végével az összes tagság a
cisterci kolostor földszinti nagyobb termébe vonul, hol kettős ünnepe következő renddel kezdődik és folyt le:
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I.
1. Az ifjúság 80 tagból álló énekkara üdvözlő-dallal fogadja a belépő t. c. vendégeket, kikhez a tanári kar is
csatlakozik. Erre
2. Következik KEGYELMES ÉRSEKÜNK Ő NAGYMÉLTÓSÁGA által az intézet Igazgatójának, nt. JUHÁSZ NORBERT
urnak, Ő cs. apost. kir. FÖLSÉGE legmagasabb kegyelméből nyert koronás arany-érdemkereszttel földiszittetése.
3. Az ünnepélyes tényre vonatkozó üdvözlő-ének, négyes vegyeskarban.
4. Az Igazgató beszéde.
5. A ,Néphymnusz' az összes kar által.
6. Örömszózat a földíszített Igazgatóhoz, a tanári-kar nevében.
7. Zár-dal az előünnepélyhez, négy férfi-hangra.
II.
Az ifjúság előadásai:
1. Scholae publicae instituta benefica sunt discere volentibus, non autem coactis. (A nyilvános iskolák csak azokra
nézve jótékony intézetek, kik szívesen, nem pedig kényszerülve tanúlnak). Latin beszéd, szavalja Vincze
Alajos, 6-ik oszt. növendék.
2. Hymnus scholaris: Gaudeamus igitur etc. Dal, négy férfi-hangra.
3. A szent korona. Ballada, Garay Jánostól. Szavalja Geréb Kálmán, 3-ik oszt. növendék.
4. ,Die Morgenstunde hat Gold im Munde’. Párbeszéd Weingartból. Előadják Horváczky István 6-ik és Hanák Jenő
3-ik oszt. növendékek.
5. Magyar népdalok. Négy vegyes- és férfihangra.
6. A növények vándorlása. Értekező beszéd. Előadja Dóbé Zsigmond 5-ik oszt. növendék.
7. Az özvegy és fia. Románc, Mindszentytől. Négy vegyeshangra.
8. L' étude de la langue française (A francia nyelv tanulásáról). Párbeszéd. Előadják Csekó Gábor 5-ik és Sághy
Gyula 4-ik oszt. növendékek.
9. Katona-állitás. Költem. Vörösmartytól. Szavalja Ebnet János 3-ik oszt. növendék.
10.’Oδυσσέως Kυκλωπεία καϑ (Odysseus kalandja a Cyklopssal), Homer után. Előadja Palczer Kálmán 7-ik oszt.
növendék.
11. Búcsuzó. Dal, Pájertól. Négy vegyes- és férfihangra.
12. A rákok héj-változtatása. Értekező beszéd. Előadja Steiger Dezső 6-ik oszt. növendék.
13. Die Bürgschaft. Költ. Schillertől. Szavalja Pácz Flóri 6-ik oszt. növendék.
14. Ifjak búcsúdala, Mindszentytől. Négy vegyeshangra.
15. A nagygymnasiumi ifjúság helyzetsora s az új díjasak és jutalmazottak neveinek kihirdetése.
16. Búcsú-beszéd. Szavalja Kacskovics Gyula 8-ik oszt. növendék.
17. Hála-ének. Tárkányitól. Vegyeskarra.
Mely iskolai ünnepélyre a t. c. közönséget szíves tisztelettel hívja meg
Egerben, jul. 28. 1857.
a tanári kar.
***

Az diákszínpadi előadások a 20. század elején jelentek meg ismét az iskola programjában. Hogy ez újból
megjelenhetett az iskola lelkes tanárai tették lehetővé.
Az énektanítás magas színvonala hozta létre az ifjúsági énekes színielőadásokat – írja dr. Nagy Béni. Ennek a „magas színvonalnak” a megteremtője az iskola fiatal tanára, Küzdi Aurél (1866–1951) volt. Matematika-fizika szakos kezdő tanárként 1891-ben helyezte apátja Egerbe. Néhány év
után fokozatosan átvette tanártársától, Saád Henriktől a „műének” rendkívüli
tárgy tanítását – vagyis az iskolai énekkar vezetését.
„Az egri gimnáziumnak úgy az egyházi, mint a világi énektanítás terén régi
hírneve volt. Ezt a hírnevét Saád Henrik ciszterci tanár növelte. 1893/94-től
kezdve még a hétköznapi szentmiséken is négyes karban énekeltek. Az ének
igazi művészetté fejlődött Küzdi Aurél ciszterci tanár vezetése alatt (1898/99—
1909/10). Elsősorban maga használt fel minden alkalmat tanulmányainak mélyítésére. Részt vett a Strassburgban tartott nemzetközi zene- és énekkongresszuson. A nagyszünetet, mikor tehette, Regensburgban vagy Lipcsében töltötte,
hogy neves mesterektől a hangképzés és az énektanítás műfogásait elsajátítsa.
Az ifjúsági énekkar számos hangversenyen szerepelt, nemcsak az iskolai ünnepélyeken.
Küzdi az kezdetben zenedrámából vett jeleneteket rendezett, majd a sikeres előadás arra ösztönözte, hogy
teljes drámai műnek előadásával lépjenek a közönség elé, ennek szövegét és a zenéjét is átdolgozva.
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Majd már „házi szerzőink” is voltak:
Madarász Flóris dr. OCist (1872–1915) magyar–földrajz tanár, 1904–1915
között tanított iskolánkban, fiatalon vitte el a halál. Lelkes munkatársául szegődik annak a kis gárdának, mely az ifjúsági színielőadásokat újra megteremti s
virágzásra indítja – írja nekrológjában tanártársa Tordai Ányos. Komoly irodalmi munkássága mellett színdarabokat is írt, könyv alakban is megjelent a A
tékozló fiú 4 felvonásos bibliai tárgyú színjátéka 1905-ben. Hajótörés három
felvonásos színművét 1912-ben a Franklin-társulat adta ki. Előtte Gárdonyi
Gézának is bemutatta. Kilián István írta Gárdonyi és a Ciszterciek c. értekezésében „… nyilván szerény hangnemű kísérő levéllel együtt elküldte Eger híres
írójának, aki a fenti választ küldte Madarász Flórisnak: » …Mért ne állíthatná
ön azt a nemes fantáziával megírt drámát a mai színpadra? Mért ne szorítsuk ki
virággal a dudvát? Hiszen, ha csak egy estét foglal is el a színműve a műsorban, az is térhódítás: leszorítása
egy estéről a népmulattató léhaságoknak.
Hogy pap és tanár? Nem írtak-e valamikor a jezsuiták is színműveket? Bár volna a papok és tanárok között sok olyan költői tollú ember, mint ön, akkor bizonyára kevesebb trikót szárítanának a színház udvarán.«”
A Hajótörést 1912 júniusában az egri Városi Színházban is játszották.
Az iskolánkban A tékozló fiú, Zrínyi a költő, Rákóczi Egerben c. darabját adták elő a diákok.
Tordai Ányos dr. OCist (1878–1938) magyar-latin szakos tanár,1913–1924
között tanított iskolánkban. Széleskörű irodalmi munkássága mellett számos
vallásos, történelmi és irodalomtörténeti tárgyú ifjúsági színjáték szerzője: A
Tinódi címűt 1912-ben a bajai iskola tanulói mutatták be először. A vén honvéd
álma (1916.), Mikes Kelemen (1921.), A magyarság jussa (1922.), Margit királylány (1922.), Egri hangok (1922.) – könyv alakban is megjelentek.
Margit királylány c. darabját az egri angolkisasszonyok iskoláiban több alkalommal is játszották.
Az iskolánkban Tinódi, A vén honvéd álma, Mikes, Egri hangok c darabjait
adták elő.
Kovács Pius dr. OCist (1880–?) hittantanár, 1904–
1917 között tanított iskolánkban. Három színdarabját ismerjük: Zrínyi a költő, melyet 1906-ban, Szent Imre herceg, melyet 1908-ban és Hunyadiak, melyet 1912- és
1937-ben adtak elő az intézet diákjai. Művei könyv alakban nem jelentek meg. A
Hunyadiak c. zenés színjátékának kéziratát iskolánk őrzi.
Kovács Piust 1917-ben apátja a bajai gimnáziumba helyezte. A bajai III. Bélafőgimnáziumának a hosszú szerb megszállás után az 1918/19–1921/22. iskolai
évekről kiadott Értesítőjében olvashatjuk, hogy „1919. nov. 13-án, a hitehagyott
Kovács Pius dr. pótlására Szabó Tihamérnak, az innsbrucki egyetem végzett és
felszentelt hittudományi hallgatójának sikerült a megszálló hatalom figyelmének
kikerülésével … testületünkbe lépnie.”
Baja volt szülővárosa. További sorsát nem ismerjük.
Evetovics Kunó dr. OCist (1898–1971) hittanár, 1925–1931 között tanított iskolánkban. A kereszt diadala
c. zenés színjátéka 1928-ban jelent meg.
Ezt a művét 1928-ban játszották el az iskolánk diákjai az zászlószentelés ünnepe alkalmából.
Balassa Brúnó dr. OCist (1896 –1979), 1921–1925 között hittantanár volt iskolánkban. A 213. sz.
Koháry István cserkészcsapat alapítója, majd tanker. igazgató, VKM pedagógia főosztályának vezetője. Imre
királyfi c. zenés színdarabját 1924. ápr. 5. és 6 én adták elő iskolánk tanuló.
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1903 és 1948 között előadott színdarabok, jelentek között számos énekes, zenés darab is szerepel. Többnek a zenéjét Kalovits Alajos dr. szerezte.
Kalovits Alajos (1872–1959) iskolánkban mint magántanuló 1904-ben érettségizett. 1910-ben vette át az énekkar vezetését Küzdi Auréltól és 1919-ig volt
annak vezetője, de már 1906-tól közreműködött a színielőadások és iskolai ünnepélyek körüli munkában. 1924–39 években pedig az iskola szimfonikus zenekarát vezette. Hunyadiak, A kereszt diadala, Szent Imre látomása c. ifjúsági színdarabok énekes, zenés betéteinek szerzője. Az ifjúsági színdarabok előadásán a
zenekart – korábbi években az egri cs. és kir. 5. gyalogezred zenekarát, majd az
iskola szimfonikus zenekarát – vezényelte.
***
Közre játszott az iskolai színjátszás 20. század eleji újraindulásában, hogy 1900–01-ben az intézményt
teljesen átépítették, új rendház, az iskolai épület teljes felújítása mellett egy új, 220 négyzetméteres tornaterem is épült. 1902. évben, mint az Értesítőben olvashatjuk: „egyéb ünnepekhez is használható díszes színpadot rendeztetek be a tornaterem számára”. A teremben kb. 180–200 db. széket lehetett elhelyezni. Később ezt
a színpadot kicserélték, kb. 1–1,2 m. magasságú építményre, melyet az ünnepélyek idején mindig összeszereltek, majd az események után szétbontották. Innen is lehetett megközelíteni az „öltözőt” – a spelunkát –,
mely lényegében a domboldalba vájt pincehelyiség volt.
1916-ban, mivel a tornateremben kórház volt, az előadást az Uránia moziban tartották
Az 1903-tól folyamatosan rendezett színdarabokhoz díszletek is készültek, első alkalommal a budapesti
népszínház díszletfestője, Linhart Vilmos, 1908-ban a Szent Imre herceg c. darabhoz Burghard és Kéri budapesti díszletfestő készített díszleteket, a pogány magyarok és szerzetesek új ruhái Szabó Sándor helybeli
szabómester műhelyéből kerültek ki. 1912. évi Hunyadiak előadáshoz korhoz illő ruhákat a szerző, Kovács
Pius tervezte s Zsigmondi B. egri mester készítette.
Későbbi időben Ócsvár Géza, aki 1932-től az államosításig volt az iskola rajztanára, több színdarabhoz és
iskolai ünnepélyekhez készítette a díszleteket.
A színpadi felszereléseket, ruhákat az iskola második emeletén a templom kápolnái fölött elhelyezkedő,
befalazott empóriumból kialakított szertárban őrizték. Erről első alkalommal az 1937/38. tanévi Értesítőben
olvashatunk: „Színpadi szertár. Megkezdtük az ifjúsági színielőadásokkal kapcsolatban hosszú évek óta beszerzett és készített ruhák, felszerelések díszletek leltározását.” A következő évben már a leltározás eredménye is szerepel: állománya 831 tételszám. Ennyi volt 1944-ben is. A háború utáni időkből már nincsen adat.
***
Az iskolánk újból elindult diákszínjátszásának
első húsz évét – 1903–1923 – dr. Tordai Ányosnak az Egri Újság 1924. április 10-én megjelent
írásával – némi kiegészítéssel, ill. a szereplők
nevének elhagyásával – ismertetjük.
„Nincs szándékom e rövid cikk keretében arról
értekezni: milyen szerepet töltöttek be a régi és újabb iskolai drámák a tanítás, főkép a nevelés terén; sem
arról, mennyire erősítették a főgimnázium színjátékai a kapcsolatot az intézet és a város közönsége között az
újabb időkben. Nincs módom emlékezni a meghatottság könnyeiről sem, amelyek egy-egy öreg diák szemében csillogtak, mikor a fiát látta most azon a színpadon, ahol valamikor az ő hangja csengett; azokban a ruhákban, amelyek valamikor az ő vékony termetén feszültek. … Csak egyszerű krónikása akarok lenni az egri
főgimnázium színdarabjainak. Az apáknak akarom emlékezetébe időzni életük egy-egy boldog óráját. Fiaik
elé akarom tárni az apák s az elődök buzdító példáit, mivel ha nem szerényebbek jubileumot ülhetnének az
idén a gimnazisták.
1903. március 2-án ünnepelte a főgimnázium XIII. Leó pápa uralkodásának 25 éves jubileumát. Vajda
Ödön apátur, megértve és méltányolva a tanári kar buzgó törekvését, engedélyt adott színpad, díszletek, ruhák megszerzésére. Az ünnep legemlékezetesebb része volt Kienzl „A bibliás ember” című zenedrámájából
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a II. felvonás I. részének az a jelenete, amelyben a bibliás ember az utcán játszadozó gyermekeket ájtatos
énekével magához édesgeti és énekelni tanítja. A játék szervezője, rendezője Küzdi Aurél tanár.
E kísérletnek fényes sikere ösztönözte a tanári kart, első sorban a kezdeményezőt, hogy ezentúl ne csak
egy jelenetnek, hanem teljes drámai műnek előadásával lépjenek a közönség elé. 1904. április 20-án adja elő
a főgimnázium az első teljes ifjúsági színjátékot, a „József Egyiptomban” c. három felvonásos énekes drámát. A szöveget is, a zenét is Küzdi Aurél dolgozta át Mehul bibliai tárgyú operájából. Az énekszámokat
ismét katonazenekar kíséri. A színpad újabb díszletekkel bővül; a ruhatár is gyarapodik.
Étienne Nicolas Méhul (Givet, 1763.– Párizs, 1817.) francia klasszicista zeneszerző, aki elsősorban mint operaszerző alkotott maradandót és kiemelkedőt. Korának egyik legkiemelkedőbb operaszerzője volt, de művei mára
visszaszorultak az operaszínpadokról. Méhul közel negyven operát komponált, a zenetörténet elsősorban mint
operaszerzőt tartja számon.
Legfontosabb és egyben legmaradandóbb alkotása azonban a József Egyiptomban című opera volt (Joseph
1807). Ez olykor még ma is színpadra kerül. A cselekmény vallási és erkölcsi aspektusainak kiemelése érdekében
a librettó lemondott a szerelmi szálról. A zenéje egyszerűségével Gluckot követi. A kórusok és az együttesek dominálnak, a szólószámok dalszerűek.

1905. április 1-én ős 2-án kerül színre Madarász Flóris dr. A tékozló fiú c. négy felvonásos bibliai játéka.
Zenéjét Auber hasonló című operájából Küzdi Aurél állította össze. A zenét ismét az 5. gyalogezred zenekara adja. »A szerző, mondja az Értesítő, az ismeretes szép evangéliumi példázatot dolgozta fel oly módon,
hogy teljesen a régi iskoladrámák vallás-erkölcsi célzatát szolgálva, lehetőleg kielégítse azokat a követelményeket is, melyeket a modernebb ízlés a színpadi termékekkel szemben támaszt.«
Erről az előadásról a Budapesti Hírlap is beszámolt az 1905. április 4-i számában:
… A darab komoly tartalma. a szereplők ügyes játéka, az ének és zene finom összhangja igazi lelki gyönyörűséggel
töltötte el a nagy közönséget, melyben ott volt Eger városának színe-java. Az előadáson mindkét nap jelen volt Vajda
Ödön zirci apát is.

1906. március 3-án és 4-én adják elő diákjaink az első magyar tárgyú színjátékot Kovács Pius: Zrínyi a
költő című három felvonásos művét. Zenéjét ismét Küzdi Aurél állítja össze Erkel Ferencnek Hunyadi László és Bánk Bán c. operáiból.
Előjáték és két felvonás keretében a szerző először mint a csáktornyai várnép példáján lelkesülő, dicsőség után
sóvárgó gyermeket, majd mint Olaszországot megjárt művelt lelkű, magasztos eszmékért lelkesülő ifjút, s végül mint
hazafias törekvéseinek meghiusúltán kesergő, de királyához mindig hü férfiút mutatja be a nagy Zrínyi Miklóst.

Az előadásból 100 korona tiszta jövedelem marad a Dobó-szobor alapjára.
A következő évben 1907. március 9–10-én ismét Madarász-darab következik: Rákóczi Egerben c. két
felvonásos történeti kép. Tárgya az a történeti esemény, mikor 1704-ben Rákóczi Ferencet szeretettel fogadta
Telekessy István püspök székvárosának falai között. A zenei részét megint Küzdi Aurél állította össze részben a kuruc kor termékeiből, részben Zichy Géza Némo c. operájából. Új háttér és díszletek (Kalovits Alajos
festései) gyarapítják újra a szertárt.
Az 1908. március 21−22-én Vajda Ödön apátúrnak félszázados papi jubileumát ünnepelte az intézet.
Színre került Kovács Pius: Szent Imre herceg c. színjátéka, zenéjét a legnagyobb mesterek világhírű műveiből Küzdi Aurél állította össze. A kíséretet újra a katonazenekar szolgáltatja. Alkalmas volt a darab Szent
Imre születése kilencszázadik évfordulójának ünneplésére is.
1910. április 30-án s május 1-jén a Szvorényi emlékünnep alkalmával megismétlik: Küzdi Aurél József
Egyiptomban c. bibliai színjátékát. Az énektanár már Kalovits Alajos dr. s a kísérő zenét a 60. gyalogezred
zenekara adja Linké Vilmos karmester vezetésével.
A következő színdarabbal fokozódik az eredetiség mértéke. Szövegírója is zeneírója is az intézet tanári
karából kerül ki: amaz Kovács Pius dr., emez Kalovits Alajos dr. énektanár. De a zenekar még mindég idegen vendég, a 60. gy. ezredé. 1912. áprilisi 20-án s 21-én kerül színre a Hunyadiak c. három képből álló történelmi zenés színjáték. A korhoz illő ruhákat a szerző tervezte s Zsigmondi B. egri mester készítette. Első
darab, amelynek lány szereplője is volt.

12

Egri FEHÉR/FEKETE

2017. HÚSVÉT

1914. március 21. s 22 én Kassuba Domokos c. főigazgató s főgimn. igazgató negyvenéves tanárságát dr.
Tordai Ányos Tinódi c. három felvonásos ifj. színjátékával ünnepelte meg. A darab új zenéjét Kalovits A. dr.
az intézet énektanára szerzette, de még mindig a katona zenekar adta elő. A darab mintegy a háborús idők
megsejtésével azt hirdeti: mindenkinek úgy kell szolgálni a hazát, ahogy tudja; ki karddal, ki tollal, ki ésszel,
ki kézzel köteles iránta leróni tartozását.
A helyi újság – EGER hetenkint szerdán és szombaton megjelenő politikai és társadalmi lap – mindig figyelemmel
kísérte és hosszú, elemző cikkekben számolt be a gimnázium színi előadásairól. Az 1914. márc. 25-i számában, Tinódi
előadásáról szóló cikkében kiemelten foglalkozott a zeneszerzővel:
… a tárgyhoz a más sorsra érdemes Kalovits Alajos dr., állami el. iskolai tanító írt igen értékes, hatásos zenét. Nemcsak a melódiákat alkotta ő maga, hanem a nehéz és művészi hangszerelés is az ő munkája s ugyanő dirigálta nyugodt
és határozott stílusban az egész előadást. A darab zenéjében Tinódi régi szép melódiái csendülnek fel s a piccicato
pompás kifejezője lesz a lantpengetésnek. Az eredeti dallamok régies szépségével mesteri módon fonódnak össze
Kalovits dr. alkotásai, színesen, de mindamellett nagy erőteljességgel visszhangozva a kor váltakozó hangulatát, melyet
már a maradandó értékű Nyitány is hűen tolmácsol.

A háborús időben egyetlen színdarabot mutatott be az intézet: Tordai Ányos A vén honvéd álma c. verses
színjátékát. Az előadás, mivel az intézet tornaterme kórházzá volt alakítva, az Urániában folyt le Deákfalva
javára. De jó pénz volt még akkor az az 500 korona, amit e célra a jövedelemből félretettünk! A színdarab
katonanótáit az intézet saját vonós zenekara kísérte.
A nagy leromlás után, 1920. május 1-én és
2-án, a nemzeti újra buzdulás napjaiban került
színre Tordai Ányos négy felvonásos énekes
játéka: Mikes. Zenéjét Kalovits Alajos dr.
szerzette, az énekszámokat Herovits Antal
karnagy vezetésével az intézet saját zenekara
kísérte, a karéneket Fekecs Sándor énektanár
tanította.
1922. április 29-én s 30-án az intézet hősi halottjainak emlékére színre került Radványi Kálmán jeles ifjúsági írónak A gelenczei fényjelek c.
színjátéka.
1923. március 15-én Tordai Ányos egy felvonásos játékával, az Egri hangokkal, ünnepelte
az intézet Petőfit.
Jelenet Petőfi életéből – a magyar irodalomtörténet egy darabkája játszódik le előttünk, az
egri szeminárium öreg falai között. A kispapok
»Magyar Társaságá«- nak tagjai között láthatjuk
Tárkanyi Bélát és Zalár Józsefet – számol be
erről a darabról a korabeli újság.

És húsz év alatt ez a tizenkettedik színdarab
(nem is számítva az első próbát és a MáriaKongregáció s újabban a cserkészek ünnepélyén
bemutatott egyes jeleneteket).
Húsz év munkája sok dicsőséget hozott az
intézetre. A következő évek hozzanak még többet, még szebbet.”– fejezte be az visszatekintését Tordai Ányos dr., aki a következő 1924/25. tanévben mára bajai III. Béla ciszterci gimnázium igazgatója.
(Folyt. köv.)
______________________
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70 ÉV UTÁN VISSZATEKINTVE…
Beszélgetés Póta Györggyel a diákidőkről
Minden évben számba vesszük a jubiláns osztályainkat, próbáljuk összegyűjteni a még élő tagjaikat. A
múlt évi Veni Sancte-i számunkban a 70 éve, 1946-ban érettségizettekről szóltunk.
Már akkoriban elhatároztuk, Póta Gyurkával, az osztály ma is élő
tagjával, hogy erről a 70 év előtti időről majd egy alkalmas időpontban
elbeszélgetünk. Osztályuk a két világháború közötti rövid békeidőszak
végén, 1938-ban kezdte el a középiskolát, 60-an voltak. A nagy világégést
átvészelve 1946-ban 41-en ültek a zöld asztal mellett az érettségi vizsgán,
az értesítő szerint 39-en végeztek eredményesen.
A diákéveket felidéző beszélgetésre ez év márciusában került sor.
Gyurka közismerten ma is kiváló memóriával rendelkezik, felvillantva egyegy emlékképet, sok mindent megismerhettünk diákéletüknek és
iskolánknak ebből a zivataros éveiből.

Te hogyan lettél ciszterci diák.
Édesapám vezetőjegyző volt Andornaktályán és természetes volt, hogy amikor én a gimnazista korba
kerültem, Egerbe, a ciszterciekhez járok középiskolába. Szállásra a Foglárba vagy a Jegyző-internátusba
mehetem volna, Édesanyám azonban úgy látta jónak, hogy odahaza maradjak és vonattal járjak be az
iskolába. Ezt a gimnázium igazgatója, Palos Bernardin ellenezte. Akkor elment az állami gimnáziumba, ott
elfogadták volna ezt a formát, de édesanyámnak valahogy nem tetszettek az ottani körülmények. Nem
nyugodott, s a miskolci tankerületi főigazgatóságon próbált engedélyt kapni, hogy vonattal bejáró lehessek.
Miskolcon aztán megadták az engedélyt, s így bejáróként iratkozhattam be az első osztályba.
Megnéztem a korabeli 1938/39 tanévi értesítőt. Az iskolánkba 480 diák járt ebben a tanévben, ebből Eger
környékéről 11 bejáró volt.

Első osztály az 1938/39. tanév végén
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Osztályfőnökötök Varga Bennó, egyik legkedveltebb tanáregyéniség volt.
Varga Bennó lett az osztályfőnökünk, akit nagyon megszerettünk. Magatartása nem tanáros volt, hanem
atyai. Közvetlen volt, gondjainkat megkérdezte, nem kikérdezett, hanem elbeszélgetett velünk. Mindenki
rajongott érte. Rengeteget mesélt az édesanyjáról, aki akkoriban még Egerben élt.
És milyen volt ez a bejáró-élet?
Ha öt óránk volt, akkor el kellett mennem a líceumig, a Mórász cukrászdához, ott vártuk meg a buszt. A
cukrászda épületében lakott osztálytársam, Keszthelyi Feri, akinek édesapja ebben az épületben volt
házmester, cipészműhelye az udvar hátsó részében volt. Alsós korunkban, az ötödik óra után Keszthelyi Feri
összefogott három-négyünket és náluk az udvaron meg a pincében vad hadijátékot játszottunk. Innét a Veres
néniék busza vitt ki bennünket az állomásra. Ha hat óránk volt, akkor az iskola melletti megállóban vártuk
meg a buszunkat.
A vonatban a 3. osztályon külön diákvagon volt, a 2. osztályon külön diák-fülke. Itt csak diákok ülhettek.
Ennek az iskolaévnek nagy eseménye volt 1938. nov. 2-án a Felvidék egy részének visszacsatolása. A
tanév májusában már egy nagy kirándulást is szervezett az iskola a Felvidékre. Mint kis elsős, te is részt
vettél ebben. Milyen emlékeket őrzöl?
Emlékszem május elsejéhez közeli napokban indultunk a négy napos útra, a falunkban még sok májusfa
volt kirakva.
Két busszal mentünk, az egyik egy „modern külsejű áramvonalas” volt, ebben utaztak a felsősök, Palos
Bernardin igazgató és Ágoston Julián. A másik akkoriban szokásos busz, ebben ültek az alsósok, én a busz
vége felé. Velünk utazott Varga Bennó osztályfőnökünk és Falubíró Győző, aki első osztályban éneket
tanított.
Emlékeim szerint először Kassán álltunk meg, ahol a premontrei internátusban volt szállásunk, a diákokat
hétvégére hazaengedték. Ez ott volt a dóm közelében. Még állt itt az az emelvény, melyen Horthy Miklós
köszöntötte a visszatért Kassát.
Ungváron felmentünk a várba. Onnan jövet összetalálkoztunk görög katolikus papokkal, köztük a
munkácsi görög katolikus püspökkel. Csoportunkat látva üdvözöltek bennünket, tanárainkkal beszédbe
álltak. Mi körülállva hallgattuk őket, ma is emlékszem az elhangzottakra. A főpap pár hónapja lezajlott
kormányzói kihallgatás történetét mondta el.
A görög katolikus egyház számára nagyon kívánatos lett volna, ha Kárpátalja egyesül a visszatért
felvidéki területekkel. Ennek érdekében kérték és várták a kormányzó segítségét. Küldöttségüket márciusban
a várban déli órákban fogadta Horthy. Amikor a déli harangszó hallatszott, Horthy órájára nézve mondta:
Örülök, hogy én közölhetem először kegyelmes urammal: a magyar honvédség előőrsei ebben a pillanatban
lépték át Ruténföld határát. – Ez a történet feledhetetlenül megmaradt bennem.
Az Uzsoki hágónál is voltunk, akkor itt volt a lengyel-magyar határ. Éles kanyarodókkal épített
szerpentinút vitt fölfelé. A határnál egy közönséges sorompó volt az úton keresztbe. Elmentünk a határon
mentén húzódó, szépen rendbe tartott magyar katonai temetőbe ahol elhelyeztük koszorúnkat, elénekeltük a
himnuszt.
Hazafelé a Hortobágyon keresztül jöttünk. Tiszafüreden a Czakó (Hvizdos) család – fiuk, Kálmán akkor
hatodikos volt – vendégelt meg bennünket.
Minden tanévben egyre közelebb jött a háború, az iskolai élet is egyre „katonásabb” lett.
Annak idején a negyedik osztály elvégzése után, 1942-ben én is hadapródiskolába akartam menni,
Marosvásárhelyre. Többször láttam, hogy a falunkon páncélosok vonultak végig, rövid bőrkabátban, tábori
sapkában, imponált nekem.
A jelentkezéshez először komoly egészségügyi vizsgálaton kellett átmenni. Miskolcon, a katonai
kórházban voltam orvosi vizsgán, amin megfeleltem. Minden íratott kitöltöttem, meg voltam győződve, hogy
postára adták, s vártam az eredményt. Édesapám, mint utólag kiderült főleg édesanyám kívánságára, nem
adta postára a jelentkezést.
Egy kicsit sajnálom, nagyon sok hadapród-iskolás évfolyamtársam volt a Műegyetemen, sógorom is
Marosvásárhelyen végzett.
Ötödikben választani lehetet, harmadik nyelvként mit tanulunk, franciát vagy görögöt? A ti osztálytok volt
az utolsó, ahol még voltak „görögösök”. Te is ezt választottad?
Vagy 10-en voltunk, nem többen. vitéz Rédey Gerőt, aki másodikas korunktól tanította a latint, kedveltem
s imponált is nekem, amikor ünnepségeken kivonuláskor, kitüntetésekkel a mellén megjelent. Azt hiszem
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minket tanított utoljára. 1945 márciusában halt meg. Hetedik második félévében Révész Amadé tanár úr
vette át a tárgyat. Nála is érettségiztem görögből.
1942-ben részt vettél az öt gimnázium ciszterci cserkészeinek jubileumi táborán, Szentgotthárdon. De
mint említetted a következő években is volt közös tábora az öt gimnázium ifjú-vezetőinek, Eger mellett a
bervai cserkészparkban.
1943 júliusában két hetes levente ifjúvezető-képző táborban voltam, Palos Bernardin, akkor már pécsi
tankerületi kir. főigazgató volt a táborparancsnok. Azért szervezhette meg ezt a táborozást a Rend, hogy az
ifjúság ciszterci szellemiségű nevelését erősítse az egyre fokozódó német hatást ellensúlyozva. Az öt iskola
diákjai a táborban közelebb kerülhetek egymáshoz.
1944 augusztusában is találkozott az öt gimnázium százharminc diákja a Bervában. Akkoriban már
meglehetősen háborús állapotok voltak, a táborban az éjszakai őrséget éles fegyverrel látták el. Nekem
feladatom volt, hogy minden este, a parancsnoki szobában, mely a bervai cserkészház első emeletén egy kis
szoba volt, itt aludt Palos úr és Ágoston Julián, egy golyószórót felállítani a az ablak előtti asztalra.
A kiképzés ún. forgószinpad rendszerben folyt, de nem hiányzott a cserkésztáborok esti hangulata sem.
A nemrégiben kinevezett egri érsek, Czapik Gyula is meglátogatta táborunkat.
Aztán Egert is elérte a háború. Hogyan vészelted át ezt az időszakot?
A tanítás még beindult 1944. szept. 8-án Veni Sancte-val. Iskolánkba német altiszti iskola költözött. A
tanítást a Líceumban folyt délutánonként. Én továbbra is bejáró voltam. Andornaktályára hozzánk november
19-én jöttek be az oroszok, az egész falu felköltözött a hegyoldalba, a borospincékbe, mi három hónapig
télen ott laktunk.
A „bejáró” állapotod 1945/46 tanévtől megszűnt.
A 1945/46. tanévben az iskolában szervezett Ciszterci Diákotthonban laktam, mint VIII. osztályos tanuló.
A Diákotthonnak ez volt az első működési éve. Azért létesítették, hogy a háború utáni élelmiszerhiányos
időben biztosítsák a szerzetestanárok élelmezését. Két diák élelmiszerrel (liszt, burgonya, zsír stb.) annyit
fizetett, hogy abból a sajátjukon kívül egy tanár ellátása is biztosítva legyen. Az én szüleim nem
gazdálkodtak, földünk nem volt, ezért az én tartásdíjamat a faluban megvásárolható borral egyenlítették ki. A
bort aztán a Rendház gazdasági vezetője a Tisza környéki falvakban élelmiszerre cserélte.
A Diákotthon elsősorban a Csiky utcai régi szárnyban, az ott működött kiegészítő termek felhasználásával
létesült. Stúdiumtermünk a rajzterem lett. Ebédlőként a rendházban levő tanári ebédlőt kaptuk meg, a tanárok
pedig elköltöztek – úgy emlékszem az apáti lakosztályba.
Hálom hálótermünk volt: a görögterem, az énekterem, és a zeneterem. A hálószobákban fehér vaságyak
voltak, amiket az egyik laktanyából kaptuk. Valószínűleg valamelyik felszámolt hadikórház berendezéséből
származott. Fürdőszoba nem volt. A szobákban mosakodtunk, lócákon tartott lavórokban. Annyi lavór volt,
ahány ágy. Fürödni egyszer elmentünk közösen a „Láng közfürdő”-be.
Osztálytársaid közül többen nem jöttek vissza?
A hatodik osztályt 47-en fejeztük be 1944 kora tavaszán, háború után a hetedik osztályba 11-en végleg
kimaradtak, máshová mentek.
Volt, akit a háború sodort hozzánk. Hegyi igazgató úr hozott egy fiatalembert, bemutatta nekünk
„öregeknek”, budai ciszterci diákvolt, szülei nélkül menekült nyugatra. Hazajött, senkije sem volt, s Hegyi
Kapisztránt, aki Budán osztályfőnöke volt, kereste meg. Az igazgató bennünket kért, hogy törődjünk vele.
Én vasárnap kivittem, hozzánk ebédelni, Hegyi Kapisztrán egy reverendából fehér ruhát csináltatott neki,
még nyáron is hordta. Csakurda Ottónk hívták. Később vissza mehetett Budapestre.
A Pro Patria emléktáblán is szerepel egy osztálytársad – Zoltai István – , aki a háború halottja volt.
1944. november elején, otthon voltam Andornaktályán, Mezőkövesd felől folyamatosan jöttek a
menekülők szekereken. Egyik szekérről Zoltai Pista integetett. Meglátva engem leszállt, gyalog elkísértem a
falu végéig. Annyit tudunk róla, hogy Losonc bombázásánál halt meg. Hargitai Emil osztálytársunk, aki mint
nyugdíjas az Országos Levéltárnál a hősi halottak felkutatásával foglalkozott, egy alkalommal Losoncon
járva megtalálta Zoltai István sírját.
Osztályotoknak több jeles tagja is volt: két püspök, egy miniszter…
Keszthelyi Feri, a későbbi váci püspök, már kisdiák korom óta játszótársam volt, felsős korában nagyban
szervezte a bábszínészetet, Egerben számos helyen lépett fel csapatával. Érettségi után jelentkezett a ciszterci
rendbe. Később is tartottuk a kapcsolatot, közvetlen barát volt. Váci püspök korában szívesen látott vendégei
voltak az egri ciszterci öregdiákok.
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Kovács Bandi, a későbbi egri segédpüspök szintén „jegyzőgyerek” volt. Ő a jegyzőinternátusban lakott, s
így kevésbé vett részt az iskola utáni diákéletben. Érettségi után ő is jelentkezett a Rendbe. Osztálytársaival
később is jó kapcsolatban maradt.
Kulcsár Kálmánra, a későbbi igazságügyi miniszterre, inkább felsős koromból emlékszem. Óraközi
szünetekben a primuszon voltunk, ő mindig a falat támasztotta, egyedül ácsorgott egész szünetben. Érettségi
után jogásznak ment, aztán, mint végzett jogász a hadbíróságon volt.
Osztálytársunk, Pók Tibi mesélte, hogy mint tényleges katona a katonaidő végén raktáros volt.
Leszereléskor nem tudott bizonyos dolgokkal elszámolni és a hadbíróság elé került. Ő elismerte a hiányokat,
de a tárgyalás során Kulcsár Kálmán, mint hadbíró meglehetős rosszindulatúan kezelte. Találkozókon sem
álltak egymással szóba.
Kulcsár Kálmán 1989 májusában, iskolánk alapításának 300. éves jubileumán, mint igazságügyi
miniszter az ünnepség „díszvendége” volt. Ott mondott beszédében alma materének szellemiségét jó szívvel
méltatta: „… Ebben a szellemben nem volt türelmetlenség, diszkrimináció, itt a véleményeit, az eltérő
véleményeket is meghallgatták és megbeszélték, nem középiskolai tanár– diák viszonylatban, hanem idősebb
és fiatalabb ember kapcsolatában és azt hiszem, hogy ez az, ami legnagyobb értékként maradt meg azóta is
bennem, és amiért hálával gondolok vissza erre az iskolára.”
A 70 éve érettségizett osztályunknak még négy élő tagjáról tudok.

Hogyan folyt aztán további életed?
Érettségi után a Műegyetemre, a mérnök-karra iratkoztam be, 51-ben a víztagozaton végeztem. Siófokra,
a kikötő-felügyelőséghez helyeztek. Itt egy félév után két hónapot katonának kellett bevonulnom. Ekkortájt
szervezték meg az akkori a Bányaügyi Minisztériumban a vízgazdálkodási osztályt, ahová összegyűjtötték az
ország különböző helyein dolgozó fiatal „vizeseket” és itt folytattam a munkámat, majd az újonnan
megalakult az Országos Vízügyi Főigazgatóságon. Innen, mint vízügyes-összekötő, az élelmiszeripari
Minisztériumba kerültem, ’57-ben az Élelmiszeripari tervezőhöz mentem, az élelmiszeripar vízellátásával
foglalkoztam. (Egy cukorgyárnak annyi a friss-víz igénye, mint egy 30 ezer lakosú városnak.) Innen azután a
Mélyéptervhez kerültem, ahol nyugdíjazásig, 1988-ig dolgoztam. Utána az utódintézményben, melyet a
tervezőintézet felszámolása után létesítettek, 15 évig mint szakértőként dolgoztam.
Kedves Gyurka köszönjük, sok kedves és emlékezetes képet vázoltál fel számunkra diákkorodból. Jó
egészséget kívánunk, őrizd továbbra is szép emlékeidet.
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Zircen őrzött, ismeretlen ciszterci atya mellszobra
Égi Konrád ciszterci atya, aki az iskolánk újraindulásakor két esztendőt az egri rendházban töltött,
ismerősként hívott fel telefonon ez év januárjában. Kérte, hogy az újságunkban, az Egri Fehér Feketében
közöljük a Zircen őrzött ismeretlen ciszterci atya mellszobrának képét, remélve, hogy a fénykép alapján lesz
olyan öregdiák, aki útbaigazítást tud adni, kit ábrázol. Említette, hogy erre kérte a budaiak újságját is.
A mellszobor több oldalról is készített fényképét is mellékelte, tájékoztatásul a mellszobron látható
kézjegy fényképét is.

Az érdekes feladat!. Először is próbáltam kiolvasni a szobron található kézjegyet: „Monely”, „Honely”,
végül „Hanély” névre egy ismert festőre vonatkozó adatok jelentek meg.. Kiderült, hogy Hanély Antal
(1824–1911), aki a stájerországi Sankt Lorenzben született. 1836-ban a család Pozsonyba költözött, ahol a
gimnáziumot, majd Bécsben műegyetemet és 1844–48 között az Akademie der Bildende Kunst -ot végezte.
1964-ben Pápán mint ismert fényképész „fényirdát” nyitott és a bencés algimnáziumban, az 1864/65–65/66
tanévben hetenként 2 órában rajzot is tanított mint „akadémiai festész”. 1867 után Kőszegen tevékenykedett
mint festő és rajztanár.
Végül is rábukkantam keresett adatra:
című hetilap 1938. január 1-jei számában megjelent
egy cikk, mely a keresett mellszobor alkotójáról adott
hírt:
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A következő lépéseket már a Széchényi könyvtárban lehetett megtenni. Itt megtaláltam a hivatkozott
újságcikket, egy képmelléklettel:
NEMZETI UJSÁG XIX. évfolyam 289. szám Budapest 1937. december 21. 10. o.
Leleplezték dr. Várkonyi Fidél mellszobrát. A Foederatio Emericana „Adalbertinum” menzájának volt
tagjai hálájuk és szeretetük jeléül elkészítették dr. Várkonyi Fidél egyetemi lelkész, az „Adalbertinum”
igazgatójának mellszobrát és ennek leleplezése ünnepélyes külsőségek között zajlott le a Kongregációs
Otthon nagytermében. Az ünnepségen nagyszámú előkelő közönség jelent meg, képviseltette magát az
Emericana, a fővárosi és megyei hatóságok, itt volt Térfi Gyuláné, a menzai hölgybizottságnak vezetője,
Tower Vilmos pápai prelátus és eljöttek a régi menzások százai. A dobogón bársonnyal letakart emelvényen
ott állt dr. Várkonyi Fidél bronzszobra, amely szentmiklósi Hanély László fiatal szobrászművész kitűnő
művészi munkája. Alatta babérkoszorú a pápai és nemzeti színekkel. A Hiszekegy elhangzása után Térfi
Béla nyitotta meg az ünnepséget, majd Király Sándor menzás énekszámmal ünnepelt. Az avatóbeszédet
Kőhegyi Lajos okleveles gépészmérnök, fővárosi hivatalnok mondotta. Markáns, szép beszédében szólt a
kötelességteljesítés, engedelmesség és áldozat szelleméről, amely a menzáról kikerült ifjakat eltölti. Az
„Adalbertinum” menza nem csak enni adott, hanem bizonyos adalbertista lelkületet is kifejlesztett azokban,
akik itt voltak. Mindez dr. Várkonyi Fidél érdeme, aki már tizenhárom esztendeje áll a menza élén. Ezután
Urbányi Tibor inspector átvette a szobrot, majd Várkonyi Fidél igazgató köszönte meg meghatottan az
ünnepeltetést. Beszédéből kitűnt, hogy a menzának tizennégy év alatt összesen 4760 tagja volt, 980 000
ebédet adtak, ebből 350 000 ingyenebéd volt és a menza rezsije elérte a 490 000 Pengőt. Dübörgő taps zúgott
fel, amikor elhangzottak az igazgató szavai és a pápai Himnusszal végződött a szép ünnepély. Utána a menza
Erkel utcai helységében volt az ünnepi ebéd, amelyen dr. Várkonyi Fidél és Tower Vilmos szólt az ifjakhoz,
majd a meghívott vendégek meglátogatták az Adalbertinum Lónyay utca 9. szám alatti kollégiumot, ahol 66
egyetemista kap meleg otthont és gondoskodást.

***
Még egy másik korabeli lap is közölte ezt a hírt:
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PESTI HIRLAP 1937. dec. 22. szerda 8. o.
Dr. Várkonyi Fidél ünneplése Az Emericana egyetemi menzájának, az Adalbertinumnak régi tagjai
elkészítették az intézményt tizenhárom éve vezető dr. Várkonyi Fidélnek, Pázmány Péter tudományegyetemi
lelkésznek a mellszobrát, Hanély László szobrászművész alkotását, amelyet vasárnap délelőtt avattak fel
bensőséges ünnepség keretében. Az avató beszédet Kőhegyi Lajos okl. gépészmérnök tartotta, majd Urbányi
Zoltán menzaispektor vette át az ajándékot. Dr. Várkonyi Fidél meghatódva köszönte meg a régi menzatagok
háláját és ragaszkodását.
***
Konrád atyával közölve a fenti adatokat, elküldte dr. Várkonyi Jenő Fidél ciszterci atya képét.
Életrajzát olvasva kiderült, hogy Fidél atya, mint „kisciszter” a
középiskola VII–VIII. osztályát az egri ciszterci róm. kath. főgimnáziumban
végezte 1905–07 években. Itt érettségizett jeles eredménnyel. A neve akkor
Perkovits Jenő Fidél volt.
Mint a mellszobrának alkotója ő is Kőszegen született 1888. júl. 24-én.
Középiskoláját Kőszegen, majd Sopronban végezte. 1904-ben, a hatodik
osztály elvégzése után jelentkezett a Ciszterci Rendbe. Egy év noviciátus után
került Egerbe.
Az egyetemet Bécsben végezte. 1911-ben szentelték pappá. 1911–13-ban
Innsbruckban képezte tovább magát, ahol teológiai doktorátust nyert. 1913-tól
a székesfehérvári reálgimnázium hittanára, 1914-től a Ciszterci Hittudományi
és Tanárképző Intézet tanára, spirituális. Egyéb megbízatások után 1925–41
között az Emericana egyetemi menzáinak (Adalbertinum) igazgatója.
Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Párizsban és
Lengyelországban nyaranként rendi és egyházi viszonyokat tanulmányozta.
1941-től Zircen teológia tanár, majd 1946-tól Szentgotthárdon perjel volt, ahonnan 1950 júniusában
többedmagával Kunszentmártonba hurcolták.
1958 májusában kerül a Pannonhalmi Szociális Otthonba, ahol 1959 júniusában hunyt el.
Hagyatékát a szombathelyi Vas megyei Levéltár őrzi.
Vajon hogyan vészelte át a mellszobor az 50 esztendőt?
***
Ki ez a Szentmiklósi–Hanély László (1904–1970) szobrászművész.
Kis mozaik-adatokból összeállítható volt életének története.
Kőszegen született (a Kőszeg és Vidéke 1938. január 1-jén megjelent cikk utal erre). 1904-es születési
évére a pápai elemi iskolai tanulmányainak kezdeti évére: 1910. alapján következtethetünk. Ezt az adat más
forrásból származóan megerősítést nyert.
Nagyapja volt – erre egy további adat utalt – Hanély Antal (1824–1911) ismert festő, aki a stájerországi
Sankt Lorenzben született. 1836-ban a család Pozsonyba költözött, ahol a gimnáziumot, majd Bécsben
műegyetemet és 1844–48 között az Akademie der Bildende Kunst -ot végezte. 1964-ben Pápán mint ismert
fényképész „fényirdát” nyitott és a bencés algimnáziumban, az 1864/65–65/66 tanévben hetenként 2 órában
rajzot is tanított mint „akadémiai festész”. 1867 után Kőszegen tevékenykedett mint festő és rajztanár.
Ennek a hírnek nyomán kerestem Pápán is adatokat és az ifjú Hanély László nevét a pápai róm. kath.
hitközség elemi iskoláinak értesítőjében találtam meg. Ebben az iskolában végezte az elemi iskola I–IV.
osztályát az 1910/11–1913/14 tanévekben.
Hanély László középiskolai tanulmányait már Kőszegen végezte, 1915/16 tanévben járt az iskola első
osztályába, majd folyamatosan végezte a gimnázium II–IV. osztályát, mint arról a „Pannonhalmi
Szentbenedekrend Kőszegi Ferenc József Kath. Főgimnáziumá”-nak Értesítői tanúskodnak. Az 1919/20
tanévben, mint V. osztályos tanuló ismétlésre volt utasítva. További adat nem található az iskola
Értesítőiben.
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Egy kis kitérő:

A Pápai róm. kath hitközség elemi iskolájának értesítőjében Rássy Gyula nevére is
rábukkantam. Az elemi iskola I–IV. osztályát ebben az iskolában végezte az 1889/90– 1892/93
években.
***
Egy másik hír a Pápa és Vidéke Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap 1907. júl. 14-i
számából:

Hanély László Kőszegen első osztályos korában az Országos Vasutas Szövetség árvaház, majd II.
osztályos korától a Kelcz-Adelffy-féle árvaház növendéke volt a korabeli Értesítők adatai szerint.
Feltételezhetjük, hogy a szülők még Pápán lakhattak.
További sorsáról talált adat: Országos Magyar Kir. Iparművészeti Iskola – a mai Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem elődje – Évkönyve 1880–1930 c. kiadványban szerepel neve: Hanély László 1928-ban szobrászati
szakon volt az iskola tanítványa.
A harmincas években Kőszegen él, mint szobrász, – néhány hírben szerepel a neve a város
vasárnaponként megjelenő Kőszeg és Vidéke c. lapjában.
E lap 1938. jan. l-jei számából, melyben hírt adnak dr. Várkonyi Fidélről készült mellszobrának
Budapesten történő leleplezéséről, tudhatjuk meg, hogy Hanély László 1937 nyarán távozott Kőszegről
Budapestre, s ott szobrászműtermet nyitott.
A ’45 utáni időszakban már nem „szobrászkodott”.
Munkásságára vonatkozó néhány adatot az internetről ismerhetünk.
Ezek szerint több helyen végzett restaurációs munkát: – részt vett 1959-ben a Kőszegi városháza
homlokzatának, 1963-ban Budapesten a Köröndi Máv-ház homlokzatának, 1967–69-ben Vörösberényben, a
római katolikus templomnak restaurálásában.
Szülővárosához való kötődésére utal, hogy nevét megtalálhatjuk a Jurisics Miklós Vármúzeumban őrzött
Szőlő Jövésnek Könyvében. Ebben az albumban 1740 óta folyamatosan, 1868-tól kizárólag színes képekben,
főleg vízfestményekben, megörökítik a kőszegi szőlővidéken Szent György napján levágott, friss
szőlővesszőket. 1962–1968 években ezeket a rajzokat Hanély László készítette.
A Szőlő Jövések Könyvéről olvasva kerültem kapcsolatba Németh János kőszegi festőművész tanár úrral.
Már hosszú évek – 1991-óta – ő készíti a kőszegi borvidéken termő Szent György-napjára kinyílt szőlő-ág
rajzát ebben a nevezetes könyvben. Tanár űr jól ismerte a Hanély család Kőszegen élő leszármazottjait.
Megígérte, hogy Hanély László kőszegi múltjáról is próbál adatokat gyűjteni. Utóbb közölte, hogy levéltári
adatok szerint Hanély Lászlót bízták meg még a harmincas évek elején Kőszeget körül ölelő Gyöngyöspatak hídjain levő szobrok restaurálásával, melyet megfelelő díjazásért el is végzett. – Ennyivel egészült ki
képünk Hanély fiatalkori munkásságáról.
Rátaláltam Hanély László Budapest környékén élő lányára is, ő azonban elzárkózott apjára vonatkozó
adatok közléséről.
Hanély László 1970-ben halt meg.
_________________________________
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hírek...hírek...hírek...
•

DEBRECZENI SIXTUSRA emlékeztek Egerben 2017. február 26-án a Széchenyi utcai
márványtáblánál. Koós Ede atya, a Szent Bernát templom igazgatójának bevezető szavai után az Egri Lokálpatrióta
Egylet valamint a Fertálymesteri testület képviselői helyezték el koszorúikat. Befejezésül Ede atya olvasta fel Sixtus
atya paptestvéreinek halála idején, 1954-ben írt versét, A lámpás kialudt címmel.

Emlékezés a Széchenyi utcai emléktáblánál

A templomunk előtt Csák György tanár úr emlékezik

A templomban a 10 órai szentmise homíliájában Koós Ede atya emlékezett meg a mártír ciszterci atyáról. A szent
mise után a templom előterében levő emléktáblát koszorúzta meg a gimnáziumi ifjúság képviselője. Sixtus atyára
Csák György az iskola nyugdíja tanára emlékezett.
•
DR. FARKAS ANDRÁS 1938-ban érettségizett diáktársunkra emlékeztek január 31-én halálának
20. évfordulóján az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. A műsoros estet
Radó István szervezte, aki őt atyai barátjának tekintette, egykori nyomdájában készült a
Hevesi Napló és Farkas András számos könyve. Pályatársai dr. Szalay Zoltán és
Szilvás István újságíró idézték fel alakját, beszéltek munkásságáról. Termékeny szerző
volt, hitt benne, hogy halála után is előveszik majd műveit. Gyermekei, Farkas Éva és
ifj. Farkas András az emlékesten bejelentették, létrehoznak egy alapítványt, mely
megtalálja majd az utat, hogy támogassa a város kulturális életét. Ungvári P. Tamás és
Patkós Attila előadóművészek Farkas András verseiből olvastak részleteket. Az estét a
Vocalissimo Énekegyüttes dalai kísérték.
Mi a Ciszterci Diákszövetség újraindulásában, az iskolánk 300 éves jubileumának
előkészítésében végzett munkát köszönjük meg neki. Ő volt az 1989 májusában,
Nagyvenyimben újra induló Ciszterci Diákszövetség első elnöke.
„Hosszas imával” című versének néhány sorával emlékezünk rá:
Belül kiáltom, mások meg ne hallják,
Hogy mennyi-mennyi küszködésem
Irányít-vonszol-épít, mint a balgát,
Elbuktat minden számvetésben,
Mint gyermekembert.

•

És nem és nem! És mégse hagyom abba,
Ezt a rendet magasra tartom,
S ha minden más erő is megtagadja,
Feladat van, végzem kitartón.
Hosszas imával

ÓCSVÁR GÉZA egykori rajztanárunk alkotásaiból tervez kiállítást a budai Szent Imre ciszterci
gimnáziumban unokaöccse, Vízy László festő, építész várhatóan ez év tavaszán vagy őszén. Mintegy 20–25 rajz és
kép bemutatását tervezi. A kiállítás megnyitójára meghívót küldünk a Budapesten élő egri öregdiákoknak.
•
RINGELHANN BÉLÁRÓL emlékezik dr. Szecskó Károly az Egri Magazinban születésének 100.
évfordulóján. Ringelhann Béla 1934-ben érettségizett a Szent Bernát gimnáziumban. Orvosi diplomát
szerzett a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen 1941-ben. Friss diplomával zsebében mindjárt a
harctérre küldik. Megjárta a Don-kanyart. A háborút súlyos sebesüléssel fejezte be. 1950-től került az egri

22

Egri FEHÉR/FEKETE

2017. HÚSVÉT

kórházba, ahol az ’56-os forradalom idején folyamatosan dolgozott. A december 11–12-én oktalan és
céltalan sortűz áldozatait többedmagával kezelve jutottak arra az elhatározásra, hogy tiltakoztak az orosz
parancsnokságon és a Heves Megyei Tanácsnál. Nem tartóztatták le őket, de az Egri Pártbizottság
megakadályozta, hogy a következő években külföldre mehessen orvosi tanulmányútra, vagy ott előadást
tarthasson. 1964–1971 között a nyugat afrikai Ghánában az ottani Tudományos Akadémia Kutatóintézetében
dolgozott, aktívan részt vállalt az első ghánai orvosi egyetem megalapításában. Hazatérése után a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Belgyógyászati Klinikája laboratóriumának vezetője lett.
Diákszövetségünknek újraindulása óta igen aktív tagja volt. Különösen fontosnak tartotta, hogy iskolánk
újból a Ciszterci Rend tulajdonába kerüljön és ennek érdekében igen aktívan működött közre
szülővárosában. A Ciszterci Rend tagjaival minden időben közvetlen segítő kapcsolatot tartott. Szoros szálak
fűzték dr. Pataki Vidor osztályfőnökéhez. A ciszterci öregdiákok budapesti összejövetelein, mint a
Szövetségünk egyik szeniorja rendszeresen részt vett, itt mindnyájan tiszteltük és szerettük kedves
egyéniségét.
1999. április 15-én életének nyolcvanharmadik évében, Egerben hunyt el.
•
GÁSPÁRDY GYULA ÉS GÉZA – két ciszterci diák – emlékére a Széchenyi utca 12. sz. ház falán
elhelyezett emléktábla 2016. október 8-i felavató ünnepségről a múlt
számunkban szóló beszámolóhoz közöljük Dékányné, dr. Ferenczy Judit
kiegészítését:
Az emléktábla avatásán megtiszteltek jelenlétükkel: Tóth Éva Hevesvezekény
polgármestere, Balogh Sándorné és Fenyves László Hevesvezekény korábbi
polgármesterei, dr. Rubovszky György KDNP országgyűlési képviselő, Habis
László Eger megyei jogú város polgármestere, az Egri Lokálpatrióta Egyesület
elnöke, Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Heves megye 1. sz.
választókerület elnöke, Fidesz országgyűlési képviselő, Tőzsér Istvánné Géczi
Andrea, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetője.
Dr. Gáspárdy László megszervezte testvérével dr. Gáspárdy Andrással az
emlékünnepséget, ismertette Gáspárdy Gyula és Gáspárdy Géza életútját,
szerepüket Eger városának életében. A Farkas Ferenc Zeneiskola fiatal növendékei fellépésükkel
hangulatossá tették az ünnepséget.
Dékányné dr. Ferenczy Judit – Gáspárdy Géza egyenes ági leszármazottja – beszámolt az ünnepséget
megelőző 10 hónapos szervezői munkáról, a Polgármesteri Hivatallal váltott terjedelmes levelezéséről és az
Emléktábla tervezésének és kivitelezésének munkájáról.
•
BESTIARIUM ZICENSE címmel az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában jelent meg egy kis
könyvecske, mely a zirci könyvtárban található Bestiarium utolsó 16 oldalának fakszimile kiadása. Kézzel írt és
illusztrált lapjait oroszlánok, szirének, galambok, kígyók, emlősök, madarak, hüllők – valós és képzeletbeli lények
rajzai népesítik be. Bár a képek nem képzett művész alkotásai, számunkra mégis érdekesek: esetlegességükben és
esetlenségükben egy régmúlt világ könyv-kultúrájának mindennapjait keltik életre.
A könyv bevezetőjében összefoglalást olvashatunk a zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár sorsáról, melyet a
kommunista időszakban teljes mértékben be akartak olvasztani az ún. „országos elosztóközpontokba”. Ma az
OSZK védelem és szakmai felügyelete alatt áll, de már eredeti tulajdonosának birtokában.
•
CISZTERCI TANÚSÁGTÉTEL A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBAN c. Ciszterci Diák és
Cserkész Alapítvány kiadásában jelenik meg könyv, mely a ciszterci atyák és volt diákok – 87 szerző, köztük
több egri ciszterci diák – visszaemlékezéseit tartalmazza. A könyvbemutató 2017. április 28. 18 órakor lesz a
budai Szent Imre ciszterci gimnázium dísztermében, melyre az egri ciszterci öregdiákokat is szeretettel várja
a rendezőség.
A könyvbemutatón részt vesz dr. Rétvári Bence államtitkár és Dékány Á. Sixtus zirci apát.
Itt még két ciszterci könyv kerül bemutatásra: Cúthné Gyóni Eszter könyve, amelynek címe: „Nem
harcolunk, de nem is búcsúzunk...” – A Ciszterci Rend Zirci Apátságának története a második világháború
végétől Endrédy Vendel apát haláláig és Marton Bernát dallasi ciszterci szerzetes korábban megjelent
Mezsgyekövek és Határkövek c. könyvének angol változata, amelynek címe: Landmarks & Pathways.
A könyvbemutató regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék e-mailben
(pestyagi@gmail.com) vagy telefonon (Pesty Ágnes 06208289000)
•
KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT!! Szpolecsnyik Sándor (é. 1947) Moldava n/Bodv (Szlovákia)
− 50 euró; Fluck Gusztáv (é. 1936) Glenunga, (Australia) és Fluck Ottó (é. 1947) McLean, (Virginia USA) –
40 000 Ft; Komár László (é. 1939.) Ózd – 10 000 Ft; Bartha István (é. 1951.) Eger – 20 000 Ft; Dr. Hibay
Györgyné Eger – 20 000 Ft; Dr. Székely György (é. 1944) Debrecen – 10 000 Ft; Kalapos József (é. 1944)
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Noszvaj – 30 000 Ft; Mohi Sándor (é. 1946.) Schweinfurt (Németország) − 50 euró; Dr. Balázs Lászlóné
Budapest – 10 000 Ft.
•
AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A
honlap gondozója. dr. 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.
––––––––––––––––

HALOTTAINK
Kovács Jenő diáktársunk, 2017. január 10-én 86 éves korában hunyt el. Egerben. 1941–48
között a Szent Bernát gimnázium diákja volt. Az államosítás után 1949-ben érettségizett a
Gárdonyi Géza gimnáziumban.
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának elvégzése után, 1954-től teljes pályafutása az
EGERERDŐ Zrt. jogelődjeihez kötődött. Dolgozott Szilvásváradon, Bélapátfalván műszaki
vezetőként, erdészetvezetőként, majd 1960-ban Egerbe került előbb főmérnökként, majd
1978-tól igazgató és 1983-tól nyugdíjba vonulásáig vezérigazgató volt Munkája mellett
folyamatosan képezte magát és több tudományos fokozatot szerzett. 1968-ban műszaki
doktor, 1983-ban kandidátus, majd 1994-ben a mezőgazdasági tudományok doktora címet
kapta meg. A szakmai felsőoktatásba is bekapcsolódott, 1973–83 között a korábbi alma
materének a címzetes egyetemi docense, majd címzetes egyetemi tanára volt.
Diákszövetségünknek újraindulása óta volt tagja, alakuló közgyűlésünk számára rendelkezésre bocsátotta
vállalatának tanácstermét is. Szövetségünknek 2005 májusától 2007 júliusáig volt az ügyvezető elnöke.
Elhunyt v. Szemző Gyula István, aki diákszövetségünknek 2007 óta volt titkára.
1937–1942 között volt a Szent Bernát gimnázium diákja, majd tanulmányait a
budapesti piaristáknál folytatta. Sorsa azonban úgy hozta, nyolcadikos gimnazista
korában katonának vitték Németországba, 1945 májusában pedig szovjet
hadifogságba, a Volgán túlra, a régi-új nevén Szamarába került. Innen jött haza négy
év „kalandozás” után, az egri ciszterciek államosított gimnáziumában 1949-ben
érettségizett.
Mielőtt az Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki karán egyetemi tanulmányait
befejezte, ’56-ban kihelyezték gépállomásra. A forradalmi események után, miután az
elmenekült kommunista vezetők helyett tovább irányította a gazdaságot, letartóztatták,
majd 3 évi börtönbüntetéssel díjazták tevékenységét, melyet egy évre mérsékeltek.
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Fluck Gusztáv (é. 1936) – Glenunga, (Australia)
Fluck Ottó (é. 1947) – McLean, (Virginia USA)
Kovách Antal (é. 1947) –USA

Székely György (é. 1949) – Budapest

Sági Lajos (é. 1944) – München, (Németország)
Solymosi Ferenc (é. 1945) – Budapest
Szemző Gyula (é. 1946) – Eger
Sziklai Ákos István – (Eger)

Dr. Kovács Jenő (é. 1949) – Eger

Requiescant in pace!
_________________________________________________________________________________________________________________

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A
tel.:(1) 386 2295 vagy E-mail: olah.gyula3@chello.hu
Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.)
Megjelenik Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején.
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
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Egy igaz barátság szép emlékei
Életének 91 évében január 14-én Münchenben elhunyt Sági Lajos 1944ben érettségizett diáktársunk, szövetségünknek újraindulása óta tagja és
támogatója.
A Heves megyei Erdőtelken született 1925 márciusában, földim volt.
Középiskoláját Mezőkövesden, az utolsó három évet Egerben, a Szent
Bernát gimnáziumban végezte. Jeles érettségi után a Műegyetem
vegyészmérnöki karára iratkozott, a háború miatt két év után újrakezdve
1950-ben szerzett diplomát. Életének nagyobbik szakaszát Münchenben élte,
ahová 1966-ban feleségével, Jolikával emigrált. A Siemens gyárban
dolgozott, s mint megbecsült osztályvezető ment nyugdíjba.
Több mint nyolcvan esztendős barátság számos emléke kötött össze
bennünket. Ezekből egy párat szeretnék feleleveníteni.
Az első emlékem bizony már több mint nyolcvan éves, 1933/34-es iskolai év idejéből való.
Másodikos elemibe jártam szülőfalunkban, Erdőtelken, a már régen lebontott öreg iskolában.
Javakorabeli, agglegényéletet élő tanítónk volt. Egy alkalommal tanítási időben valami dolga adódott és
magára hagyta a kb. ötven létszámú osztályt. Hogy ne maradjunk őrizetlenül, egy „nagyobb” tanulót
küldött be „vigyázó”-nak. Így hívták azokat a legtöbbször közülünk kiválasztott diákokat, akik a tanító
úr távolléte idején teljhatalommal vigyáztak a rendre. Ez esetben a fölöttünk járó osztályból, a
harmadikból jött a vigyázó, Lajos volt. A padsor elején kellett állnia, kézben tartva a pálcát, árgus
szemmel vigyázni a rendre. A rendetlenkedőket a vigyázó teljes joggal felruházva azonnal megbüntette:
pálcával jót húzott a delikvensre. Emlékeim szerint eléggé szigorúan látta el feladatát.
***
1941/42. tanévben hatodikos gimnazisták voltunk, amikor Kövesdről Egerbe jött gimnáziumunkba. A
bemutatkozásodkor mindenki felkapta a fejét az osztályban szép, mélyen csengő hangja hallatán: „Sági
Lajos, Mezőkövesd”. Ezt mindig emlegették a fiúk, utánozni próbálva ezt a kellemesen zengő tónust.
Egy szép tavaszi napon – ez már hetedikes korunkban történt, – az osztályterem ablakai nyitva
voltak, éreztük az orgonás átható illatát. Hittan óránk volt a szelíden kedves Tichó tanár úrral. Nehezen
tartott fegyelmet köztünk.
Egyszer csak valaki felkiáltott: repülő! (Háború volt már. A repülő-zúgás ekkoriban mást jelentett,
mint manapság.) Hallottuk is a hangját. Mindenki szeme az ablakra irányult, egyesek felállva az
ablakon kihajolva az eget kutatták.
Lajos előttem ült a padsorban, mereven a táblára tekintve. Mély, egyenletesen búgó morgással
utánozta a repülőgép hangját. Lassan mindenki rájött erre, cinkosan mosolyogtak és még nagyobb
igyekezettel kerestük a gépet. A végén a tanár úr becsukatta az ablakot. A repülőgép hangja is szép
csendesen elhalt. – Az óra folytatódott.
***
A több mint egy éves katonaság-fogság nagyon összekötött bennünket. 1944 novemberének vége
felé, „als Freiwillige”, bevonultunk Esztergom-táborba, a magy. kir. I/1 harckocsizó zászlóaljhoz,
karpaszományos honvédként. Hamar kivittek bennünket Németországba.
1945 decemberében Karlsruhéban voltunk, már több hónapja amerikai hadifogságban.
Szálláshelyünk Karlruhe külvárosában, Daxlandenben egy emeletes légvédelmi-bunker volt. Itt
helyeztek el bennünket a heilbronni lágerből munkára hozva. A bunkerben, kis cellaszerű szobácskák
voltak, két, emeletes ággyal. Emlékeim szerint száz körüli volt az alakulat létszáma. Lengyel őreink
voltak, a munkahelyre is ők kísértek, ahova vontatóval vittek bennünket. Előtte ötös sorokba állítottak
és körülményesen megszámoltak – ez utóbbit sistergő lengyel nyelven. A munkahelyen amerikai
katonák irányítottak bennünket.
Mikulás napjára emlékszem. Reggelre kelve az ágy elé elhelyezett bakancsunkban egy szaloncukrot
találtunk. Hamar kiderült, hogy Lajos volt a Mikulás. Nagyon meghatott bennünket ez a kedvesség
ebben a fogoly-világban.
***

Mikor nyugdíjba ment a müncheni Siemens cégtől, a magyar világ is megváltozott akkorra, Zánkán
a Balaton partján egy helyes kis lakot vásároltak, s vagy húsz éven a nyarakat itthon töltötték.
Ez egy kicsit megint közelebb hozott bennünket. Gyakran voltunk itt vendégek. Hosszú esti
beszélgetéseken jól esett visszagondolni ifjúságunkra.
Néha, egy kis kérlelésre, eldúdolgatta egyik kedvenc dalát:
Megrakják a tüzet, mégis elaluszik,
Nincs az a szerelem, aki el nem múlik.
A tűz kialudt, az élet is elmúlt… – Isten veled! –
O. Gy.

